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BEZORGDHEID OVER DE ZUIVERING 
£CIJ aanlai ingezetenen van Qelderland, wo. 
Pro/. Xr. "]. Xos ers, oud bobcflcraar te Qm- 
uingen, oud-oicépresident van ds Hoge Raad, 
7tU. A. 7 -A. A. Baron van Tieemstra, oud- 
burgemecster van Arnhem, oud^advocaat'- 
generaal bij het gerechtshof ie Arnhem en oud- 
gonverneur van Suriname, Ds. J T)ouma, cm. 
predkant der Qerej "Kerken te Arnhem, heeft 
in een recjuest aan' de 7wcede Tiamer zijn be- 
zorgdhe'd geuit over de gang van zaken bij de 
zuivering !Mel bezorgdheid constateren zij, dal 
na de beorijd:ng van hel Duitse juk de oude' 
beproefde T^lcderlaudsc vrijheid niet votkomen 
binnen het 'Koninkrijk is lemgekeerd, doch in 
menig opzichl is vervangen' door een sfeer 
van reditehosheid 
Ah een der voornaams'e oorzaken van deze 
zorgwekkende toestand beschouwen zij de' 
vooral aanvankelijk schier on'teperkte macht 
en invloed, welke dff'. èogenaaiudc illegaiilcit 
werd toebedeeld en zijn van mening, dat het 
erkanen van de gro'e verdiensten van deze 

' s'rijders voor de vrijheid, ie's (jehcel anders is 
dan bet aan de hu'diije :,,ilictjnlilcit," toekennen 
van een ongehreidelde autoritaire macht, wel- 
ke aan generlei ambtelijke verantwoordelijk- 
heid is gehouden 
Zij verzoeken d tarom met klem aan de 'Jweede 
Kamer om s'erke aandrang te willen oefenen, 
om het proces der zuivering m betere banen 
te leiden 

Nevcnstaand bericht dat uit liet „Fries Dagblad" 
gekirpt werd, docb dat ook meer of rivnder uit- 
voerig in andere d gbladcn voorkwam, bewijst, 
naast vele andere berichten,' hoe de zuivering in 

■bet middelpunt der belangstelling slaat, .dat de 
ui.voering daarvan onbevredigend geacht wordt 
en dat men probeert den schuldige daarvoor aan 
te wijzen In dt telegram i6 het de illegaliteit die 
verantwoordelijk gesteld wordt en hot is begrij- 
pelijk, dat wij de juis'hcid daarvan in „De Zwer- 
ver" eens willen toetsen 

i.    ll'ordl er onrecht gedaan? 
Met h^t cers e gedeelte ' van bovenstaand tele- 
gram zijn wij h:t volkomen eens. Inderdaad heerst 
in Ncdcrbnd rech'sonzekerheid, rechtsongelijk- 
heid en redreloosheid op velerlei gebied, in een 
mate, die ons ernstig bezorgd maakt. En hel las 
is het zo dat velen dit niet meer voelen, of wel 
er in berusten. 
Als oud-ill galen zien wij het echter wel en wij 
zijn niet van plan er in te berusten. Tijdens de 
bezetting zijn wij illegaal' geworden, omdat wij 
ons geroepen voelden tot de strijd voor het recht, 
tegen de rechtsverkrachting zodat wij aan onze 
gevallen makkers en aan onszelf verplicht zijn, 
steeds weer te waarschuwen tegen iedere vorm 
yan onrecht, die in verbaiul staal met de liquidatie 
van de erfenis van de bezettings ijd 
Later zullen wij nog wel eens gelegenheid hebben 
op andere vormen van onrecht te wijzen, doch nu 
zullen wij ons beperken tot het zuiveringsonrecht. 
In het zuiveringsbesluit 1945„ wordt aangegeven, 
wie tot zuivering bevoegd is, welke c.itegoricn 
ambtenaren,  .enz.   op   hun   politieke   be.rouwbaar- 

heid moeten worden getoetst, welke maatregelen 
tegen hen genomen kunnen worden, enz Maar 
wat ontbreekt is een gede ailleerde opsomming 
van de wandaden, waarop in ieder geval ontslag 
zal volgen en van de vergrijpen waarop een dis- 
ciplinaire sfraf zol worden toegepast. 
Eerst eind November '45 is Hoor den Minister van 
Binnenlandse Zaken een lijstje gemaakt van fei- 
ten, die aanle ding geven tot on.slag, aan enkele 
categoricn ambtenaren, die ressorteren onder dit 
Ministerie. Deze lijst is echter net volledig en 
over disciplinaire straffen wordt daarin helemaal 
niet gesproken, terwijl door beslissingen van mini- 
steries ook niet een zekere jurisprudentie werd op- 
gebouwd, waaruit 'kon worden afgoled welke 
maatregel in bepaalde gevallen moet worden toe- 
gepast. . t> < 

i Zodoende moesten alte bij de zuivering betrok- 
ken organen rn deze moeilijke ma erie hun eigen 
weg zoeken, zonder enig concreet houvast. En 
hoewel wij aannemen, dat deze honderden in- 
stanties, alles naar eer en geweten gedaan hebben, 
is hierdoor ctu rcchtsongelijkhc'd ontstaan, die 
voor sommige slachtoffers te zwaar om te dragen 
werd. 
In de tweede plaats is de lijd tussen de voorlopige 
maatregel (staking of schorsing) en de definitieve 
beslissing over ontslag, discplinaire straf of her- 
s el in functie, vel ie lang. De weg die de dos- 
siers kunnen volgen is; zuivcringscommissie — 
MG. — Centraal Orgaan — documentitiecom- 
mssei — Centraal Orgaan — Ministerie ' — 
Commissie Schol'.en — Prov. Adviescommissie — 
Commissie Scholten — Ministerie. Als iedere in- 
stantie 14 dagen nod'g heeft, duurt het al  vijf 
maanden! Maar sommige zuiveringsdossiers lig- 
gen al enkele maanden op het Ministerie op af- 
doen'ng te wachten, zodat het niet te verwonde- 
ren is, dat sommige slachtoffers vrijwel radeloos^ 
geworden zijn gedurende de lange tijd van af- 
wachten. 
Tenslotte geven somnrge uiteindelijke beslissin- 
gen van Ministeries blijken van zo grote wille- 
keur, dat men er van duizelt Want wanneer de 
ene ambtenaar zwaarder .ges,raft wordt, dan zijn 
collega die veel schuldiger is, is dit onrecht Want 
wanneer h-t publiek van de laatste alles af weet, 
gaat het onwillekeurig de eerste veel meer fou- 
ten toedchten dan bij begaan heeft. 
Helaas, er is rechtsongelijkheid, door gebrek aan 
voorschriften, rechtsonzekerheid door een te lan- 
ge procedure en rechteloosheid  door willekeur. 

2.   75 de illegaliteit de schuldige 7 
Het wordt meer en meer gebruikelijk, om het 
vastlopen van de zuivering Ie wijten aan de ille- 
galiteit. De illegalen zijn oranje-moffen, die 
iedereen van zijn stoel schoppen, die persoonlijke 
veten beslechten door middel van de zuivering, 
d e een staat in de staat vormen, enz. 
Laat ons op het stuk van de zuVering .eens on- 
derzoeken, of inderdaad de illegaliteit een „schier 
onbeperkte macht en invloed", ja zelfs „een on- 
gebreideide autoritaire macht" bezit of bezat. 
De eerste ac ie bij de zuivering was het instellen 
van zuiveringscommissics door het M C, waarin 
evenveel   illegalen  als  niet-illegalen  zitting  namen. 

terwijl een jurst als voorzitter werd aangewezene 
Tenzij dus de jurist ook illegaal was. was hier dus 
geen overwegende invloed van de illegalen. Maar 
de taak van die zuiveringscommissies was beperkt 
tot het uitbrengen van adviezen, waarop een eerst, 
voorlopige beslssing genomen werd door liet 
M G. of het Ministerie, dus door overheidsinstan- 
ties. 
De illegaliteit had dus geen enkele macht; zij had 
alleen  adviserende   invloed. 
Daarna werd gelegenheid gegeven tot het indie- 
nen van klachten,, niet alleen door illegalen, Titaar 
door iedereen. Daarbij zijn valse .aanklachten in- 
gediend, voortspruitend uit burenruzies en per- 
soonlijke haat .Maar alles wordt toch zeker on- 
derzocht, aan de feiten getoetst; de jurist zit toch 
zeker niet voor n'e s in die commissie en wanneer 
niettegenstaande hem de juridische bewijsvoering 
niet voldoende is, dat moeten M.G. en Ministe- 
ries de zaak toch terugwijzen? 
Neen, van die machtsposi.ie der illegaliteit is ons 
niets gebleken. Want dan zouden verschillende 
personen niet in hun functie gehandhaafd of her- 
steld zijn voor crus ige m sdaden, die in sommige 
gevallen bijna of helemaal de dood tengevolge had- 
den. Dan zou er een betere regel ng zijn voor de 
nabestaanden van de gevallen illegalen, voor zie- 
ken en invaliden. De salariseanspraken in onder- 
duiktijd zouden anders geregeid zijn geweest, de 
vergoeding aan oorlogsslachtoffers eveneens enz. 
En dan hebben wij nag niet eens gesproken over 
de vrijlating, de berechting, de perszuivering, enz. 
De illegaliteit zou gaarne verandering zien ge- 
bfacht in verschillenflc vormen vr.n onrecht, maar 
haar. „invloed" reikt niet ver genoeg om dit te 
bewerken Maar wanneer de ondertekenaren van 
het telegram met positieve idecn komen om ver- 
betering te brengen in de onbevredigende toe- 
stand, willen wij gaarne onze zwakke invloed 
aanwenden om hun voorstellen-, wanneer zij goed 
zijn,  aangenomen  te  krijgen. ♦ 

GEALE. 
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De ballade 
van 
een naamloze 

Hij vocht als ieder ander voor zijn brood, 
toen nog geen moiienbanden Meerland schonden. 
De liefde voor zijn land was niet zo groot, 
wie voelt zich wèl in tijd van vrede nauw verbonden 
met de grond, waarop hij leerde lopen? 

Zijn liefde Was 'n meisje, zijn geloof: z'n baan 
en 't enigste waarop hij durfde hopen 
was 'n goed ambtenaarsbestaan.  . 
(misschien wat geld om eens iets moois te kopen) 
dus leefd' hij acht uur van de dag in cijfers en getallen. 

Zelfs toen het Duits sadisme en de razernij 
reeds als een donkre doem op 't land waren gevallen 
zelfs toen begreep hij nog niet, dat ook hij 
een Nederlander was en 't nazi-brallen 
zou moeten helpen smoren in het bloed van velen. 

Tot ook naar hem zich strekt de klauw van 't beest 
en hem in 't Arbeitseinsatz-feest wil laten delen. 
Dat is zijn laatste rust'ge dag geweest. 
Toen is hij mee 't spannend spel gaan spelen 
van hen, die vochten voor hun vrijheid en hun recht. 

Hij had nog nooit gekeken naar zijn witte lange handen. 
Toen hebben ze 'n zwaar pistool erin gelegd; 
hij lachte om 't contrast, maar met zijn tanden 
heeft hij zijn lip gebeten en geen woord gezegd. 
— Geloof en hoop en liefde in een negen millimeter — 

In 't jaar, dat daarop volgde, werd hij oud; 
hij kende nu de waarde van de dingen beter, 
hij raakte met de dood vertrouwd 
en bad: „Oh God, dat gij mijn schot verbeter!" 
't Verleden kreeg een grauwe, onbekende klank. 

De toekomst werd een vage en verre droom 
waartussen de oneindigheid van 't heden Hangt 
Hij 4'jtfht: als 'k ooit aan deze hel ontkoom'... 
Eens heeft hij even naar z'n ambtenaarsbestaan verlangd: 
een sterke móet ook zwakten kennen als hij sterk wil 

heten, 

Mij is verdwenen op een warme zomerdag 
Hoe hij gevallen is, zal nooit een sterv'ling weten 
En de herinnering is fijn als pasgesponnen rag; 
men is misschien nu al zijn naam,vergeten. 
Hij is gebleven wat hij was: 'n nameloze in 'n lange rij. 
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Sneeuw lag duimendik. Zo nu en dan hoorde je in de 
verte de mitrailleurs en stens hun eentonige melodie 
ratelen of er snorde een" Rode Kruiswagen voorbij, 

■die een verkleumden gewonde naar de Rode Kruis- 
tenten  bracht. 
Zo was het dag in dag uit hetzelfde vertoon, het- 
zelfde  geluid. 
Jongens, die eerst in overalls en klompen, later in 
een geallieerd uniform vochten aan het front, voch- 
ten om hun land en landgenoten te beschermen, tegen 
een tyrannieken' bezetter, waartegen zij drie-, vier 
jaren lang al hadden gevochten in de K.P.'s. Zij 
vochten daar, één van ideaal, één van geest. Zij voch- 
ten daar, onze jongens, onze mannen. Zou iemand 
van jullie die tijd, of die mannen ooit kunnen verge- 
ten? Neen, durf ik voor jullie te antwoorden. Nooit 
zullen wij dat vergeten. Nog minder kunnen wij 
hen vergeten, die daar in Leeuwen; en op andere 
plaatsen het leven lieten; Die sneuvelden voor de 
bevrijding van ons land. 
Onze oud-Commandant van ons Regiment Stoottroe- 
pen Brabant, de voorvechter van deze mannen, wist 
dat ook wij dezelfde gedachten hadden als hij. Hij 
was het van wien het initiatief uitging om iets voor 
onze gesneuvelde mannen te doen. 
Er is een ontwerp gemaakt en er zijn stappen geno- 
men om eenl kapel te gaan bouweti in Leeuwen, het 
plaatsje waar het hardst gevochten werd, het plaatsje 
waar de meeste ontberingen geleden zijn, waar harde 
vechters gevallen zijn. De kapel zal ongeveer zes bij 
negen worden en het ontwerp is gratis door den 
populairen architect Grips uit Vught vervaardigd en 
menig enthousiast heeft al diverse materialen be- 
schikbaar gesteld. Maar we zijn er nog niet, nog lang 
niet. We moeten stenen, tegels, ijzer, pannen, hout, 
enz. hebben. 
En mannenl, daar gaan we nu e^ns gezamenlijk voor 
zorgen. In de kortst mogelijke tijd gaan we zorgen 
voor al dit materiaal en  voor geld. Verschillen- 
de van jullie, zullen misschien thuis, bij kennissen of 
bij hun baas wel materiaal hebben liggen, dat ge- 
schikt is voor onze kapel. Misschien zelfs weet een 
van jullie aan een toewijzing voor materialen te ko- 
men, al is ze ook nog maar zo klein. Toewijzingen 
zijn zelfs zeer welkom; ik kan dan hierop in overleg 
met den architect, de gewenste materialen; kopen, 
want het is natuurlijk heel mooi, als jullie kans zien 
hier of daar 500 of 1000 stenen op de kop te tikken, 
maar dan zullen we zo'n variatie van soorten krijgen, 
dat we toch genoodzaakt zijn deze te ruilen, hetgeen 
weer een vervoersmoeilijkheid met zich mede brengt. 
Maar    ook dat kan  overwonnen worden. 
Laten we nu afspreken, ieder die in de gelegenheid 
js iets beschikbaar te stellen geeft dit direct aan mij 

'op met vermelding van, soort, hoeveelheid en kosten 
daarvan. Leg dit even vast op papier en stuur het 
direct naar ons nieuwe correspondentie-adres: Eind- 
hovenscheweg 8 te Geldrop. 
Het moet iets moois worden deze kapel, deze eerbe- 
tuiging aan onze gevallen makkers, iets blijvends ook 
voor ons nageslacht. Het moet een stukje geschiede- 
nis worden zonder woorden. Hetgeen wij nodig heb- 
ben aan materiaal zal evenals het geld dat nodig is 
spontaan gegeven worden en ook al mocht het een 
offertje vragen, het zal dan maar een heel, héél klein 
offer zijn tegenover hen die het offer van hun leven 
gaven. 
Dus K.P.-ers al betreft het hier eigenlijk niet speciaal 
de K.P. het waren mannen van de Stoottroepen, die 
ontstaan zijn uit onze K.P. en dus hebben wij als 
zodanig een plicht en men *zar zien, dat wij onze 
plicht kennen. 

LELOX. 
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HANS VOSKUIL 
(HANS VAN LUCIE) 

Na een eindeloze tijd van onzeker wachten is 
enige    tijd    geleden   definitief  bericht   binnen- 
gekomen   omtrent   de   dood   van   den   koerier 
Hans van  het  Zwitserse  generaal-contact. 
J.  M.  Voskuil  y/erd  geboren  in  1918  uit  een 
predikantengezin   en   doorleefde   zijn   jeugd   in 
de  verschillende   standplaatsen  van  zijn  vader 
te Edam,  Almelo  en   Utrecht. 
Hij   was   een   geboren   zwerver,   maar   in   de 
herfst van 1939 ergens in Frankrijk vertoefend, 
riep hem  de  vaderlandse  nood huiswaarts  om 
als  vrijwilliger in  ons leger te treden.  Na de 
capitulatie  ging   hij   (ambteloos  burger zijnde) 
mee   over in  de  Opbouwdienst  en  maakte  de 
evolutie   hiervan   naar   de   Arbeidsdienst   mee. 
Toen   de   nazificering   van   de   N.A.D.   echter 
begon,   trad   hij   eruit   en   dook   langs   slinkse 
wegert in Parijs onder. Meerdere malen zwierf 
hij   echter   vanuit   Frankrijk   naar   Nederland. 
Op   een   der   tochten   van   Amsterdam   naar 
Parijs nam hij door middel van valse S.D.-pa- 
pieren een piloot mee naar Zwitserland. Langs 
deze   weg  kwam    hij    in   connectie   met   het 
Generaal-van-Tricht-contact. 
Hij    kreeg    officiële    opdrachten   en   trad   in 
relatie  met  de  bekende  kringen  hier te  lande 
(Bos,  Bóudewijn,  Henri  Scharrer,  Charles  Ge- 
win  e.a.). 
Na met zijn vrouw in  Den  Haag betrokken 
te zijn geweest bij de likwidatie van een S.D.- 
agent,  werd  zijn  verblijf in  het  centrum  van 
ons  land  onmogelijk   en  werd   zijn  basis  naar 
de  K.P.  van  Alkmaar  verplaatst,  vanwaar  hij 
in de eerste helft van 1944 nog diverse reizen 
ondernam. Zijn eerste tocht na de D-Day zou 
echter  tevens   zijn  laatste  worden...... 
Op 22 Juni-1944 vertrok hij, samen met Os- 
kar (Wolters uit Venlo) en een R.A.F.-ptloot, 
uit Amsterdam via Maarstricht naar Brussel. 
Hij en Oskar hadden elk een aantal films 
over te brengen. Diezelfde avond werden zij 
alle drie door de Geheime Feldpolitie te Brus- 
sel gearresteerd. Op hun Brusselse adres werd 
namelijk die nacht door de G.F.P. een onder- 
zoek naar piloten ingesteld. Een heel complot 
werd ontdekt. 
Hans is medio Juli van Brussel naar Haren 
overgebracht en begin September vandaar 
naar Vught. Sindsdien ontbrak elk spoor. Al- 
leen werd bekend, dat Oskar W. op 5 Sep- 
tember 1944 in Vught geëxecuteerd zou zijn. 
Hoewel totaal geen bericht kwam, hadden wij 
allen  nog  enige  hoop. 
Helaas werd hieraan een einde gemaakt doot 
een op 29 October j.1. uit Vught verzonden 
mededeling aan zijn familie, waaruit bleek 
dat Hans bij de beruchte massa-executie op 
Dolle Dinsdag moet zijn gevallen, vermoede- 
lijk dus tezamen met zijn vrienden Oskar, 
Henri en Frits. Een afschrift der „officiële" 
overlijdensakte meldde: „Der Voskuil Johan- 
nes ist am 5. September 1944 um 6 Uhr 30 
Minuten in Vught, Boschlaan 6, verstorben". 
Zwijgend waren wij allert geslagen, zijn vrien- 
den, maar bovenal zijn dappere vrouw Lucie, 
die (na in erbarmelijke omstandigheden en 
angstige eenzaamheid de noodwinter doorge- 
bracht te hebben met hun beider eerste kind) 
thans alleen achterblijft met een zoontje Hans, 
dat zijn vader nog nooit gezien heeft en hem 
nooit kennen zal — tenzij door hen, die de 
herinnering aan Hans Voskuil levend zullen 
houden! 

P. 

ALBERT VAN MEERVELD 
(AB. PRINS) 

Ab was een    der    oprichters    van    de    groep 
„Hein". 
Geboren in een eenvoudig boerengezin onder- 
scheidde hij zich door zijn grote beslistheid 
en doorzettingsvermogen. Als Christen in de 
ware zin des woords én als vurig Vader- 
lander, was het dan ook niet te verwonderen, 
dat hij een der eersten was, die toen het Va- 
derland in nood was, zich direct inzette voor 
de strijd voor Waarheid en Recht. 
Ongelofelijk was zijn arbeidskracht en wils- 
kracht om het eenmaal opgevatte werk on- 
danks moeite en gevaren door te zetten. Zijn 
kantoortje te Bameveld was het centrum van 
het werk op de Veluwe. Daar werden de mid- 
delen besproken ter herbergirtg van talloze 
onderduikers, verzorging van piloten, verval- 
sing van bescheiden en organiseren van kraak- 
jes. Steeds was het zijn opgewekte stem, met 
het Veluwse accent, die de anderen stimuleer- 
de. Zijn principieel inzicht was het, dat steeds 
de juiste weg wees. Zo druk werd „zijn zaak" 
bezocht, dat het werkelijk een wonder mag 
heten, dat de S.D. er nooit een overval heeft 
gedaan. Toen in Sept. '44 de Duitsers paar- ' 
den wilden gaan vorderen sprak hij zeer be- 
slist: „Als ik dat kan verhinderen, zal het niet 
gebeuren". En het gebeurde ook niet. Toen de 
Moffen op het bureau van de P.B.H, kwamen, 
om de registratiebewijzen op te vragen, bleken 
deze te zijn gekraakt door 'Ab met een paar 
helpers. Tragisch is het dan ook, dat hij ge- 
arresteerd werd door een misverstand. Hij 
heeft de bevrijding niet mee mogen maken. 
Zijn vrouw is alleen achter gebleven met haar 
zoontje. Hij is niet meer, maar de geest waar- 
uit hij leefde blijft, zoals de geest van al onze 
gesneuvelde vrienden. 
Het is  de  geest,   die  de wereld overwint,  die 
recht op het doel afgaat en waarvoor geen of- 
fer te groot is, in de zekerheid van het geloof, 
dat. alles overwint. 
Hij viel voor het vaderland. 

PIET. 

JAN HONDEMA 

Weinig, te weinig heeft hij gedaan voor ons 
land en tegen den bezetter volgens zijn eigen 
mening. 
Doch wat hij deed geschiedde uit diepe over- 
tuiging! 
Zeventien jaar was hij, toen daar de oproep 
kwam, om zich te laten keuren voor de ar- 
beidsdienst. 
Hij weigerde, en zijn standpunt maakte hij be- 
kend in een brief, waarin kort en bondig zijn 
keuze vóór Jezus Christus en tégen het Nat. 
Soc. omschreven stond. 
Gevolg: arrestatiebevel, ver voor de tijd van 
opkomst. 
Als onderduiker brak hij met de gewoonte om 
ver van huis te gaan, hij bleef in de buurt en 
zodoende hielden we    geregeld    contact    met 
hem.  Ondanks het feit,  dat zijn studie geheel 
in de  war liep,  bleef hij vrolijk en  opgewekt, 
altijd bereid om te helpen. 
De   omstandigheden   werden   nijpender. 
Jan drong er steeds weer op aan, of wij .niet 
meer werk voor hem hadden, dan alleen kran- 
ten   verspreiden   en   onderduikers   verzorgen. 
Toen de  K.P.  hier vaste vormen  aannam was 

'hij   één   der   eersten,   die   daadwerkelijk   mee- 
deed. Nog zie ik hem thuiskomen, een geweer 
onder zijn   arm;   „Gepikt  van  een  mof!",  zei 
hij laconiek. 
In deze tijd, begon hij met nog enkele jongens 
de „Strijd" te drukken. Nachten achtereen 
stond hij te werken én het gebeurde menig- 
maal, dat hij dan overdag langs gevaarlijke 
en bijna onbegaanbare wegen nog pakketten 
van de „Trouw-editie" wegbracht, soms tot 
Hoorn en Enkhuizen toe. Als er dan de vol- 
gende nacht door de K.P. een karwei opge- 
knapt moest worden, was hij het er lang niet 
mee eens, dat we hem voor een keer niet mee- 
namen, maar hem nu eens uit lieten rusten. 
Vrijwilliger was'hij, nooit vond hij iets te veel. 
Zijn leven was voortdurend in gevaar, maar 
de door God bepaalde tijd was nog niet ge- 
komen. 
Toen de bevrijding daar was, gaf hij zich da- 
delijk op als vrijwilliger voor Indië. 
Zodoende kwam hij in Weert terecht voor op- 
leiding. Tijdens een grote oefening waar met 
scherp geschoten werd, trof een verdwaalde 
kogel zijn hart. De vrijwilliger Jan Hondema 
was niet meer. God nam hem weg en haalde 
hem thuis, want hij was ook vrijwilliger in het 
leger van Jezus Christus, die de meeste rech- 
ten op hem had en die hem nu voortaan vlak 
bij zich  wilde hebbenl 
De invloed, die van dezen vrolijken en toch em- 
stigén jongen uitging op de anderen komt het 
best tot uitdrukking in de woorden van zijn 
kamergenoot, een ruwe, bonkige kerel, die zei: 
Ik wou wel, dat ik het geloof van Jan had. 
Als ik vloekte, keek hij mij aan en dan wist 
ik meteen dat ik fout was. 
Zo is het korte leven van Jan — slechts 20 
jaar werd hij — nog velen tot zegen geweest 
en hijzelf, hij ging in tot de vreugde van zijn 
Heer! 

K.P.-L.O. KROMMENIE 
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Een   stralende,   blijde   zomer- 
dag. 
De   zon   stond   hoog   aan   de 
hemel;     overal     zongen     en 
juichten      de      vogels      hun 
schoonste lied. 

,      , in   de   tuinen   van   het   kleine 
provinciestadje  bloeiden  de  bloemen  in  hun  eenvoudige  pracnt. 
Het was een dag om te zingen. 
Een dag om blij te zijn. 
En toch heerste er die morgen een ongewone, drukkende stilte 
in de smalle straten. Hier en daar wandelde een oudere heer, 
speelde een groepje kinderen en haastte een drukdoende huis- 
moeder zich schichtig met haar boodschappentas langs de ge- 
vreesde mannen in het zwart. Kinderen wezen elkaar met ge- 
wichtige gezichtjes op de groepjes controlerende landwachters, 
die, tuk op buit, lederen manlijken voarbijganger aanspraken in 
de hoop emdelijk eens een goede slag te slaan. 
Maar hun succes was niet erg groot die morgen. Met norse ge- 
zichten gingen ze naast elkaar. De spuit op de rug; loerende ogen 
onder de zwarte pet. Drie dagen waren ze hier nu al. Een 
grote groep landwachters, gestuurd door de Duitsers om op- 
ruiming te houden in dit kleine nest. Herhaaldelijk waren er in 
de buurt ongerechtigheden voorgekomen de laatste tijd. 
Er moesten onder dé onschuldig lijkende burgers van het stille 
straatje gevaarlijke „terroristen" huizen. Maar hoe ze te vinden? 
Tot nu toe was hun zorgvuldige controle, op niets uitgelopen. 
En de, in hun hart, o zo bange landwachters, waren allang 
uitgekeken op de enkele wandelaars. Een grondige razzia dat 
zou het beste zijn. Maar een visioen van rokende revolvers en 
barstende handgranaten en dappere ondergrondse strijders die er 
niets in zagen een paar van de zo gehate „zwarten" koud te 
maken, weerhield hun aarzelende commandant om op zo grote 
schaal de strijd aan te binden. Dus liepen ze maar, in groepjes 
van twee of drie, de smalle sira'en op en neer. Een doelloos ge- 
drentel  zonder   animo  op  het   laatst. 
Henk, kleine donkere jongen, een alpinopetje op zijn gebleekte en 
weer verkleurde haren, keek behoedzaam om de hoek van de 
huisdeur; en stapte de straat op. Hij had nu twee dagen binnen 
gezeten en kon onmogelijk langer wachten. Vandaag moesten de 
drie persoonsbewijzen, keurig vervalst en helemaal klaar, voorzien 
worden van een zegeltje. 
Ze waren bestemd voor zijn twee broers en één voor hemzelf. 
Alle drie zwaar gezocht door de S.D., konHen 7° onmoaeHjk langer 
met de vluchtig klaargemaakte  nood-p.b.'s blijven lopen. 
Deze nieuwe waren prima in orde. 
Ingeschreven, een ongevaarlijke leeftijd en met behoorlijk te con- 
troleren gegevens. 
Maar het zegeltje moest er nog op en dat kon vandaag voor het 
laatst. 
Toevallig ontmoette hij een vluchtige kennis, jongen die met ver. 
lof uit Duitsland zijn papieren in orde had en dus van de zwar- 
ten niets, te vrezen had. Samen liepen ze verder, prg'end over 
het mooie weer en die vervloekte landwachters; die je hele vacan- 
tie bedierven. 
Onopgemerkt hield Henk een wakend oogje in het' zeil. Juist op 
tijd loods'e hij zijn mökker mee een zijstraat in, toen in de verte 
twee  landwachters  naderden. 
Maar daar kwamen ze van de regen in de drup. Want nauwelijks 
om de hoek, stapte pal naast hun een indrukwekkende verschij- 
ning van zijn fiets. Hij plaatste zich vóór de jongens en vroeg om 
hun persoonsbewijzen. t 
De commandant nog wel, in eigen persoon. 
Met een triomphantelijk lachje nam hij van den grootste en waar. 
schijnlijk den oudste,  de gevraagde papieren in ontvangst. 
Achter de jongens aanfietsend had hij hen bij het naderen van zijn 
mannetjes van richting zien veranderen, hij was er zeker van een 
goeie slag te slaan. 
Een paar onbeduidende onderduikertjes misschien,, maar dat was 
toch iets. Dergelijke vangsten waren nooit verkeerd voor zijn por- 
temonnaie. 
Na een blik op persoonsbewijs en Ausweis van het slachtoffer 
bleek hem echter al gauw dat alles in orde was. 
Spijtig gaf hij den jongen zijn eigendommen terug. Nu de tweede. 
Dat zou ook wel in orde zijn, het leek zo'n jong ventje. 
Zonder veel belangstelling nam hij Henks P.B. in ontvangst, terwijl 
deze, mét zijn portefeuille noq in de hand, onverschilliq voor zich 
uitkeek. Hij dacht met schrik aan zijn dwaze, kuif die zo lang- 
zamerhand drie kleuren had aangenomen. Het blekings-proces 
was nu niet bepaald denderend uitgevallen. Het, stugge zwarte 
haar was op sommige plaatsen spierwit, maar het grootste ge- 
deelte was rood-achtig geworden, terwijl bij de wortels hard- 
nekkig de zwarte kleur om de eindoverwinning streed. 

araau/ac 

„Woon je in Groningen?" vroeg plotseling de man tegenover hem. 
„Wat voer je hier dan uit?" „Vacanlie,"  was het korte antwoord 
De man keek naar het beroep. 
„Studerend" stond er. Dat kon kloppen met zijn leeftijd. Zeker een 
H.B.S.-er. 
Op het punt  den  jongen  zijn  P.B.  weer  terug  te  geven,  viel  zijn 
oog  op  de  portefeuille  waar  deze  nog  steeds  mee  in  zijn  hand 
stond. 
En daar stak tergend  duidelijk een vrolijk  groen randje  van  een 
rokerskaart uit (eerlijk zelf gekraakt). Ook Henk zelf bemerkte op 
dat ogenblik zijn grote fout. Maar het was al te laat. 
Met  een vlugge  beweging  had  de  man  zich  van  de  portefeuille 
meester gemaakt, en graaide al begerig naar de inhoud. 
Henk, plotseling bewust van zijn stommiteit om die drie persoons- 
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bewijzen juist daarin op te bergen, voelde dat nu het ogenblik 
gekomen was om in te grijpen. 
Rustig verhuisde zijn reeb erhand naar de broekzak, even *een 
korte klik van de veiligheidspal en op de hatelijke vraag: „Zeg 
ventje, hebben jongens van zeventien jaar ook al eé'n rokers- 
kaart? Je weet zeker niet hoe je daar aan komt, hè?" klonk dtood- 
kalm het laconieke-anlwoord: „Ik weet Wel, dat U drommels gauw 
Uw handen in de hoogte moet steken!" 
De man keek op, niet goed begrijpend wat er gebeurde. 
Maar toen zijn ogen die van zijn tegenstander ontmoetten, hard 
en koud als staal, toen zijn blik gleed over de kleine fiere ge- 
stalte, die met vaste hand de pistool op zijn borgt richtte, was 
het plotseling gedaan met zijn bravoure. 
Langzaam gingen zijn armen naar boven. De kleur verdween^van 
zijn wangen, zijn knieën knikten -en op klagende toon begon de 
„dappere held" te jammeren. „Niet schieten, alstjeblieft. Niet schie- 
ten. Denk toch aan mijn vrouw en kinderen. Ik zal je rustig laten 
lopen. Pak mijn fiets maar. O, schiet toch alstublieft niet!" Henk 
aarzelde even. Het was een klein kunstje den»man neer te leggen. 
Maar zou deze laffe slappeling wel zo'n groot gevaar voor de 
samenleving betekenen dat hij er misschien een tiental gijzelaars 
aan mocht wagen? 
Nee, hij deed het niet. Zijn schaarse munitie was hem te kostbaar. 
Met een hoofdknik in de richting van den landwachter vroea hij 
den jonaen, die nog steeds bij hem stond, even 's mans zakken 
na te kijken en hem zijn portefeuille aan te geven, die de man 
van schrik had  la'en  vallen. 
De jongen, niet gewend aan dergelijke karweitjes, voldeed een 
beeMe schuchter aan het verzoek. Maar in geen van de uniform- 
zakken bevond zich een wapen. „Neem jij de fiets maar," klonk 
het zakelijk uit Henks mond, „dan spring ik bij. je achterop en 
kan dezen snuiter nog een beetje in de ga'en houden. En tol den 
nog steeds bevenden commandant: „En jij blijft hier doodstil staan. 
Bij de minste beweging schiet ik. Je armen kan je nu wel laten 
zakken!" 
Met een zwaai zat hij al achter zijn onvrijwilligen medestrijder, 
die, blij dat allee zo goed af scheen te lopen, er een flinke gang 
in  zette. 
Bij de hoek van de straat gekomen liet Henk zijn wapen weer in 
zijn broekzak glijden. 
Rechtsaf maar," zei hij kort. „Dan zijn we zo «it de stad. Ik weet 
wel ergens een boerderij waar we terecht kunnen." Ze waren 
echter nog maar nauwelijks de hoek om, of achter hen klonk schril 
een politiefluitje. 
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De verslagen commandant had zich een beetje hersteld en voeld* 
zich verplicht zijn figuur te redden en blies uit alle macht. 
En Ja hoor, daar kwamen al twee van zijn mannetjes aanstormen, 
recht op de twee vluchtelingen af. „Doorfietseni" snauwde Henk 
toen zijn makker wilde remmen. Maar het was al niet meer moge- 
lijk. Eén van de zwarten hield met vaste hand het stuur omkneld. 
Achter hun rug kwam puffend en blazend de commandant aan- 
rennen. Druk gebarend probeerde hij zijn mannen duidelijk te 
maken met wat voor gevaarlijke elementen zij te doen hadden. 
Henk had, voordat zij zich van hun omslachtige jachtgeweren 
konden bedienen, zijn pistool al weer in de hand. Vóór zijn vinger 
de haan gespannen had waren ze al een paar huizen verder, de 
helden. . , 
Als hazen liepen ze. 

Henk schoot een paar maal  in hun richting,  maar  ze waren al 
te ver weg. Ziezo, nu zouden ze de moed, wel opgeven. 
Hij wilde weer achterop de fiets springen, maar merkle toen,  dat 
zijn metgezel  gepiept was, en nog wel mét de fiets. 
Dan maar op  zijn  eigen  onderdanen verder.  Hard lopen  had  hij 
altijd goed gekund. 
Toen hij zo vlug zijn benen hem dragen konden een zijstraat in- 
schoot, keerde de moed bij zijn tegenstanders  terug. 
Samen zetten  ze hem  achterna,  de  spuit  nu  heldhaftig  onder  de 
arm. 
Zo nu en dan stonden ze even stil en losten een schot hagel. 
Maar geen gesneuvelde KP-er werd hun deel. Wel voelde Henk op 
een gegeven ogenblik een eigenaardig stekend gevoel in zijn 
achterhoofd, maar dat was spoedig vergeten. Hij had het veel te 
druk om aan zulke kleinigheden te denken. Op zijn vlugge benen 
had hij al gauw een flinke voorsprong en was al over een sloot 
gesprongen, over een hek geklommen en weer over een sloot ge- 
wipt, toen zijn achtervolgers nog maar net aan de rand van de 
weilanden verschenen. Even waagde Henk het om te kijken. Mgar 
toen zette hij meteen dè pas er weer in. De heren schenen nog^ 
niet van plan de moed op te geven. Weer stond hij voor een hek, 
hoger nog dan het vorige en versierd met een keurig randje 
prikkeldraad. 

Hij klom er over en stond op een tamelijk brede landweg. 
Boven   zijn   hoofd   wapperde   vrolijk   een   vierkant   lapje   van   zijn 
broek,  aan  het  prikkeldraad.   Zijn  vervolgers   renden   nog   steeds 
al  puffend  en  blazend  in   zijn   richting.   Het   zou   hem  benieuwen 
hoe   lang  ze  dat  volhielden. 
Hij had nog wel fut genoeg voor een paar kilometertjes. Als hij 
de.weg nu maar precies wist. Hij zou de landweg maar aanhouden, 
dat liep gemakkelijk in ieder geval. Weer vloog hij vooruit, harder 
nog dan eerst. Toen kwam daar, heel kalm en genie'end van het 
mooie weer, een juffrouw aangefietst.»Ze keek heel verstoord toen 
een hijgende, vuurrode jongen, maar zo haar fiets beetpakte en 
gebiedend snauwde „gauw die fiets! Ze zitten me achternal" 
En toen ze het stuur niet dadelijk losliet, kwam er zelfs nog een" 
gevaarlijke pistool bij te pas, zo madr brutaal op haar infatsoen- 
lijke persoontje gericht. Een ruk, een sprong, en de burgerjuffrouw 
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had geen fiets meer. Maar Henk was er mooi mee gered. 
Zijn vreugde duurde helaas niet lang. De weg liep dood op een 
tamelijk breed kanaal. Geen brug, aan de ene kant weer een 
weiland met sloten en trekken aan de andere twee zijden water! 
Terwijl Henk van zijn fiets stapte en de mogelijkheden overwoog; 
werden in de. verte al weer twee zwarte gedaan'en zichtbaar. 
Dan maar in het water, dacht Henk spijtig. Hij had niets geen zin 
in een nat  pak.  Hij  liep  naar  de  waterkant  en  daar  zaten  

heel genoegelijk twee mannen in een roeiboot. Ze staarden met 
ernstige gezichten .naar hun dobber of er ni^ts belqngrijkers op 
de wereld was. « 
Resoluut stapte Henk in de boot. 
„Roe;en als de wind! De landwacht zit me op de hielen!" 
Een van dè mannen begon woedend uit te vallen. „Dank je vrien- 
deüik. Ze zijn in staat ons ook nog af te maken!" 
Henk  zuchtte   en   voor   de   vierde   maal   die   middag   kwam   zijn 
zwarte vriend te voorschijn. . . 
En of ze roeien konden! 
Bij het water gekomen zagen de landwachters nog juist een kleine 
lenige jongensfiguur over een hek springen en verdwijnen achter 
de bosjes  kreupelhout aan  de Overkant. 
Zuchtend en zweend zegen ze neer in het gras en moesten zichzelf 
'voor de zoveelste keer bekennen dat het al weer „mis" was ge- 
weest. 
Toen Henk een half uurtje later bij een vriendelijke boerin de keu- 
ken Kwam binnenvallen, was er van het hele voprvai niets meer 
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aan hem te merken, dan een flinke winkelhaak in zijn enige broek 
en een paar bloederige bobbeltjes op zijn achterhoofd, waar hij 
verbaasd aan krabde. 
Het waren hagelkorrels. ' 
Toen de dokter ze een paar weken later verwijderde en Henk me'. 
een pijnlijk gezicht de operatie onderging viel de patiënt veront- 
v/aardigd uit: „Of die landwachters me nog meer van dje rommel 
in mijn hoofd willen werken, moeten zij welen. Maar dan laat ik 
ze er rustig in zitten. Is me dat een gebeul!" 

HANNY. 



Frankrijk eert zijn 
ondergrondse strijders 
Er is een groot verschil in de manier, waar- 
op Frankrijk thans en na de eerste wereld- 
oorlog zijn gevallen helden eert. Na de 
oorlog van 1914—1918, waarin onderhall 
millioen Franse soldaten het leven lieten, 
werd ter eeuwige nagedachtenis aan hen 
opgericht het graf van den onbekenden 
soldaat. 
Ditmaal zijn in de grafkelders aan de voet 
van de Are de Triomphe vijftien kisten 
bijgezet met de stoffelijke resten van vijf- 
tien vooraanstaande helden van het on- 
dergrondse verzet. 
De bij zetting van deze symbolische lijk- 
kisten geschiedde met grote plechtigheid. 
De stoet trok eerst voorbij het graf van 
Napoleon en toen zij de Döme des Inva- 
lides passeerden, werd een ogenblik halt 
gehouden bij het graf van maarschalk 
Foch, dat luisterrijk verlicht was, omdat 
zijn geest en zijn vuur de leden van het 
ondergrondse verzet steeds hadden aan- 
gemoedigd. 
Na de bijzetting hield generaal de Gaulle 
een  bezielende  toespraak. 

VERZETSLITERATUUR 
Een uitstekend boekje (is slechts 60 blad- 
zijden groot) is het Franse boekje „Het 
leger der schaduwen" van Joseph Kessel. 
Een zeer boeiend geschreven verhaal over 
het verzet. Wij raden onze mensen aan, dit 
eens te lezen. 
Hoezeer wij dit werkje ook waarderen, wij 
mogen niet nalaten op enkele fouten te 
wijzen. 
Ergens zegt de schrijver, dat een verzets- 
man nooit iets op papier mocht zetten. Dit 
lijk ons theorie. Wanneer men werkelijk 
met het verzet bezig was, moest men dik- 
wijls tien afspraken per dag met tijd en 
plaats en wachtwoorden onthouden, be- 
nevens een aantal afspraken, die men voor 
een ander moest geven. Telt men daarbij 
alle technische inlichtingen, gegevens over 
onderduikers, aantallen bonkaarten, dan^ 
zal het wel duidelijk zijn, dat het voor een 
verzetsman ondoenlijk was zonder papier 
en potlood te werken. 
Dat de genoteerde gegevens gecamoufleerd 
werden, beoogde 't gevaar van dit noteren 
tot het uiterste te reduceren. 
Een ander bezwaar tegen dit werkje en 
dat is veel ernstiger, is het feit, dat dit 
boekje in een te idealistische toon is ge- 
schreven, en daardoor een verkeerd beeld 
van de werkelijkheid geeft, al heeft het 
boek door het idealisme aan spanning wel 
gewonnen. De verzetsmensen waren geen 
ideale mensen; alhoewel bij verreweg de 
meesten het verzetsmotief zelf in hun actie 
domineerde, kan toch niet ontkend worden, 
dat daarbij oogmerken waren, die de zuiver- 
heid van de instelling dikwijls vertroebel- 
den. 
Men sluit eenvoudig de ogen voor d© rea- 
liteit, wanneer men niet erkent, dat ook in 
het geval van het verzet de dappersten en 
de edelsten nog handelden uit een complex 
van motieven en dat men hoogstens mag 
zeggen dat Jjet verzetsmotief zelf^daarin 
domineerde. 
Ook mannen, die zich tenslotte aan bon- 
kaarten vergrepen, die 'zich in de sexu- 
ele verhoudingen met medewerksters niet 
juist gedroegen, die een na-oorlogs doel 
lieten domineren, zullen eens een zuiverder 
instelling gehad hebben en die instelling 
zal ook nooit geheel verloren gegaan zijn. 
Laten wij het hierbij met onze critiek laten. 
Wie het werkje met deze correctie leest, 
zal een goede indruk krijgen van het ver- 
zet in Frankrijk. 

REDACTIE 

^tj pogt b' annoaelc te toniEÏm 
öoat 't moarben ban annoasie stelen 
en taecftt een stafc en ïanb^escjreij../ 

„Moeder, daar is een joden-echtpaar, dat heeft 
het zo vreselijk moeilijk. Maar ze zijn zo. dap- 
per én klagen nooit. En nu verwachten ze een 
kindje, maar niemand wil een baby hebben, 
bang dat het zal huilen. Toe, Moeder, U hebt 
negen kinderen groot gebracht   wil U dat 
babytje niet hebben?" 
Ja juist, negen, nog maar één getrouwd en 
verder allen thuis; de jongste pas twaalf. Wat 
gevaarlijk, in zo'n gezin een jodeiv-baby er bij- 
„Laat ik er over denken; het is er toch nog 
niet .Pas in  Februari,  nietwaar?" 
Er  over  denken    ach,   hoe; langer  Moeder 
er over denkt, hoe moeilijker het voor haar 
wordt. 
Vier weken later: „Moeder, U weet nog wel 
van dat joodse echtpaar? Nu dachten we een 
huis voor hen gevonden te hebben, maar die 
mensen durven het toch ten slotte niet aan, 
ook al om het kindje". 
Vreselijk, het kindje struikelblok voor de vei- 
ligheid van de ouders. En er is nu haast bij, 
want waar ze nu zijn móeten ze weg. Negen 
kinderen groot gebracht, alle met vreugde be- 
groet, en nu dit kindje  zou God daar een 
bedoeling mede hebben? Wil Hij moeder be- 
proeven? Zij .weet het wel: als het ontdekt 
wordt, Vughtis niet ver weg, en er komt toch 
al zo veel hier aan huis, dat niet geweten mag 
worden. Maar toch. God zorgt, hoe dikwijls 
hadden ze dat niet gezegd en ook ondervon- 
den. Dus, niet langer geaarzeld. „Goed, kind, 
we zullen de oude wieg beneden.halen en het 
kindje mag komen", 't Werd aan de kinderen 
verteld dat er een baby zou komert, maar: 
„mondje dicht!" O, dat begrepen ze wel, en 
ook, dat als ze 't niet deden, er groot gevaar 
dreigde. 
Nu dus maar stillekens afgewacht. 
Ergens in Amsterdam een joden-echtpaar in 
blijde verwachting levend, maar hoe geheel 
anders . dan het had kunnen zijn: een rosé 
wiegje, 'n mooie baby-uitzet. Want waren ze' 
beiden niet uit het geslacht der rabbijnen en 
in aanzien? In plaats daarvan: angstig uit- 
zien naar een plaats, waar hun kindje verbor- 
gen zou kunnen worden, want, hij pooght d' 
onnoosle te vernielen, dat gevoelen ze dag en 
nacht, dat kost haar de nachtrust en helaas 
ook haar krachten. Maar dan komt het be- 
richt, er is een tehuis 'voor hen gevonden en 
ook een tehuis voor hun kindje, niet ver van 
elkaar, zodat ze het zullen kunnen bezoeken, 
althans  de  moeder,  want  de vader is  te zeer 

0  joods van uiterlijk. Dat geeft weer rust. 
Het is eind Januari. „Moeder, het kindje is al 
geboren, 't Is een maand te vroeg, 't Ligt in 
de couveuse en 't weegt maar 2V2 pond, maar 
't is wel gezond. De directrice van 't Huis 
heeft de moeder clandestien opgenomen en ze 
mag er zes weken» blijven". 

.Zes weken later. Een aardig verloofd paartje 
mét een baby in een rosé dekentje gewikkeld 
in een coupé tweede klasse in de trein, op weg 
naar de pleegmoeder. Beiden zijn ze blij, want 
de ouders hebben nu een beter tehuis gekre- 
gen, en nu wordt het couveuse kindje, dat nu al 
vijf pond weegt, naar 't warme wiegje gebracht. 
Ze zijn nog zo jong en zo vol moed in 't hel- 
pen van dit echtpaar en hun kindje! Moeder 
wacht hen. Om vijf uur kunnen ze er wel zijn 
  och, Here, bewaar Gij hen op de reis en 
breng hen met het kindje veilig hier  
Daar  zijn   ze.  Nu  vlug  naar  boven,  naar de 

■ warme wieg. „Och kind, wat een klein pop- 
petje, en wat ziet het bleek. Gauw maar in het 
wiegje en lekker warm instoppen". 
„Ja moeder, ze is kerngezond, zegt dokter, en 
hier is de lijst voor de voedihg. Ze heet Mir- 
jam". Wondeiflijk, hoe dikwijls had Moedgr 
niet gedacht: als het een jongetje is, hoop ik 
dat hij Mozes heet, en als 't een meisje is, 
noem ik haar Mirjam. En nu heet ze waarlijk 
Mirjam. Maar toch alleen maar in haar hart; 
niemand mag die naam zeggen. En Vader be- 
sluit: we zullen haar Lotje noemen. 
Daar ligt dan nu het kleine Lotje, kindje van 
het oude verbond. Zou ze flink opgroeien? 
Och, waarom eigenlijk niet; had ze ook van 
haar eigen kinderen er niet met de fles groot 
gebracht? Precies de lijst maar nakomen, zó- 

veel melk en zóveel water. Maar toch, 't is 
toch zo heel anders dan haar ëigem kinderen. 
Jantje  had ook  wel  maar  vijf pond  gewogen, 
maar dat was toch wel anders  Kijk, als ze 
slaapt, wat is ze dan lief. En wat is 't een zoet 
kindje, 't huilt bijna nooit. Wat zou 't toch 
eigenlijk veel beter zijn, als de eigen moeder 
haar voedde. Zouden we de moeder er toch 
maar niet bij nemen? Er wordt over gespro- 
ken en gedacht. Ten slotte moet de dokter 't 
dan maar uitmaken. Maar die vond het niet 
nodig; wel neen, de ontlasting is goed, en 't 
drinkt best. Neen, dat risico zou te groot wor- 
den. En zo scheen alles in orde. 
Vier weken later. Een klein Indisch doktertje, 
heel bekwamen kinderarts, bij het wiegje. 
Zachtjes legt hij zijn hand op het hoofdje. Te 
vroeg geboren:..;... klein joodje..''.... bloeduit- 
storting in de hersenen  heeft toevallen, - 
„Ach dokter, kan ze niet beter worden? wé 
houden zo veel van ons kleine Lotje!" „Ja, dat 
hangt er van af  ik zal poeders geven  
ik kom terug ". Dagen van spanning.  Zou 
't kindje weer een stuip krijgen — zoo noem- 
den ze 't, maar — of zou 't weg blijven? De 
achtste dag weer naar de telefoon: dokter, 't 
is weer zo. 's Avonds, in het donker, komt het 
doktertje weer.' „'k Was er al bang voor. Jam- 
mer, jammer, 'k Zal haar kalkinjecties geven". 
En zo gaat het voort; met steeds korter tussen- 
pozen komen de stuipen. We weten het nu al 
wel, we zullen Lotje niet houden. Daar staat 
nu Moeder, negen kinderen heeft ze groot ge^ 
bracht, en dit kleine Lotje, dat ze zo heel 
graag behield, zal weggenomen worden. 
Ergens op 'n bovenachterkamer een joods echt- 
paar, in spanning uitziende naar een brief met 
een valse naam ér op. Hoé is het met hun 
kindje? 'n Enkele keer waagt de moeder het te 
komen kijken, maar als ze dan haar kindje in 
die toestand ziet, ontbreekt haar bijna de moed 
om weer te komen. De pleegmoeder en het dok- 
tertje vechten als 't ware om het leven. Hem 
is 't ook nooit te veel om te komen; hij is 
dapper; voor hem zijn ze evenzeer gevaarlijk, 
die avondbezoeken. Zo gaat het twee maanden 
voort; dag en nacht heeft het kleine Lotje geen 
rust meer, maar sterk als z'e is, verloopt het 
proces langzaam. Totdat de laatste dag kwam, 
en   zij   stilletjes   insliep    Daar   lag   nu  de 
kleine Mirjam in haar wiegje,  en haar pleeg- 
moeder en -vader en al de kinderen, die haar zo 
lief gekregen hadden, er oni heen alsof het er 
een van hen was. En Annie, die haar gehaald 
had,  heeft haar ontkleed en haar de mooiste 
kleertjes aangetrokken, die er waren, en Agnes 
heeft  er vergeet me nietjes  op gestrooid.  De 
moeder 'kwam, ze ging al gebukt onder zoveel 
angst en leed,  en  nu dit verdriet er nog bij. 
De   vader   kon   niet   komen.   Vriendenhajnden 
hebben  een mooi kistje voor haar gemaakt en 
de pleegvader heeft haar voorzichtig er in ge- 
legd. En toen hebben ze bij dit kindje van het 
oude verbond gezongen: Geen vader sloeg met 
groter mededogen op teder kroost ooit zijn ont- 
fermende ogen dan Isrels Heer......  's Avonds 
laat droeg Annies verloofde haar naar 't kerk- 
hof. 

DE PLEEGMOEDER. 



KATHOLIEK VERZET 
Frankrijks geesielijkheid tijdens den oorlog in Parijs 

m< 

De moed en de heldhaftigheid 
zelfs van de reguliere en secu- 
liere geestelijkheid in Frankrijk 
gedurende de Duitse bezetting 
hebben zeer veel bijgedragen 
tot het versterken van de mo- 
rele positie van het katholi- 
cisme in dit land. 
De illegale activiteit van pries- 
ters en kloosterlingen was des 
te moeilijker en verdienstelijker 
omdat, in tegenstelling met het- 
geen zich in Nederland voor- 
deed, uit de hogere regionen 
der hiërarchie geen enkele in- 
structie, geen enkele richtlijn 
geen enkele aanmoediging 
kwam. De meerderheid der bis- 
schoppen, die eerst verleid wa- 
ren door het program van mo- 
relen wederopbouw van maar- 
schalk Pétain en zich vervol- 
gens verplicht zagen tot over- 
eenstt mming te komen met' den 
bezetter, behield, op enkele uit- 
zonderingen., na, een zeer ge- 
reserveerde  houding. 

„Parijs in  boeien" 
De talrijk, maar dikwijls on- 
bekende heldendaden van de 
Franse geestelijkheid zijn on- 
langs, voor wat betreft het dio- 
cees van Parijs, verzameld in 
een brochure, getiteld: „Paris 
aux liens" (Parijs in boeien). 
Op de ongeveer 2000 priesters 
en religieuzen van het diocees 
zijn er 387 het slachtoffer ge- 
weest van den vijand, dat is 
dus 20 pCt.; 65 zijn omgekomen, 
273 zijn krijgsgevangenen ge- 
maakt en 49 gedeporteerd. 
De deuren van de Parijse ge- 
vangenissen heben zich dikwijls 
achter de priesters en religi- 
euzen gesloten. 
Kanunnik Lancrenon, de vroe- 
gere pastoor van St. Germain 
des Prés, werd 23 Mei 1941 ge- 
vangen genomen, omdat hij on- 
derdak verleende aan vluchte- 
lingen en hun valse papieren 
verstrekte. 
De Z.E. P. Desobry, Prior der 
Dominicanen te Parijs, werd 
naar de' gevangenis van Fres- 
nes gevoerd, omdat hij bijeen- 
komsten van studenten organi- 
seerde en tegen Duitsland par- 
tij koos. In dezelfde gevangenis 
waren al twee kloosterlingen 
opgesloten, n.1. de Eerw. Paters 
Guihair en Chenault, van wie 
de eerste gefusilleerd werd. 
Eveneens werd gevangen ge- 
nomen de Algemeen Overste 
der Zusters van Vincentius è 
Paulo, die bij haar bevrijding 
zei, dat zij nog nooit zo goed 
gebeden had als in haar cel. 
Een prachtig voorbeeld van 
moed en geloof gaf kanunnik 
Picard de la Vacquerie, pastoor 
van St. Lambert de Vaugirard. 
Bij de ondervraging door de 
Duitsers, trok hij geen woord 
terug van de preken, welke hij 

Tv^l : V 
had uitgesproken. Toen | zijn 
aanklager hem met de dood be- 
dreigde, antwoordde hij hem: 
„Des te beter, dan zal ik door 
uw toedoen martelaar zijn. Ove- 
rigens is het van geen enkel 
belang, omdat er achter ons 
weer andere priesters staan om 
het evangelie te prediken. Het 
Hitlerisme zal voorbijgaan.i het 
evangelie blijft." 
Andere priesters en - klooster- 
lingen brachten voor het ge- 
loof hel offer van hun leven 
zoals b.v. de Eerw. P. Yves de 
Montcheuil, een Jezuïetenpater 
van hoog aanzien, professor in 
de Theologie aan het „Institut 
Catholique" te Parijs. Hij werd 
gefusilleerd door de Duitsers, 
omdat hij hulp in de bergen 
gebracht had aan de maquis 

-van Vercors; de E. P. Aubry die 
gedood werd gedurende de be- 
vrijding, toen hij de gewon- 
den bijstand verleende; de E. P. 
Corentin, de bezieler van een 
groep patriotten, dien Duitsers 
in de spreekkamer van zijn 
klooster neerschoten en de Do- 
minicanerpater Chenault, die, 
omdat hij geprotesteerd had 
tegen de immoraliteit van de 
jeugdkampen in Duitsland, ge- 
deporteerd werd en van uitput- 
ting stierf. 

Actief verzet 
Naast degenen, die geleden 
hebben, zijn er de priesters en 
kloosterlingen die actief optra- 
den. Typerend is het geval van 
den abbé Borme. Het patronaat 
dat hij in een arme wijk in 
Parijs bestuurde, diende als Si- 
legale vergaderplaats voor de 
leiders van de Parijse verzets- 
beweging.- Pierre Cenval, een 
der tegenwoordige leiders van 
de M.R.P., Georges Bidault, Pa- 
rodi, die na de bevrijding 
minister van arbeid werd, Ha- 
mon, de vice-president van het 
Parijse bevrijdingscomité en 
Albert Bavet, de directeur van 
het dagblad Franc Tireur. In het 
patronaat werkte een drukkerij, 
waarvan höt materiaal met 
parachutes was neergelaten. 
Niettegenstaande verschillende 
arrestaties, werd het werk nooit 
onderbroken. De meest compro- 
mitterende documenten waren 
verborgen in drie delen van de 
Summa van St. Thomas van 
Aquine. 
„Paris aux liens" geeft slechts 
een zwak overzicht van de ac- 
tie van de Franse geestelijkheid 
gedurende het verzet. Getuige- 
nissen, die even indrukwekkend 
en even talrijk zijn, zouden ver- 
zameld kunnen worden in alle 
diocesen van Frankrijk, vooral 
in de grote steden als Lyon en 
Toulouse, die middelpunten wa- 
ren van het katholieke verzet. 

Overgenomen uit: „De  Tijd" 

s^if^'ioaar' üfS 

Het is kwart vqor vier als de slaapkamerdeur met een ruk wordt opengegooid, 
het licht aangaat en een luide stem waarschuwt dat het tijd is om op cte 
staan.  Huiverend kruip ik  onder de douche.  Een  haastig ontbijt,  korte  rit 
met de auto en we zijn op het vliegveld. Dat is wel een geheel ander beeld 
dan een jaar geleden, toen de oorlog nog woedde over Europa.  Ik herinner 
me  tenminste  die  donkere  nacht......   maar  nee,  dat  is  een  ander verhaal. 
De viermotorige York baadt nu in het licht der schijnwerpers- We zijn met 
twaalf pasagiers, allen met bestemming Colombo. Een voor een beklim- 
men wij het kleine trapje en zoeken onze plaatsen! op. De laatste instructies 
worden ons gegeven en de benodigdheden voor deze reis uitgereikt: twee 
dekens zuurstofmasker en  „Mae West". 
We taxiën naar de startplaats; dan het oorverdovend gebrul der op volle 
toeren draaiende motoren, de aanloop en daar gaan we de zon tegemoet. 
De eerste uren vliegen we boven een dik wolkendek, dat er uitziet als een 
door de zon beschenen sneeuwlandschap. Plotseling echter wordt ons een 
blik in de diepte gegund en ontrolt zich voor onze ogen een der armoedigste, 
maar ook een der mooiste streken van Frankrijk, het Auvemegebergte. De 
zon schijnt aan de Azuren kust, die er van 10.000 voet hoogte maar erg 
grauw uitziet. Maar de zee is gelukkig zilver en blauw. Een enkel speel- 
goedbootje schijnt stil te staan op deze zee van geslagen zilver, 'n watten 
rookpluimpje  in de  schoorsteen  gestoken. 
Wij echter snellen voort, dwars over het onvriendelijk uitziende Sardinië. 
Rechts zien we Pantellaria liggen,- dan gaat het langs de steenrode Zuid- 
kust van Sicilië, de ruwe zool van de Italië-laars recht op Malta aan. Pre- 
ties 6 uur na de start landen we op dit kleine Britse bolwerk, dat gedurende 
ruim twee jaar heeft blootgestaan aan Duitse en Italiaanse luchtaanvallen 
en zo moedig heeft standgehouden. Wanneer de mededeeling komt dat ';we 
vandaag niet meer verder kunnen in verband met de weersgesteldheid, vin- 
den we 's avonds in La Valetta de duidelijke sporen van dit langdurig be- 
leg. De Stuka's hebben hier lelijk huisgehouden. Overigen^ is het er voor 
de   reiziger   uit   Engeland  of   de   voormalige   bezette   gebieden   een   paradijs 
waar bijna alles te koop is voor lage prijzen en  zonder bon. 
De volgende morgen wordt de tocht voortgezet. Na de Middellandse Zee 
overgestoken te zijn, vliegen we bij Dema de Afrikaanse kust over. Dan 
volgen "enige uren onafzienbare woestijn. Hier joeg Montgommery het Duitse 
Afrika-leger onder Rommel voor zich uit tot ze bij Tunis in de zee liepen. 
Oorlogen moesten eigenlijk altijd in dergelijke streken worden uitgevochtert. 
Je kunt hier schieten en bombarderen riaar hartelust zonder ooit iets kapot 
te maken. 
Beroemd geworden plaatsen glijden onder ons weg: Tobroek, Bardia, Sidi- 
barrani, Matruh, El Alamein. Aan de horizon duiken drie pyramiden op'met 
daarachter de Nijl en Cairo, waar we twee uur gelegenheid krijgen om de 
benen te strekken en voor het eerst na ruim vijf jaar weer bananeq te eten. 
Het weer is hier heerlijk; warme zonneschijn met 'n koel briesje. We mogen 
er echter niet lang van genieten, maar moeten trachten de verloren tijd 
weer in te halen, dus snel weer verder. 
Het Nijldal is uit de lucht gezien maar een smal groen lint. Direct daar- 
achter begint weer de onmetelijke dorre zandvlakte. Eerst de Doode Zee 
brengt wat leven in dit beeld. Spoedig valt dan de duisternis en krijgen we 
van de aarde niets meer te zien, tot we om half tien bij Basra aan de Per- 
zische Golf landen om te tankem Dan begint de nachtelijke, ongezellige 
tocht van zeven uur naar Brits Indië. Om half vier word ik echter door de 
steward gewekt met de mededeling dat we gaan landen. Even later duiken 
de lichten van een vliegveld op en komen we neer in Jiwani. Het blijkt dat 
in Karachi een dichte mist hangt waardoor we enige uren moeten wachten. 
Hier echter is de hemel helder en krijgen we een prachtige zonsopgang te 
zien in Baluchistan. Ik ben blij met deze onderbreking want het laatste deel 
van deze etappe gaat nu bij daglicht langs de ruwe, grillige, grootse Zuid- 
kust van Azië. Hier ligt de aarde naakt te bakken in de zon. Het heeft 
eigenlijk meer van een maanlandschap. Veel te snel komt het waarschuwings- 
sein voor de landing weer en zijn we in Karachi. 
Drie lange dagen zittten we hier vast in verband met slecht weer. Waar 
het slecht weer isj weet ik niet, maar in ieder geval niet in Karachi, waar 
de zon de gehele dag op de zandvlakte staat te branden. Drie dagen lang 
zitten, hangen en liggen we in een tentenkamp. In de stad zelf is het meest 
interessante gedeelte, het Indische „out of bounds" zodat we daar niets van 
te zien krijgen. Het Europese deel bestaat zoals overal elders uit winkels, 
clubs, bioscopen, bars. 
De laatste etappe van onze tocht is de langste, Karachi—Colombo, bijna 8 
uur vliegen. We gaan langs de Westkust Van Voor-lndië naar beneden. Ook 
hier ziet het land er erg onvruchtbaar en woest uit. Gigantische bergketens 
en reusachtige rivieren. De kust, vaak grillig gevormd als de stukjes van 
een legpuzzle, is nu eens langzaam aflopend naar de zee, dan weer steil 
daaruit oprijzend. Eerst na ruim vier uur springen er licht-groene plekken 
uit het landschap te voorschijn. De regentijd is hier reeds aangebroken en 
heeft uitgestrekte) stukken land onder water gezet. Op zee bevinden zich 
ontelbafe vissersbootjes, waarvan de zeilen als snippers wit papier op het 
water schijnen te drijven. 
Na dit dorre land duikt dan plotseling uit zee het groene paradijs van 
Ceylon op eni landen we even later tussen de palmbomen op het vliegveld 
bij Colombo, 
De tocht is,voorlopig ten einde en daarmede het gedwongen nietsdoen. Het 
werk wacht. i 

* . PASSAGIER. 



REHABILITATIE 

In een onlangs te Rotterdam gehouden be- 
spreking tussen Peter Noord, Wim 1 en 
Witte Piet, is overduidelijk komen vast te 
staan, dat de veroorzaakte verwijdering 
tussen Witte Piet en de L.K.P. en meer in 
het bijzonder tussen Witte Piet en de Pro- 
vinciale Leiding der L.K.P. in Zuid-Holland, 
ongegrond is gebleken. 
Er is in de tijd die achter ons ligt gewerkt 
en hard gewerkt. Waar gewerkt wordt, 
worden fouten gemaakt. Deze fouten zijn 
gemaakt en wel aan beide kanten. Daarbij 
gevoegd de schijn die tegen beide kanten 
was en het conflict was geboren. 
Zoals het goede K.P.-ers betaamt, is dit 
geschil met open vizier uitgevochten. 
Het ging hard tegen hard. De spaanders 
zijn er echt gezellig afgevlogen, maar het 
resultaat was, dat beide partijen opqelucht 
na dit buitje onweer elkaar' de hand heb- 
ben gedrukt. 
Wij dringen er dan ook met de meeste 
klem opaan, dat een ieder die van dit ge- 
schil afwist of af meende te we'en er nu 
terdege van docirdrongen is, dat er van 
een quaestie geen sprake meer is. 
Wij vertrouwen uw Uw K P.-men'bliteit. 
Wat uitgevochten is, moet ook uit zijn. 

BOB 
PETER    NOORD 
WIM  I 

GROTE ADVIESCOMMISSIE 
.    DER ILLEGALITEIT 

Tentoonstelling van het. verzet. 
Binnen twee maanden zal te Amsterdam een 
grote ienloonstellinq worden gehouden, on- 
der auspiciën van de Grote Adviescommis- 
sie, het vertegenwoordigend orgaan der Il- 
legaliteit, in samenwerking met hat Rijks- 
bureau van Oorlogsdocumen'.atie, die ge- 
wijd zal zijn aan het verzet van het Neder- 
landse volk tegen den Duitsen onderdruk- 
ker. Deze ten'.oonstelling zal worden on- 
dergebracht in de Nieuwe Kerk te Amster- 
dam. Hel materiaal ervoor werd door een 
aantal werkers uit de ouda verzetsgroepen 
uit het gehele land bijeengebracht. 
De Duitse onderdrukker, gedreven door de 
barbaarse beginselen van het nalionaal- 
socialisme, heeft in ons land de kracht er- 
varen van een gezond volk, dat langzaam 
maar zeker begreep hoezeer de vrijheid en 
waardigheid van den mens, niet alleen in 
ons land, maar ook in Europa, in de we- 
reld, op het spel stonden. Alhoewel het ver- 
zet in de eerste plaa's als een gees'e'ijk 
verzet van een geheel volk moef worden 
ce^ien, zal het daarüU voort-"-loe:eTT'e '-•a e- 
riële verzet (het mili'aire in welke vorm 
ook) in het totale beeld niet kunnen^ ontbre- 
ken, nochtans zonder het accentueren van 
personen of organisaties. 
De Illegaliteit organiseert deze ten*oon- 
stellinq en is niet van plan een monument 
voor zichzelf Op te richten. Daarom is ook 
naar een passend onderdak gezocht en dit 
is gevonden in d3 Niauwe Kerk te Amster- 
dam, Neêrlands Nationale Cathedraal, de 
plaats zo nauw verbonden aan de vrijheid, 
die ons volk in talrijke eeuwen s'rijdend en 
lijdend mocht verwerven. Op een lange 
wand zal o.a. het verhaal van het verzat 
door een aan'al vooraans'aande wandschil- 
ders  in  beeld worden gebracht. 
De regering verleent alle medewerking. 
Het ligt in de bedoeling van nu af aan re- 
gelmatig contact te onderhouden met de 
pers. Daartoe zult U regelma ig op de 
hoogte worden gehouden van alle nieuws, 
dat zich voordoet. Uwerzijds kunt U inlich- 
tingen verkrijgen bij het secre'ariaqt, S'ede- 
lijk Museum, ingang Van Baerlestraat te 
Amsterdam, tel. 23326. 
Tenslotte zal de ten'oons'ellinq ook in an- 
dere "laa'sen van het land worden gehou- 
den. Daartoe wordt een reisplan voorbe- 
reidt. De baten der ten Qon3teU?nq zni'en 
ten goede komen aan de Stichting 1940— 
1945., 
De heren G. J. Rietveld en Ir. J. van Hulst, 
archi.ecten, en W. J. H. B. Sandberg, direc- 
teur van het Stedelijk Museum te Amster- 
dam, zijn met de leiding en uitvoering be- 
last. 

»*«<«,(.. 
564 Aart Boer, geb. 13- 

10-1900. Gevangen 
genomen 24 Juni 
1944. Uit Vught 

■ (Nn 10629, Blok 
16a), op transport 
gesteld „Sept. '44 
waarschijnlijk Ora- 
niënburg. Volgen» 
S D "overleden 6 
Neuengamme, La- 
del und bij- Ham- 
burg. 

555 Maarten Jurriaan 
van der Wolf, ge- 
boren te Boskoop 28 
Jan. 1906, Opper- 
wach;meester der 
Dec. in werkkamp 
Koninklijke Mare- 
chaussee te Huls- 
horst. Op last van 
Overste Feenstra, 
gearr. 7 April '44 

wegens illegale 
werkzaamheden. 

Van Mei 1944 tot einde Juli 
(bunker), cd 147, Block 13, nr 
Waarschijnlijk 30 Juni 1944 ter dood veroor- 
deeld en volgens een later tegengesproken 
bercht 2 Augus;us 1944 te Tilburg gefusil- 
leerd. Zou de persoon, die naast hem in Vught 
in de cel (waarschijnlijk 146 of 148) heeft 
gezeten en Piet heet, zich willen melden? 

GIFTEN. 
Van  L.   K.  te  A. voor het  Gedenkboek  ƒ 25.—. 
Hartelijk dank. 

GEDENKBOEK-COMMISSIE 

1944    Vught 
P.   1833. 

ONZE PROPAGANDA-ACTIE 
Iedere lezer van „De Zwerver"  zorgt  voor 
het  aanbrengen  van minstens  één nieuwe 
abonné! 
ledere LO'er en/of KP'er zorgt voor minstens 
vijf nieuwe abonné's." 
De volgende prijzen worden voorts beschik- 
baar gesteld: 
Voor 15  nieuwe  abonnê's  ineens: 

'h prijs voorl. 
25       „    , „       ineens:   voorloper. 

,.     40 
'A prijs gedenkb. 

.   „      75       „ „       ineens: 
1 gratis gedenkb. 

Voor zover voorradig -worden reeds eer- 
der verschenen nummers gratis beschikbaar 
gesteld. 

Mr. N. J. G. Sikkel, procureur-fiscaal bij 
het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam 
antwoordt voor ons en zegt o a.: 
De huidige stemming, zorgvuldig gekweekt 
door een daarbij belanghebbende groep, 
gaat echter al aardig de verkeerde kant 
uit. Men onderschatte dit gevaar niet. Om 
deze reden waarschuwde de heer Sikkel 
ernstig voor het zaaien van wantrouwen 
tegen de organen, welke met de opsporing 
van landverraders zijn belast, omdat dit de 
gehele zuivering op losse schroeven zet 
Daarom bepleitte de procureur-fiscaal ook 
ernstig, zeer grote invloed in deze zaken 
(zo mogelijk met uitsluiting van alle z.g. 
legalen) te geven aan oud-illegale werkers. 
omdat, naar zijn mening, zij de enigen 
zijn, die, met voorbijzien van alle eigen- 
belang, alle baantjesjagerij, niets anders 
hebben gedaan dan vijf jaar lang met de 
grootst mogelijke opofferingen hun volk te 
dienen en het kwaad te bestrijden. Daar- 
toe zijn de oude strijders nog altijd bereid. 
Een dergelijke opofferingsgezindheid zullen 
zij thans weer tonen, nu ons volk dit be- 
hoeft. En het behoeft dit, want, zoo besloot 
hij: „Het gaat niet goed met ons volk." 

Uit „Parool" 

iHiiiiimiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiin 

A D V  E  R  TE  N  TI  E   S 
Op het kantoor van de Direc'ie van de Nationale 
Documentatiedienst der Illegaliteit, gevestigd 
Burgemeester Meineszhan 110 te Rotterdam, 
postbus 800, kunnen vier 

BEKWAME JONGE JURISTEN 
geplaatst worden tegen nader overeen te komen 
salaris. 
Te weten één afkomstig uit de provincies Gronin- 
gen, Friesland of Drente, één uit Overijssel of 
Gelderland, één uit de Zuidelijke provincies en 
één uit het Westen. 
Gegadigden moeten enige jaren practijk hebben 
gehad en. in ieder geval voor 1944 reeds illegaal 
gewerkt h'bben in het verband vari een erkende 
illegale groep. 
Sollicitanten, die reeds bfj de N D.D gedocu- 
menteerd zijn, kunnen vols aan met vermelding 
van hun inschrijvingsnummer, voor zover zij niet 
gedocumenteerd zijn. dient een rapport over ille- 
gale antecedenten ingezonden te worden, verge- 
zeld van m-ns'ens twee garantieverklaringen van 
voormalige  illegale chefs. 

MEDEDELING. 
De Nationale Documentatiedienst dsr Illlegaliteit, 
Burgemees'.er Mein^szlaan 110 te Rotterdam 
(poslbus 800) deelt mede, dat voormalige illegale 
werkers, welke solliciteren n '.ar het burgemeesters- 
ambt zelf geen omschrijving van. htm illegale 
an ecedênten in hun sollicitatiebrief behoeven te 
geven, doch kunnen volstaan met vermelding van 
hun inschrijvingsnummer bij d; N.D.D. Hun, die 
reeds solliciteerden of dit in de toekomst van plan 
zijn en wier antecedenten nog niet gedocumen eerd, 
w:rden wordt geadviseerd dit alsnog te laten doen. 

LKP. ROTTERDAM. 
Alle voormalige leden van het Ie Bataljon Strij- 
dend Gedeelte der B S. in het district Ro terdam 
(voormalige K P. Rotterdam) kunnen een licrinne- 
ringsins'gne B.S. persoonlijk afhalen op het Afwik- 
kelingsbureau L K P., Zuid-Holland, Kral ngse 
Plaslaan 156, in de week van 11 t.m. 16 Februari, 
elke dag tussen 12 en  14 uur. 

Geef »,Dc Zwerver" aan een van Uw kcinissent te? inzage en laat hem 
(haar) onderstaande boa ingeval 1 aan ons toezenden. 

Naam:  ^  

Aan:: ' :  
Plaats: : ,  

Prdlvincie:  

Ingang abonnemenren:    _ »  

Abonnementsgeld w-vrdt per  giro p-)Stwissel/of bij  aanbieding  van een  postkwitantle  betaald 
(Ooorhaien wat niet verlangd  wordt). 
Gironummer 370449 t.n.v   |. Heuvingh. 
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lANDCLUKC ORGANISATIE VQDR 
HULP    AAN    ONDERDUIKERS 

LAND€LUKE 
KNOKPLOEGEN 

IS ONZE TAAK BEËINDIGD? 
Het is een geheim, dat er in onze kringen — nie- 
mand twijfele er aan, dat ik hiermee de illegaliteit 
voor ogen heb — ongerustheid en bezorgdheid, 
om niet te spreken van onlevredenheid, bestaat 
ten opzichte van de gang van zaken bij de zui- 
vering. 
Dit ^onderwerp — ogenschijnlijk afgezaagd — is 
toch' van genoegzaam belang, om ér herhaalde- 
lijk op terug te komen. Er valt — helaas moet het 
worden gcconstaïeerd — ook bij ons met betrek- 
king tot dit probleem op enkele plaatsen een ze- 
kere gelatenheid te bespeuren, doch in het alge- 
meen laat het de gemoederen nog lang niet met 
rust en is het in de regel steeds weer dii onder- 
werp, waar al spoedig de gesprekken op uit lopen. 
Legt men 'zijn oor eens buiten onze kringen te 
luisteren, dan blijkt, dat er een gedeelte van ons 
Nederlandse volk -^ we laten in het midden of het 
het beste deel is — ^van oordcel is, dat er veel te 
hardhandig en veel té scherp wordt aangepakt. Als 
een verblijdend teken kan echter worden gecon- 
stateerd, dat —''en gelukkig niét alleen in dat 
deel van ons valk, dal^zich met recht onder de 
illegaliteit kan rangschikken — het merendeel met 
grote bezorgdheid de gang van zaken aanschouwt 
en het is ook niet alleen van de zijde der illegali- 
teit, dat — hetzij door middel van het gesproken 
woord, hetzij door geschrift — er stemmen op- 
gaan, waaruit de ongerustheid en bezorgdheid 
duidelijk aan het licht treden. 
Wij zijn zo langzamerhand — de bevrijding ligt 
reeds 9 maanden in het verleden — het tijdstip 
genaderd, waarop met recht de vraag mag wor- 
den gesteld of de zuivering al dan niet is ge- 
slaagd. 
Niemand onzer zal er bezwaar tegen hebben, dat 
deze vraag voor honderd procent ontkennend 
wordt beantwoord. Zijn er ten opzichte van be- 
paalde problemen ook in de illegaliteit zeer ver- 
schillende opvattingen en meningen, ten aanzien 
van dit onderwerp bestaat er volledige eenstem- 
migheid. De zuivering is een grote mislukking, — 
althans tot  op dit ogenblik. 
Het is in dit stadium, dat wij ons bezinnen op 
twee belangrijke vragen. 
1. Is het inderdaad van groot belang om te zuive- 

ren en dus ook voort te gaan met zuiveren? 
2. Ligt er op dit terrein nog steeds een taak voor 

de illegaliteit? 
Het is niet eenvoudig om in een beperkte ruimte 
op vragen als deze, waaraan vele woorden zijn 
gew'ijd en waarover reeds herhaaldelijk en uitvoe- 
rig is geschreven, eem kort antwoord te geven. 
Naar mijn mening valt er in het kort iets van te- 
zeggen. Beide vragen moeten naar zijn oordeel 
ontegenzeggelijk bevestigend worden beantwoord. 
Trachten wij jerst het grote belang van goed zui- 
veren een ogenblik te bezien. Het is wellicht 
dienstig, ter beantwoording v^n de gestelde, éérste 
vraag, enkele andere vragen te stellen. Een ieder 
zal het moeten onderschrijven, dat de oorlogsjaren 
hebben bewezen, dat niet ieder, die zich, Vader- 
lander pleegde te noemen, ook metterdaad Vader- 

lander was en van vreemde smetten vri\ is ge- 
bleven. 
Niemand kan ontkennen, dat — mede ten gevolge 
van vele onzuivere elementen in alle kringen van 
ons volk — de verschrikkelijke maatregelen van 
een beestachtigen overweldiger op een voor dezen 
vijand meer doeltreffende wijze ten uitvoer 
gelegd. 
Met deze waarheden voor ogen stellen wij er 
thans de vragen tegenover: Kunnen wij van 
elementen als hierboven bedoeld bij de opbouw 
van  ons Vaderland  iets verwachten? 
Is het mogelijk, dat zij, die een gewillig werktuig 
van den vijand waren, thans plotseling, volkomen 
omgeschakeld, met hart en ziel voor een opbou- 
wende  taak  geschikt  z^.:? 
Bestaat de mogelijkheid om van karakterloze en 
karakterzwakke individuen iets te verwachten? 
Kunnen dezelfde personen, die in tijden van groot 
gevaar hun taak niét verstonden en ongeschikt 
bleken te zijn op liun posten, hun Vaderlandse 
plichten in normale-\ijden naar eer en , geweten 
vervullen? 
De rij van vragen zftu aanmerkelijk kunnen wor- 
den uitgebreid. We weten slechts één antwoord. 
ytet is onmogelijk! Niemand trachte ons aan het 
verstand te praten, dat iemand, dat zijn plichten 
tegenover zijn vorstenhuis, tegenover zijn Vader- 
land en tegenover zijn Volk, in tijden van gevaar 
en nood niet heeft verstaan — en we zijn hier- 
mede nog vrij mild in onze bewoordingen — 
thans één, twee, drie weer die karaktereigenschap- 
pen zich eigen heeft gemaakt, die van zo groot 
belang zijru om verantwoordelijke plaatsen in te 
nemen. (Wie heeft er geen verantwoordelijke 
plaats bij de opbouw van het vaderland?) 
Er kan naar onze diepste overtuiging van hen 
niets worden verwacht en steeds weer dient het 
voor ogen te staan, dat het niet alleen dringende 
noodzaak, doch ook een dure plicht, een nationale 
plicht is om ons volk met kracht te zuiveren van 
hen, die zich een plaats onder haar onwaardig 
hebben gemaakt. 
Met de beantwoording van deze vraag zitten wij 
ook onmiddellijk midden in het onderwerp van de 
tweede vraag of er voor de illegaliteit nog een 
taak ligt op dit terrein. Ook over deze vraag zijn 
meer woorden gesproken dan waaruit dit artikel 
kan bestaan. De vraag kan naar het bordeel van 
den schrijver ook kort en zakelijk bevestigend 
worden beantwoord. Er bestaat inderdaad een 
taak voor de illegaliteit. De illegaliteit heeft wel 
degelijk ten opzichte van de zuivering een plicht. 
Alleen is het dienstig te constateren, dat deze taak 
uitsluitend een adviserende is. De illegaliteit mag 
en kan zelf geen zuiveringsmaatregelen treffen. 
Zij heeft echter gedurende de oorlogsjaren, gedu- 
rende de illegale jaren dus, het best kunnen con- 
stateren en ondervinden door wien een onzuivere 
en dus een onvaderlafadslievende houding is aan- 
genomen en als zodanig zal de Regering er ten 
zeerste bij gebaat zijn, wanneer de illegaliteit 
haar ten opzichte van door haar —  de Regering 

dus — te nemen maatregelen adviseert. 
Of de Regering het advies al of niet opvolgt mag 
dus niet in de eerste plaats voor de illegaliteit de 
vraag zijn. (Zie hiervoor b.v. elders in dit bla4 
het rapport van de zuiveringsinstanties in N.-H), 
Zij stelle zich steeds weer voor ogen, dat haar 
taak uitsluitend een adviserende is. Het lijkt mij 
dienstig, dat de leden van onze Grote Advies 
Commissie der Illegaliteit zich hierop steeds weer 
bezinnen en met grote klem en nadruk herhaal- 
delijk in het belang van het Vaderland blijvea 
adviseren. En wanneer een naar het oordeel van 
de G.A.C, noodzakelijke zuiveringsmaatregel, niet 
door de Regering wordt uitgevoerd, dan zal het 
haar taak zijn om te blijven adviseren, om toch 
de noodzaak in het belang van het Vaderland 
in te blijven zien door steeds maar weer de Rege- 
ring van haar adviezen te dienen. De G A C. 
moet in dit opzicht rusteloos voortgaan, opdat, 
wanneer inderdaad de zuivee'ng op een grote 
mislukking zou uitlopen, dit niet aan Inar zal zijn 
te wijten. Dit geldt zeker niet in de eerste plaats 
voor incidentele gevallen. Laat door haar voort- 
durend bij de Regering worden aangeklopt en 
steeds weer worden geadviseerd om op krachtiger 
en op meer doeltreffende wijze te zuiveren. Zolang 
de Regering de mogelijkheid tot advies openlaat, 
moet er naar mijn oordeel geen ogenblik worden 
gerust om steeds meer en meer met onvermindep- 
de ijver en met voortdurende overtuigingskracht 
op dit voor ons volk zo uiterst belangrijk onder- 
werp worden  geattendeerd. 
Pas wanneer deze mogelijkheid tot advies van de 
zijde der illegaliteit zal zijn beëindigd, moeten wij 
ons bezinnen op de vraag langs welke wegen dan 
nog  iets kan worden bereikt. 
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Eind Mei 1943. 

Er kwam langzamerhand een nijpend ge- 
brek aan bcnkaarten en distributiestam- 
kaarten, daar het aantal onderduikers zich 
steeds meer uitbreidde. Maar wat te doen? 
Kraken? We waren er enigszins huiverig 
voor, want zoiets hadden (We nog nooit 
eerder aan de hand gehad. De toestand 
werd met de dag slechter en de enige op- 
lossing was: een kraak. Hiertpe werd dan 
ook besloten; een gemeentehuis, dat hier- 
voor in aanmerking kwam, was spoedig 
gevonden; de nodige contacten werden ge- 
legd; een plattegrond van het gemeente- 
huis kwam in ons bezit. Met ons contact 
hadden we afgesproken, dat hij een krant 
dchter zijn raam zou plaatsen, als er geen 
politiebewaking in het gemeentehuis was. 
Wapens hadden we: vier revolvers (waar- 
van 2 onbruikbaar) en een aantal gummi- 
stokken. Alle voorbereidingen waren ge- 
troffen en we konden er op los gaan. 
4 Juni was het zo ver, dat we de auto kon- 
den starten voor de kraak in het. dorpje 
Langweer. Om half vier kwamen we aan; 
het gemeentehuis was bereikt; geefl politie- 
bewaking. 
De auto stopte, vier van ons stapten uit, 
de chauffeur zou zitten blijven om ons, 
door op de claxon te drukken, te waar- 
schuwen als er iemand het 'gebouw binnen 
ging. In de gang deden we onze maskers 
voor; een van ons ging voor het loket staan 
en riep: „Handen omhoog"; een ander ging 
binnen en hield ze met de revolver in be- 
dwang. 
Ondertussen verspreidden wij ons door het 

hele gebouw, om het overige personeel In 
de   secretarie  op  te  sluiten.  Een   van  ons 
raakte bij den burgemeester aangeland. 
KP-er: „Goedemiddag." 
Burg.: „Goedemiddag, wat is er van uw 
dienst." 
KP-er: „Wilt U mij volgen." 
Burg.: „Waarom, ik...." 
Plotseling   hield   hij   op,   want   hij   zag   de 
revolver  op zich gericht en hij volgde nu 
den KP-er al protesterende, sidderende en 
bevende. 
Had   hij   geweten,   dat  het   een  ongeladen 
revolver- geweest was, dan.... 
De gemeente-ontvanger werd ook met een 
bezoek vereerd. 
Daar ging de claxon. 
Het was gelukkig slechts een argeloze be- 
zoeker, en dezen werd vriendelijk uitge- 
nodigd de secretarie binnen te komen. 
Hij volgde de uitnodiging op en ook deze 
zaak was weer oké. De jongste bediende 
moe^t alles wat van onze gading was op- 
zoeken. Een rijke buit maakten wij: 
„800 inlegvellen, 12.000 textielkaarten, 450 
schoenenbonnen, 140 bandenbonnen, 5000 
bonkaarten, 350 tabakskaarten, blanco p.b.'s 
en inlegvellen". 
Toen er niets' bruikbaars voor ons meer 
was, werd alles naar buiten gesleept, de 
auto in. Een aantal mensen stond er op een 
afstand naar te kijken. De kassier van de 
distributie kwam ook nog een kijkje nemen. 
Er bleek nog wel een plaatsje over te zijn 
in de kluis, waar de andere heren ook 
heen gebracht waren. Het was een verma- 
kelijk gezicht om al dier lijkwitte heren bij 
elkaar te zien zitten. Een van ons stak 
voor hen een redevoering af en. daarna 
ging de deur dicht. De buit was binnen en 
we vertrokken. 
Dat we nog geen rasechte „gewapende 
bandieten" waren, bleek uit het volgende: 
We lieten onze tas met stempels e.d. achter: 
gelukkig stond er geen naam in, anders 
had het slecht kunnen aflopen. 
Ook vergaten we den kassier te fouilleren. 
Deze had een sleutel van de kluis en nadat 
we vertrokken wareii, begonnen de heren, 
die nu weer moed schenen te hebben, te 
schreeuwen en te roepen, zodat er een toe- 
loopje   van  mensen  ontstond.  Zij   wierpen 

'dé sleutel door het kleine raampje van de 
kluis en zo werden zij spoedig bevrijd. De 
„brave burgervader" was nu zo flink direct 
op te bellen, doch we hadden geluk, want 
de lijn was druk bezet door de Duitsers, 
zodat hij pas om half zeven verbinding 
kreeg met de stad Groningen. Tegen die 
tijd zaten wij, na de buit in veiligheid ge- 
bracht te hebben, hoog en droog in de 
stad en lieten ons de boterham heerlijk 
smaken. 

Uit het Pol.blad (24 Juni) ontlenen wij het 
volgende: 
Op 4-6-'43, omstreeks 15.30 uur, is op het 
gemeentehuis te Langweer. gem. Doniawer- 
stal, een gewapende overval gepleegd door 
een vijftal personen. Deze waren per auto 
gekomen. De auto stond tijdens de overval 
naast het gemeentehuis en een der perso- 
nen bleef achter het stuur zitten. De vier 
anderen pleegden de overval. Nadat zij het 
gemeentehuis hadden betreden hebben zij 
zich in de hal gemaskerd. Een deed dit 
door middel van een shawl welke hij over 
het ondergedeelte van zijn gezicht had ge- 
daan. 
Deze personen eisten van het aanwezige 
gemeentepersoneel dé afgifte van de per- 
soonsbewijzen, de daarbij behorende ze- 
gels, een gemeentestempel en het aanwe- 
zige geld. Nadat dit, onder bedreiging met 
revolvers waarmede zij waren bewapend, 
was afgegeven, werd het personeel ge- 
dwongen in de kluis te gaan. In de kluis, 
waarin de voorraad distributiebescheiden 
was geborgen, maakten de overvallers zich 
meester van een groot aantal distributie- 
bescheiden. Hierna trokken zij zich terug 
en sloten de kluis. Zodoende werden alle 
ambtenaren en ook de burgemeester en een 
bezoeker daarin opgesloten. De daders van 
deze overvol hadden bijna alle telefoon- 
toestellen in het gemeentehuis vernield. Na- 
dat zij de kluis hadden gesloten, schijnen 
zij nog verschillende stempels van de 
secretarie te hebben medegenomen. Van 
den secretaris van de gemeente hadden zij 
reeds direct de sleutelbos afgenomen. Een 
of twee van de bedoelde personen waren 
tevens gewapend mej een gummistok. 

M. * 

■ ■._I~M    Ml'll l~IB^ H-n*!--    ' 

Davos-Platz, Januari 1946. 

Op het ogenblik worden, er in Davos een aantal pa- 
tiënten verpleegd, die door de Stichting Herstellings- 
porden Oud-lllegale werkers werden uitgezonden. 
Dat dit mogelijk was, is te danken aan het onver- 
moeide werken van het bestuur der Stichting en aan 
de buitengewone gastvrijheid van de Zwitserse re- 
gering en bevolking. 
Dr.  W., bestuurslid  der Stichting was naar Zwitser- 

OUMLLEGALE WEMKERS 

Ah Bijpast f met Br. W. en zuster Cor 

land gegaan om de mogelijkheid te onderzoeken om 
ons hier onder te brengen. Na verschillende bespre- 
kingen werd er door de Don Suisse toezegging ge- 
daan, dat er ongeveer vijftig bedden speciaal voor oud- 
illegale werkers, in Zwitserland ter beschikking zou- 
den worden gesteld. 
De Don Suisse of Schweizer Spepde is een fonds tot 
hulpverlening aan de door de oorlog geteisterde ge- 
bieden. De Zwitserse regering gaf hiervoor honderd 
^lillioen francs, terwijl de bevolking een bedrag van 
ongeveer vijftig milüoen francs bijeen bracht. Type- 
rend is het volgende: leder die een bedrag voor het 
fonds stortte, kon bepalen voor welk land die bij- 
drage besteed moest worden. Ongeveer tachtig per- 
cent der bevolking bestemde zijn bijdrage voor Ne- 
derland, wel een bewijs hoe groot de sympathie der 
Zwitsers voor ons land is en hoezeer zij met ons 
meeleven. 
Nadat het resultaat van Dr. W.'s besprekingen bij 
on?> bekend werd, leefden wij allen in spanning wan- 
neer wij naar het land der bergen zouden vertrek- 
ken en op welke wijze. Nadat er verscheidene data 
waren genoemd, vertrok het eerste transport -op 12 
Nov. '45 per vliegtuig van Schiphol naar. Zürich en 
vandaar per treiij naar Davos. Het tweede transport 
vertrok op 14 November ook per vliegtuig, terwijl 
de rest op 15 November per trein vertrok. Bij loting 
was vastgesteld wie er per vliegtuig en wie er per 
trein zouden vertrekken. Zij, die per vliegtuig gingen 
waren twee 'en een halve dag onderweg. Velen van 
ons ondergingen hun luchtdoop, maar zij waren na 
afloop ervan overtuigd, dat de grootste sensatie van 
het vliegen het gebrek aan sensatie was, zo rustig 
was de overtocht, 
Aan het station te Zürich werden wij opgewacht door 
twee dames van het Zwitserse Rode Kruis, die tot 
onze verbazing van Hollandse afkomst bleken te 
zijn. Zij begeleidden ons naar Davos. Onderweg 
werden wij onthaald op bananen, appels, noten, 
broodjes met kaas enz. Op het station Davos-Dorf 
stonden onze geneesheer Dr. B. en de directrice van 

het Nederlandse Sanatorium, Zuster Bets. Met auto's 
werden wij naar ons „home" gebracht en dat bleek 
het Hollandse Hotel Beekhuizen te zijn, waar wij met 
38 man zijn ondergebracht. Bovendien liggen er nog 
twee van ons in Hotel l'Angleterre, thans omgedoopt 
in Juliana. Het Nederlandse Sanatorium heeft name- 
lyk drie  dépendances  in  gebruik  n.l.  Hotel  Eugenia, 

.LO'''-..:'.-' ■■■v    ■ .. 

Op schiphol voor het vertrek ""ar Zwitserland 

Hotel Juliana en Hotel Beekhuizen. Thans wordt 
nog een vierde Hotel in gereedheid gebracht. Er 
worden hier in Davos in totaal ongeveer 400 Neder- 
landers verpleegd op kosten van de Don Suisse, uit- 
gezonden door de Vereniging tot bestrijding der 
tuberculose, behalve dan de bewoners van Hotel 
Beekhuizen, Aan het hoofd van al deze inrichtingen 
staat Dr. Gugelot directeur-geneesheer van het Ne- 
derlandse Sanatorium en Nederlands Consul te 
Davos. 
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't Is stil hier ,d'r is nie veul te doen, hier 
in de deurpen en 't is net as er erges eune 
borrel te kriegen is da ge 's s'ondigs noa 
de leste Mis eus bij, Fried van Hanussen 
anlegt, um nog us wa ansproak te hebben. 
Mar anders, nee op de deurpen waar 't in 
de bezetting heel wa beter. Veul gezelliger. 
Nie um da er de moffen waren, ma'r nou 
ja, ik kan 't nou gerust zeggen, d'r waren 
bij ons veul onderduikers zie'de. Van alle 
kaanten waren ze gekommen. Ge had er 
uit Mokum, uit de Peel, uit hoe hiet da ok 
al wir d'r boven, uit Groningen. En da 
was 't, nou net wa bij ons in 't durp de 
gezelligheid gaf. Nie im da 't nou net 

vrimden ware, mar net um da, se dinnen 
asof ze bij ons thaos beurden, 't waren 
gooi jongens, da moet gezeed worden, d'r 
waren ok lammelingen, da hedde trouwes 
ovveral. Er wier ok wel es gestollen deur 
die luoi, mar ik zeg da hedde ovveral ge- 
had.  , 
Mar in een woord gezeed, we kenden gin 
verschil uit wa nou westers was of wa nou 
uit 't Zuijen kwamp. Eene uit Mokum kreeg 
bij ons effe veul spek as eene uit Lierop. 
Da is 't nou eigelijk da'k nie snap van die 
Wederopbouw van ons neif land. Da is 't 
nou da me 's nachts lang wakker du lig- 
gen. Nou leesde elke dag in welke krant 
da ge ok te zien kriet, as da ze verschil 
goan maken tussen die mensen uit het 
Noorden en die uit het Zuijen. 
Wa ze do'r nou in pesant ml veur hebben. 

do'r kan ik nie bij mij die klain boere 
hersens van me, da kanne ze nie verwer- 
ken. Is 't nie God geklaagd, da de kolen 
die toch uit het Zuijen kommen, no'r het 
Noorden goan en da wij hier ons fabrieken 
stil moeten leggen? Da' is nou mar iets, 
wor ik eigenlijk weinig afweet, mar ik 
merk 't wel zo stillekes vergeten ze dor 
boven wir da Brabant en Limburg toch in 
de bezettingstijd wel een van de provincie's 
waren wor da de miste die vur de mof 
moesten gon pleiten, terecht kannen. 
En hoe hebbe z't hier gehad die jonges, 
vroag ze 't stuk vuer stuk; ze zallen 't 
zeggen „we zijn er niks tekort 'gekommen. 
Er  moes  wa  gewerkt 'warren,  wa  dikkels 
nie meeviel " < 
En nou, nou denken ze doar nie mir an, 

-nou goan ze mekaar 't eten uit de mond 
halen, um da ze bang zijn da d'n ene wa 
meer ha as den andere. Hoe kumt da nou? 
Zun we nie allemol Nederlanders, staan 
we nie allemol vu'r 't zelfde feit. Moeten 
we  nie  allemol  zien   da  we  wir  de  zaak 
opbouwen. Eh  zulle me d'r zo kommen? 
Denkt 'r es ovver noa jongens van de KP 
 is 't mi ons  ok  zo zitte wij  ok  te 
hakken en te schrapen um onz'n eigen ik? 
Ik héb er nog niks van gemerkt, ma'r loa- 
ten we in Godsnaam oppassen da we da 
ok nie go'n krijgen, want het ging zo goed. 
zo fijn toen wij allemol vur 't zelfde doel 
vochten.   Denkt  'r   is   ovver   noa,   jongens? 

LELOX,  Brabant. 

mstUdmt J 
er op de Veluwe een dominee-K.P.-er was 
(of K.P.-er-dominee)? 

deze dominee eenmaal preekte met een 
revolver op zak, daar hij net van een wa- 
pen-drbpping teruggekeerd was? 

hij bij huiszoeking door de Feldgardarmerie 
twee pistolen in ^en stoel wegmoffelde, 
waarop later de commandant plaats nam, 
wat overigens  goed afliep? ' 

hij nu als wensch t.a.v. toekomstig werk- 
kring heeft geuit, graag een gemeente te 
willen dienen zonder Farizeeërs? 

een K.P.-er die bij huiszoeking door de 
S.D. gefouilleerd werd, opmerkte, dat hij 
niet  tegen  „kittelen"  kon? 

deze heren zo bang waren, dat ze de 
humor ervan niet  konden inzien? 

de Duitse krijgsgevangenen in Middelburg 
„beperkte" bewegingsvrijheid hadden....? 
er 2 Jan. 8 Duitsers onder leiding van een 
„Hauptman" naar Duitsland terug mochten 
voor repergtie van  auto's? 

zij op erewoord terug zouden komen? 

er 2 terug kwamen „zonder" auto's? 

—i.rur." i' ^    '  . ^   " 

IN   ZWITSERLAND 
Spoedig waren wij hier ingeburgerd en. nadat wij al- 
len onderzocht waren, wisten wij waar wij aan toe 
waren. Enigen mochten al direct op het balcon ku- 
ren, terwijl de rest voorlopig het bed moest houden. 
Zij, die op het balcon liggen hebben een prachtig 
uitzicht over het dal en Dav.os-Platz. 
Al   spoedig   kregen  wij   bezoek  van   Mevr.  W:,   van 

Nederlandse afkomst, diev als vertegenwoordigster van 
de Don Suisse kwam opnemen, wat er aan onze 
garderobe ontbrak." Dat was nogal veel, daar de 
meesten van ons zo goed als alles verloren hadden. 
Zo naderde Sint Nicolaas en de goede oude Sint had 
ons niet vergeten, doch kwam ons in .hoogst eigen 
persoon bezoeken. Mevr. W. had zich buitengewoon 
veel moeite getroost om ons althans een deel van de 
garderobe door tussenkomst van den Sint te doen 
toekomen,  zodat  het  een  echt  Hollands  Sint  Nico- 

laasfeest werd. Ook het Nederlandse Rode Kruis had 
ons niet vergeten en bedacht ons met enige nuttige ge- 
schenken. 
Helaas kregen wij op 7 December de treurige tijding 
dat onze vriend Ab Bijpost uit Sint Pancras dien nacht 
in het grote Sanatorium, waarheen hij enige dagen te 
voren vervoerd was,' was overleden. 
Het verblijf alhier heeft hem niet meer mogen baten. 
Al de jongens, die hun bed konden en mochten verlaten 
waren bij zijn uitvaartdienst aanwezig. 
De Kerstdagen brachten ons verschillende nieuwe ver- 
rassingen. Reeds de avond voor Kerstmis mochten 
velen van ons een Kerstcadeautje van één der dames 
van het Zwitserse Rode Kruis, in ontvangst nemen. 
Mevr. M. had de opbrengst van collecten gehouden 
na twee lezingen en een concert voor de Hollandse 
Kolonie te Génève, besteed voor de aankoop van wol- 
len sokken!, truien, wanten, zonnebrillen enz. 
Mevr. van T., Zürich, een Nederlandse helpster van 
het Zwitserse Rode Kruis te Zürich, stuurde een 
grote collectie wollen kleren, zodat er een verloting 
zonder nieten georganiseerd kon worden. 
Het Kerstfeest werd met wijding gevierd. Des mor- 
gens Kerkdiensten, 's middags thee rondom de Kerst- 
boom en 's avonds een diner bij- „cadlelight", waar tot 
onze vreugde onze populaire Dr. B. met echtgenote 
mee aanzat. De tweede Kerstdag waren wij uitge- 
nodigd op de thee in „Juliana" waar voor ons ieder 
wederom een cadeautje onder de Kerstboom lag, nu 
van ds Don Suisse. 
De jaarwisseling is' ook door ons op waardige wijze 
gevierd. 
Oudejaarsdag hadden wij gewone „dienst", maar in 
plaats van om half tien te gaan slapen, stonden wij op 
en gingen naar de salon. De diverse gitaars en liedjes 
brachten er al spoedig de stemming in. Om twaalf uur 
een speech van Dr. B., die wederom met zijn echtge- 
note deze avond in ons midden doorbracht, waarin hij 
o.a. de hoop uitsprak dat wij allen dit jaar gezond 
en wel thuis mochten zijn. 
Na  een  minuut  stilte  in  acht  genomen  te  hebben. 

voor hen, die voor jons land vielen, werd het Wil- 
helmus gezongen en gelukwensen uitgewisseld. De 
stemming onder de jongens is uitstekend; er heerst 
hier een echte K.P.-geest. Ook hebben wij hier een 
„Big Three" in ons' midden, om onze belangen naar 
buiten te behartigen. 
De keuken is hier voortreffelijk, zodat ook op culi- 
nair gebied aan het herstel van onze gezondheid met 
kracht wordt gewerkt. 
Het is te begrijpen, dat wij allen vervuld zijn van 
een diepe dankbaarheid jegens de instelling en dege- 
nen, die ons op zo gulle wijze onder hun hoede 
hebben genomen. 

D1CK. 



•     BATAVIA. 6 Januari 194ó 

Zeer Geachte Mr. M., 

Sedert een week ben ik nu in Batavia en zal 
daar voorlooplg blijven. De voorlichting van 
Nederlandsche zijde is hier uitgebreider dan 
In Brisbane en hier blijkt dan ook duidelijk. 
Wat we in Brisbane al vreesden: dat de pu- 
blieke opinie in Holland een totaal ver- 
wrongen voorstelling heeft van de werkelijke 
toestand op Java en dat mede daardoor de 
politiek van onze Regeering, waar we, tot 
nu toe geen touw aan hebben kunnen vast- 
knopen, een catastrophale richting dreigt in te 
slaan. 
Daarom acht ik het mijn plicht, U eenige van . 
mijn eerste indrukken van Batavia weer te 
geven, niet als voorlichting, want die zult U 
uit andere bronnen wel uitvoeriger kunnen 
betrekken, maar als een soort ooggetuige- 
verslag van iemand „on the spot". Over het 
bezwaar, dat ik nog nfaar zeer kort in Bata- 
via ben, wilde ik heenstappen, vooral omdat 
ik door mijn verblijf van bijna Vh maand in 
Australië eenigszins 6p de hoogte ben van 
Iets, waar men van bepaalde zijde zoo gaar- 
ne mee schermt: de wereldopinie. Daarop 
kom ik echter nog terug. 
De directe aanleiding van mijn schrijven Is, 
dat ik vandaag iemand ontmoette, die kers- 
versch uit Holland kwam en die zeide ver- 
baasd te staan over de opvatting van de 
meeste Nederlanders te Batavia, die z.i. sterk 
afweek van de publieke opinie in Holland. 
Om te beginnen wil ik U iets schrijven over 
de werkelijke toestand. Vergis ik mij niet, 
dan zijn naar het idee van de meeste Neder- 
landers de huidige moeilijkheden een gevolg 
van de „vrijheidsstrijd" die „het Indonesische 
volk" voert tegen de „koloniale onderdruk- 
king". Zoo wordt het door de heeren van d? 
„Indonesia Merjiika" voorgesteld en in vele 
kingen gretig aanvaard. De werkelijkheid ligt 
echter wel iets anders. De verhalen van Neder- 
landers, die in Japansche kampen op Java 
hebben gezeten, stemmen vrijwel alle hierin 
overeen, dat de houding van de Javaansche 
bevolking in het allereerste begin na de 
Japansche capitulatie goed en vriendelijk was. 
Eerst na enkele weken kwam daarin ver- 
andering. De reden daarvoor Was de vol- 
gende: Door de Japanners waren op Java 
vele organisaties opgericht, die merkwaardig 
veel overeenkomst vertoonden met de organi- 
saties, die wij van de Duitschers kennen. Zoo 
correspondeerde de Kempei tai met S.D. en Ge- 
stapo; de Hei-ho met Arbeitsdienst, terwijl 
daarnaast de Seinendan (seinen is jeugd), de 
jeugdbeweging, hèt ideale propaganda-appa- 
raat voor de Japanners was. Uit den laatsten 
dateé'ren ook verschillende semi-militarie orga- 
nisaties, opgericht door de Jappen en waar- 
van Indonesiërs lid waren. Deze laatste orga- 
nisaties hadden ten doel, hand- en span- 
diensten voor de Japanners te verrichten bij 
een te verwachten geallieerde landing. Het 
doel van alle organisaties was het verwekken 
van blanken-haat onder de bevolking. 
Na de capitulatie werden vele van deze mili- 
taire en collaboreerende Indonesiërs door de 
Japanners naar huis gestuurd, waar ze in 
angst en vreeze op het oogenblik van hun 
arrestatie zaten te wachten. Toen dit oogen- 
blik echter steeds uit bleef .doordat er geen 
geallieerde bezettingstroepen kwamen, kregen 
de heeren op den duur het inzicht, hun hachje 
te kunnen redden dóór naar de macht te grij- 
pen. 
Inmidilels waren, een week voor de overgave 
van Japan, Soekr#-no, Mohamed Hatta en nog 
enkele andere Indonesische leiders, naar het 
koofdkwartier van den Japanschen veldmaar- 
schalk Terautsji geroepen, waar hun werd 
medegedeeld, dat Indonesië onafhankelijk zou 
worden. De op handen zijnde capitulatie van 

Japan werd door den Heer Terautsji wijselijk 
verzwegen. 
De gebeurtenissen daarna zijn bekend, zoowel 
wat betreft de rol van den collaborateur Soe- 
karno, als bok de groote psychologische fout 
van de Engelschen, Soekarno min of meer te 
erkennen en met hem min of meer in onder- 
handelingen te treden. Op twee dingen valt 
hier de^ nadruk: twee dingen, die over het 
algemeen over het hoofd worden gezien: 
1.. Het door de Japanners ge-inspireerde 
karakter van de nationalistische beweging, 
zooals deze zich na den oorlog openbaarde; 
2. Het feit, dat de bovenomschreven organi- 
saties volkomen fascistische terreur-benden 
zijn. 
Bij deze terreur-organisaties voegde zich af en 
toe de opgezweepte blinde massa, die zooals 
overal, niet het benul heeft, waar het om- 
gaat. 
Deze ontwikkeling en het voortdurend uit- 
blijven van geallieerde militaire interventie 
heeft dan ook het bekende resultaat gehad: 
het op beestachtige wijze vermoorden van 
Nederlanders en Indo-Europeanen, de weerzin- 
wekkende aanvallen - op practisch onbe- 
schermde kampen voor vrouwen en kinderen 
en het afslachten van loyale Indonesiërs: Am- 
boneezen, Menadoneezen en Christen-Java- 
nen. Wat dit laatste betreft: de Japanners 
waren al begonnen met een ijverige anti- 
christelijke propaganda en de Mohamme- 
danen zijn nu eenmaal met eenige moeite op 
te zwapen tot het vervolgen van „christen- 
honden". Het gevaar, dat de christelijke ker- 
ken op Java met volkomen uitmoording en 
vernietiging worden bedreigd, acht men hier 
dan ook geenszins denkbeeldig. En dan te be- 
denken, dat een gedeelte van christelijk 
Nederland sympathiseert met deze moorde- 
naars, evenals de pure democraten in Hol- 
land sympathiseeren met fascistische terreur- 
organisaties en Japansche collaborateurs. 
De bovengeschetste ontwikkeling maakt het 
volkomen duidelijk, wat er zou gebeuren, als 
de kliek van Javaansche rebellen zeggen- 
schap over geheel „Indonesië" zou krijgen: het 
uitmoorden en vervolgen van nationale en 
godsdienstige minderheden. Vrijwel de ge- 
heele bevolking van de groote Oost' valt 
hieronder. 
Soekarno heeft zich niet kunnen handhaven 
en is vervangen door Sjahrir, die inderdaad 
bij de Indonesiërs een „better face" bezit, 
doordat hij nóch met de Hollanders, nóch 
met de Japanners heeft samengewerkt. Toch 
is het een pertinente onjuistheid, dat „het 
grootste deel van het Indonesische volk ach- 
ter Sjahrir staat", zooals van Mook in Hol- 
land beweerd zou hebben. 
In Batavia is. zooals U zult weten, door de 
Engelschen een groote schoonmaak gehouden, 
met het gevolg, dat de bevolking weer ge- 
woon pasar houdt, allerlei dingen aan ons 
verkoopt en er weer volop baboe's en djon- 
gossen te krijgen zijn. De baboe's. die hi§r 
werken in de Tanah-Abang-flat. waar ik woon, 
zijn zeer welgemoed en kwetteren, dat het een 
lieve lust is. Zij zijn typisch bevrijd van den 
angst voor de extremistische terreur. 
Dat Sjahrir bij de Indonesiërs grootere popu- 
lariteit bezit dan Soekarno, Is om bovenge- 
noemde reden verklaarbaar. Dat hij dit echter 
ook schijnt te hebben bij vele Nederlanders, 
is mij volkomen onbegrijpelijk. Het kan m.i. 
alleen voortkomen uit een fout criterium. Prof. 
Gerretson zei in de afgeloopen zomer al. toen 
er van Indië nog niets bekend was: de nieuwe 
Nederlandsche Regeering voelt in de eerste 
plaats democratisch, en een heele tijd daarna 
pas nationaal. Het is duidelijk, dat Minister 
Logemann het criterium legt op democratische 
basis: collaboratie met Japan. Daarom wil hij 
niet praten met 'Soekarno en wel met Sjahrir. 
Prof. Gerretson heeft het criterium heel scherp 
aaders gesteld, in een artikel, dat ik nog in 

Australië van hem las: al deze lieden zijn op- 
standelingen tegen het wettig gezag en dat 
is het gezag van de Nederlandsch-Indische 
Regeering. zoolang wij dit nog niet zelf heb- 
ben  overgedragen. 
Wanneer wij dus zullen gaan. praten met 
Sjahrir — wat dreigt te gebeuren — dan tre- 
den wij in onderhandeling met opstandelin- 
gen en terroristen, want wij behoeven er niet 
op te rekenen, dat Sjahrir zijn sterkste troef, 
zijn gewapende organisaties uit handen zal 
willen geven. Dat komt er dus op neer, dat 
wij buigen voor terreur-methoden en geweld, 
daarbij aanzienlijke minderheden onbeschermd 
uitleverend aan satanische individuen. En dan 
zal men zich in Nederland op de borst slaan 
en zeggen, dat men gestreden heeft voor vrij- 
heid en democratie. 
De eenige andere mogelijkheid is de „geweld- 
oplossing", waarvan men in breede kringen in 
Holland afkeerig schijnt te zijn, hetzij uit ge- 
makzucht, „zuinigheid" of verkeerd geplaatst 
idealisme. 
Van deze „geweldsoplossing" is alleen dit te 
zéggen, dat ze prima heeft gewerkt, waar ze 
is toegepast, d.w.z. in Zuid-Celebes en Bor- 
neo. Wanneer de bevolking ziet. dat wij het 
gezag met krachtige hand handhaven en de 
terroristen elimineeren, dan is zij daar blij 
mee en gaat weer rustig aan het werk. En 
het is toch de kleine man. waarnaar onze be- 
langstelling moet uitgaan en niet een groep 
van een 50.000 quasi-intellectueelen. die zijn 
losgeslagen van alle tradities en moraal. 
Een tegenwerping, die men vaak tegen de 
„geweldsoplossing" hoort maken, is deze: wij 
kunnen niet. want wij zijn gebonden aan de 
internationale politiek en de wereld-opinie is 
tegen ons. Daarop kan dit antwoord worden 
gegeven: als dit laatste waar is. dan is dat 
voor het grootste deel onze eigen schuld, 
omdat onze voorlichting in het buitenland 
volkomen gefaald heeft, evenals zij in Hol- 
land thans nog faalt. 
Van de opinie in het buitenland heb ik 
eenige ervaring door mijn verblijf van bijna 
Vli maand in Australië. In al dien tijd. waar- 
in ik veel Australische kennissen gemaakt 
heb. weliswaar uit de betere kringen, 
maar toch ook veel gesprekken hebben gehad 
met „men in the Street", heb ik nooit één 
woord  gehoord. 
Men geneerde zich algemeen voor het feit, 
dat wij zelf de Nederlandsche schepen had- 
den moeten laden door de staking van de 
wharfies. Men verzekerde ons herhaalde 
malen, dat het een kleine minderheid van 
communisten was, die de zaak terroriseerde, 
doordat zij groote invloed hadden in de 
Trade Unions. Ook begon de pers in de peri- 
ode van October tot Januari aardig om te 
zwaaien en ik heb verschillende edltorials 
gelezen, waarin sympathie voor de Neder- 
landers werd uitgesproken en de Federale 
Regeering haar slappe' houding werd ver- 
weten. Ik citeer uit een artikel uit de Bris- 
baneesche „Courier mail" van medio Decem- 
ber 1945. getiteld „This is our shame". ge- 
schreven naar aanleiding van een open brief 
van den kapitein van het Nederlandsche s.s. 
„Bontekoe", gericht aan den secretaris van 
de Brisbanese Trade en Labour Council . 
Na te hebben gezegd, dat over bovenbedoel- 
de brief „lederen Australiër, die prijs stelt 
op de kennis en de reputatie van zijn land, 
zich moest schamen", gaat het artikel aldus 
verder: „Hier is een schip, dat gedurende de 
afgeloopen drie en half jaar troepen heeft 
vervoerd van Australië naar de eilanden 
(hiermede duidt men in Australië i.h.a. In- 
dië aan), aanvallen riskeerende van onder- 
zeërs en vliegtuigen. Nu is het noodig om 
bevrijding te brengen aan manmjfi. vrouwen 
en kinderen op Java. die in Japansche ge- 
vangenschap zijn geweest. Het wordt vast- 
gehouden in 'n Australische haven niet op be- 



vel van de Federale Regeering of eenigë an- 
dere wettige autoriteit, maar door een com- 
munisten clique". ' Tenslotte zegt het arti- 
kel: „Veel Australiërs onttrekken zich aan de 
Hollandsche verwijten door de schuld te geven 
aan de communisten. Dat is een laf excuus. Een 
volk van 7.000.000 mensch'en, met alle bronnen 
van democratisch zelfbestuur geeft aan een 
paar menschen toestemming om deze zwarte 
bladzijde in de geschiedenis van Australië te 
schrijven. Het, protesteerde niet doeltreffend 
tegen dte zwakheid van zijn wettige overheid". 
Bij dit artikel wil ik aanteekenen, dat de 
„Courier Mail" heelemaal geen krant is yan 
een uitgesproken politieke kleur. 
Hèt is duidelijk, dat wij met een juiste voor- 
lichting in dergelijke omstandigheden succes 
hadden kunnen boeken. De N.I.G.I.S. (Neth.- 
Indies Government Information Service) wordt 
dan ook terecht beschouwd als een der zwak. 
ste Governmentsinstellingen in oorlogstijd. 
Een tijdlang hebben wij kwade trouw van 
Engelsche zijde verondersteld. Maar hiervoor 
lijkt mij, bij nader inzien, weinig reden toe, al- 
leen is hun manier van de zaken aanpakken 
wel eens wat merkwaardig. 
Nog steeds lijkt een pacificatie van Java door 
Nederlandsche en Nederlandsch-Indische troe- 
pen mogelijk. Maar dan moeten wij zelf be- 
ginnen met een duidelijk uitgestippelde ge- 
dragslijn en vooral goede voorlichting, van 
onze Regeering te eischen. Dat hieraan ook 
in Holland wel eens iets ontbreekt, blijkt uit 
het feit, dat Gerretson de Regeeringsvoorlich- 
tingsdienst „Rijksverduisteringsdienst" noem- 
de. 
Tenslotte wil ik U nog mededeelen, dat ik op 
de reis van Bribane naar Batavia even een 
kijkje heb kunnen nemen op Timor, in de om- 
geving van Koepang. Wij hadden motorpech 
en moesten daardoor een nacht in Koepang 
overblijven. Wat ik daar gezien heb, was bui- 
tengewoon aanmoedigend. De bevolking (chris- 
ten in dat deel van Timor) is volkomen loyaal. 
De menschen waren enthousiast en we wer- 
den vaak toegewuifd als we de kampongs 
passeerden. In den oorlog hebben deze men- 
schen zich ook goed gedragen. Dezelfde toe- 
stand wordt gevonden in vrijwel de geheele 
Groote Oost, op Nieuw-Guinea en op vele 
plaatsen in Borneo. Het zou niet minder dan 
misdadig zijn, indien wij deze menschen zou- 
den uitleveren aan de arrogantie en terreur 
van een groep Javaansche Desperado's. 
Hiermede wil ik eindigen. Er is nog niets 
definitiefs gebeurd en wij wachten met span- 
ning en eenige vrees op van Mook. 

— H.v.TMGtti 

OOR diegenen, die pas uit 
Nederland in Indië zijn aan- 
gekomen en voor hen die in 
het Vaderland achterbleven, is 
het niet wel mogelijk zich 
een juist beeld van de toestand 
op Java te vormen-, zonder 
enigszins op de hoogte te zijn 

van de ontwikkeling, der gebeurtenissen vóór, tij- 
dens en direct na de Japanse bezetting. 
Ter oriëntatie volgt daarom in dit eerste artikel 
een kort overzicht van de ontwikkeling der natio- 
nalistische beweging in Nederlands Oost-lndië. 
Tot partijvorming is het in Indië vóór 1912 eigen- 
lijk nooit gekomen. Eerst omstreeks die tijd ont- 
stonden zeer kleine partij-groeperingen welke voor 
een groot deel religieus van inslag waren en 
waarvan het politieke deel, op een enkele uitzon- 
dering na, tot samenwerking met het Ned. Indische 
Gouvernement bereid was. 
De gebeurtenissen in Europa na de oorlog 1914— 
1918 lieten niet na ook in onze Oost invloed uit 
te oefenen. Vooral de vanuit het buitenland af- 
komstige communistische activiteit veroorzaakte 
een opleving van Indonesische politiek, welke tot 
uitdrukking kwam in vergroting van het aantal 
partijen en toename van het ledental. Het gevolg 
hiervan was, dat de voor agitatie meest toegang- 
kelijke bevolkingsgroepen, zoals de Bantammers, 
in 1926 in opstand kwamera, waartegen echter 
spoedig afdoende maatregelen konden worden ge- 
nomen. 
Van zeer grote invloed op het uitgroeien der 
nationalistische beweging is ook geweest de in 
1929 ont^one economische wereldcrisis, die ook 
in Ned.-Indië een zeer grote malaise tot gevolg 
had. Uit de aard der zaak is de ieder jaar be- 
schikbaar komende arbeidskracht op een bevol- 
king van 40 millioen mensen, zeer groot. Daaron- 
der was een groot aantal jongelui, die slechts her- 
senarbeid ambieerden, kantoorwerk, maar waar- 
voor geen emplooi te vinden Was. Hun arbeids- 
kracht, arbeidslust en ontevredenheid vonden ech- 
ter een gerede uitweg in het nog zo goed als 
braakliggend terrein  der Indonesische  politiek. 

Na 1930 zien wij dan ook een geleidelijk nog 
meer in aantal toenemen der politieke en .godsdien- 
stige partijen, die echter, evenals overal elders, 
onderling dusdanig verschillende inzichten had- 
den, dat van samenwerking voorlopig geen sprake 
was. Eerst in 1937 gelukte het een federatie tot 
stand te brengen tussen de diverse goedsdienstfge 
partijen n.1.' de M.l.A.I. (Majlisoel Islamil A'laa 
Indonesia) die een zeer sterke anti-Nederlandss 
gezindheid vertoonde, evenals de in 1939 tot stand 
gekomen politieke combinatie, de CA.P.I. 
(Gaboengan Politik Indonesia). 
Reeds enige jaren daarvoor had Japan interesse 
getoond voor het Indonesisch nationalisme, ter- 
wijl ook van laatstgenoemde zijde contact ge- 
zocht en gevonden werd. , 
Geheel afzonderlijk van genoemde verenigingen 
stond de door Ir. Soekarno in het leven geroepen 
organisatie welke voornamelijk was opgebouwd 
ujt leden van vroeger ontbonden uiterst linkse 
groeperingen. Na verschillende mislukte pogin- 
gen richtte hij in'1937 tesamen met Hatta op de 
„Indonesische Volksbeweging", welke radicaal- 
nationalistische partij de meeste aanhangers had 
t.w. ongeveer 6000. 
Uit dit cijfer zal wel duidelijk blijken dat de po- 
litiek vóór de Japanse bezetting er niet in ge- 
slaagd was.de massa te interesseren, waarbij dan 
tevens nog opgemerkt moet worden dat een deel 
der partijen bereid was tot samenwerking met de 
Nederlands-Indische   Regering. 

CWordl vervolgd'). 

VOORMALIGE ZUIVERINGSCOMMISSIE, GEMEENTEPERSONEEL BUITENGEMEENTEN DISTRICT ALKMAAR 
ALKMAAR, 22 December 1945. 

Onderwerp: Zuivering. 
Aari  den  Tloogedelgestrcngen  Heer   Commis- 
saris der Xoningin te Haarlem. 

Hoogedelgestrenge   Heer, 
Wij achten het ogenblik gekomen, om uitdruk- 
king te geven aan onze grote teleurstelling over 
Uw beslissingen op onze adviezen. Tot nu toe zijn 
vrijwel» uitsluitend gevolgd: 1. onze adviezen, die 
betrekking hadden op N.S.B -ers of sympathise- 
renden. Maar deze lieden zouden zeker ook zon- 
der het door ons uitgebrachte advies geschorst 
zijn geworden! 2. Onze adviezen om geen maat- 
regelen te treffen. Dit baart evenmin verwonde- 
ring. Alle andere adviezen leidden bijna steeds tot 
de stereotype, niet openbaar te maken, schrifte- 
lijke berisping of tot in het geheel geen maatre- 
gel. Wij behoeven U wel niet te zeggen, dat de 
aldus gecensureerden zich vrijwel zonder uitzon- 
dering van deze censuur niets aantrekken. Op 
deze wijze wordt, neen is de zuivering een aan- 
fluiUng. Wij zijn ervan overtuigd, dat wij bij het 
uitbrengen onzer adviezen met gematigdheid zijn 
opgetreden. Dit blijkt uit de uittreksels der notu- 
len, die bij ieder dossier zijn gevoegd en uit de 
grote nuancering der adviezen. 
Met zorg is ieder geval afgewogen, nadat dagen 
besteed  waren aan vermoeiende verhoren  van be- 

schuldigden, aanklagers en getuigen. Wij betreu- 
ren de daaraan besteede tijd, die wij beter had- 
den kunnen gebruiken. 
Wij zouden ons verder ontslagen kunnen achten 
van bemoeiing ten deze, ware het niet, dat zwaar- 
wegende redenen ons dwingen tot spreken. Deze 
zijn: 
1. Redenen van rechtvaardigheid: enerzijds staat 
een gelukkig groot aantal ambtenaren, die tijdens 
de bezetting hun plicht hebben begrepen en ge- 
daan, meerderen zelfs op heldhaftige wijze. Voor- , 
al de laatste categorie heeft offers gebracht in 
persoon, familie en bezittingen. Anderzijds wordt 
een aantal slappelingen en collaborateurs onvol- 
doende of in het geheel niet gestraft. Indien zij 
al gestaakt zijn geweest, komen' zij terug en zien 
met een zeker bravour nper op de goede ambte- 
naren, die door het brenge,n van offers materieel 
achterop zijn gekomen en die min of meer aan 
hun  tot  worden  overgelaten. 
2. Redenen van piëteit: de meer en meer aan 
de dag tredende reactiegeest ten opzichte van d-? 
zuivering is een belediging voor hen, die voor 
een beter Nederland het offer van hun leveii 
hebben gebracht. Het officieel eerbetoon hen ge- 
geven wordt in dit licht een onwaarachtig en on- 
waardig gedoe. 
3. Redenen van staatsbelang: in deze tijd wordt 
reeds  de  houding -gebojlm,  welke -de ambtenaren 

in een volgende crisis van ons nationaal bestaan 
zouden kunnen aannemen. Evenals de Duitseis 
in het tijdvak 1939—1945 rustig hun oorlogs- 
misdaden bedreven, omdat zij 'voor die van 1914 
—1918 niet of niet voldoende waren gestraft, 
zullen de ambtenaren, die meenden, dat het Lanif- 
öorlogsreglement, de aanwijzingen der regeringen 
e.d. er alleen maar waren om te worden over- 
treden, de eerstvolgende keer rustig met den 
vijand collaboreren, omdat zij thans te zacht of in 
het geheel niet worden aangepakt. Is dit overigens 
van later zorg, wij vragen ons af, wat er thans 
moet terecht komen van samenwerking tussen de 
plichtsgetrouwen en de slappe ambtenaren. Er zal 
tussen beide groepen een begrijpelijke verwijdering 
ontstaan. Het zal reeds nu niet in het belang van 
•en vlotte en soepele werking van het ambtelijk 
apparaat blijken te zijn, de slappelingen en col- 
iaborateurs daarin ongestraft te laten of weer op 
te nemen. ^ 
In verband met de ontwikkelde redenen hebben 
wij het nodig gevonden een afschrift van deze 
brief te zenden aan Hare Majesteit' de Koningin, 
den Minister-President en den Ministee van Bin- 
nenlandse Zaken. Wij zullen deze brief ook doen 
opnemen in verschillende dag- en weekbladen. 
Namens de Commissie in hoofde dezes genoemd, 

DE VOORZITTER 
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Het Offer 
Je zag nog om, een laatste blik, 'n groet, 
— Moedei vaarwel, tot ziens, misschien na maanden, 
misschien tot op den dag dat Vredesklokken luiden 
Die dag zal weldra komen, houd maar moed! — 

Ik liet je gaan, mijn kind, met kloppend hart. 
Een Moederhart kan moeilijk Mischeid nemen. 
Het ziet gevaren, die van alle kanten dreigen. 
De Plicht riep jou, maar bracht je Moeder smart. 

Ik heb gebeden eiken avond: Heer, 
Breng hem terug, wil voor zijn leven waken. 
Gij kunt alleen zijn sporen veilig maken-. 
Zie op uw dienstmaagd in ontlerming neer!... 

Nu is voorbij mijn bange liefde-strijd. 
De Plicht voor 't Vaderland deed hem het oüei brengen. 
Hij heeft zijn bloed op 't altaar moeten plengen, 
In 't heiligdom van Uw gerechtigheid. * 

Hij heeft geofferd Alles, goed en bloed; 
Een sprong, 'n schot, nog een, er vielen doden; 
Toen zijn z'n laatste krachten weggevloden 
— het Vaderland getrouw tot in den doet ■  — 

God van gena, zie op Uw dienstmaagd neer. 
Ik Rad mijn kind zo lief, maar' 'k wil niet klagen. 
Gij hebt hem opgeëeist — het was Uw welbehagen. 
Leer mi; almeer daarin berusten Heer. 

En als dan eenmaal komt de blijde dag, 
Dat klokken luiden en kinderstemmen zingen 
Van Vrede.... en onverdiende zegeningen. 
Geef, dat ik U dan voor dit Offer danken mag. 

Wtó 

1 

i 

DE B. 
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KORT VERSLAG 
YAN  DE BUREAUVERGADERING 
DER  G.A.C.  OP  30 JANUARI  1946 

Allereerst werd medegedeeld, dat de grote ten- 
toonstelling van de illegaliteit,, zoals die verenigd 
Is in de G.A.C., begin Maart 1946 waarschijnlijk 
geopend zal kunnen worden. Deze tentoonstelling 
zal worden ondergebracht in de historische Nieuwe 
Kerk te Amsterdam, maar zal daarna ook in an- 
dere plaatsen van het land worden gehouden. 
Zelfs staat reeds-vrijwel vast, dat de tentoonstel- 
jing _^ zij het'enigszins gewijzigd — ook naar het 
buitenland, "o.ni: maar Ameritó  zal worden over- 

Opnieuw kwahrltet .vraagstuk der onderscheidin- 
gen 'aan de.orde. In,overeenstemming met de me- 
ning van het'overgrote deel der illegaliteit, werd 
besloten, geen enkele verantwoordelijkheid voor 
het verierien van'deze onderscheidingen) te aan- 
vaard    . 

Vanuit Gelderland werd er op gewezen, dat het 
omkopen van ambtenaren, ook o.m. van hen, die . 
met de bewaking der kampen van politieke delin- 
quenten zijn belast, steeds meer 'voorkomt. De 
G.A.C, zal gaarne zien, dat concrete gevallen 
aan haar worden bekend gemaakt. Zij zal dan de 
nodige stappen ondernemen bij de betreffende 
instanties. 
Aan de Ministerraad zal worden gevraagd, de 
verdediging van politieke delinquenten anders _ te 

'regeleni. Voorgesteld zal worden, de verdediging 
op te dragen aan die advocaten, die daarvoor in 
aanmerking wensen te komen en voorts de hono- 
raria der verdedigers te laten vaststellen, door de 
betreffende rechtscolleges. ,    , ,    t 
Het Departement van Handel en Nijverheid heeft 
in principe toegezegd, een commissie te benoemen, 
welke tot taak zal krijgen, de Rijksbu'reaux van 
advies te dienen ten aanzien van de herbevoorra- 
ding van die bedrijven, welke in de bezettingstijd 
zijn gedupeerd. , 
Tenslotte werd medegedeeld, dat op suggestie der 
G.A.C, het Centraal Orgaan voor de Bednjfs- 
zuivering is uitgebreid met een aantal oud-illegale 
werkers. 

De geschiedenis van 
L.O. en LK.P. 

Aan het onderwerp „Gedenkboek" is meer- 
malen in ons weekblad aandacht geschon- 
ken. Vrijwel elk nummer van ons medede- 
lingenblad en later van „De Zwerver" heeft 
een grotere of kleinere ruimte voor dit 
onderwerp ingeruimd. En zeer terecht. 
Naast de ve\e belangrijke taken, die ons 
nog resten in het verband van de LO—LKP 
Stichting, neemt het gedenkboek een niet 
onbelangrijke plaats in. 
Het lijkt mij in dit nummer overbodig de 
noodzttak van de beschrijving van onze 
geschiedenis naar voren te brengen. Ik 
meen van het standpunt te mogen uitgaan, 
dat al onze leden hiervan volkomen zijn 
doordrongen. De actie die — veelal geheel 
op eigen initiatief — in verschillende 
plaatsen en districten wordt gevoerd, 
spreekt overigens een taal die duidelijk ge- 
noeg is. . 
Het is meer op zijn plaats in dit nummer 
een ogenblik stil te staan bij de gang van 
zaken met het VERZAMELEN van het be- 
nodigde materiaal voor de samenstelling 
van het gedenkboek. Het is IV2 jaar ge- 
leden, dat het denkbeeld een gedenkboek 
samen te stellen naar voren is gebracht 
en niemand onzer heeft toen kunnen voor- 
2ien welke omvang dit werk zou aanne- 
men. Alhoewel met blijdschap geconsta- 
teerd kan worden dat —- zooals ik ook hier- 
boven al heb opgemerkt — in verschillen- 
de rayons van ons land met de verzameling 
voortgang wordt gemaakt, geldt in het al- 
gemeen dat achteraf gezien, de wijze van 
verzamelen niet geheel bevredigend is. 
Wij zijn thans in een stadium, waarin moet 
worden geconstateerd, dat wij nog lang 
niet zover zijn, dat er voldoende voort- 
gang in zit. Het is beslist niet onze bedoe- 
ling, door deze opmerking het initiatief van 
hen, die zich hier al langej-e tijd mee be- 
zig hielden te doden. Toch komt het ons 
echter verstandig voor de mogelijkheid 
onder ogen te zien om in de toekomst een 
betere gang van zaken te waarborgen. 
Het dagelijks bestuur van onze Stichting 
heeft zich over dit onderwerp langdurig 
bezig gehouden en voorlopig besloten — 
in overleg met de gedenkboek-commissie — 
een speciaal bureau in het leven te roepen, 
dat zich uitsluitend zal belasten met alles 
wat betrekking heeft op deze bijzondere 
taak. 
Dit bureau is in wording en hopelijk is de 
voortgang in de komende week van dien 
aard, dat in het hierop volgende nummer 
de juiste samenstelling kan worden gepu- 
bliceerd. 
Het ligt in de bedoeling op zeer korte ter- 
mijn, voorzover dit overigens mogelijk en 
noodzakelijk is, nadere en meer uitgebreide 
richtlijnen voor de meest effectieve wijze 
van verzamelen te geven, terwijl bovendien 
de mogelijkheid onder ogen wordt gezien 
in hoeverre het aanbeveling verdiend om 
per provincie een specialen man aan te stel- 
len, die zich uitsluitend bezig houdt met 
het verzamelen van het feitenmateriaal uit. 
de betreffende provincie en tevens voor 
zover dit nog niet heeft plaats gevonden 
een of meerdere personen uit de kringen 
van onze schrijvers, die zich voor enige 
tijd bezig houden met de beschrijving, het 
omwerken en het rangschikken van dit 
materiaal. 
In dit verband verzoeken wij aan alle LO- 
ers en KP-ers reeds nu namen voor te stel- 
len van hen die voor deze functie's ge- 
schikt en bovendien in de gelegenheid zijn 
dit speciale provinciale werk te behartigen. 
Wij komen zoveel mogelijk wekelijks op 
dit onderwerp terug en hopen spoedig in 
de gelegenheid te zijn meer gegevens en 
richtlijnen te geven. 
Voorlopig geldt zowel voor ons als voor 
alle leden in het land, dat de activiteit 
zoveel mogelijk moet worden opgevoerd, 
zodat binnen afzienbare tijd het ons voor- 
gestelde ideaal kan  worden verwezenlijkt. 

FRITS. 
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PAULUS ENGELBERTUS KRAMER 

Paulüs Engelbertus Kramer, geboren 
22-12-1896, wonende Gasplein 6, Wor- . 
mer, van beroep onderwijzer aan de 
R.K. Jongensschool te Wormer, begon 
met illegaal werk in het najaar van 
1940. Als officier van het Ned. Leger 
voelde hij zich verplicht om tegen den 
Duitschen overheerser te ageren. Dit was 
echter niet zijn enige beweegreden. 
Ook als mens voelde hij goed aan, dat 
het fascisme het Ned. volk naar de af- 
grond zou voeren, vandaar dat hij al- 
tijd actief was, wanneer hij iets kon doen 
tegen het Duitse Rijk als bakermat van 
Nazisme en fascisme. 
In de oude O D. heeft hij in het district 
Waterland, steeds een leidende en or- 
ganiserende rol gespeeld. Als comman- 
dant is hij de man geweest, die in Wor- 
mer en omgeving de zaak organiseerde. 
Dit werk vroeg zeer veel van zijn tijd, 
zodat hij practisch geen avond thuis was. 
Naast dit O.D. werk, begon hij later 
ook met het verzorgen en onderbrengen 
van onderduikers waardoor hij met de 
L.O.-ers in contact kwam. Vele jongens 
heeft hij kunnen helpen aan bonkaarten 
enz. Door dit werk was hij ook zeer 
nauw betrokken bij enkele distributie- 
overvallen. Tegelijkertijd was hij een 

.ijverig verspreider van illegale lectuur. 
Van hem moet worden getuigd, dat hij 
als een prima Nederlander gewerkt 
heeft met voorbijzien van elk persoon- 
lijk voordeel. Naast hem mag in één 
adem zijn echtgenote genoemd worden, 
die hem steeds in alles trouw terzijde 
stond en er niet voor terugschrok om ,in 
noodgevallen als koerierster te werken, 
ondanks een zevental kinderen, dat zij 
te  verzorgen  had. 
Kramer werd op 21 Jan. 1944 door de 
S D. gearresteerd en naar Amsterdam 
overgebracht. Via de gevangenissen en 
'concentratiekampen van Arnhem, Sche- 
veningen, Amersfoort en Vught werd hij 
naar Duitsland overgebracht, waarna 
niets meer van hem is vernomen. 
Trooste de Heere zijn uitgebreide fami- 
liekring. 

LEENDERT ELAND 

14 Februari 1946 is het een jaar geleden, dat 
Leendert Eland ten gfave gedragen werd. De 
S.D. was op zijn .graf vertegenwoordigd om 
nieuwe slachtoffers te maken, maar zijn vrien- 
den waren gewaarschuwd. Met de dood van 
Leen. Eland verloor zijn groep een van haar 
beste  krachten. 

fen stil gebed om froosf, o Weer 
£r daalt een vriend ten grave neer, 
Een vriend, ja meer, een goed soldaat, 
Een man van eer, een man van daad. 

7wee kleintjes wuiven hem nog na 
En roepen schallend ,,T)ag Papa" 
Een ^Moeder drukt zich aan de ruit 
En ziet met trots het venster uit. 

's Avonds staat een kleine schaar 
Qeschaard met droefheid om de baar. 

Tiet doodskleed dekt een jieren held 
Hoor 't moordend staal terneergeveld; 

"Hij stierf met recht de heldendood, 
"Betuigend' zich een vriend in nood, 

Viel   hij  door  laffe   moordenaarshand 
Voor "Koningin en Vaderland. 

Een dier, dat Qod en mensen haat, 
7s slechts tot zulk een daad in staat, 
Dat dit onschuldig bloed thans keer 
Op het hoofd van dezen dader neer. 

Wij laten onzen dode gaan 
En  blijven  zelf van verre staan. 
Een vijand van zon laag allooi 
Zoekt bij de dood zelfs nog een prooi. 

Maar nochtans voelen we in ons hart 
Met hen die blijven  ook de smart 
Want niemand heeft toch meer gevoel 
Van hij, die strijdt voor 't heilig doel. 

Een stil gebed om moed, o Jïecr. 
"Nog gaat de vijand hels te keer. 
Ttat h    die viel ons voorbeeld zij, 

Want heden hij en morgen wij. 
7- P- 
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KORHELIS ROETERS 
Indien    het    spreekwoord    „kleip    maar 
dapper" van één geldt, dan is het zeker   •; 
van   Kees.  Aanvankelijk  was   hij   alleen    ; 
maar koerier tussen  een paar hoofdcon-    • 
tacten, maar telkens weer herhaalde hij 
zijn vraag om toch aan het actieve ver- 
zetswerk  te  mogen  deelnemen.   Hij   po-; 
pelde van verlangen    om    zich    steeds 
meer in te zetten voor de vrijheid van 
ons   volk.   En   toen   hij   langzamerhand - 
in   het   gehele   verzetswerk   was   inge- 
schakeld, was hem niets te veel om dat 
volk te dienen. Zijn vertrouwen in God 
deed   hem   moedig   staan,   zelfs   in   de 
zwaarste ogenbliken. Op de vraag of hij 
wist welke  gevaren  er aan het verzets- 
werk  verbonden  waren,   antwoordde   hij 
met   een   volmondig   „Ja".   „Maar",   zo 
vervolgde hij,  „wij  moeten  ons  inzetten 
nu de kerk wordt belaagd, ons volk ge- 
knecht,   ons   vaderland   geruïneerd,   dui- 
zenden onschuldigen gemarteld". 

En  zo  heeft  hij   gestreden   overal  waar   . 
hij den vijand wist aan te randen. Bon-   ■ 
kaarten    verspreiden,    onderduikers    en   •" 
joden   helpen,   voorbereidend   vverk   voor 
kraken enz. Zijn gewone werk liet hij in 
de steek;  dit was bijzaak geworden   Er / 
stonden  immers  hogere waarden  op het  ■ 
spel. Maar helaas, dit jonge enthousiaste   * 
leven viel aan den vijand ten prooi. De   , 
S.D.-wist hem na de overval te Slochte-   , 

r ren te vinden. Kees trachtte te onivluch- • 
ten,   maar  werd   aangeschoten.   Na   een ■;' 
korte procedure, rtiet veel zoals de Duit- ■'. 
sers   dat   gewend   waren,   volgde   depor-    i 
tatie   naar   Duitsland   (het   kamp   Sach- ,' 
senhausen).   Een  ziekte  sloopte  dit   véél 
belovende leven. 

Daar ver van huis, van vrienden, van 
allen die hem waardeerden, is hij ge- 
storven. In eenzaamheid? Neen, o,ok 
daar was zijn God hem nabij. 

Wij weten dat hij nu meer dan overwin- 
naar is geworden en thans dat mag 
aanschouwen, waarvOói- hij gestreden 
heeft:  n.1.  de  vrijheid van  de  kinderen 
Gods. ' ■■ '' 

-  .      L.O. L.K.P. , 



566.'Wilhelmus    (Wim) 
- Rooyackers,      geb. 
-O Maart 1918 te 

Heerlen, wonende 
Laanderstraat 98 te 
Heerlen, door SD 
gearresteerd op 15 
Augustus 1944 te 
Maastricht. Naar 
Vught vervoerd 2 
September       1944, 

, waarna ieder spoor 
ontbreekt  en  ieder 

- feericht, ook van 
oyerlijden of te- 
rechtstelling. 

Ï67. Albert van der Velde, geboren 10—1—1900, 
adjunct-commies Bevolking Amsterdam, ge- 
arresteerd 12 Februari 1943, overgebracht van 
Wetertngschbns naar Haren (N.-Br.) daar 
vandaan naar Amersfoort, na Dolle Dinsdag in 
Qct vervoerd naar Neuengamme, daarna naar 
Buchenwald. Vermoedelijk twee dagen voor de 
6evrijding door de Amerikanen, vervoerd in 
richting Leipzig, nadien niets meer vernomen. 
Nummer 2017. 

SöJT. Leonardus     Maria Mr,trim„m^r,m,.-,r.r..r.,..;i..r 
van der Bijl, ge- 
feoren 1 Jan. 1922. 
Beroep: tekenaar, 
adres-. Amstelveen, 
Smedemanplein 10. 
Princ. onderduiker, 
gearresteerd 28 
Juli 1944 in Am- 
stelveen door de 
Uandwacht   (v.   d. 

Klei), gebracht 
naar Wetering- 

schans via Euterpe- 
straat  op  transport 
naar Amersfoort. 9 September 1944 naar 
Neuengamme, vandaar naar Sleêswijk—Holl- 
steyn (Husum) daar in hospitaal gelegen. In 
April weer terug naar Neuengamme, op 30 
April 1945 daar nog gezien door J. de Boer, 
Vinkeveen. 

569. Tom van Drenth (schuilnaam), eigenlijke naam 
niet bekend, was woonachtig in Woerden, 
heeft samengewerkt met een zekeren Jan 
Boers. In December 1943 is hij, met iemand 
uit de Twijnstraat in^Utrecht^ in Arnhem ge- 
arresteerd, daarna is hij in Den Haag weer 
ontvlucht, waarna men nooit meer iets van 
hem vernomen heeft. 

57Ö. Reinier Dalhuisen 
Clang 1.92 M) ge- 
boren 25 Novem- 
ber 1917 te 'Zel- 
hem (Gelderl.). 29 
April 1943 ge- 
arresteerd door SD 
£e Breda, naaf 
Vught gevoerd. Op 
T September 1944 
naar Sachsenhau- 
sen, daarna Rathe- 
now, vandaar be- 
gin 1945 naar 
Sachsenhausen en 
vandaar met onbekende bestemming naar el- 
ders. (Gevangenisnummer Vught 4117, blok 
IBB) Blond haar, blauwe ogen. J. G, Dijkster- 
huis heeft hem in het kamp meegemaakt, zijn 
gezondheidstoestand was toen slecht, waar- 
Keen hij gebracht is, is onbekend. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitHiiiimiiiiiiiiiiimi 
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ADMINISTRATIEF   ASSISTENTE   GEVRAAGD- 
Mulo-opleiding en kennis van typen vereist. 
Schriftelijke sollicitaties met opgave van leeftijd en 
verlangd  salaris  te richten aan:  M. J.  Feenstra's 
Drijfsieen  Betonind.  cv.  te  Capelle  a.  d.  IJssel, 
Ket. dijk 6.  

De Gedenkboek-Gommissie zoekt voor haar Secre- 
tariaat met zeer veel spoed enkele uit de kringen 
van L.O. en K.P. voortkomende steno-typistes. 
Sollicitaties te richten aan: Gentraal Bureau Stich- 
ting LO.—L.K.P., Westermarkt 2, Amsterdam, 
afd. Gedenkboek. 

Koerierster zoekt voor herstel van gezondheid 
te Breda 

TWEE ONGEMEUBILEERDE KAMERS 
met gebruik van keuken. 
Brieven aan Mevrouw B. Vos—Wiggeman, Burge- 
meester Auhuyssingel 7 te Doesburg.       

Actief persoon zag zich gaarne geplaatst als 
VERTEGENWOORDIGER 

in   levensmiddelenbranche.   In  bezit   van   diploma 
Warenkennis.  24 jaar  en ongehuwd.  Vanaf  1941 
illegaal gewerkt. 
Brieven onder nr. 110 van dit blad.     . 

Wie helpt onderduiker (Instrumentmaker), leeftijd 
23 jaar, aan hem 

PASSENDE WERKKRING 
In het bezit van diploma's. 
Brieven  onder nr.  111   van dit blad.  

R.   K.   ontwikkeld   jongeman,   24   jaar,   zag   zich 
GAARNE GEPLAATST OP KANTOOR 

omgeving Den Haag. 
Brieven onder nr. 112 van dit blad.  

Wie helpt een ex-koerierster ert K.P.-lid aan 
LAARZEN, m. 40 en aan KLASSIEKE MUZIEK 
Brieven onder nr. 113 van dit blad.         

,   CORNELIS  v.  d.  BOR  (Gerrit) 
en 

JANNIGJE HENDRIKA v. d. BURG 
hebben de eer U kennis te geven van hun voor- 
genomen   huwelijkj   waarvan   de   voltrekking   zal 
plaats hebben op Donderdag 14 Februari te 11.15 
uur.  Kerkelijke  inzegening  te  12  uur  in de  Ned. 
Herv.    Kerk   te   Achterberg,   door " den   Weleerw. 
Heer C. van Vliegen. 
Verschuur. Hoevdakenscheweg 84 
Rhenen, Dijk 30 

Toekomstig adres: Boslaan 24, Bameveld 

Heden is na een .kortstondig lijden, geheel on- 
verwachts, van ons heengegaan, onze innig ge- 
liefde Man en Pappa, . 

JAN KOK (Wim) 
op de jeugdige leeftijd van 29 jaar. 

Ali  Kok—van Berkum 
Helga 

Je leven was een strijden voor een hoger leven 
en een betere maatschappij.  In die geest hoop 
ik ons meiske op te voeden. 
Alkmaar,  2 Februari  1946 

Uitenboschstraat 28. 
De crematie heeft plaats gevonden op Woens- 
dag 6 Februari te 14,13 in het crematorium te 
Westerveld.  

MEDEDELING 
Hierdoor maken  wij  bekend,   dat  ons  Provinciaal 
Afwikkelingsbureau Noord-Holland, Koninginneweg 
140 b, Amsterdam met ingang van 1 Februari 1946 
opgeheven is. 
Eventuele aangelegenheden worden verder behan- 
deld door Stichting LO-LKP, Westermarkt 2, 
Amsterdam, telefoon 44566—44102. 

Gfifif . De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver", Westermarkt 2, Amsterdam.          

Naam:.:  

Adres: ■  

Plaats: ' , '■■  

Provincie: ■ • ■ -  

Ingang abonnement:        >-  

AHonnementsgeld wordt per  giro/postwissel/of bij  aanbieding  van eea postkwitantie betaald 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Gixonummer 370449 t.n.v. J   Heuvingh. 

Hoe kom ik aan de slag? 
Dit is een vraag, waarop wij in verschillende eer- 
der uitgegeven nummers van ons Mededelingen- 
blad, gedeeltelijk hebben getracht een antwoord te 
geven en toch ook weer een vraag, die niet zo 
heel eenvoudig te beantwoorden is. 
Zoals ook eertijds bekend gemaakt, is er aan ons 
Gentraal Bureau te Amsterdam een afd. Arbeids- 
bemiddeling verbonden. Het doel, dat op deze af- 
deling voor ogen werd gehouden, onze leden te 
assisteren bij het zoeken naar een werkkring ge: 
durende de overgangsperiode, waarin de Stichting 
1940—1945 op volle toeren kon komen, is in het 
algemeen geslaagd. Dit wil niet zeggen, dat elk 
geval voor de betreffende, werkzoekenden altijd 
even bevredigend is opgelost. 
Dit was niet altijd mogelijk, wij hebben echter 
gedaan, wat in ons vermogen lag. 
De afd. Arbeidsbemiddeling bestaat nog, doch zou 
beter betiteld kunnen worden met speciale arbeids- 
bemiddeling; dit wil zeggen dat deze afdeling nog 
altijd open blijft staan ter behartiging van de be- 
langen van hen uit onze organisaties, die nadat 
zij zich als werkzoekende hebben gemeld,, bij: 

1. de Stichting, 
2. Sectie IX, 
3. een Rijks- of Gewestelijk Arbeidsbureau, 

nog steeds geen passende werkkring heb- 
ben kunnen vinden. 

Het is dus de bedoeling — om het nog eens te 
herhalen —, alleen ' voor die gevallen klaar te 
staan, waarbij de werkzoekende tevergeefs bij één 
der hierboven genoemde instanties heeft aange- 
klopt. 
Zijn er werkzoekenden, die aan bovengenoemde 
voorwaarden hebben voldaan en nog niet aan werk 
zijn geholpen, dan bestaat er een mogelijkheid om 
door middel van het invullen van een enquête 
formulier (te verkrijgen bij de Provinciale Verte- 
genwoordigers) hun moeilijkheden en wensen aan 
ons voor te leggen. 
Er zijn enkele particuliere wegen waarlangs wij 
iri sommige gevallen nog steeds de mogelijkheid 
hebben om menseii te helpen en van deze gele- 
genheid kan worden gebruik gemaakt door de 
hierboven  aangeduide  werkzoekenden. FR1TS. 

Wie helpt deze oud-KP.ers 
aan werk? 
Chauffeur, Expeditie-knecht, ambachtschool-oplei- 
ding, leeftijd 34 jaar, gehuwd. 
Chauffeur-monteur, opl. Ambachts- en Tekenschool, 
leeftijd 30 jaar, ongehuwd, liefst geplaatst in Ex- 
peditie-bedrijf. 
Chauffeur, goed bekend met autobedrijf, in het 
bezit van boekhoud-diploma Mercurius, tevens 4- 
jarige Landbouwschool, leeftijd 29 jaar, ongehuwd. 
Auto-monteur,' in bezit van Mulo-diploma en theo- 
retische automobielopleiding. Was werkzaam als 
auto-monteur.   Leefajd  25  jaar,  ongehuwd. 
Auto-monteur, in het bezit van Ulo-diploma en 
grote ervaring op auto-gebied. Leeftijd 37 jaar, 
gehuwd. 
Auto- en Motor-monteur, in bezit van diploma's 
ambachtschool, avondtekenschool en Middenstand, 
leeftijd 27 jaar, gehuwd. 
Makelaar, taxateur in bezit van beide diploma's, 
tevens 3 j. Mulo en 4 j. Gymnasiaal onderricht, 
leeftijd 24 jaar, ongehuwd, zoekt passende werk- 
kring. 
Drogist in bezit van Mulo-, drogisten- en typ- 
diploma, zoekt een betrekking evt. als magazijn- 
meester of portier in fabrik, leeftijd 44 jaar, ge- 
huwd. 
Werktuigbouwkundig M.T.S.-er, leeftijd 30 jaar, 
gehuwd. 
Administratief onderlegd jongeman, leeftijd 25 
jaar, ongehuwd, diploma Middelbare Handels- 
avondschool, Practijk Boekhouden, zoekt passen- 
de betrekking. 
Afgestudeerde H B.S.-er met enige bureau- 
ervaring, zoekt plaatsing in een of andere buiten- 
dienst. Hij is ook in het bezit van de rijbewijzen 
A. en B.  

BEKENDMAKING AAN VRIENDEN VAN 
LANGE JAN 

Op verzoek van vele vrienden van Lange Jan 
(B. de Beaufort) zal de herdenking van zijn sterf- 
dag plaats vinden 16 Februari a.s. op het Ere- 
grafhof te Bloemendaal des namiddags om hall 
twee aldaar. 
Voor hen, die geen eigen vervoermiddel bezitten, 
zullen wij trachten vanuit Haarlem (Station of 
Tempelierstraat) een vervoergelegenheid te ver- 
krijgen. Wij verzoeken deze categorie zich zo spoe- 
dig mogelijk in verbinding te willen stellen met 
J. Korte, Koninginneweg 140 b, Amsterdam. 
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IANDELÜKE ORGANIJATII V(S)R 
HULP    AAN    ONDERDUIKERS 

LAND€LÜKE 
KNOKPLOEGEN 

HET VADERIAHDS-GOHITE 
door Z. Exc. 
den Minister van 
Sociale Zaken 
W.  DREES 

Toen in 1944 het verzet zoveel mogelijk gebundeld 
werd en de Grote Advies Commissie voor de Ille- 
galiteit benevens de kleine Contact Commissie 
werden ingesteld, werd daarbij ook het Vader- 
lands Comité opgenomen. Het verscheen er min 
of meer als een vreemde eend in de bijt en velen 
in het verzet is het waarschijnlijk nooit geheel 
duidelijk geweest wat het Vaderlands Comité 
eigenlijk was of deecf. Het was dan ook niet een 
verzetsorganisatie in de gewone zin van het woord 
en zijn bedoelingen en plaats in het geheel waren 
alleen *"o verstaan jh «erhand met de uiteraard 

'slechts aan  weinigen bekende voorgeschiedenis. 

In verband met de betekenis, die de samenwerking 
tussen verzetsoijganisaties en Vaderlands Comité 
gekregen heeft, aanvankelijk in de Contact Com- 
missie, later ook in de G.A.C, en de N.A.C., is 
het wel gewenst op deze voorgeschiedenis wat 
meer licht te werpen. Een en ander daarvan is 
overigens reeds medegedeeld in een nota van mijn 
hand, die werd opgesteld voor de G.A.C. en die 
als een noot is toegevoegd aan de handelingen der 
Tweede Kamer der Staten-Generaal van 10 Octo- 
ber 1945 bij de besprekingen over de regeling om- 
trent de voorlopige Staten-Generaal. Ik heb in dit 
artikel hier en daar van deze nota gebruik ge- 
maakt. 

Reeds in het begin van de bezetting hebben ver- 
tegenwoordigers van verschillende politieke partijen 
met elkaar contact gezocht om zich te beraden over 
het vaststellen van de houding, bij allerlei vraag- 
stukken in te nemen tegenover den bezetter en 
over de mogelijkheid_daarbij ook het Nederlandse 
volk te activeren. Begin Juli 1940 kwamen twaalf 
vertegenwoordigers van zes politieke partijen, n.I. 
R.K., S.D.A.P., A.R., C.H., V.D, en Liberalen tot 
overeenstemming omtrent oprichting van een Natio- 
naal Blok, dat naar buiten zou optreden om eenheid 
te demonstreren als Nederlanders, als voorstanders 
van geestelijke vrijheid, rechtszekerheid, volks- 
invloed, dat verder desgewenst de secretarissen- 
generaal van advies zou kunnen dienen bij alge- 
mene beleidsvragen eni dat bij de Duitse autoritei- 
ten zou kunnen protesteren in geval van schending 
van het volkenrecht. Deze plannen zijn doorkruist 
door overleg met vertegenwoordigers der Neder- 
landse Gemeenschap dat aanvankelijk tot overeen- 
stemming leidde ten aanzien van de oprichting van 
een Nederlandse Unie, met ander karakter dan de 
latere Unie heeft gekregen, tot tenslotte onver- 
wachts het bekende driemanschap zijn eigen weg 
ging- 

Onder die omstandigheden meenden de partijen 
van een gezamenlijk optreden naar buiten te moe- 
ten afzien, omdat dit de schijn zou hebben, hoezeer 
ook ten onrechte, dat men achteraf besloten zou 
hebben tot een soort van concurrentie met de Neder- 
landse Unie. Het grootste gedeelte van het Bestuur 
van de R.K. Staatspartij zag er trouwens ook voor- 
delen in, indien actie naar buiten uitging van de 
Nederlandse Unie. Ik heb elders — in een nog 
niet gepubliceerd stuk — uitvoerig beschreven, hoe 

dit alles gelopen is. Het is nodig, dat men in 
Nederland weet, hoe onjuist de gedachte is, als 
zouden de besturen der grote partijen in het be- 
gin der bezetting het werk eenvoudig hebben ge- 
staakt en zich schuil zijn gaan houden, terwijl al- 
leen door het optreden van de Unie de bevolking 
gelegenheid kreeg zich te uiten. Ware niet het 
driemanschap ertussen gekomen, toen de besprekin- 
gen der partijen geleid hadden tot een besluit om 
gezamenlijk naar buiteni te treden, dan zou reeds 
in het begin van Juli 1940 een manifest zijn ge- 
puKlJcteid dcor de pnni;"'; ■vvsarin het gcensïii.i 
de  bedoeling was de Duiiaci:) te kennen. 

Het Politieke Convent, zoals de samenwerking der 
politieke partijen veelal genoemd werd, heeft, toen 
de gebeurtenissen eenmaal hun loop hadden ge- 
nomen, van publieke werkzaamheid afgezien. Het 
heeft nog een correspondentie gevoerd met het 
Driemanschap der Unie om te waarschuwen tegen 
tendenzen van% tegemoetkoming aan de Duitsers 
en opheldering gevraagd omtrent twijfelachtige pun- 
ten. Het heeft verder voortbestaan gedurende de 
gehele oorlog. 

Als voorbeeld van zijn bemoeiingen kan vermeld 
worden een nota van 6 November 1940 over wet- 
geving en bestuur tijdens de bezetting, gericht tot 
de secretarissen-generaal van de departementen. In 
deze nota werd er met nadruk op gewezen, dat 
in bezettingstijd als beginsel geldt, dat het voor 
de bezetting wettiglijk geldende recht ongewijzigd 
van kracht blijft en dat de bezetter die wetten 
moet eerbiedigen, behoudens volstrekte verhijjde- 
ring. Een beroep werd gedaan op de secretarissen- 
generaal om in generlei opzicht mede te werken 
tot overtreding van het hierop betrekking hebbende 
artikel 43 van het Landoorlogreglement. Deze 
scherp omlijnde nota, die klaarblijkelijk ter kennis 
van de Duitsers is gekomen, zal er wel toe hebben 
bijgedragen, dat den eersten ondertekenaar Dr. H. 
Colijn, een vaste verblijfplaats werd toegewezen, 
eerst in Nederland (Valkenburg) later in Duit- 
land, waar hij tijdens de oorlog overleden is en 
dat de voornaamste opsteller. Professor Telders, 
naar Buchenwald is gevoerd en daarna achtereen- 
volgens naar Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, 
waar hij helaas tenslotte kort voor de bevrijding 
de dood vond. Het overleg, dat gevoerd moest 
worden met steeds wisselende personen (tenslotte 
met slechts één vertegenwoordiger van elke partij), 
aangezien in. de loop der jaren alle leden op één 
na, in gijzeling werden gesteld of gevangen gezet, 
heeft steeds de strekking gehad om in de kringen, 
die men kon beïnvloeden, gezamenlijk de geest 
van  non-collaboratie  te  versterken. 

Daarnaast diende het om elkaar zo goed moge- 
lijk op de hoogte te houden', de Regering van ad- 
vies te dienen en zich o.ver de toekomst te be- 
raden. De meeste leden van het Convent waren 
ook  in   eigen  beweging  ondergronds  actief. 

Op de duur werd er behoefte aan gevoeld ook een 
comité te vormen op bredere, nie.t uitsluitend poli- 

tieke grondslag. De verhoudingen met de Neder- 
landse Unie waren niet zodanig, dat in die rich- 
ting alsnog contact_kon worden gezocht. Eind 1941 
werd aanraking verkregen met het z.g. Comité- 
Scholten, een onder voorzitterschap van Professor 
Scholten gevormd comité van personen van ver- 
schillende, inzonderheid, maar niet uitsluitend, 
godsdienstige richtingen. 
Een comité van 15 personen, wel genoemd Groot 
Burger Comité, kwam tot stand, bestaande uit zes 
vertegenwoordigers van de politieke partijen, een' 
aantsl *, ertegciv/oordig; s van het comité Schol- 
ten en enige in onderling overleg aangewezen 
leden. Tot de leden van dit comité behoorde Dr. 
Wiardi Beekman, die kort daarna door de Regering- 

werd uitgenodigd naar Londen te komen voor 
voorlichting en overleg. Helaas werd hij bij het 
wachten op een boot, die hem op zou nemen, op 
het strand gearresteerd. Na een lijdensgang door 
gevangenissen en concentratiekampen is hij vlak 
voor de bevrijding in Dachau overleden. 
Als werkcomité fungeerde een commissie van vijf 
leden, n.1. Menten, Ringers, Schouten, Verschuur 
en Vorrink, de laatste drie vertegenwoordigers, res- 
pectievelijk van. de A.R., R.K. en S.D.A.P. Dit 
comité is zeer actief geweest in het verstrekken 
van voorlichting en adviezen aan de Regering en 
bereidde maatregelen voor, nodig in het geval in 
ons land een vacuüm zou optreden. Het achtte 
zich door de Regering gemachtigd eventueel zelf 
als voorlopig bewind op te treden of in andere 
vorm de Regering te vertegenwoordigen. Het gaf 
er zich rekenschap van welke maatregelen zouden 
moeten genomen worden voor handhaving van de 
orde, voor het arresteren van N.S.B.-ers, voor de 
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vervanging van leidende figuren, die niet meer ge- 
acht konden worden het vertrouwen der bevolking 
te bezitten, wie b.v. als secretarissen-generaal, 
Commissarissen der Koningin, burgemeesters of 
hoofdcommissarissen konden optreden. Het meende 
over goede verbindingen met Londen te beschik- 
ken. Helaas had het ten onrechte vertrouwen ge- 
steld in den Duitsen spion en provocateur van der 
Waals (alias de Wilde), die schijnbaar met de 
beste bewijzen, dat hij uit Engeland naar Neder- 
land was gekomen voor het leggen van verbin- 
dingen namens de Regering, zich van alles op de 
hoogte wist te stellen, als tussenpersoon voor de 
verbinding met Engeland werd aanvaard, maar al- 
les aan de Duitsers overbracht zodat deze volledig 
op de hoogte waren. 

Op 1 April 1943 werd het net dichtgehaald. Mr. 
Menten was tevoren om andere redenen in hechte- 
nis genomen. Op die dag werden de overige leden 
van het Comité van 5, en verscheidene andere 
leden van de Commissie van 15, op verschillende 
plaatsen in het land tegelijkertijd gearresteerd. Hoe 
ik zelf vrij ben gebleven weet ik niet. Van dat 
ogenblik af ben ik in Amsterdam ondergedoken. 
Niet onmiddellijk werd weer een nieuwe commis- 
sie in het leven geroepen. De Duitsers hadden 
zoveel draden in handen, dat het twijfelachtig 
scheen of het nog zin had uit dezelfde kringen 
een nieuwe poging te doen. Verscheidenen van 
ons twijfelen ook, v/aar de berichtenwisseling met 
Londen grotendeels over van der Waals had ge- 
lopen, of de Commisie van 5 inderdaad de mach- 
tiging had gehad, die zij van de Regering meen- 
de  gekregen   te   hebben. 

Enige tijd later kwam er echter een, telegram van 
de Regering, waarin de wens werd uitgesproken, 
dat weer een commissie tot stand zou komen, ech- 
ter uitsluitend met adviserend karakter. Dit tele- 
gram is aanleiding geworden tot vorming van 
een nieuwe Commissie van 5, die zich aanvanke- 
lijk noemde Nationaal Comité. Omdat dit in de 
telegrammenwisseling bleek te leiden tot verwarring 
met het Nationaal Comité van Verzet, werd op 
raad van de Regering de naam Vaderlands 
Comité gekozen. Het bestond aanvankelijk uit 
Donner, voorzitter, Drees, van de Mandele, van 
Royen, van Schaik. De samenstelling werd enige 
malen gewijzigd, b.v. toen Mr. van Royen werd 
gevangengenomen, terwijl Mr. Donner zich om 
gezondheidsredenen een tijdlang terugtrok. Pro- 
fessor Rutgers, die in zijn plaats lid was ge- 
worden, heeft getracht naar Engeland te komen 
in het belang van mondeling overleg met de 
Regering. De motorboot, waarmede de poging ge- 
daan werd, is echter, toen een motor weigerde, 
teruggedreven naar de Nederlandse kust. Profes- 
sor Rutgers is in een Duitse gevangenis gestor- 
ven. Tenslotte bestond het Vaderlands Comité uit 
Drees, voorzitter, Donner, Kolfschoten, v. d. Man- 
dele, Réinink. De opzet was wéér, vertegenwoor- 
digers van de drie grote politieke partijen en twee 
niet-politieke leden. 

Ook de Commissie van 15 werd gereconstrueerd. 
Het Comité van 5 was niet op georganiseerde 
wijze voortgekomen uit het bredere, maar groten- 
deels uiteengeslagen comité. Het had zich op de 
grondslag van zuiver persoonlijk overleg ge- 
vormd. Intussen werd het tenslotte aanvaard als 
werkcomité van het Comité van 15, waarmede 
het  nu  en dan vergaderde. 

Het Vaderlands Comité heeft een reeks van ad- 
viezen aan de Regering gezonden, zowel over 
vraagstukken tijdens de bezetting, als over de 
toekomst, ten dele uit eigen beweging, ten dele 
op uitdrukkelijk verzoek van de Regering. Zij 
hebben betrekking gehad op menig vraagstuk, dat 
ook nu nog de gemoederen in beweging brengt, 
zoals b v. berechting en zuivering. Ook op de 
samenstelling van de volksvertegenwoordiging en 
op sociale en economische vraagstukken. Helaas 
is achteraf wel gebleken, dat niet alle adviezen 
hun bestemming hebben bereikt, of dat daar- 
aan de gewenste aandacht niet is gegeven, wat 
niet wil zeggen, dat ik zou menen, dat deze ad- 
viezen eenvoudigweg hadden moeten worden ge- 
volgd. Van de ervaringen omtrent de verhoudin- 
gen in Nederland, waarop deze adviezen be- 
rustten, had echter wel meer profijt kunnen wor- 
den getrokken. Intussen is het geleidelijk reeds 
in de bezettingstijd duidelijk geworden, hoeveel 
talrijker de instanties waren, die raadgevingen 
naar de overzijde stuurden, dan wij ons aan- 
vankelijk bewust waren. Aanknopend op het werk 
van het eerste Comité van 5, heeft het Vaderlands 
Comité zich ook beraden over hetgeen in over- 
gangstijd zou moeten gebeuren. Het heeft zich 
daarbij niet op het standpunt gesteld, dat het dan 
zelf zou  optreden. 

Het deed niet anders dan voorbereiden, opdat 
t.z.t. Regering of Militair, Gezag Van dienst zou 
kunnen wezen. Het is op de duur ook in aan- 
raking gekomen met de O.D., daarna met de 
gehele illegaliteit, voor zover deze .zich organi- 
seerde in Contact Commissie en G.A.C. Het is 
vooral Jhr. Bosch van Rosenthal geweest, die in 
die richting heeft gestuurd. Hij voorzag, dat een 
gescheiden blijven van de groepen in en om het 
Vaderlands Comité en de op andere wijze ille- 
gaal werkende organisaties, voor de ontwikkeling 
der gebeurtenissen verkeerde gevolgen zou kunnen 
hebben. Herhaaldelijk pleegde hij daarom met mij 
overleg over de vraag hoe het best contact 
kon worden gelegd. Hij bevorderde ook, dat 
van Heuven Goedhart, voordat hij naar Engeland 
overstak, met mij over deze dingen kwam pra- 
ten. Het zal wel mede daaraan te danken zijn 
geweest, dat de Regenug in het voorjaar van 1944 
de wens te kennen gaf, dat een bundeling van 
de illegaliteit zou tot stand komen, waarin ook 
het Vaderlands Comité zou worden opgenomen. 
Toen in Augustus 1944 de Regering het college 
van Vertrouwensmannen aanwees, trad het Vader- 
lands Comité ten aanzien van het geven van ad- 
viezen aan de  Regering en  het treffen van voor- 

bereidingen natuurlijk op de achtergrond. In- 
tussen was het door zijn voorzitter in het Col- 
lege van Vertrouwensmannen vertegenwoordigd en 
bij het treffen va^i maatregelen voor dé orde- 
handhaving en bij verscheidene aanwijzingen van 
personen heeft het College van Vertrouwensman- 
nen zich aangesloten bij de voorbereidingen, door 
het  Vaderlands   Comité   getroffen. 

Het Comité van 15 kwam slechts enkele malen 
bijeen. Van het begin af was het de voornaamste 
bedoeling t.z.t., maar dan aangevuld, zodat het 
een veel bredere grondslag zou hebben, als advies- 
college voor de Regering op te trejden Vertegen- 
woordigers van sociaal-economische groepen wer- 
den tot toetreding uitgenodigd en het was reeds 
zeer vroeg de bedoeling in deze geest ook met 
de verzetsbeweging in verbinding te treden. De 
verhoudingen waren echter door de groei der 
verzetsbeweging tot een zo andere ontwikkeling 
gekomen, dat een groot advies-college voor de Re- 
gering een gans ander karakter moest krijgen. Een 
langdurig overleg tussen de GAG. en het Vader- 
lands Comité, heeft tenslotte geleid tot de vorming 
van een Nationale Advies Commissie, die zou 
fungeren zolang geen volksvertegenwoordiging 
nog werkte. 

Zoals in deze onzekere en moeilijke tijd alles an- 
ders liep»-dan men zich aanvankelijk wel voorstel- 
de, zo is ook de N.A.C, niet uitgegroeid' tot wat 
men zich had gedacht. Zij was te laat tot stand 
gekomen, de bevrijding van Nederland had zich 
heel anders voltrokken dan zich eerst liet aan- 
zien en er waren al zovele maanden voorbijge- 
gaan, gedurende welke in het Zuiden beslissin- 
gen moesten worden getroffen, dat de waarde van 
een dergelijke commissie ook niet dezelfde kon 
zijn, als wanneer een uit Engeland komende Re- 
gering, na een bevrijding in snel tempo van ge- 
heel Nederland, haar als adviescollege gereed had 
gevonden. 

Intussen is de aanraking, die zij tot stand had 
gebracht tussen reeds voor de oorlog werkzame 
politieke voormannen en vooraanstaande figuren 
der verzetsbeweging niet zonder waarde geweest, 
terwijl zij' er ook toe heeft kunnen bijdragen aan 
de Kamer van vóór 1940 een aantal van de ver- 
zetsmannen toe te voegen. 

Overzie ik de lijn der ontwikkeling, dan loopt er van 
het Convent, dat in Juli 1940 voor het eerst sa- 
menkwam, naar de gebeurtenissen aan het eind, 
een dunne, maar nooit onderbroken draad. Via 
Politiek Convent en de verschillende comité's is 
tenslotte een bijdrage geleverd èn tot de geeste- 
lijke afweer, die in de kringen, waarmede wij in 
verbinding stonden, door ons werd gestimuleerd, 
èn tot de voorbereiding voor de toekomst. Deze 
comité's hebben een andere taak vervuld dan de 
typische verzetsorganisaties, maar zij waren er 
niet minder illegaal om en zij hebben alle risico's 
gedeeld, die ook de mannen, van het verzet te 
dragen hadden. 

'a B/defa uit ÏÏLcdaMxt ctcwt on^e fanyenb 
Ik wil U weer eens enkele lettertjes schrijven 
en ditmaal wel om een bijzondere reden, en op 
aandrang van verschillende jongens uit de Be- 
tuwe. De aanleiding tot die „aandrang" is het 
ontvangen van berichten per brief of uit de 
kranten afkomstig uit Holland. Vele jongens 
krijgen bijvoorbeeld berichten uit Holland, 
waaruit blijkt, dat men daar in het geheel niet 
op de hoogte is met de toestand in ons Ned. In- 
dië en speciaal op Java. Wij snappen bijvoor- 
beeld in 't geheel niet hoe het mogelijk is, dat 
vele jongens verzoeken uit Holland krijgen om 
vooral niet al te ruw op te treden tegen de Ned. 
Indische bevolking, daar het toch heel logisch 
is, schrijven zij, dat die mensen dezelfde vrij- 
heidsdrang hebben als wij in '40—'45 onder de 
moffenbezetting. Ook krantenepistels vermel- 
den iets deraelijks. Ik wil U dan ook in dit 
epistel het een en ander vertellen over de toe- 
stand op Java. 
Op dit eiland bevinden zich op het moment een 
gedeelte Engelse troepen en een heel klein ge- 
deelte Nederlandse troepen. Er zijn op Java 
verschillende politieke Indonesische partijen, 
die hoofdzakelijk onder de volgende 2 hoofd- 
groepen te rangschikken zijn en wel de aanban- 
gers van Soekarno (de Soekarnisten) en de ex- 
tremisten. 
Beide partijen hadden enkele maanden ge- 
leden dezelfde hoofdprincipes en wel geen 
enkele blanke in Indonesië De Soekarnisten 
(Soekarno is inmiddels al weer afgetreden en 
vervangen door Sharir) zijn in de loop van de 
tijd sterk veranderd en wilden een verhouding 
met Nederlanders als volgt: Geheel vrij van 
Nederland, maar wel Nederlandse mensen op 
het eilandenrijk om de boel te helpen op poot- 
jes te zetten. 
Enkele dagen geleden is deze toestand weer 
veranderd en wilden zij zelfs een verhouding 

zoals die is tussen Engeland en Ierland. 
De extremisten daarentegen willen eiken blanke 
uit de Oost verwijderd houden. De laatstge- 
noemde groep is het thans voornamelijk, die 
de verwarde toestand op Java schept. Zij 
zijn voorzien van Japanse bewapening, die zij 
door de lakse ontwapening door de Engelsen 
van de Jappen in handen gekregen hebben eö 
treden veelal op in groepen van enkele dui- 
zenden mensen. Zij roven en plunderen en 
maken geheel Java onveilig, 's Nachts vallen 
ze één of andere dessa binnen, slachten er een 
partijtje goedwillende rustige inlanders af, ro- 
ven alles wat eetbaar is en verdwijnen weer. 
Het gevolg hiervan is, dat geen enkele inlan- 
der meer iets durft te kopen of op z'n land 
durft te verbouwen, omdat zij weten dat zij 
ieder ogenblik de kans lopen vermoord te 
worden en alles ontnomen wordt. De Engelsen, 
die op Java zitten doen hier niets tegen, gro- 
tendeels omdat zij ook al niet al te sterk staan. 
Het aantal troepen is niet groot van hen. 
Zelf vechten ze dan ook weinig en alleen als 
ze door die lui aangevallen worden en er en- 
kele Engelsen afgeslacht worden, branden ze 
één of andere erg oproerige dessa uit en trek- 
ken zich weer terug In hun stellingen. Ook 
wordt er nu veel gevochten met de Soekarnis- 
ten, die nu fel tegen elkaar gekant zijn, we- 
gens hun verschillende principes. Vele Soe- 
karnisten zijn overgelopen naar de extremis- 
ten, omdat die lui gedacht hadden door hun 
aanhang bij die partij in de toekomst veel te 
vertellen te zullen krijgen, en nu zien, dat ze 
bedrogen uitkomen, zich aansluiten bij de ex- 
tremisten. Ook dit laatste is weer een groot na- 
deel voor de bevolking, daar de meeste van 
de Soekarnistische partij goed afgerichte 
(door de Jappen opgeroepen in die tijd) troe- 
pen zijn. Als deze toestand zo nog enkele we- 

ken voortduurt, staat een grote hongersnood 
voor de deur. 
Dit zijn zo de algemene trekken van de toe- 
stand in Indië. Ik wil U er echter nog meer din- 
getjes over vertellen. 
Wij hebben hier toegevoegd gekregen bij ons 
bataljon Indische officieren, die voor de oor- 
log en ook tijdens de Japanse bezetting op 
Java hebben vertoefd. Deze vertellen ons veel 
van de toestand daar. Zij staan geregeld met 
Java in verbinding. Op het moment is Soera- 
baja en Batavia in Engelse handen. Daarmee 
is echter ook alles gezegd. Om Soerabaja heb- 
ben de Engelsen zich verschanst, doch zijn niet 
zo sterk, dat ze groepen extremisten tegen 
kunnen houden, die de stad willen hinnendrin- 
gen. Zodoende wordt er daar nog veelvuldig 
geschoten en is het op 't moment zover, dat 
van Soerabaja niet veel meer over is als 
puin. 
Om Soerabaja heen stikt het van die lui en de 
Engelsen zijn niet of willen niet bij machte zijn 
ze te verdrijven. Dito is het in Batavia. Daar 
liggen ook enkele Hollandse compagnieën, die 
intussen door de geregelde aanvallen van de 
Indonesische troepen sterk gedund zijn. Op de 
rest van Java hebben de Engelsen ook totaal 
geen invloed. 
Overduidelijk blijkt uit dit alles de politiek die 
Engeland ten opzichte van ons voert. In kran- 
ten uit de stad Malakka staan artikelen, waar- 
in gezegd wordt, dat in Engeland sterke pres- 
sie uitgeoefend wordt om alle Britse troepen 
uit Java terug te trekken en het Indonesische 
gouvernement te erkennen. Een jongen ontving 
een uitgeknipt artikeltje uit een krant uit En- 
geland van de Labour Party, waarin stond, dat 
het nu maar eens uit moet zijn met de uitbui- 
tende politiek, die Nederland altijd, tegen In. 
dië gevoerd heeft. Het is te hopen, dat de Ne- 
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vorig artikel heb ik er reeds op gewezen, 
dat Japan na 1930 een zekere 
interesse vertoonde voor de natio- 
nalistische beweging in Ned.-Indië. 
Zij stonden dan ook niet vreemd 
tegenover de situatie zoals zij deze 
bij de bezetting in 1942 aantrof- 
fen. 
Tegenovergesteld aan de toestand 
zoals deze in Nederland was ge- 
durende de bezetting, heeft Ned.- 
Indië de gehele oorlog gestaan 
onder militair bestuur. 
In 1943 reeds is Japan begonnen 
met het inschakelen der Indone- 
sische organisaties in het bestuurs- 

apparaat. Dit geschiedde door alle collaborateurs- 
organisaties onder te brengen in een grote fede- 
ratie de „Vereniging Dienst van het Volk" of 
„Hokokai" genaamd en deze federatie met het 
Japanse bestuursapparaat samen te smelten. 
De voornaamste daarin opgenomen organisaties 
waren: de nationalistische onder leiding van Soe- 
karno en Hatta; de „Seinendam" waarin de jeugd 
was georganiseerd; de „Keibodan" ofwel hulp- 
politie en luchtbeschermingsdienst, en verder nog 
organisaties van collaborerende Chinezen, Indo- 
Europeanen, enz. 
Een voornaam bestanddeel van de „Hokokai" was 
het vrijwillige verdeéigingskorps, dat uit twee af- 
delingen bestond, n.1. de „Peta" (pembelah tanah 
air) en de „Heiho". Een grote rol bij de werving 
van deze zuiver militaire korpsen speelde de in 
het vorige artikel reeds genoemde, sterk anti- 
Nederlands georiënteerde, M.I.A.I. Deze federatie 
van godsdienstige verenigingen ging zelfs zover, 
haar volgelingen voor te houden, dat de strijd van 
Japan tegen de Westerlingen een strijd was voor 
Allah's zaak. 
Deze korpsen en nog andere werden door de 
Japanners streng militair georganiseerd en grondig 
getraind, vooral in de guerilla-oorlog. 
Er brak een tijd aan, dat het de Japanse leiders 
volmaakt duidelijk werd, dat zij deze oorlog moes- 
ten verliezen. Aangezien een militaire nederlaag 
niet te vermijden was, deden zij hun uiterste best 
althans een politieke overwinning te behalen. Van- 

— M V.1MQEM. 

af April 1945 hebben zij er alles op gezet in Ned.- 
Indië een situatie in het leven te roepen die de 
Europeanen voor schier onoverkomelijke moeilijk- 
heden zou plaatsen en Japan tegelijk in de ge- 
legenheid zou stellen straks gemakkelijker zijn 
agressie plannen ten uitvoer te leggen. Het zal 
een ieder duidelijk zijn, dat Japan, wanneer het eens 
weer de gelegenheid zou krijgen een groot aanvals- 
apparaat op te bouwen, liever te doen heeft met 
een zwakke Indonesische republiek dan met een 
Indië dat de materiële hulpbronnen van het Wes- 
ten achter zich heeft. 
Begonnen werd dan ook de rood-witte vlag en de 
term „Indonesia" te erkennen en een school voor 
toekomstige leiders op te richten. Een studie- 
commissie werd geïnstalleerd, welke tot taak had 
de mogelijkheid van de onafhankelijkheid Indonesië 
te bestuderen. 
Hoezeer dit alles humbug en huichelarij wa5, 
bleek wel het duidelijkst toen de catastrophe met 
rasse schreden naderde. Op 8 Augustus 1945, dat 
is de dag nadat de eerste atoombom was gevallen, 
werden Soekarno en Hatta plotseling naar het 
Japanse hoofdkwartier in Singapore ontboden en 
direct na hun terugkeer op Java werd de onafhan- 
kelijke republiek „Indonesia" afgekondigd. Een re- 
gering werd gevormd en een grondwet geprocla- 
meerd die een sterk nationaal-socialistische inslag 
vertoont. 
Japan had nu niets anders meer te doen dan de wa- 
pens aan de Indonesiërs uit te leveren om de Geal- 
lieerden en voornamelijk Nederland, bij de capitu- 
latie een zeer harde noot te kraken te geven. 

U/istUécit  J 
onze jongens in Malakka van oordeel zijn, 
dat de beschaving daar over 200 jaar -een 
vergeten Hollandse nederzetting zal aan- 
treffen? 
door ons drie oud-illegale mannen als in- 
specteur voor het legeronderwijs zijn voor- 
gedragen? 
zij om hun deskundigheid geroemd werden? 
zij die functie toch niet kregen? 
de ambtenaren-onderduikers de maand 
extra salaris niet krijgen, die hun collega's 
zittenblijvers ontvingen? 
van hun vacantiedagen zoveel afgetrokken 
werd, als zij naar verhouding ondergedo- 
ken waren? 
deze maatregelen in perfecte collaboratie- 
stijl zijn? 

Aan a//e LO-ers en LKP-ers 
Wij ondervinden moeilijkheden met het ver- 
zenden van „De Zwerver" aan onze jongens 
buiten het Vaderland. Uit correspondentie blijkt 
telkens weef, dat zij elk contact op prijs stel- 
len en contact met hun vroegere vrienden in 
het bijzonder. 
Het lijkt ons nuttig hen regelmatig op de hoogte 
te houden van ons reilen en zeilen hier. Door 
middel van een aan elk persoonlijk gericht 
rondschrijven willen we trachten dat te berei- 
ken. Daarvoor hebben we zoveel mogelijk 
adressen nodig. En die moet elke LO.-er en 
LKP.-er voor zijn omgeving verschaffen. 
Stuur dus omgaande een brief of briefkaart 
met vermelding van naam, voornaam en vol- 
ledig adres van eiken medewerker die U kent 
en thans buiten de landsgrenzen verblijft. 
Vermeldt links boven: Contact buitenland. 

JAAP. 
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derlanders inzien, dat wij verkocht en verra- 
den zijn en dat ook de enige manier zou zijn 
om op Java de fust weer te krijgen op een ge- 
weldig hardhandiae manier op te treden. De 
Engelsen hebben daar in het geheel geen lust 
in en willen aldoor maar weer met praten 
trachten iets te bereiken en ze bereiken dit: 
dat de toestand veel ernstiger wordt. Een H0I7 
landse hoofdofficier werd afgezet op Java, om- 
dat hij 3 keer een trein aanhield, die dwars 
door Bandoeng naar Batavia rijdt. De Engelsen 
hebben vergunning afgegeven aan de spoor- 
wegen, die zowat geheel in handen zijn van 
de opstandelingen om met deze trein te mo- 
gen, rijden. Driemaal vond de Hollandse offi- 
cier in de trein munitie, wapens en een aan- 
tal Rambokkers (de felsten onder de extremis- 
ten). Dit werd naar den Engelsen generaal ge- 
telegrafeerd. Antwoord: Trein door laten rij- 
den. De Rambokkers stappen in Batavia uit de 
trein, moorden een beetje en gaan de volgen- 
de morgen weer met de trein teruq. Vindt U dat 
niet hopeloos? Al dergelijke staaltjes met eigen 
oren uit de mond van den Indischen officier 
gehoord. Die lui zitten ook te springen ojn er 
op te vlieaen. Maar helaas de stoottroepen 
zitten op Malakka en kunnen lijdelijk toezien 
hoe ons Indië naar de bliksem gaat. Want dat 
gaat het! Zelfs de officieren zeggen daar 
royaal hun mening nu over, wat zii vroeger 
niet aauw deden. 
Zo, dit is voldoende. Ik heb hiermee aan de 
wens van de jonoens voldaan en heb zelf eens 
met genoegen mijn hart uitgestort. Ik moet het 
verzoek er nog bij doen, om dit eens aan den 
een en ander bekend te maken. De meesten 
hebben zich zo geërgerd over de berichten uit 
Holland, dat ze rood waren van kwaadheid. 
Stoottroepen zitn felle kerels hoor! Trouwens 
de verontwaardiging  ligt  niet  alleen  daarin 

hoor! Daar komt bij dat alle Ned. troepen, die 
hier zijn door de Ned. Regering schunnig be- 
handeld worden. Er is ons van alles beloofd 
bij ons vertrek, maar alles is gelogen. Dit be- 
treft hier de soldij kwestie, die, wat mij betreft 
weer niet zo belangrijk is. Ook ik vind het niet 
leuk als ze je zoveel geld beloven en je er 
maar een klein gedeelte van krijgt, maar ik 
en vele andere jongens hoeven tenslotte nog 
niet voor iemand te zorgen. Het is echter geen 
wonder dat het moreel van de jongens hier 
met tientallen procenten zakt, als getrouwde 
jongens brieven van hun vrouwen krijgen, dat 
ze hun snoepkaart moeten verkopen, om de 
boter te betalen of dat een oude vader naar 
de gemeente moet lopen om steun te krijgen. 
Er zijn dan ook zware protesten ingediend op 
de bataljonsstaf en ontslag-aanvragen bij 
hoopjes ingediend. Er is hier vandaan dan ook 
een protest, bestaande uit 17 punten, opge- 
steld, waarmee een afgevaardigde van de Ned. 
troepen hier naar Nederland zal vertrekken 
en het ultimatum is gesteld, dat voor 31 Ja- 
nuari de punten naar onze bevrediging opge- 
lost moeten zijn, daar anders de troepen zul- 
len weigeren verder hun taak te vervullen. 
Dan komen hier nog de geruchten door over 
een hopeloze toestand in Nederland. Vrijla- 
ting van grote groepen N.S.B.-ers, collabora- 
teurs, landwachters. Ontsnapping S.S.-ers uit 
het kamp Vught, veroordeling Mussert en an- 
deren tot 18 jaar. Is dat alles waar? 
Weet U wat de officieren hier al tegen de jon- 
gens zeggen? 
Laten we onze kogels eerst maar  eens gaan 
gebruiken in Nederland. 
Al dergelijke dingen maken het moreel van de 
stoottroepen en de andere troepen totaal ka- 
pot. 
Zo, ook daar weer genoeg over. 

Nog enkele woordjes betreffende Roel en mij. 
Roel maakt het goed. We hebben de laatste 
week zeer zware training gehad. Oefening op 
oefening en wel dag en nacht. Met mijn per- 
soontje is het iets minder. Ik ben de laatste 
tijd weer aan het sukkelen gegaan met mijn 
rug. Ontsteking van spieren, die zijn oorsprong 
heeft in de dag- en nachtoefening in Waar- 
denburg eri in de geelzucht. Ik heb er reeds 
bij de compagnie verscheidene dagen mee te 
bed gelegen Thans ben ik zover, dat ik van- 
daag opgenomen ben in een militair hospitaal 
in Port faickson en morgen doorgevoerd zal 
worden naar de, stad Malakka voor verdere 
behandeling, die vele weken in besla.g zal ne- 
men. De moed verlies ik er in geen geval mee 
en als ze naar Java vertrekken, gaat deze jon- 
gen ook mee. 
Zo, ik stop er mee. Ik hoop van ganser harte 
dat U ons eens gauw terugschrijft over de ver- 
schillende toestanden in Nederland en ons 
openlijk Uw mening en gedachten over vele 
dingen zegt. 
De leden van de Regering van Nederland wor- 
den hier ook voor zwakke poppetjes aange- 
zien, die niet behoorlijk in kunnen grijpen als 
het nodig is. 
Helpt U ons uit de droom? Graao. Hoe vindt 
U het dat onze post door de Ned. Regering ge- 
censureerd wordt? Drie protesten over naar 
Nederland. Zo ik eindig er dan nu mee. Ik 
hooo, dat U mijn ootloodkrabbels kunt lezen 
(vulpen heb ik, dank zij de veldoefening 
Waardenburg ook niet meer). Ontvanot U tot 
slot de Kbrteliike groeten van alle bekenden 
hier en wees in 't bijzonder gegroet van Uw 
vrienden 

ROEL en  JAN. 



Op onze redactie kwam een erg 
sympathieke brief binnen van 
een medewerker. 
Zijn probleem is typerend voor 
de geestesgesteldheid van dui- 
zenden van onze vrienden. Luis- 
ter maar. 
„Voor de oorlog interesseerde 
de politiek me al erg weinig, om- 
dat ik dacht, dat ik gemakkelijk 
gemist kon worden," 
Dan komt hij in de oorlog in aan- 
raking met een illegale politieke 
partij en zo tot verzet. Het ver- 
zet was voor hem reageren om 
des gewetens wil. Hij kon niets 
anders. „De vrijheid" is hersteld, 
doch gezien de resultaten, rijst 
de vraag of de kosten wel door 
de opbrengst gedekt zullen wor- 
den. Hoe gaarne ik ook mijn ac- 
tiviteit zou-voortzetten ik kan 
mijn plaats niet vinden." „We 
voelen ons niet thuis in een 
kring,  waar  vijf  jaren  de  klok 
stilstond"  
Wel wordt hij steeds opgeroe- 
pen om door te zetten om de 
weg van „herstel en vernieu- 
wing". „Maar ik heb het idee, 
dat wij de weg kwijt zijn." 
En hij besluit: „De grote vraag 
is: hoe kan ik nu, en dan zon- 
der wapens, nog meewerken aan 
de goede zaak." 

Als ik het wel heb, dan is dit 
het probleem dei* illegale wer- 
kers. 
Voor de oorlog, politieke slaap; 
in de oorlog de bewustwording 
van het feit, dat men Nederlan- 
der is en dus den Duitser in ons 
land binnengedrongen, bestrij- 
den moet. 
Verzet, waar het hart zich aan 
gaf en als het hart opengaat, 

, begint de mens eerst te leven. 
Dan tellen geen gevaren, dan 
telt alleen de zaak waarom het 
gaat, de zaak van het Vader- 
land; na de bevrijding eerst 
verbazing, dan teleurstelling 
over verwarring, gebrek aan lei- 
ding, leuzen waarvan men de 
inhoud niet peilen kan, die men 
als een schim najaagt. En het 
hart, dat. liefgehad heeft: het Va- 
derland, jaagt rusteloos naar 
zijn voorwerp van liefde in de 
bevrijding, naar daden om lief- 
de te uiten. Het vindt chaos, ver- 
deeldheid, miskenning, felle po- 
litieke strijd. En omdat het wei- 
gert ineen te schrompelen, zich 

■ te sluiten, komt het in opstand. 
Zou een mens niet in opstand 
komen, als hij het grootste be- 
leefd heeft en dan het spook 
van de sleur, de burgerlijkheid, 
de bekrompenheid weer ziet op- 
komen, als hij de verdoving over 
zich voelt komen van zijn poli- 
tieke slaap van voor de oorlog? 
Hoe begrijpelijk is dit alles. 
Maar hoe dringend nodig is het 
ook, deze zaak tot de bodem toe 
uit te praten. 
Nodig niet alleen voor U, lezer. 
Nodig boven alles voor ons volk. 
Want met de oplossing van dit 
probleem staat of valt de demo- 
cratie. 
Als het volk zich wil interesse- 
ren voor de politiek, voor de 
staatsvorming dus. dan wordt de 
democratie (hoe democratisch er 
ook gekozen mag worden), een 
huis zonder fundament, een 
mooie appel, die van binnen rot 
is, een aevel zonder meer. 
Dat geldt met name voor dat deel 
van ons volk, dat de conseguen- 
ties van een politiek inzicht in 
,de bezettingstijd hee'ft durven 
aanvaarden, dat er zijn leven 
voor inzette om de democratie 
te redden of breder, om de vrij- 
heid van ons volk te redden. 
Het regent verwijten teaen het 
reaime van voor 1940. Wij heb- 
ben ze ook. Maar, het is een 
zaak van rechtschapenheid en 
fatsoen om de fout in dat alles 
op te sporen. 

WAT  KAN IK 
NOG DOEN? 

En die fout is deze, dat ons volk 
zich distancieerde van de poli- 
tiek. Dat heeft op de dtiur de 
kracht van ons parlement ver- 
lamd. 
De fout zit niet in het partijen- 
stelsel. Er is geen ander middel 
om ook minderheden recht te 
doen wedervaren. Wilt U. één 
grote partij? Dat betekent dictg- 
tuur van de meerderheid. Wilt 
U slechts twee partijen? Dat be- 
tekent ook verwaarlozing van 
minderheden en is zeker geen 
bewijs van hoge politieke volks- 
ontwikkeling. 
Integendeel. Hoe bezwaarlijk ook 
de Hollandse verdeeldheid is, ze 
bewijst één ding.- dat hier en 
daar in ons volk nog springle- 
vende interesse voor het politie- 
ke gebeuren is. 
Het voortbestaan der democra- 
tie is gewaarborgd als het vplk 
zelf meeleeft met en deelneemt 
aan de politiek. D.w.z. de relatie 
tussen volk en parlement, moet 
hersteld worden. Zo maakt men 
zich dienstbaar aan de goede 
zaak, de zaak van ons volk en 
de democratie. 
We waren voor 1940 in een ge- 
vagrlijke situatie. Dit was de 
schuld van ons volk zelf, dat zich 
afzijdig hield en daardoor de bo- 
dem onder de voeten van het 
parlement vandaan trok, het 
parlement deed verstarren. In 
het verzet zijn vele Nederlan- 
ders tot politieke bewustwording 
gekomen. Dat mag nu niet weer 
verloren gaan. Werpt U in de 
strijd. Ja, wrijf Uw ogen maar 
uit. Politiek betekent ook strijd. 
Door strijd vindt de opbouw van 
de staat plaats. Het is de strijd 
van meningen, van beginselen, 
en levensbeschouwingen. Wie 
dit ontkent, ontkent het leven. 
Hitler deed dat, hij schakelde 
die strijd uit en daarmee ook de 
democratie. Hij smoorde andere 
overtuigingen in bloed. De de- 
mocratie alleen erkent het recht 
van alle overtuigingen (behou- 
dens die welke de democratie 
zelf aantasten). 
Kunnen we het dan niet eens 
worden op één standpunt? „Ja", 
zegt Mijnheer Jansen, „op mijn 
standpunt, want ik ben neutraal 
en heb het nationaal belang op 
het oog."  „Dat  dacht  U maar," 

RECTIFICATIE 
In   „De     Zwerver"   van    vorige 
week zijn in het hoofdartikel  en- 
kele    zinstorénde  drukfouten    ge- 
slopen. 
Begint   het   artikel   met   de   zin: 
„Het is een  geheim, dat ", 
in   werkelijkheid   moet    dit    zijn: 
„Het is geen geheim, dat " 
Behalve deze fout kwamen nog 
enkele andere, minder storende 
fouten voor. Wij bieden onze 
lezers hiervoor ons excuus aan 
en spreken de wens uit, dat dit 
in het vervolg zo veel mogelijk 
zal worden vermeden. 

zegt Mijnheer Pietersen, „Uw z.g. 
nationaal belang is juist zeer 
gevaarlijk voor ons volk." Heeft 
Mijnheer Pietersen minder recht 
om te spreken dan mijnheer 
Jansen? Toch zeker niet omdat 
de laatste zich neutraal noemt. 
Neutraliteit is een begrip, dat in 
dit verband niet past en wie het 
gebruikt is arrogant of dema- 
goog. 
„Idealen gevraagd" heet een ar- 
tikel in „De Koerier" van 8 Ja- 
nuari 1946. De schrijver houdt 
een hartstochtelijk pleidooi voor 
de jeugd, die om idealen 
schreeuwt. Hij verfoeit het, dat 
nu langzamerhand weer wiggen 
gedreven worden in ons volk. 
Hij wil een ideaal, dat sterker is 
dan verschil in godsdienst en 
politiek, stand en opleiding en 
hij eindigt met: 
„Waar is de man, dien wij ver- 
trouwen en beminnen, en die ons 
in voorspoed en tegenslag dit 
idealisme voorhoudt?" 
Mijn vriend, die mij dit voorlas, 
zei: „Weet je, wat voor antwoord 
ik daarop heb?.... Hitler". Ver- 
bluffend juist getypeerd. Inder- 
daad deze man vraagt om Hit- 
ler. Realiseer U toch, lezer, dat 
dit schrijven letterlijk de menta- 
liteit van het Duitse volk in 1933 
weergeeft. 
De schrijver snapt er niets van. 
De eenheid, die hij wenst, ligt op 
het kerkhof, het politieke kerk- 
hof, waar het volk politiek dood 
is, en soldatenlaarzen alle le- 
venstekenen van politieke zelf- 
standigheid vertrappen. Idealen 
ontbreken ons. Maar geen een- 
heidsidealen, ook geen strijd- 
idealen. Beide zijn afgeleide be- 
grippen. 
Waar het eerst om gaat, is dat 
ons volk bij idealen gaat leven, 
geboren uit beginselen. Dat zijn 
de idealen van een vrij volk. En 
dat betekent dan, zoeken van 
overeenstemming met hen, die 
op politiek gebied hetzelfde 
voorstaan en soms alleen samen- 
werking op bepaalde punten, 
waar overeenstemming is. Dat 
betekent ook strijd, waar over- 
tuigingen botsten. 
Nog eens, wie dit ontkent, ont- 
kent het leven zelf. 
Ga dan, lezer, de moeilijke weg 
naar de politieke partij van Uw 
levensovertuiging en werk daar- 
in door met Uw eigen overtui- 
ging. Dat is de weg tot herstel 
der democratie. Dat is U dienst- 
baar maken aan de zaak van 
ons volk. 
En als de politieke strijd U ver- 
ward schijnt, de corruptie U ont- 
moedigt, de ehaos U doet duize- 
len, vergeet dan vooral niet, dat 
de Duitsers nooit van plan ge- 
weest zijn, ons land bij hun ver- 
trek ordelijk en gaaf achter te 
laten. - 
Een ding moeten velen zich be- 
wust zijn. Als ze de politieke in- 
tuïtie hebben gehad tot het ver- 
zet tegen de Duitsers, sluit dat 
niet in, dat het politiek begrip 
U nu, na de bevrijding vanzelf 
aanwaait. 
Dit begrip moet U kweken. Als 
U zich in het bouw- en strijdto- 
neel der Vaderlandse politiek 
begeeft, dart eist dit: activiteit, 
meeleven en boven alles studie. 
U moet zich inwerken in de pro- 
blemen, U moet langzamerhand 
Uw beginselen leren confronte- 
ren aan de politieke gebeurte- 
nissen in ons volk. 
De verwerkelijking van het ide- 
aal van een bewust en verant- 
woord politiek inzicht is winst 
voor Uzelf en bovenal voor ons 
volk. 
De weg daartoe staat open. Ze 
is moeilijk te gaan, maar ze 
geeft een rijke voldoening en 
maakt Uw verzet van'voorheen 
zinvol. 

H. v. S. 

neca.fe-~ 

*   ©e „waAlcyptk" vtMcfujré fanttmêoJd.    * 

Kort verslag d.d. 2 Februari. 

Zoak gewoonlijk opende Sjef de Groot deze ver- 
gadering met een minuut stilte voor onze gevallen 
makkers. Hierna verontschuldigde hij zich voor 
Z1in te laat komen en moest tot zijn spijt mede- 
delen dat geen der beide vertegenwoordigers aan- 
wezig was. Zoals hem bekend was, waren beide 
wegens ziekte afwezig. Door deze afwezigheid 
ontbreekt hem het materiaal voor deze vergade- 
ring. Echter wilde hij vast beginnen met de be- 
spreking van de a.s. Reunie-plannen, in de hoop 
dat alsnog een van beiden zou komen met de no- 
dige besprekingspunten. 
Deze hoop werd niet teleurgesteld, want inmiddels 
trad Leo de zaal binnen, die natuurlijk door ver- 
voersmoeilijkheden, niet op tijd aanwezig kon zijn. 
Weliswaar hhdden enige weken van ziekte hem 
verhinderd, zijn werk te doen, doch hij bracht 
een agenda voor de besprekingen mede. Aller- 
eerst werd de Propaganda-actie besproken voor 
ons mededelingenblad „De Zwerver". Er werd ver- 
zocht aan hen die nog geen abonnement hadden 
op dit blad, zich alsnog na de vergadering op te 
geven bij Leo, die dan voor verdere afwerking 
zou zorgen. 
Ook werd verzocht in de naaste omgeving pro- 
paganda te maken met onzen Zwerver. 

No. 2. Naar aanleiding van ingekomen klachten 
over de inhoud van dit blad, werd medegedeeld 
dat vanuit Amsterdam beloofd was zo spoedig 
mogelijk artikelen van Brabant in de Zwerver op 
te nemen. Ook het feit dat men het blad te Wes- 
ters noemt  zal  op  deze   manier  opgelost  worden. 

No. 3. De a.s. Reunie te Eindhoven. Hierover is 
aan alle Coram. leden een voorstel toegezonden, 
door de Prov. Vertegenwoordigers opgemaakt. De 
bespreking van dit voorstel werd uitgesteld tot na 
de vergadering. Voor het Comm. lid'P. Werz uit 
Rosendaal, die wegens drukke werkzaamheden had 
moeten bedanken, werd de Heer Prins uit Breda 
verzocht zitting te nemen. 

No. 4. Nogmaals Autobiografiën. Sjef de Groot 
slaakte een erbarmelijke zucht. Dit, zo zeide hij is 
wel een zeer teer punt. Ik wil echter thans niet 
lang meer bij dit punt stil blijven staan en meteen 
een termijn vast stellen. Degenen die op 28 Febr. 
a.s. hun Autobiografie niet aan het bureau Bra- 
bant helJben opgezonden, zullen van lidmaatschap 
der Stichting zowel als van een eventuele legitima- 
tie moeten afzien. 

No. 5. De auto van Leo is door betr. instantie 
niet langer beschikbaar gesteld. Hierdoor is het 
noodzakelijk geworden een beroep te doen op de 
aanwezigen. Hoewel niet allen tegelijk van hun 
zitplaats opstonden werd toch een oplossing ge- 
vonden. Er werd een wagen, beschikbaar gesteld 
maar...... zonder banden. Hier meende Leo ech- 
ter wel iets op te weten. 

N. 6. Daar tot voor enkele maanden de admini- 
stratie van ons afwikkelingsbureau niet zo bijzon- 
der functioneerde, zijn er enquêtes voor werkzoe- 
kenden verloren gegaan. Aan hen die nog werk 
zochten werd verzocht, om na de vergadering een 
formulier af te halen en dit nogmaals ingevuld op 
te zendere. 

No. 7. Materiaal voor de a.s. tentoonstelling. 
Nogmaals werd verzocht materiaal op te zenden 
voor de a.s. K.P. tentoonstelling, daar nog zeer 
weinig  materiaal  was binnengekomen. 

No. 8. Een verzoek om een derde pasphoto. Daar 
ook het afwikkelingsbureau Brabant over een 
archief wil beschikken werd verzocht, na de twee 
pasphoto's welke bij de autobiographie waren ge- 
voegd nog een derde pasphoto op te zenden, 
waarop aan de achterzijde naam en adres, naam 
K.P. en schuilnaam vermeld staat. 

No. 9. De rondvraag. Hieraan werd deelgenomen 
door Hein, Huib en Giel Bal. 

No. 1 stelde de vraag hoe het nu uiteindelijk 
stond met de verhouding tussen onze K.P. en de 
G.O.I.W. Of het nu niet nuttig geacht werd om 
alle K.P.-ers toe te laten treden tot deze Gemeen- 
schap. Hierop volgde een heel debat tussen Sjef 
de Groot, Hein en Cor van Hooft uit Breda, die 
ook als K.P.-er tot de aanwezigen behoorde. Daar 
men niet tot een resultaat kwam, vroeg Sjef of hij 
deze kwestie op de a.s. Topvergadering mocht 
aanroeren. Hierin werd toegestemd. Het was een 
gemoedelijk debat, waarin de div. meningen nu 
eens niet onder stpelen  of banken  werden gesto- 



ken. Hopelijk krijgen we in de toekomst meer 
van deze debatten. 
Huib, vroeg of het bekend was, dat er S;D-ers 
worden vrijgelaten? Deze vraag wekte wel enige 

' onsteltenis, want anderhalf jaar geleden zou ze 
niet gesteld zijn geworden. Nu was het echter een 
punt dat wel de aandacht vroeg. Hein vroeg deze 
kwestie te' mogen onderzoeken, doch Sjef wilde 
dit gaarne zelf doen. Hierna werden namen en 
gejpvens doorgegeven. 
Giel Bal kwam met de vraag, of in geval van Daan 
al  meer licht gebracht was. 
Hierover wilde Sjef gaarne na de vergadering 
Daan zelf even spreken, hoewel hij wel vast kon 
vertellen dat er degelijk aan gewerkt \yerd. 
Na deze rondvraag, vroeg Leo v. Druenen nog 
even het woord om opheldering te geven over en- 
kele zaken. Er was n 1. correspondentie binnen- 
gekomen, waarvan hij niet de oorsprong kon vast- 
stellen nog den afzender kende. Ook deze kwes- 

( ties werden opgelost. 
Hierna sloot Sjef de Groot de vergadering op de 
gebruikelijke wijze n.1. door één minuut stilte, 
om hen die vielen in onze gelederen te herdenken. 

Commissie-vercjadering. 

Hierin werd besloten voorlopig de datum vast te 
stellen op 27 April, terwijl met spoed een formu- 
lier met vragen zou worden rondgestuurd om een 
overzicht te krijgen hoeveel personen verwacht 
konden worden. 
Tevens kwam Mevr. Reichert met de aanbieding 
van een band, die voor d.eze avond zijn krachten 
gratis wilde geven. 
Besloten werd over veertien dagen bijeen te ko- 
men, om de verdere organisatie te bespreken. 

Brabant, LELOX. 

* 

- 

Sta geen materiaal en gegevens 
voor het Gedenkboek af aan 
andere instanties dan aan de 
Gedenkboekcommissie. 

IKORT VERSLAG 
, VAN  DE BUREAUVERGADERING 
1 DER  G.A.C   OP  6  FEBRUARI   1946 

Naar aanleiding van de Notulen van de vorige 
vergadering werd uitvoerig gehandeld over on- 
derscheidingen, uit te reiken aan illegale wer- 
kers. Deze aangelegenheid zal in een breedvoerig 
gemotiveerd schrijven nogmaals aan de betreffen- 
de instanties worden uiteengezet; er zal op gewe- 
zen worden, dat de illegale werkers herstel van 
onrecht wensen (o.m aan ondgrgedoken ambte- 
naren, en een behoorlijke pensioenering van nage- 
laten  betrekkingen), maar zeer beslist geen onder- 

j scheidingen ook al, omdat deze nimmer naar bil- 
lijkheid kunnen worden verdeeld. 
Daarna werd behandeld een concept-memoran- 
dum, welke namens de G.A.C, aan de Minister- 
raad zal worden gezonden en waarin de vele 
klachten uit onzen kring zullen worden uiteenge- 
zet; besloten werd, dit concept eerst nog om te 
werken en in het bijzonder scherper te motiveren. 
In Parijs komt een Internationaal Gongres van 
Illegale werkers bijeen; overeenkomstig het besluit 
van de plenaire zitting der G A.G., zullen wij niet 
tot een Internationale Vereniging toetreden, maar 
zullen wel een tweetal personen van ons bedoeld 
Gongres bijwonen om poolshoogte te nemen van 
de besprekingen. 
Medegedeeld werd, dat in alle gemeenten zal 
worden bekendgemaakt, dat de ambtenaren, die 
destijds aanklachten hebben ingediend bij een 
Zuiveringscommissie tegen hun cliefs en die in een 
moeilijke positie zijn komen te verkeren indien 
hun chefs toch zijn gehandhaafd, thans de moge- 
lijkheid zullen verkrijgen om maar een andere Ge- 
meente overgeplaatst te worden in een minstens 
gelijkwaardige rang. 
Besloten   is   om   de   volgende   week   uitvoerig  van 

, gedachten te wisselen over de vraag, wanneer de 
G.A.G. haar werkzaamheden zal beëindigen. 
Overeenstemming van gedachten daarover bestaat 
nog allerminst; de suggestie werd gedaan om de 
G.A.C, te ontbinden op de dag, waarop de nieuwe 
2e Kamer bijeen zal komen. • 
Benoemd werd een commissie om te komen tot 
het vervaardigen van een documentaire film van 
het verzetswerk. Op verzoek van het thans be- 
staande Eregrafhof-comité heeft het Bureau voorts 
een lijst van dertig personen opgesteld, die ter 
vervanging van het huidige het definitieve comité 
zouden kunnen uitmaken; er is vooral rekening 
mede   gehouden,   dat   dit   comité   zal   bestaan   uit 

f  personen, afkomstig uit alle deelen van het land. 
M. 

Niemand schonk bijzondere aandacht 
aan het jonge vrouwtje, dat met een 
baby en' een meisje van een jaar of 
zes, in het hoekje van de overvolle 
derde klasse-coupé zat. 
Er was ook weinig opvallends aan 
Anny leek een gewoon aardig jong 
moedertje, dat met haar kinderen op 
reis was. 
Toch scheen de dikke Duitser, die 
omdat alle Wehrmachtscoupé's 'bezet 
waren, naast haar was neergevallen, 
haar erg interessant te vinden. Hij 
deed tenminste alle moeite haar aan- 
dacht te trekken en toen dit niet 
zo vlot ging, als hij misschien had 
verwacht, begon hij met den schat- 
hgen kleinen jongen te spelen, waar 
hij meer succes bij had, want deze, 
nog niet wetend van oorlog en 
rassenhaat, schonk hem dadelijk een 
stralende kinderlach. 
De edel-germaan hierdoor kennelijk 
gevleid begon toen een gesprek over 
kinderen en zei o.a. dat het geen 
wonder was dat Anny's kinderen zo 
„hübsch" waren,, immers met zoJn 
„Liebchen als moeder kon dit niet 
anders." 
An    lachte    maar    eens    en    dacht 
onderwijl: 
„Man, je moest eens weten, dat dit 
„Liebchen" gisteren zes revolvers 
wegbracht en thans op weg is twee 

, „hübsche" jodenkinderen in veilig- 
heid te brengen. 
Daar ze dit echter alleen maar 
denken kon, was ze wel genoodzaakt 
zijn flauwe complimentjes de hele 
reis aan te horen. Daar er echter 
ook aan een reis van enige uren 
een eind komt was zij eindelijk, na- 
dat hij haar eerst nog galant uit de 
trein geholpen had, van haar praat- 
gragen buurman verlost. 
Voor het station zou haar vriendin, 
waar kleine Maxje een tehuis zou 
krijgen, met de kinderwagen wach- 
ten, en zou An, Pietje weg gaan 
brengerf. Bij aankomst bleek er ech- 
ter noch pleegmoeder noch kinder- 
wagen te zijn en toen er na een 
half uur nog niemand verscheen, be- 
sloot zij om zelf Maxje maar te 
gaan brengen; het was gelukkig maar 
een half uurtje lopen. 
Aangekomen bij het a.s. tehuis van 
de baby bleek dat de vrouw des 
huizes die morgen ernstig ziek was 
weggebracht en dat het dus on- 
mogelijk was, de kleine jongen daar 
te laten. Dan maar eerst Pietjes 
pleegmoeder opgezocht, misschien 
dat déze raad voor de kleine Max 
wist. Een bus of tram ging die rich- 
ting niet uit, dus maar weer vol 
moed op stap; het was nog wel een 
flink eindje en met een tamelijk 
zware baby, een tas met eerste be- 
nodigdheden en Pietje aan haaj 
rokken, viel het niet mee. Maar 
er zat niet anders op, het was ge:| 
lukkig droog weer en niet erg koud. 
In een der villawijken vond ze het 
opgegeven adres. Het huis zag er 
reeds van buiten pijnlijk verzorgd 
uit, de kleine meid kwam in elk ge- 
val in een nette omgeving. 
Op haar bellen, verscheen een keu- 
rig dienstmeisje, die An met de kleu- 
ters in een klein, ijskoud spreek» 
kamertje liet, waar even later de 
vrouw des huizes verscheen. 
Deze monsterde met vlugge blik het 
groepje voor haar en zei toen met 
een afgemeten stem: 
„U moet mij niet kwalijk nemen, 
mevrouw, maar dit kind, met een blik 

op het muizensnuitje van Pietje, 
ziet mij er veel te Joods uit, ze 
is trouwens ook veel groter dan ik 
gedacht had,' het jongetje is veel oge- 
lijker, maar een luierkind zou mij 
toch te lastig zijn. Op aandringen 
van een onzer vrienden heb ik mij 
beschikbaar gesteld om een Joods 
kind in huis te nemen, maar ik moet 
toch allereerst aan mijn eigen veilig- 
heid denken. 
Het lijkt mij daarom ook het beste, 
dat U nu meteen weer vertrekt. Er 
mocht eens bezoek komen en dan 
zou er allicht gepraat worden." 
Mét moeite hield An alle lelijkq^ 
woorden in, die haar in gedachten 
kwamen en zei alleen: „Ik begrijp 
U volkomen, mevrouw Elschot, ik 
zou Pietje hier niet graag achter 
laten, want het kind zou zich nooit 
thuis voelen." 
Even later stond ze als een weg- 
gejaagde bedelvrouw weer buiten, 
met een steeds zwaarder wegend 
Maxje en een van moeheid dreine- 
rig Pietje. Maar An had voor hetere 
vuren gestaan, dus de moed opgeven 
deed ze nog niet. Een paar lanen 
verder woonde een ver familielid, 
daar zou ze even kunnen rusten, de 
kinderen verzorgen en verder raad 
Schaffen. 
Toen ze daar echter niemand thuis 
trof, en ook Maxje drenzerig werd, 
van honger en nattigheid, werd het 
zelfs haar wat te bar. Wat moest 
ze nu? De kinderen weer mee terug 
nemen naar Amsterdam ging niet, 
daar zij ze daar nergens kon onder- 
brengen. Ze in haar eigen huis op- 
nemen ging evenmin, haar man en 
zij waren door het illegale werk 
veel op reis, hun eigen dochtertje 
vond dan bij Oma een tehuis, maar 
deze kon er op haar leeftijd, on- 
mogelijk nog twee kleuters bij ver- 
zorgen. 
Ineens bedacht ze, dat in het vol- 
gende dorp Ds. Nieuwkoop woonde; 
ze kende hem alleen-van naam, maar 
wist, dat hij zo mogelijk helpen zou. 
Gelukkig vond ze vrij gauw een 
bus,   waarmee   ze   na   een    kwartier 

reeds vertrekken kon en een half 
uurtje later belde ze aan de pas- 
torie, waar ze door de wat geagi- 
teerde domineesvrouw zelf werd 
opengedaan. 
„Nee, dominee was op ziekenbezoek 
en mevrouw had het erg druk, ver- 
wachtte logé's en het liep al tegen 
etenstijd. Ze wilde An natuurlijk wel 
even te woord , staan, als het ten- 
minste niet  te  lang duurde " 
Maar daar de domineesvrouw, on- 
danks haar wat koele ontvangst toch 
het hart op de juiste plaats had, zat 
An al gauw in de_warme huiskamer,, 
waar voor haar en Pietje vlug een 
bordje soep werd opgeschept, terwijl 
de dochter des huizes zich over Maxje 
ontfermde. Mevrouw Nieuwkoop was 
inmiddels op stap gegaan, om een 
pleegmoeder voor den kleinen jongen 
te vinden. Kwam dit in orde, dan 
kon Anny met een gerust hart ver- 
trekken, want Pietje mocht, voorlopig, 
in de pastorie blijven. 
En het kwam in orde, zodat An, dood- 
moe, maar innig dankbaar, nog net 
de laatste trein kon halen. 
Gelukkig alles was toch nog goed ge- 
komen en over een paar uur was ze 
thuis. 
Dit werd echter weer een teleurstel- 
ling, want daar de lijn halverwege 
de thuisreis, onklaar was gemaakt, 
zaten de passagiers uren en uren in 
de koude, donkere coupé's en toen 
de trein eindelijk ver na middernacht 
aankwam, was de spertijd lang voor- 
bij en werd de nacht zo goed en 
kwaad als dit ging in de wachtkamer 
doorgebracht. 
's Morgens zo vroeg dit mogelijk was, 
werd de tocht door de nog donkere 
stad aanvaard. 
Doodmoe, pijnlijk, koud en hongerig, 
werden Ans gedachten hoe langer hoe 
somberder. „Hoelang zou dit alles nog 
duren, hoeveel mensenlevens nog ge- 
offerd worden? Nog was hun klein 
gezin gespaard, maar kon er niet elk 
ogenblik iets gebeuren? Het gevaar 
dreigde hen aan alle kanten. Hadden 
mensen als Mevrouw Elschot eigenlijk 
geen gelijk om eerst op eigen gemak 
en veiligheid bedacht te zijn?" 
Dan ineens was ze thuis, waar een 
bezorgde echtgenoot, vlug de kachel 
aanmaakte, haar van warm drinken 
en brood voorzag en vol belangstel- 
ling luisterde naar haar belevenissen. 
Wat was het een weldaad weer thuis 
te zijn, een grote rust kwam over 
haar, vlug liep ze naar de slaap- 
kamer en bukte zich over haar lieve, 
blonde kindje, dat onbewust van moe- 
ders aanwezigheid rustig doorsliep. En 
plots kwam er een grote dankbaarheid 
in Anny's hart. 
Hoeveel   goeds   bezat   zij   nog,   hoe- 
veel goeds had ze al genoten, moest 
zij   bij   zoveel   rijkdom   niet   helpen, 
waar anderen ten onder gingen? 
En als een gelofte, dacht ze: Zij en 
haar man,  ze  zouden  doorgaan,  on- 
danks alles, hun bescheiden krachten 
gevend vodr  de  zaak der gerechtig- 
heid en naastenliefde. 
God had hen op deze weg gebracht. 
Hij zou  hen verder helpen, ook dan 
als   er   grotere  offers   van   hen    ge- 
vraagd zouden worden. 
Zij zouden dienen. 
En reeds half in  slaap, fluisterde ze 
de woorden, van een pas gelezen ge- 
dicht:  , En dienen  eist het offer,  en 
de plicht". 

C. Q.-S. 

iztUat doel  U beecU WOJCPI ê^t 9£denMoe&?^f 



GEDENKBOEK. 

Wisi U dai 
met het Rijksbureau voor Oorlogs- 
documentatie een overeenkomst is 
gemaakt, waarbij wederzijds uit- 
drukkelijk is vastgesteld, dat alle 
gegevens en materiaal over het 

LO- en LKP-werk in eerste instan- 
tie voor het Gedenkboek worden 
bestemd, en alleen door de Ge- 
denkboekcommissie wordt verza- 
meld. 
het Gedenkboek alleen kan slagen, 
wanneer alle L.O.-ers en K.P.-ers 
hieraan medewerking verlenen; 

hieraan nog het een en ander ont- 
breekt; 
hierin ten spoedigste verandering 
moet komen, wil ons plan niet op 
een totale mislukking uitlopen. 

daarom binnen korte tijd richtlijnen 
en instructies komen. 

DE    REGENBOOG 
De regisseur R. Perelstein is de eerste, die 
aan het Russische verzet vorm en gestalte 
heeft gegeven. 
Hoog, zeer hoog grijpt hij; we hadden van 
een kunstenaar van zijn formaat niet an- 
ders verwacht. Zijn beeldenreeks toont ons 
het verborgen verzet van het Russische boe- 
renvolk tegen den Duitsen overweldiger. 
Voorzichtig speurt hij rond in de diepten 
van de simpele volksziel, door geen over- 
beschaving verzwakt. 
Een sterk aangevoeld gemeenschapsbe- 
lang dwingt de bevolking van het kleine 
dorp tot een daadwerkelijk en lijdelijk 
verzet, waartegen alle Duitse pogin- 
gen te pletter lopen. Overal verbeten ge- 
zichten, zwijgende monden, niet-begrij- 
pende ogen en traag opvolgen van de be- 
velen. In een snel tempo, waarin de span- 
ningen worden opgevoerd, vliegen de beel- 
den aan ons voorbij en in vaak ontroerende 
close-ups naderen we het hoogtepunt, de 
bevrijding van het dorp door de partisanen. 
Een rolprent van verbluffende schoonheid, 
wat ons echter niet de ogen mag doen slui- 
ten voor de „maar", die eraan verbonden 
is. Wij kunnen het natuurlijk niet eens zijn 
met de tendentieuse strekking, die er lp ligt. 
De woorden van haat en vergelding, ge- 
sproken door een vrouw aan het einde der 
film, zijn in lijnrechte tegenstelling met de 
leer der Christelijke naastenliefde, die ons 
leert, dat ook tot in de diepste afgrond van 
het kwaad de reddende hand van Gods 
barmhartigheid reikt en dat we alleen ver- 
plicht zijn om aan te dringen op een recht- 
vaardige straf. Het is om deze reden dat 
wif het toejuichen, dat deze film alleen toe- 
gankelijk is voor personen boven de acht- 
tien jaar, hoewel „geestelijk volwassen" 
ons een beter criterium lijkt. 

V. 
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Alles siaai in hei ieken 
van hei Gedenkboek I! I 

Ik kijk maar liever niet meer naar de jonge berken, 
die wij tijdens het half uur luchten kunnen zien; 
hun schoonheid kan mijn ziel niet meer verwerken 
en als ik er te lang naar kijk dan zou misschien 

van mijn gezond verstand de allerlaatste schans, 
waar hijgend nog mijn ik tegen de waanzin vecht 
en zich wanhopig klemt aan elke kleine kans 
in eindeloze strijd, die slopend wordt beslecht 

tusschen vier vuile, kale muren, waar mijn lied 
zijn vleugels lam tegen vervloekte tralies slaat 
en elke lange dag een zwaarder wachten biedt 
en  telkens knagender  verlangen  achterlaat, 

dan zou misschien die allerlaatste schans bezwijken 
en ik mijn moede hoofd tegen de celwand slaan — 
Ik durf niet naar die jonge berken méér te kijken 
omdat ik aan hun schoonheid niet kapot wil gaan. 

Jet R. 

:^ 

óeulitó DE GESCHIEDENIS VAN DE LO. EN LKP. 

Vrijwillige Medewerking. 
Heb ik in ons vorig nummer van „De Zwer- 
ver" melding gemaakt van het feit, dat de 
Gedenkboekcommissie andere wegen zocht 
om de verzameling van de gegevens en het 
materiaal voor het Gedenkboek zo vol- 
ledig mogelijk te doen slagen, thans wil ik 
in enkele korte bewoordingen een ogenblik 
stil staan bij het onderwerp: „Vrijwillige 
Medewerking" 
Niet alleen kan het verzamelen slagen door 
de actie van enige vaste krachten — dus 
leden onzer organisaties, die voor een be- 
paalde tijd, voor deze speciale taak aan ons 
bureau zijn verbonden — doch ook overi- 
gens voor alle leden onzer organisaties, 
hetzij dat zij direct of indirect een aandeel 
hebben gehad in de verzetsstrijd, ligt ten 
op»ichte van dit onderwerp een speciale 
taak. 
Reeds eerder is in ons blad opgemerkt, dat 
het welslagen van een Gedenkboek in grote 
mate afhankelijk is van de medewerking van 
ALLE leden onzer organisaties en we wil- 
len daarom* bij herhaling de aandacht ves- 
tigen op het grote aandeel, dat de leden bij 
het VERZAMELEN kunnen hebben en dat op 
deze wijze kan worden bereikt. 
Er zijn LO-ers en KP-ers, die van mening 
zijn, dat hun werk van te weinig betekenis 
is geweest om daarover iets op papier te 
zetten. 
Deze mening is fout, radicaal fout!!! 
Wanneer straks de Gedenkboekcommissie 
zich zet, om ons werk tot in alle onderde- 
len te beschrijven, dan moeten er gegevens 
zijn. Deze gegevens kunnen alleen beschik- 
baar zijn, wanneer IEDER zich over bepaal- 
de punten uitspreekt en de nodige inlichtin- 
gen verstrekt. 
Daartoe worden binnen afzienbare tijd 
vanwege het Secretariaat richtlijnen gege- 
ven in de vorm van „Instructies", terwijl bo- 
vendien een vragenlijst wordt samenge- 
steld. Deze instructies en vragenlijst worden 
zo spoedig mogelijk als bijlage van „De 
Zwerver" gepubliceerd. 
In de vragenlijst komen vragen voor, die 
kortweg kunnen worden beantwoord met: 
„Ja" of „Neen". Er zijn er echter ook, waar- 
over de leden hun opinie moeten uitspre- 
ken of waarover gedetailleerde gegevens 
moeten worden verstrekt. Wanneer ieder 
dat naar vermogen doet, krijgen we een 
getrouw beeld van de achtergrond en de 
omvang van ons werk. 
Het zou kunnen voorkomen, dat er vragen 
bij zijn, waarover door een bepaalden 
LO-er of KP-er niets valt mede te delen. De- 
ze kunnen dan gerust worden overgesla- 
gen. 

De mogelijkheid bestaat ook, dat het lezen 
van deze vragenlijst U op onderwerpen 
brengt, waaraan niet eerder de aandacht is 
geschonken. In het geval, dat onzerzijds 
vragen zijn vergeten, houden we ons gaar- 
ne voor opmerkingen en aanvullingen aan- 
bevolen. 
Het is zeker niet de bedoeling door deze 
wijze van werken het bijeenbrengen van de 
gegevens van hen die reeds een actie heb- 
ben ondernomen, te doorkruisen. Wij willen 
slechts trachten, het op deze wijze zo goed 
mogelijk aan te vullen. 
In het algemeen geldt, dat we nooit TE 
VEEL gegevens kunnen ontvangen. 
Als b.v. één der leden der Gedenkboekcom- 
missie straks gaat schrijven over het onder- 
werp: „De Geestelijke achtergrond van het 
verzet", dan zal er voldoende bouwstof ,en 
materiaal aanwezig moeten zijn. Dit is ook 
van toepassing op andere onderwerpen. 
Verstaat ieder zijn plicht, dan kunnen wij 
straks met een goed gedocumenteerd werk 
voor de dag komen; met gegevens, die de 
toets der critiek ten volle kunnen weer- 
staan. Het spreekt wel haast vanzelf, dat 
niet alles, zoals het ons wordt doorgege- 
ven, in het Gedenkboek zijn plaats zal vin- 
den. Het vormt er echter tezamen het FUN- 
DAMENT, de BOUWSTOF en de ACHTER- 
GROND van, en alles wat wordt verzameld 
voor ons boek, hopen wij voorts t.z.t. te kun- 
nen afstaan aan het „Rijksbureau voor Oor- 
logsdocumentatie", opdat latere historici 
daarin een rijke en betrouwbare bron van 
gegevens over het verzet van de LO. en 
LKP. zullen kunnen vinden. 

Vrienden, dit mooie werk mag niet mis- 
lukken, als we er gezamenlijk onze schou- 
ders onderzetten. Ons werk moet dan sla- 
gerj, en het MOETEN is in de geschiedenis 
onier organisaties altijd omgezet in het 
KUNNEN. 
WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG!!! 
Vervul ook deze taak, als LO-er en KP-er 
naar behoren. 
Met klem van betooq willen wij daarom tot 
slot nogmaals dit dringende verzoek tot al 
onze leden doen uitgaan: Tracht, geduren- 
de de tijd, die nog rest, voordat de instruc- 
ties en vragenlijsten klaar zijn, zo veel mo- 
gelijk het contact met de vroegere mede- 
werkers levendig te houden en laat door 
gesprekken over gevoerde actie, de herin- 
nering van de feiten zo veel mogelijk weer 
in leven worden geroeoen, zodat, wanneer 
de actie OD volle toeren kan gaan draaien, 
dan ook door alle leden onmiddellijk kan 
worden aangepakt. 

„FRITS." 
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PIETER GOOTJES 
geb. 31 Dee. 1915, overl. 11 Febr. 1944 

Onder de strijders, die aan het binnenlandse front hun trouw aan Ko- 
ningin en Vaderland met het hoogste offer: hun leven, hebben beze- 
geld, behoort ook Piet Qootjes. Tot die strijd werd hij door 2 sterke 
innerlijke krachten gedreven, n.1. zijn karakter en zijn geloofsovertuiging. 
De grondtrek van zijn karakter was trouw. Men kon op hem en op 
zijn woord aan. Die trouw aan zijn Vaderland bewoog hem op 10 Mei 
1940 tot de poging, om Holland te bereiken, teneinde zich daar als 
vrijwilliger te melden bij ons leger. 
De trouw aan het vertrapte vaderland deed hem, die zich toen reeds 
ingeschakeld had in het illegale werk, zonder één moment van aar- 
zeling weigeren de studentenverklaring te tekenen, of zich in Mei 1943 
als student te melden voor de arbeidsinzet in Duitsland. 
En hoe grover de- inbreuk op onze rechten werd, te feller werd zijn 
verzet. Hij zag het illegale werk als zijn roeping. Van een compromis 
wilde hij in geen enkel opzicht weten. Zijn verzet was niet tactisch, 
maar principieel. Tegenover de totale oorlog van Duitsland, plaatste 
hij zijnerzijds het totale verzet. Hoe haatte hij alle halfheid en slap- 
heid! Hoe kon hij toornen over en tegen hen, die bij de minste drei- 
ging van den vijand als rietstengels ombogen, en zich als handlangers 
lieten gebruiken, om diens geweldmaatregelen ten uitvoer te brengen. 
Naast trouw dreef ook zijn geloofsovertuiging hem tot de strijd, welke 
geestelijk karakter hij ten volle doorzag. De studie van Groen van 
Prinsterer's: ,Ongeloof en - Revolutie" had hem een helder inzicht ge- 
geven in het revolutionnair, nihilistisch karakter van het nationaal- 
socialisme, dat onze hoogste geestelijke en nationale goederen met de 
ondergang bedreigde. Zijn strijd deed ook zijn geloofsleven rijpen, zo- 
dat hij 7 weken vóór zijn „sneuvelen" voor zijn kerkeraad belijdenis 
des geloofs aflegde. „Ik wil in mijn leven de wil van God doen" was 
zijn belijdenis. Dezelfde avond begon hij met de voorbereiding van een 
3 dagen later gevolgde en volkomen geslaagde overval van het distri- 
butiekantoor in zijn woonplaats Baflo. Dat was voor hem — en het 
typeert hem — ook ,de wil van God". Echter, zonder het te weten, had 
God hem die nog zoveel van het leven verwachtte, toebereid tot het 
einde. 

M 
JACOB PIETER GOOTJES 

geb. 8 Aug. 1920, overl. 11 Febr. 1944 

Naast Piet, en nog eerder dan deze, was ook zijn broer Jaap („Koos") 
in het illegale werk gekomen. Als volontair ter secretarie te Baflo, was 
hij belast met de uitgifte van persoonsbewijzen en vond daardoor ge- 
legenheid, om een aantal onderduikers aan een vals P.B. te helpen. 
Totdat controle hem dwong, om 17 Januari 1943 zelf onder te duiken. 
4 Maanden hield hij het vol om passief onderduiker te zijn; maar toen 
sloeg de verzetsgeest in laaiende vlam bij hem uit. Hij kón niet langer 
werkeloos blijven toezien bij de aanschouwing van zoveel onrecht en 
terreur. Hij kwam in contact met een K.P.-ploeg in Noord-Oost Over- 
ijssel, die daar in de zomer van 1943 een felle werkzaamheid ontplooid 
heeft. De éne sabotagedaad volgde op de andere. Hoe leefde en deed 
Jaap in het werk mee, voorzichtig, onverschrokken, vastberaden. Tot 
twee malen toe in het politieblad gesignaleerd, was zijn signalement 
over alle marechausseekazernes verspreid, en daardoor liep hij meer 
dan gewoon gevaar voor herkenning. 
Maar toch sloeg hij een aangeboden gelegenheid om naar Engeland uit 
te wijken, af. Hij zag het als zijn roeping, om hier voor 't vaderland 
te strijden. De brutale rechtsverkrachting bracht de diepste roerselen 
van zijn gevoelig hart in beweging, en dreef hem voort tot de felste 
sabotagedaden, welke in lijnrechte tegenspraak schenen met zijn aard. 
Want Jaap was zacht van inborst, gevoelig van gemoed, gemakkelijk 
in de omgang. Hij wist zich bemind te maken en had vele vrienden. 
Meegaand van karakter, en toch zijn zelfstandigheid, handhavende. 
Maar een sterk gevoel voor recht en aversie van onrecht stootten hem, 
ondanks zijn zachte aard met elementaire kracht in de gelederen der 
K.P.-ers. Zijn medestrijders waardeerden hem, hadden hem lief om 
zijn persoon, om zijn toewijding, om zijn trouw. 
En toch, al gaf hij zich met volle overtuiging aan de strijd der be- 
vrijding — vaak verlangde hij sterk naar het einde van zijn zwerven 
om weer rustig en veilig thuis te kunnen zijn in het ouderlijk huis. Het 
einde van zijn zwerftocht kwam, maar op een andere wijze dan hij en 
zijn broer Piet, dachten. 

1& 

Dat einde kwam 11 Februari 1944. Als gevolg van verraad werden Piet en Jaap ten huize van Claes Bos te Middelstum plotseling overvallen 
door.de S.D. Van overgave wilden zij echter niet weten, zij durfden ten aanzien van de martelmethoden der S.D. niet voor zichzelf instaan, 
en dan wellicht, huns ondanks, hun vrienden te zullen verraden. Liever verkozen zij met de wapens in de vuist te sterven. Zij verwondden den 
bevelvoerenden S.D.-officier zwaar, zodat de vijand aanvankelijk terugweek. Biddend bereidden zij zich onder de kogels van den vijand, die het 
huis omsingeld had, vóór, op het einde. En God sterkte hen door Zijn genade, zij waren naar eigen getuigenis, beiden bereid om te sterven. Een 
laatste poging om te vluchten mislukte. Jaap werd in het been gewond en kon niet goed meer meekomen. Wel kon Piet nog verder vluchten, maar, 
de trouw aan zijn jongeren gewonden broeder, verbood hem dit. Een uur lang verdedigden zij zich op het weiland tegen den vijand, terwijl zij 
papieren, die anderen nog konden schaderi, verbrandden. Tenslotte zijn ze onder het mitrailleurvuur van een uit Groningen te hulp geroepen afde- 
ling van 20 Duitse soldaten, gevallen. 

Qevallen onder Qods vrije hemel, als vrije Nederlanders. 
Als broeders samen geleefd in hét ouderlijk huis. 
Als broeders samen gestreden voor ons, vaderland. 
Als broeders samen gestorven, de armen over elkaar gestrengeld. 

Jlet Vaderland getrouwe 
Ulijf ik tot in den dood. 

De vijand koelde zijn, nu machteloze, wraak aan hun dode lichamen. Hun stoffelijk overschot werd in Westerveld gecremeerd. De urnen met hun 
as, werden — weer door verraad — 15 maanden later, op de vóóravond der capitulatie, nog door de S.D. van Amsterdam uit Westerveld wegge- 
haald en meegenomen. Maar: 

"Hun ziel in 't eeuwig letten 
Verwacht den jongsten dag. 

Is hun offer tevergeefs geweest? Neen! Stervend hebben zij overwonnen. Een volk dat niet strijden en zijn leven niet wil geven voor zijn onaf- 
hankelijkheid, toont een uitgedoofde natie te zijn, die het recht op een eigen zelfstandig bestaan in de rij der vrije volkeren verioren heeft Piet 
en Jaap hebben door hun strijd in de gelederen van het verzetsleger, mede, het zedelijk recht van ons volk op vrijheid en onafhankelijkheid ge- 
handhaafd. 
En door hun voorbeeld in hun verzetstrijd en in hun moedig sterven, hebben zij in wijde kring, vooral bij de jongeren, de verzetsgeest tegen den 
overweldiger gesterkt. 
De wet van het tarwegraan „sterven, om vrucht te dragen" is ook in hen, ten opzichte van ons vaderland, tot vervulling gekomen. 

Ds. O. 
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571. Maarten Herman 
Bosland, geboren 
te Dordrecht, 22 ' 
October 1924, wo- 
nende van Slinge- 
landtlaan 7 Dord- 
recht, roepnaam 
Mari. Gearres- 
teerd te Dordrecht 
door SD, 6 April 
1944, Juni 1944 
vanuit Rotterdam 
overgebracht naar 
Amersfoort    (Block 
7, Nr.      14708). 
Vandaar 11 October 1944 via Neuengamme 
en Wedel, 18 November naar Meppen, barak 
8, Ie helft, nr. tussen 56000 en 59000^ Colon- 
ne Vetter. Eind Februari 1945, begin Maart 
in ziekertbarak te Meppen. 

572 Herman van Duyn, r m 
geboren 4 Januari 
1901, wonende te 
Utrecht. Gearres- 
teerd 26 October 
1944, gebracht naar 
Lloyd Hotel, rd- 
gende dag naar 
Weteringschans tot 
9 Januari 1945, 
toen njiar Amers- 
foort,    eind    Febr. 

naar    Duitsland, *| JH 
Neuengamme, raa- 
daar naar  Haanaa 
gebracht. Nooit iets van hem vernomen. 
Adres was: Predikherenkerkhof 8 bis, te 
Utrecht. Tegelijk met enkele doktoren uit 
hospitaal  te  Utrecht gearresteerd. 

573 Wie inlichingen wenst omtrent een zekeren 
Jlenri Hermans, afkomstig uit Amsterdam, 
ongeveer 35 jaar oud, die enige jaren in Duit- 

• se concentratiekampen doorbracht en zich 
daarna aansloot bij het Belgische Onder- 
grondse Leger, kan deze bekomen; bij den 
Heer Antoine Janssens, Markt 21, Maaseik, 
België. 

574 Cornelis Willem I^^^^™^^^M 
Kommer, geboren 
21-10-1913, gearr. 
8 Augustus 1944, 
naar Arnhem over- 
gebracht vandaar 
29 Augustus 1944 
naar Amersfoort en 
vandaar 11 Oct. 
1944 naar Neuen- 
gamme, nadien niets 

meer    vernomen, 
vermoedelijk    15 

Febr.    1945    over- 
leden,     Rond    fris 
gezicht, glad blond achterover gekamd haar, 
blauwe ogen, mist bovengebit. 

I i i muil IIIIIIII lil iiiiiiiiiiiiniii n  
Het Hoofd van de Po- 
litieke Opsporingsdienst 
in het district Win- 
schoten verzoekt een 
ieder, die inlichtingen 
kan verstrekken over 
door 

CHRISTOFFER 
BROUWER, 

geboren 22 October 
1905 te Scheemda, café- 
houder, wonende al- 
daar, gepleegde mis- 
daden, daarvan ten 
spoedigste schriftelijk 

mededeling te doen aan voormelde dienst, H. J. 
Wichersstraat 10, Winschoten, bij voorkeur on- 
der vermelding van hetgeen is ondervonden of 
gezien. 
Brouwer, die thans is geïnterneerd, is bij de Land- 
storm geweest en' heeft als bewaker gefungeerd 
bij de Duitse concentratiekampen Vught, Amers- 
foort en Westerbork. Er bestaat ernstig vermoeden, 
dat hij zich in die hoedanigheid heeft schuldig 
gemaakt aan beestachtige mishandelingen, o.a. be- 
staande uit het brandmerken van politieke gevan- 
genen. 
Kort na de bevrijding van het Noorden des lands 
is er te Scheemda bij de B.S.-autoriteiten aldaar 
een persoon geweest die mededeelde, dat hij door 
Brouwer was gebrandmerkt en voorts nog be- 
langrijke aanwijzingen zeide te kunnen verstrek- 
ken, waaruit zou kunnen blijken, dat Brouwer 
zich aan moord zou hebben schuldig gemaakt. 
Tengevolge van het feit, dat de B.S.-autoriteiten te 
Scheemda hebben verzuimd de personalia van 
bovenbedoelden aangever te noteren, wordt het 
onderzoek zeer  belemmerd. 

„Waar blijven onze plaquettes?" „Tot nu toe 
werden de door ons bestelde plaquettes nog niet 
ontvangen." 
„Ik maak U er op attent, dat tot op heden nog 
geen plaquette werd ontvangen." 
Dit is een greep uit de vele brieven, die ons 
over dit onderwerp bereiken. En het wordt daar- 
om tijd van onze kant eens te vertellen, wat er 
aan de hand is. De fabriek, die van ons de op- 
dracht ontving, is met grote voortvarendheid aan 
het werk getogen. Na een zeer lange lijdensweg is 
het eindelijk gelukt om de vereiste materiaal- 
toewijzing te bemachtigen. Maar daarmee was de 
zaak niet klaar. Alle materiaal is nu gevonden, 
behalve een hoeveelheid plaatmessing, die uit het 
buitenland moet komen. Wat dit wil zeggen, be- 
hoeft hier niet te worden toegelicht. 
Wij hebben het volste vertrouwen, dat de fabriek 
haar uiterste best doet om zo snel mogelijk tot 
de fabricage over te gaan. 
Intussen zijn de bestellingen op het C.B. alle ge- 
boekt en de reeds overgemaakte gelden op een 
aparte rekening gezet. Bestelling is nog steeds 
mogelijk, bij voorkeur via de districtsleiders. Bij 
rechtstreekse bestelling, moet het nummer van de 
LO.-legitimatie worden vermeld. Administratief is 

^de bestelling het eenvoudigst door girostorting of 
overschrijving, terwijl op het girostrookje het aan- 
tal wordt vermeld met de legitimatienummers. 

D.M. 

STMIJDT 99 
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„Strijdt" is het blad van de R.O.I., de Reunisten- 
vereniging Oud-Illegalen. Deze organisatie is, als 
we goed ingelicht zijn, juist opgericht en wel van- 
uit Rotterdam. 
Zo is er nu dus naast de G.A.C., de G.O.I.W. en 
allerlei stichtingen van ex-illegale organisaties, die 
de band levend willeni houden, een nieuwe orga- 
nisatie in het leven geroepen, met een eigen blad. 
Wij juichen dit niet toe. De verwarring is zo al 
groot genoeg. Bovendien richt men negen maanden 

'na de bevrijding, als andere organisaties (behou- 
dens die welke zuiver Reunistenorganisaties zijn) 
bezig zijn zichzelf te liquideren, niet nog even een 
nieuwe   op. 
Maar dit is een reunistenorganisatie, zal men tegen- 
werpen. 
Als dat zo zou zijn, dan verwijzen we naar derge- 
lijke organisaties als d^ Paroolstichting, de Trouw- 
stichting en met name de L.O.-L.K.P.-Stichting. 
Waarom moet daar in vredesnaam nu weer een 
nieuwe bij? Omdat hier iedereen kan toetreden, 
zal men beweren. We werpen tegen, dat als dit 
een reunistenorganisatie is, men bij elkaar moet 
brengen wat uit hoofde van oude relaties bij el- 
kaar hoort en zulks voor gezèlligheidsdoeleinden. 
Het bijeen brengen van elkaar onbekenden heeft in 
verband met het gezelligheidskarakter van een 
reunistenorganisatie geen zin. 
Intussen betwijfelen we sterk of R.O.I. een reunis- 
tenorganisatie is. De statuten zouden dat doen. ver- 
onderstellen maar het blad van R.O.I., „Strijdt", 
zeker niet. 
In dit opzicht blijft een verwarring in de geest 
der oud-illegale werkers heersen, die ook de 
G.O.I.W. al parten gespeeld heeft. 
Wat wil men? 'Gezelligheid en herinnering? Noem 
dan je blad niet: Strijdt. Wil men actie der oud- 
illegale werkers in verband met problemen van de 
dag? Vermijdt dan de naam „reunistenorganisatie". 
Ter inleiding schrijft men in „Strijdt" een artikel, 
onder het motto: „Wij wensen elkaar niet te ver- 
liezen". Dus men wil de band, die er was, levend 
houden. Maar in het artikel zelf, schrijft men: 
„En daarom deze reunie, dit appèl tot verzet, voor 
al degenen, die ook vroeger de weerstand en het 
verzet hebben gedragen." 
Welk een verwarring; wil men weer verzet, richt 
dan een verzetsorganisatie op en geen reunisten- 
organisatie (wijzig dan tevens de statuten, R.O.I.!). 
Maar besef dan goed dat U met beide benen in 
de politiek terecht zult komen, ondanks alle idea- 
lisme. 
Wij voor ons kunnen onze oud-illegale vrienden 
niet  adviseren  zich  in  dit  nieuwe  buskruitvat  te 

In de „Mededelingen" der G.O.I.W. van 24 Janu- 
ari lees ik van een plan, dat door de G.O.I.W 
wordt opgezet om te komen tot georganiseerde hulp 
aan oorlogspleegkinderen, d.w.z. voornamelijk het 
plaatsen van N.S.B.-kinderen in gezinnen inplaats 
van in kampen. 
Nu hebben we hier aan de Veluwezoom al iets in 
deze richting gedaan: er zijn kleine comité's ge- 
vormd, die zich met dit werk bezighouden. Meestal 
staat de zaak onder leiding van den plaatselijk leider 
der L.O., terwijl in de eerste plaats de oude L.O - 
medewerkers weer zijn ingeschakeld. Ofschoon de 
moeilijkheden vooral hier zeer groot zijn (veel 
huizen zijn vernietigd of beschadigd, er is geen 
beddegoed) hebben we toch al niet zonder succes 
gewerkt. 
Ofschoon nu dit G.O.I.W.-initiatief door een ieder 
toegejuicht zal worden, meen ik toch, dat het 
plaatsen van N.S.B.-kinderen het allerbeste door 
L.O.-ers zal gelukken. Zij immers hebben ervaring 
bij dergelijk werk en ook beschikken ze over veel 
adressenmateriaal van personen, die iets voor een 
ander over hebben. 
Zou het daarom misschien niet nuttig zijn, als door 
onze „top" een dergelijke actie ontketend wordt? 
Ongetwijfeld zijn velen van ons op het ogenblik 
beu van allerlei baantjes, het zitten in commis- 
sies enz., waardoor ze eerst meenden het vader- 
land te kunnen dienen, maar die volslagen nutte- 
loos blijken. Wellicht zal juist daardoor groot 
enthousiasme te vinden zijn voor concreet werk, 
dat een directe bijdrage is tot opbouw van Neder- 
land. 
Met hartelijke groeten, 

S. 
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ADVERTENTIES 
Het Secretariaat van de Gedenkboekcommissie 
heeft dringend behoefte aan 

DRIE SCHRIJFMACHINES 
Wie van onze leden ziet een mogelijkheid om ons 
hieraan te helpen? We willen graag lenen, huren 
of kopen,. 

De Heer en Mevrouw 
VAN RHEENEN-RAHUSEN (Rendorp-Anki) 
zeggen hierbij hartelijk dank voor de blijken van 
belangstelling tijdens hun huwelijk ondervonden en 
in het bijzonder voor het fraaie geschenk ont- 
vangen van hun vrienden der K.P. Amsterdam. 

Vondelstraat Ha 

Oud K.P.-er, die zich kort geleden heeft geinteres- 
seerd in een zaak in oliën en vetten, teneinde zich 
een  positie in de maatschappij  te verschaffen 

ZOEKT  AFNEMERS  VAN   ALLE 
SOORTEN OLIëN EN VETTEN 

Pennsylvania   Lubricating   Oil   Trading   Company, 
Wilgenstraat   35—41   te  Rotterdam.  Telef.   46770. 
Brieven onder nr.  114 van dit blad. 

De Heer en Mevrouw J. E. Hagenouw-Nout 
(schuilnaam Stolk, districtsleider L.O. 5, Utrecht) 
geven, Code dankbaar, kennis van de geboorte van 
hun zoon: 

MARIUS FRANK WILLEM 
Utrecht, 2 Februari 1946. 

Moreelselaan  37. 

wagen. H. v. R. 

Centraal Bureau L.O. vraagt 
ZELFSTANDIGE KRACHT 

om de  gehele leiding   der   administratie op zich te 
nemen van „de Zwerver". Moet beslist goed orga- 
nisator en accurate werker zijn. 
Brieven met volledige inlichtingen aan   de Directie 
van het Centr. Bureau L.O. Westermarkt 2. A'dam. 

Met ingang van Maandag 18 Febr. 1946 worden 
de bureaux van de L.O.-L.K.P. Stichting verplaatst 
van Westermarkt 1, Amsterdam naarNic. Witsen- 
straat 21, Amsterdam. 

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver", Westermarkt 2, Amsterdam. 

Naam:  

Adres:  

Plaats:  

Provincie: 

Ingang abonnement: 

Abonnementsgeld wordt per  giro/postwissel/of bij  aanbieding  van een postkwitantie  betaald 
(Doochalen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 370449 t.n.v. I   Heuvingh. ,    , 
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LANDELUKC ORGANIJATIE VCDR 
HULP    AAN    ONDERDUIKERS 

LAND€LUKE 
KNOKPLOEGEN 

HET SCHOOLVERZET 
door 

Mr. J. J. HANGELBROEK 
Secretaris van de Unie 
en de Schoolraad 

Wanneer, nadat in Mei 1940 de benden van 
Hitler ons land waren binnengestroomd, één 
ding in brede kring duidelijk was, dan was 
het wel dit, dat er zich ook boven de Ne- 
derlandse scholen donkere wolken samen- 
pakten. Weinigen maakten zich de illusie, 
dat het fiere beginsel, verankerd in de Ne- 
derlandse grondwet: „Hel geven van on- 
derwijs is vrij", onaangetast zou blijven. 

wHo4. Ned<wlandse volk kende in grote trek- 
/ ken de doeleinden van het nazidom zeer 

goed en de middelen, die het regime aan- 
wendde, om die te bereiken. In ruime kring 
was bekend, hoe het b.v. de R.K. instellingen 
en inrichtingen, ook op onderwijsgebied, in 
Duitsland was vergaan, en in Protestants- 
Christelijke kring wist men, dat reeds jaren 
vóór onze bezetting het vroeger zo levendig 
contact met de grote bond van Christliche 

' Schulgsmeinden in Duitsland geheel teloor 
was gegaan, omdat het regime die bond het 
leverf onmogelijk had gemaakt en al zijn ar- 
beid had kapot geslagen. 
Geen wonder derhalve, dat de bezorgdheid 
ging drukken. Dé gemiddelde Nederlander 
is zeker niet strijdzuchtig van aard. Hij is 
bereid veel over zijn kant te laten gaan, 
eerder te veel dan te weinig. Raakt men 
echter aan het welzijn van zijn kinderen 
dan is dat stellig een der meest geëigende 
middelen om hem in het harnas" te jagen. 
Plechtige verklaringen, dat het nationaal- 
socialisme geen exportartikel was en het 
honigzoet betoog van den destijds machti- 
gen commissaris in de Ridderzaal te Den 
Haag, dat de Nederlandse wetten en instel- 
lingen zouden worden geëerbiedigd, waren 
weinig doeltreffend in het sussen van de 
diepgewortelde argwaan. 
Zo was er bij de aanvang op schoolgebied 
vrees en bezorgdheid. 
In deze atmosfeer deden al dadelijk in 1940 
Nederlandse NSB-kopstukken met het ge- 
liefkoosde middel van terreur een poging, 
met name op het gebied van het bijzonder 
onderwijs, een zekere ontreddering in de 
leiding teweeg te brengen door te trachten 
de op principieel 'onderscheiden grondslag 
staande, leidende organisaties op een hoop 
te driiven. Een poging, door de Duitsers on- 
getwijfeld toegejuicht, omdat daardoor on- 
tegenzeggelijk een gemakkelijker hanteer- 
baar instrument van bevoogding van het 
vrije onderwijs zou zijn verkregen. Deze pa- 
gina evenwel faalde. De onderwijsorganisa- 
ties" bleken gelukkig bestand tegen de nazi- 
ficerende eenheidsbacil. 
Intussen kan men niet zeggen, dat reeds 
toen en daarmede het verzet op het onder- 
wijsterrein was ontstaan. Dat kwam pas la- 
ter Want in 1940 leefde nog bij weinigen het 
besef,   hetwelk   later    met   zo   ontzettende 

klaarheid moest doorbreken, van het totaal 
karakter van deze oorlog, en het bewust- 
zijn, dat de Duitse Nationaalsocialisme 
naar zijn wezen niet naast zich kon dulden 
enige anders gefundeerde levens- en we- 
reldbeschouwing. Pas later drong het besef 
door, dat het er den overweldiger niet al- 
leen om te doen was Nederland in te scha- 
kelen om zijn waanzinnige oorlogsmachi- 
ne en de Nederlandse hulpbronnen zich ten 
nutte te maken, doch dat hij ook kwam, 
welbewust en weloverwogen, met het voor- 
nemen de Nederlandse eigen aard te bre- 
ken, de Nederlandse cultuur te vernietigen, 
aan het Nederlandse volk zijn geestelijke 
goederen te ontwringen, beslag te leggen 
op de Nederlandse jeugd om haar naar 
Duits model te vormen. 
Dit inzicht groeide naarmate de bezetter o 
zo geleidelijk en schijnbaar angstvallig tas- 
tend voortschreed in de verwerkelijking van 
zijn opzet. En het is uit dit inzicht en daar- 
nevens uit het bewustzijn, dat men om der 
conscientiewille, tegenover welke opdrin- 
gende demonische macht ook, geen afstand 
kon en mocht doen van eigen verantwoor- 
delijkheid tegenover God, voor de «pvoe- 
ding en het onderwijs van Zijn kinderen 
naar Zijn ordinantiën, dat het schoolverzet 
in de kring van het bijzonder onderwijs 
werd geboren. 
Deze verantwoordelijkheid toch liet niet toe,x 

dat verzet te beperken tot de afwijzing al- 
leen Van inbreuken op de gezinsopvoeding. 

Zij dwong er ook toe, te weigeren, prijsge- 
ving van de onderwijsinrichtingen, waarin 
men zelf naar Nederlands recht bevoegd 
was de jeugd te doen onderwijzen naar de 
directieven van eigen levensbeginsel. Het 
besef van deze verantwoordelijkheid moest 
dwingen tot weigering van gehoorzaamheid 
aan bevelen en voorschriften, die duidelijk 
de strekking hadden de beslissende be- 
voegdheid in het onderwijs en de school te 
verschuiven van hen, die daarvoor princi- 
pieel verantwoordelijk moesten blijven, naar 
de instrumenten van de doodsvijanden van 
elke geestelijke vrijheid. 
Het waren de Duitse maatregelen zelf, die 
uit deze bronnen de krachten opriepen tot 
verzet bij de Christenouders van Nederland, 
bij de schoolbesturen en onderwijsorgani- 
saties, die hen vertegenwoordigden, „en niet 
minder ook bij de Kerk, voorzover haar 
geestelijke zorg zich over het onderwijs en 
de scholen uitstrekt. 
In de loop der ontwikkeling kreeg dit ver- 
zet op onderwijsgebied, ik zou haast zeg- 
gen vanzelfsprekend — een zekere vorm; 
het kreeg zijn centrale leiding en zijn geor- 
ganiseerd verzet en deze organisatie kreeg 
de naam van het „Schoolverzet". 

Uit het bovenstaande zal den lezer reeds 
gebleken zijn, dat deze verzetsgroep ont- 
stond uit en leiding gaf in de kring van 
het Bijzonder Onderwijs. 
Op zichzelf betekent dit, wat de omvang 
van het werk betreft, geen sterke beperking. 
Rond 70% van het algemeen vormend on- 
derwijs in Nederland wordt gegeven in Bij- 
zondere scholen en ook 't aantal Bijzondere 
Gymnasia, Lycea, HBS, Nijverheidsscholen, 
is niet onbeduidend. 
Dat de verzetsactie het eerst ontstond en 
zich het sterkst consolideerde bij het Bijzon- 
der Onderwijs behoeft niet te bevreemden. 
Hier toch ligt de leiding van de scholen et} 
van het onderwijs in particuliere handen, in 
handen van de ouders, verenigd in school- 
verenigingen; bij de schoolbesturen, die hen 
vertegenwoordigen; bij de van onderen op 
tot stand gebrachte, leidende organisaties, 
en voor een ander deel ook bij de Kerken. 
Hier richtten zich de bevelen en voorschrif- 
ten van den usurpator tot de grote groep 
van den rechtstreeks belanghebbende zelf 
en werden deze belanghebbenden zelf ge- 
plaatst voor de beslissing te gehoorzamen 
of te weerstaan; hun rechten prijs te geven 
of ervoor te vechten. En daarbij moet dan 
voorts de gewichtigste factor niet worden 
vergeten, n.1. deze, dat zij zich bij die beslis- 
sing niet autonoom konden gevoelen, doch 
zich in hun geweten verbonden wisten aan 
Goddelijke geboden. 

ADRESWIJZIGING 
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Hier was de liefde voor de vrije school in 
een eeuw van strijd, moeizaam verkregen, 
diep geworteld. Hier leefde de onwrikbare 
overtuiging, dat de vrije school noodzake- 
lijk en onmisbaar was. Hier was er ook de 
gewenning voor die school zelf te zorgen 
en ervoor te offeren. 
In deze strijd waren de R.K. en de Prot. Chr. 
groep gelijkelijk geïnteresseerd. Zij  gingen 
echter in de organisatie van het verzet niet 
samen.   Er   was   wel   van   de   aanvang   af 
voortdurend nauw contact. In de belangrij- 
ke kwesties werd steeds overleg gepleegd, 
in menig geval werd dezelfde  lijn getrok- 
ken;  in  andere  gevallen  werd een  onder- 
scheiden  gedragslijn  gevolgd.  Al  bleef bij 
beide groepen sterke overeenkomst in gees- 
telijk uitgangspunt en doelstelling en al was 
er nauwe samenwerking, in de organisatie 
en in het beleid was er verschil. 
Voor de R.K.-scholen bleef de leiding van 
het verzet in handen van de kerk, voor de 
protestants-Christelijke scholen berustte de 
leiding aanvankelijk bij de grote organisa- 
ties, met name voor het Lager Onderwijs bij 
de Schoolraad, voor de Scholen met de Bij- 
bel, als koepelorganisatie boven de Lande- 
lijke vereniging voor C.N.S., de Unie,: „Een 
school   met   de   Bijbel",   het   Gereformeerd 
Schoolverband en de Vereniging voor Chr. 
Onderwijzers in Nederland om alleen maar 
de   grootste   te  noemen,   en   daarnaast  bij 
de Vereniging voor Christelijk Volksonder- 
wijs in onderling nauwe samenwerking. Na 
de opheffing van schoolraad en Christelijk 
volksonderwijs in 1942 ging de leiding van 
het verzet over naar de ondergrondse groep 
„Het Schoolvérzet",    waarvan    de    leiding 
werd toevertrouwd aan vertegenwoordigers 
uit   de   kring  van   de   Schoolraad,   van   de 
Raad voor Kerk en School der Ned. Herv. 
Kerk,   een  vertegenwoordiger  uit  de  Bond 
van het Chr.  Middelb. en Gymnasiaal On- 
derwijs en een vertegenwoordiger voor het 
Chr. Nijverheidsonderwijs. 
Bovengronds werd het werk van de door de 
Duitsers in 1942 geliquideerde bureaux van 
de Schoolraad en van de Ver. voor C.V.O. 
voortgezet door het Adviesbureau voor On- 
derwijsrecht te Den Haag, het  z.g. Bureau 
Donner-Drop.  Dat   dit  bureau  enerzijds   en 
het   Schoolvérzet  anderzijds  niets  los  van 
elkaar stonden is duidelijk.  Menig school- 
bestuur  verliet  het  uiterlijk   zeer  onschul- 
dig uitziende bureau met een stevig illegaal 
advies  in   de   zak   Als  luister-  en  uitkijk- 
post bewees het voorts aan de verzetsactie 
onschatbare diensten. De opbouw van het 
Schoolvérzet was overigens vrij eenvoudig. 
De leiding berustte bij de zgn. „Top", èen 
kleine groep, samengesteld op de wijze, die 
ik  zo  even  memoreerde.  Verder had  elke 
provincie een zgn. contactpunt. 
Het provinciaal contactpunt had onder zich 
een aantal regionale contactpunten en deze 
regionale  contactpunten  stoftden  in  recht- 
streekse verband met de plaatselijke school- 
besturen en de schoolhoofden. 
De provinciale contactpunten   vergaderden 
regelmatig   met   de   Top   en   langs    deze 
weg   vloeiden   dan   de   adviezen   en   aan- 
wijzingen     door     naar     beneden.     Waar 
individuele   scholen    in   moeilijkheden   ge- 
raakten met de machthebbers moest ste^in 
worden geboden, waar zwakheid of wan- 
keling optrad moest worden gewaarschuwd 
en overtuigd, waar geld nodig was, moest 
worden toegezien, dat de nood werd ver- 
vuld; als onaanvaardbare voorschriften af- 
kwamen   moest   de   wijze   van   aanpakken 
worden bepaald. Het is  niet nodig, bij  de 
uitwendige bouw van het verzetswerk lang 
stil te staan; het zal den lezer wellicht meer 
interesseren, wat het schoolvérzet nu eigen- 
lijk in de practijk heeft gedaan. Wij zullen 
daartoe in dit beperkte bestek slechts en- 
kele  grepen  uit  de  veelkleurige  stof kun- 
nen   doen,   zonder   daarbij   onderscheid   te 
maken tussen de perioden van het voorjaar 
van 1942, toen de leiding nog uitging van 
de oudere  landelijke onderwijsorganisaties 
en de periode na het grote conflict van 1942, 
toen het schoolvérzet als verzetsgroep on- 
dergronds ging werken. 
Aanvankelijk zijn de gevallen van princi- 
pieel verzet sporadisch. De Duitser ging 
slechts geleidelijk te werk en — bij ons was 
het evenals bij andere verzetsgroepen — wij 
moesten het nog leren. 
Zo kwam het, dat in de aanvang geen ver- 
zet werd geboden, waar dat later zeer be- 
slist wel het geval zou zijn geweest. 
Het tijdperk, 'waarin het principieel neen, 
het nog niet in brede lèlna had gewonnen 
van de twijfelvraaq, of de houding van het 
langzaam terugwijken zonder verweer, zo- 
lang geen persoonlijk offeren aan het  af- 

godsbeeld gevergd werd, niet beter was, 
dan alles- op het spel te zetten door een ra- 
dicale ongehoorzaamheid. 
Wij denken hier aan het tekenen van de 
Jojdenverklaring in het najaar van 1940, ook 
door de onderwijzers, aan het aanvaarden 
van de leerboekencensuur, zij het onder 
protest, aan het verwijderen van de portret- 
ten van onze Koningin en het Koninklijk ge- 
zin uit de scholen en publieke gebouwen^ 
Daartegenover staan ook al in het begin 
voorbeelden van dapper verzet uit trouw 
aan het beleden beginsel. In September-Oc- 
tober van 1940 weigerde het bestuur van een 
Christelijke school in Baarn dwars tegen de 
dreigementen van de SD., tegen een uitdruk- 
kelijk bevel van den Kommissar für Justiz 
und Verwaltung Dr. Wimmer, en tegen de 
sterke aandrang van het Departement van 
Onderwijs in, het ontslag van een onderwij- 
zer, die door zijn levensgedrag zijn plaats 
in de school verspeeld had, in te trekken. 
De man zocht hulo bij de Duitsers, maar het 
schoolbestuur zwichtte niet en won. De be- 
schermers lieten hun eis vallen en de school 
bleef ongemoeid. 
Wij brengen in herinnering, hoe in Septem- 
ber 1941 gedecreteerd werd, dat alle scholen 
binnen korte termijn aan het Departement 
moesten opgeven, of zij Joodse leerlingen 
hadden en zo ja, hoeveel. 
Onverwijld ging van de bureaux van School- 
raad en Chr. V.O. een circulaire, uit aan alle 
scholen met het nadrukkelijk advies géén 
opgaven in te zenden, ook geen negatieve. 
En over het algemeen werd dat advies strikt 
opgevolgd. Hetzelfde geschiedde ten aan- 
zien van de even later.verschijnende veror- 
dening, dat Joodse leerlingen van de scho- 
len moesten worden verwijderd. 
Wij herinneren aan de verordening van 1941, 
waarbij aan den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten- 
schap en Kultuurbescherming de bevoegd- 
heid'werd verleend schoolbesturen uit hun 
bevoegdheid te ontzetten en de scholen on- 
der een door hem aan te wijzen beheerder 
te stellen. Koortsachtig werd er toen gewerkt 
met de krachtige hulp van de Vereen, v. 
Chr. Onderwijzers (de „Groote") het perso- 
neel van alle scholen, zowel van de Lagere 
als van de Middelbare scholen er voor te 
winnen, zijn werk neer te leggen, zodra een 
beheerder aan de school zoij verschijnen. 
Het overgrote deel van het personeel, ver- 
klaarde zich met de besturen homogeen. 
Een prachtig exempel gaf hiervan de van 
Löben-Sels-school te Arnhem. In het najaar 
van 1941 ontsloeg het bestuur dezer school 
een NSB-leerkracht, wiens vrienden natuur- 
lijk dat bestuur wel zouden klein krijgen. 
Twee bestuursleden werden gevangen geno- 
men en de school werd onder een beheerder 
gesteld. De volgende dag kwamen er van 
de rond 250 leerlingen, slechts een dertig.- 
tal op school en was alleen de ontslagen 
NSB-onderwijzer op het appèl. 
Twee dagen later waren er nog 11 leerlin- 
gen en vier dagen later moest de school we- 
gens gebrek aan belangstelling worden ge- 
sloten. 
De onderwijzers moesten bij de Duitsers ver- 
schijnen en werden gesommeerd hun werk te 
hervatten onder bedreiging met de dood- 
straf. 
Zij wefgerden standvastig. Andere scholen in 
de stad mochten de leerlingen niet opnemen, 
maar zij namen ze. Dit was zeker niet wat 
de Duitsers hadden beoogd. 
Nog een enkele school werd opgescheept 
met een beheerder, daarna werd het experi- 
ment gestaakt. Tot de bevrijding toe heeft 
men ook onder de scherpste conflicten de 
besturen op hun plaats gelaten, Arnhem, 
beet de spits af en bewees daarmede onze 
scholen een onwaardeerbare dienst. 
In het voorjaar van 1942 kwam het gro*e 
conflict inzake de zgn. benoeminrsver^r^o- 
ning. Door de goedkeuring van de benoemin- 
gen en de ontslagen van onderwijzers, met 
terzijdestelling van de te dien aanzien in de 
Nederlandse Grondwet uitdrukkelijk ge- 
waarborgde vrijheid, aan zich te trekken, 
dachten de bezetters het middel in handen 
te krijgen in de Vrije School de leerkrochten 
te brengen, die zij wensten, en daaruit te 
verwijderen, die hun niet behaaaden, terwijl 
zij anderzijds de besturen konden beletten 
uit de school onaanvaardbaar personeel te 
verwijderen. M.a.w. de in het principieel ae- 
oriënteerde onderwijs zo volstrekt essentiële 
personeelsvoorziening, kwam in accuut ge- 
vaar. 
Reeds in 1941 was er een met bezwerende 
belofte opgesierd voorspel geweest in de 
vorm van een zeker gematiad toezicht op 
de benoemingen, doch dit had niet tot open- 
lijk verzet geleid, doordat daarover in eigen 

kring nog geen eenstemmigheid kon worden 
verkregen. 
De benoemingsverordening van Januari 1942 
deed echter de deur dicht. Als één man 
stond het Christelijk Onderwijs op. School- 
raad, Chr. Volksonderwijs en Bond van Chr. 
Gymn. Lycea, en HBS-sen, schreven den Se- 
cretaris-Generaal ronduit, dat de verorde- 
ning niet zou worden nageleefd, en wekten 
tegelijkertijd in een circulaire de schoolbe- 
sturen op een schrijven van gelijke strekking 
aan den Secretaris-Generaal te zenden. 
Binnen enkele dagen kwam een stroom van 
brieven, waarin de gehoorzaamheid werd 
opgezegd, aan het Departement in. De reac- 
tie bleef niet lang uit. Op 22 Febr. 1942 wer- 
den de bureaux van Schoolraad, Bond en 
C.V.O. overvallen. Een viertal verantwoorde- 
lijk gestelde personen gearresteerd met be- 
stemming eerst voor de cel, daarna voor het 
concentratiekamp. Schoolraad en C.V.O., 
kort daarop geliquideerd en haar bezittin- 
gen geconfisceerd. 
De beweging was echter op gang en niet 
meer te keren. Van die tijd af, werd verre- 
weg het grootste deel van de benoemingen 
aan de Chr. Scholen op illegale wijze ge- 
daan. Eerst misschien met vrees en beven, 
later — in de latere tijd der bezetting — 
trok practisch geen schoolbestuur zich nog 
iets van de verordening aan. Alle sancties 
ten spijt. 
Dreigementen en processen-verbaal tegen 
de benoemde onderwijzers baatten niet. In- 
houding van voorschotten en subsidies al 
evenmin. 
In dit laatste ontbrak ook de humor niet. 
Het kwam voor, dat een bestuur in de ene 
maand werd gestraft met een aankondiging, 
dat het Rijkssubsidie zou worden gehalveerd 
of ingehouden wegens het niet naleven der 
benoemingsverordening en dat een maand 
later uit 's Rijks kas twee è driemaal het 
normale bedrag werd ontvangen. 
Aan het Departement zaten ook goede Ne- 
derlanders en een vergissing is nu eenmaal 
menselijk. 
Weer een ander middel om het verzet te bre- 
ken was de oproeping van illegaal benoem- 
de onderwijzers voor de arbeidsinzet in 
Duitsland. 
Het middel leed schipbreuk op het zgn. wis- 
selsysteem. Een onderwijzer uit Buitenpost, 
opgeroepen voor de arbeidsinzet, verdween 
uit zijn eigen school en dook terzelfder tijd 
op als onderwijzer aan een school te Koe- 
vorden. Zijn collega uit K. ging rustig naar 
B. en vervulde zolang zijn betrekking aldaar. 
Was hij niet op te sporen? Zeker, theoretisch 
wel, maar practisch niet. Men kan ook ver- 
drinken In de administratie. 
Dezelfde methode werd gevolgd met onder- 
duiketide krijgsgevangenen en onderwijzers, 
ja zelfs een enkele maal met een leerkracht, 
die door de SD. fel werd gezocht. 
Maar waarom verder te gaan met details? 
Het zal U duidelijk zijn dat de strijd om de 
benoemingsverordening een gewonnen slag 
werd. 
De plaatsruimte laat niet toe, meer te ver- 
tellen van de acties van het „Schoolvérzet". 
EMers zal dat t.z..t. in breder opzet kunnen 
nebeuren. 
Én nu op de bezettingstijd terugziende mo- 
gen wij zeggen, dat het Christelijk onderwijs 
werd gedrukt en getrapt, dat velen, die aan 
deze strijd voor de vrijheid van onderwijs 
deelnamen, vrijheid en leven verloren; dat 
de scholen menige deuk ontvingen, ook door 
warkelmoedigheid, twijfel en gebrek aan 
inzicht in eigen kring. 
Daarnaast mag echter worden geconstateerd 
dat onze scholen met de Biibel door Gods 
genade In weTen ongedeerd uit de strijd 
ts voor^cHin -rijn getreden. Het is de vreug- 
d° en de darVbaarheid van allen, die in het 
ScHooIverzet hebben meegestreden, het hun, 
na aan deze overwinning te hebben mogen 
bijdragen. 

Draagt IJ 
een srteeotie bij 

voor bet 



OALS bekend, was het 
Lord Louis Mountbatten niet 
mogelijk direct tot bezetting 
van Java over te gaan. De 
„Regering van de Indonesische 
Republiek" maakte van de door 
dit uitstel geboden gelegenheid 
dankbaar gebruik. De Indone- 
sische strijdorganisaties werden 
met de meeste spoed buiten het 
Japanse legetverband gebracht 
en aangevuld met andere gelijk- 
soortige organisaties, om zo- 
doende een voor de landsver- 

dediging geschikt leger op te bouwen. 
De belangrijkste militaire korpsen welke op het 
ogenblik bestaan zijn: 
de „Seinendan" of jeugdorganisatie: het best te 

vergelijken met de in Nederland beter bekende 
„Hitlerjugend"; 

de „Barisan Pelopor" die eep verlengstuk was van 
de Japanse geheime politie en dus vergeleken 
zou kunnen worden met Gestapo en S.D.; 

de „Barisan Soekarela" zijnde uitstekend getrainde 
stoottroepen, een soort S.S.; 

de   „Barisan   Guerilla"   bestaande  uit  troepen  die 
volledig getraind  zijn voor guerilla  oorlog, wat 
de Duitsers bedoelden met het scheppen van de 
„Wehrwolf". 

Daarnaast   bestaan  dan  nog  het   officiële  politie- 

korps en de T.K.R. (Tentera Keaman Rakjat), een 
korps voor het verrichten van hulpdiensten, waar- 
bij zij in officiële politieuniform gekleed zijn. Bei- 
de korpsen zijn bewapend en staan volledig ter 
beschikking van de Indonesische „Regering". 
Van éénheid is echter op het ogenblik in de Re- 
publiek geen sprake. Er bestaat ëen grote twee- 
spalt tussen de „Regering", welke over het alge- 
meen gematigd genoemd kan worden en de extre- 
misten. 
De extremisten willen een onafhankelijk Indonesië, 
los van Nederland en zij willen dit doel bereiken 
niet door praten maar door vechten. 
De gematigden wilden aanvankelijk „self- 
governement" in het rijksverband, doch hellen nu, 
bang voor door de extremisten uitgeoefende ter- 
reur, steeds meer over naar volledige zelfstandig- 
heid; zij zijn echter bereid met het Ned. Ind. Gou- 
vernement te  onderhandelen. 
Voorlopig echter komt de toestand hierop neer 
dat het Ned. Indische Gouvernement volledig is 
uitgeschakeld voor wat het, binnenlands bestuur 
op Java betreft. 
Alle openbare diensten en bedrijven, zoals spoor- 
wegen, waterleiding, electriciteit, post- en tele- 
grafie, politiewezen enz. staan volledig onder be- 
heer van de „republikeinsche regering". Natuur- 
lijk met die verstande dat alles onder Engelse 
supervisie geschiedt. Dit laatste echter alleen voor 
die plaatsen, de z g.  sleutelposities, waar de  Brit- 

ten een troepenmacht hebben, zooals Batavia, 
Soerabaja, Semarang en Bandoeng. Voor het 
overige is Java één grote chaos waar de extremis- 
ten voor het grootste deel heer en meester zijn 
en geen blanke zich kan vertonen zonder de zeker- 
heid te hebben afgemaakt te worden. 
Inmiddels is een soort „Nationale Conventie" bij- 
een geweest, welke zich in grote meerderheid ach- 
ter de regering van Sjahrir geschaard heeft. 85% 
van de aanwezige afgevaardigden stemden vóór 
de motie van vertrouwen, 2% tegen, terwijl de 
rest zich van stemming onthield. Een omstandig- 
heid die men hierbij niet over het hoofd mag zien 
is evenwel de herkomst der afgevaardigden. Van 
de aanwezige leden was 2% afkomstig uit Oost- 
Java, 26% uit Midden-Java en de overigen kwa- 
men van West-Java. 
Merkwaardig was tevens, dat de tegenstemmers 
leden waren van de vroegere „regering" die hun 
stem motiveerden, niet op politieke, maar op reli- 
gieuze gronden. Zij waren n.1. van mening dat 
vier christelijke ministers op een aantal van elf te 
veel  was. 

Aller medewerking: is noodzakelijk wil het gredenkboek «slagren! 

Het is wel met grote weemoed dat ik thans, ruim 
een jaar na de onafgebroken tijd van actie die de 
K P. Apeldoorn in September en October van het 
vorige jaar meemaakte, verslagen schrijf van die 
operaties. 
Zo ook met dit relaas van het vuurgevecht tus- 
sen één van onze groepen en een aantal landwach- 
ters, dat in de vroege morgen van de 6e Septem- 
ber plaats vond. 
Met grote weemoed, want vier van de zeven jon- 
gens, die daarbij aanwezig waren zijn in latere 
maanden gefusilleerd of tijdens actie doodgescho- 
ten. Auke Zeilstra (Kees), Adriaan Nagtegaal 
(Jen), Wim Roebelink (Annie) en Johan Anema 
(Karel) zijn niet meer. Ook de voortreffelijke 
Ouwejan, die in de slotscène een hoofdrol speel- 
de is'van ons heengegaan. Moge het zijn als een 
late hulde voor hun grote werk. 
De vorige avond waren ze reeds van huis gegaan. 
Het zou de eerste dropping worden op de „36 
bunder", een heideveld in het hartje van de Ve- 
luwe. Jen en Kees haden een lichte motor. De 
andere vijf waren op de fiets. 
Om tien uur 's avonds waren echter een paar 
marechaussee's komen melden dat de slagzin niet 
was doorgekomen en dat de jongens dus rustig op 
één oor konden gaan liggen. 
Dat hadden ze dan ook gedaan, maar al vroeg in 
de morgen zouden ze terug gaan, om zich bijtijds 
present te melden in hun groepskwartier. Nu gin- 
gen ze dus weer huiswaarts. Jen en Kees vooruit 
met de Sparta. Bij de wielrijders vormden Annie 
en Wiebe de kop. Ongeveer dertig meter achter 
hen reden Karel, Wim en Huug. Rustig peddelen 
ze voort door de ochtendduisternis, tot plotseling 
voor hen „Halt"  klinkt. 
„Verraden" bliksemt het door aller hoofd. Wiebe 
en Annnie stappen af; de rest keert om en gaat er 
vandoor. Nog maar een paar honderd meter heb- 
ben ze gereden als het weer 'klinkt „Halt". 
Huug stapt af. Wim die achteraan rijdt schiet het 
bos in, laat zich vallen en grijpt zijn pistool. Ka- 
rel rijdt door. 
Een schot valt. Dan is alles weer stil. 
Bij het huis van de Rijke, een zware N.S.B.-er, die~ 

volgens Musserts gezegde „geestelijk niet opge- 
wassen is tegen de gebeurtenissen" zijn een tien- 
tal W.A. mannen, ondanks het vroege uur, druk 
in de weer met de verhuizing. Gisteren was het de 
dag, die later „Dolle Dinsdag" zou heten en de 
W.A. vond het dus noodzakelijk, dat er wacht- 
posten uitgezet werden. 
Wiebe en Annie, die door zo'n post werden aan- 
gehouden werden gecontroleerd. Óp hun persoons- 
bewijzen is echter niets aan te merken en ze mo- 
gen door. Even later horen de zwarthemden 
echter de motorfiets, die even tevoren is langs ge- 
komen weer wegrijden, nadat de berijders het 
tweetal blijkbaar hebben opgewacht. Dat is niet 
vertrouwd. Even later worden ze dan ook voor 
den commandant geleid. Daar komt Huug inmid- 
dels ook aan met groot gevolg. 
De commandant, een berucht type, bijgenaamd 
„Hoedje", bekijkt de papieren. Drie pistolen en 
een jachtgeweer wijzen met hun kilblauwe lopen 
op het drietal K.P.-ers. Huug denkt zijn positie te 
verbeteren, door op te merken „Ik hoor ook bij die 
Heren". Gelukkig maar, want later komt het hem 
te pas. „Hoedje" ziet ook geen falsificaties in de 
P.B.'s. Toch vertrouwt hij het zaakje niet en hij 
vraagt terloops aan een kameraad „Er is zeker 
nog wel plaats op de wagen?" 
Voor Wiebe is dat het aanvalssignaal. Hij tast in 
zijn binnenzak. „Hoedje" verwacht nog meer pa- 
pieren, maar als de hand terugkomt spuit het vuur 
uit Wiebes F.N. Drie schoten vellen drie land- 
wachters, 
„Hoedje" zakt reutelend ineen. Wiebe keert zich 
om en schiet weer tweemaal. De landwachter met 
de „konijnensnuit" slaat voorover op de grond 
„met gelijktijdig afgaan van genoemde spuit". Het 
tweede schot echter treft huug, die zich juist bukt 
om zijn pistool uit zijn laars te halen, in de pols. 
„Annie grijpt ook naar zijn blaffer en lustig 
schiet hij met Wiebe het magazijn leeg. Dan gaan 
ze er vandoor. Over de schemerige velden vluch- 
ten zij, waarheen weten zij zelf niet. Intussen ligt 
Wim in de struiken en vraagt zich af wat te doen. 
Hij besluit te kijken wat er met Wiebe, Annie en 
Huug gebeurd is. Over de berm van de weg loopt 

hij geruisloos voorwaarts. Plotseling ziet hij licht 
op zich afkomen. Hij werpt zich in een greppel en 
houdt zijn pistool schietklaar. Er gebeurt niets. 
Dan maar weer verder. Juist als hij weer opstaat 
ziet hij op een paar honderd meter vuurflitsen en 
hoort hij pistolen knallen. Slechts één gedachte 
schiet hem door het hoofd: Verloren! Ze worden 
gefusileerd! 
Hij rent terug, zoekt zijn fiets op en langs kleine 
paadjes gaat hij terug naar het hoofdkwartier. Zijn 
pistool in de zak, de vinger aan de trekker. 
Als Wim thuiskomt vindt hij Kees enfjen lichtge- 
wond van een val met de motor. Karel, Annie, 
Wiebe en Huug zijn spoorloos. 
Een half uur later komt Karel opdagen. Hij was 
achterna geschoten maar had kans gezien te ont- 
snappen. 
Even later gaat de telefoon. Wiebe en Annie heb- 
ben opgebeld vanuit Vaasseb, zo meldt het hoofd- 
kwartier. Grote vreugde, maar Wim snapt er 
niets van. Waar is Huug dan, als ze niet gefusi- 
leerd zijn? Waar zou de laconieke Rotterdammer 
zitten? 
Huug heeft zich laten vallen onder de uitroep van 
„Wiebe, wat doe je nou?" 
Hij grijpt naar zijn pols, die doorboord is. Vlug 
moffelt hij zijn pistool en portemonnaie met pa- 
tronen weg onder het gras. 
Als Wiebe en Annie weggevlucht zijn roept hij uit 
„Wat een vuile terroristen! Schieten een mens 
zo maar overhoop". 
Een paar overlevende landwachters komen op hem 
toe en vragen wat er aan de hand is. Huug be- 
gint weer te schelden en te razen op „communis- 
ten en terroristen", die op hem geschoten hebben. 
De WA. mannen zijn vol deernis en geven hem 
een sigaret. Hij moet in het huis komen en wordt 
verbonden. De later arriverende officieren zijn 
echter argwanend en als hij overgebracht is naar 
het kringhuis wordt hij daar verhoord. Gelukkig 
heeft niemand van de overlevende gehoord, dat 
hij eerst gezegd had bij Wiebe en Annie te ho- 
ren. Toch wordt hij in arrest gesteld, als hij in 
de loop van de morgen naar het ziekenhuis wordt 
gedirigeerd. Een agent zit naast zijn bed. 
Een telefoontje uit het ziekenhuis meldt bij het 
hoofdkwartier de opname van een „terrorist". 
Blijdschap in de gelederen. Twee man gaan hem 
„even halen". Cor van de staf en opperwacht- 
meester Ouwejan. Als zij de kamer van Huug 
binnenstapten yijst de agent weldra met zijn han- 
den naar het plafond. Hij moet zich omkeren en 
dan sust een tik van een gummiknuppel hem in 
slaap. Huug kan meegaan. 
Hij is precies twintig minuten in het ziekenhuis 
geweest. De agent werd in zijn bed gelegd. 

WIM, L.K.P. 
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Aanwezigen 
Bestuursvergadering 
LO. LKP.-Stichting 

GRONINGEN: Gerard. 

FRIESLAND: Piet Kramer, Peter. 

DRENTE: Arie, Alva, Klaas. 

OVERIJSEL: Cor. 

GELDERLAND: 

UTRECHT: Ruurd, Kees, Jacobs. 

N.-HOLLAND:  Jan  van  Galen,  Han,  Hein, 
Martin. 

Z.-HOLLAND:    Mees,   Jan van Dam,    Dolf, 
Victor, Peter Noord, Wim I. 

N.-BRABANT:   Cor,   Kees   N.B.O.   (Bemard). 

LIMBURG:  Michiels,  Raymond. 

ZEELAND: Jan de Wit, Freek, Jan van Bre- 
men, A. A. R. (geen schuilnaam). 

DAGELIJKS  BESTUUR:  Henk,  Frits,  Bertus, 
Heini, Jaap, Dirk, Bob,  Sjef. 

P.BS.: Amold. 

BIJZ. GENODIGDEN:    Frits    de    Zwerver, 
L^opold. 

Deze vergadering, gehouden in een kunstzinnig milieu 
en door hoog gestemde oud-illegale werkers uit alle 
delen van het land, is een succes geworden. 
Omstreeks 40 leidende figuren uit de L.O. en L.K P- 
hebben met elkaar beraadslaagd over de problemen, 
die de L.O.-L.K.P. Stichting nog zou moeten oplos- 
sen. 
Vanzelfsprekend was het een experiment de L.O- 
sfeer en de K P.-sfeer op elkaar te laten inspelen. De 
bron is wel dezelfde, maar de ontwikkeling was ver- 
schillend. Niettemin was de harmonie op de vergade- 
ring volledig, behoudens de gebruikelijke explosies, 
die meer als ontladingsverschijnselen, dan als onenig- 
heid moeten worden geïnterpreteerd. 
Om de eenheid te symboliseren werd „Frits de Zwer- 
ver" de Vader van L.O. en L.K.P. beiden, ter verga- 
dering benoemd tot erevoorzitter. Het ligt in de be- 
doeling, de oud Beursleden, d.w.z. zij, die voor Octo- 
ber 1943 de Beurs regelmatig bezochten, te insfairT- 
ren als erelid. Hiervoor zullen ook nog enkele andere 
personen gevraagd worden, die zich bijzonder ver- 
dienstelijk gemaakt hebben voor organisatie en werk 
van L.O. en L.K.P. 
Een bizondere vorm van erkenning zal gezocht wor- 
den voor de nabestaanden van gevallen vrienden. 
Voor   de   dagindeling   werd    een    gezond    evenwicht 
gevonden   tussen   discussie,   eten,   wandelen   en   „ge- 
selsen". 

WMHS* 

De voorzitter opent de vergadering met gebed en 
bereidt de discussie voor met een korte inleiding, 
waarin hij zich, na het constateren van de mis- 
lukking der zuivering en het dubbele offer van de 
illegale werkers, zowel vóór als na de bevrijding, 
afvraagt, of de oud-illegale werkers gedaan hebben, 
wat mogelijk was, om de toestand te verbeteren. 
Hoewel wij met een zekere naieviteit verwacht heb- 
ben, dat de zuivering zou slagen en dat de illegale 
werkers, zo geen beloning, dan toch in ieder geval 
een billijke behandeling zouden ontmoeten 'en deze 
verwachting de bodem is ingeslagen, kan toch niet 
ontkend worden dat de L.O. en L.K.P. gedaan heb- 
ben wat mogelijk is. 
In „De Zwerver" wordt gepoogd de geest vaardig 
en gedisciplineerd te houden. Honderden spreek- 
beurten, georganiseerd door LO. en LKP. zijn in alle 
delen van het land gehouden om de illegale werkers 
op te wekken, dat zij zullen uitdragen, wit ze in het 
verzet aan geestkracht gewonnen hebben en om het 
publiek met de achtergrond van het verzet vertrouwd 
te  maken. 
De Stichting 1940-'45 is tot een zeer bevredigend 
apparaat ontwikkeld. De principiële onderduikers 
zijn, waar mogelijk, geholpen. Honderden oud-ille- 
gale werkers in moeilijkheden hebben wij hulp kunnen 
verlenen. Ettelijke mislukte zuiveringsgevallen zijn 
door ons gesignaleerd en achtervolgd. Helaas meer 
^zonder, dan met succes. 
Ook in Gedenkboek en film willen wij de geest van 
het verzet voor ons volk doen herleven. 

HET HUISHOUDELIJKE REGLEMENT DER 

Een breedvoerige discussie ontstaat naar aanleiding 
van de door Piet Kramer opgeworpen kwestie van 
het organiseren der Stichting, in verband met de ver- 
houdingen in Friesland. Duidelijk wordt gemaakt, dat 
deze Stichting ruimte biedt a!»n iedere mogelijke orga- 
nisatievorm, o.a. ook aan afzonderlijk bijeenkomen van 
LO. en L.K.P., aan meerdere of mindere activiteit, 
al naar gelang de behoefte is. Wel heeft het bestuur 
in het reglement de middelen om een verkeerde ont- 
wikkeling, met name in politieke of zelfs in activis- 
tische richting af te snijden. 
Gesignaleerd wordt, dat in Friesland en. Groningen, 
ook onder onze mensen veel neiging bestaat om in 
een bond oud-illegale werkers te treden, waar men 
niet altijd de juiste maat weet te houden. Ook de 
R.O.I. in Rotterdam, met haar orgaan „Strijdt" 
komt in dit verband ter sprake. De Friezen worden 
opgewekt spreekbeurten te organiseren, zoals we in 
het overige deel van het land gedaan hebben, om 
deraillementen te voorkomen. 
Tot elke prijs moeten we de kankergeest van de ille- 
galiteit bestrijden en de L. O. LKP. Stichting mag 
onder geen omstandigheid een illegaal blok worden. 
Daarin voorzien statuten en het reglement formeel. 
Er wordt geopponeerd door te wijzen op het feit, dat 
wij zo in de massa verloren zullen gaan en ook de 
geestkracht, die in het verzet gewonnen is, zal ver- 
drinken in het defaitisme, en de compromissengeest, 
die in de massa van ons volk leeft. Hiertegen wordt 
opgemerkt, dat een kleine vastberaden minderheid 
altijd tot grote dingen in staat is geweest en dat het 
de plicht van de illegale werkers is, zich via de poli- 
tieke partijen in het politieke leven in te dringen. 
Waar dit gedaan is, had men succes. Op de duur 
moeten de normale democratische kanalgn voor onze 
moeilijkheden en bezwaren weer gebruikt worden. 

Een positieve vorm voor de binding der illegaliteit 
is nooit gevonden en zal ook nooit gevonden worden. 
Ook in het achteruitzien via Gedenkboek, Zwerver 
en film ligt een kracht voor de toekomst, want in on- 
ze historie ligt het uitgangspunt voor onze activiteit 
in - de toekomst. Deze principiële bespreking wordt 
afgebroken en verschoven naar het eind der verga- 
dering. , 
Heiny geeft een uitvoerige uiteenzetting over de 
stand der financiën. Na een nogal felle discussie, 
wordt door de vergadering algemeen aanvaard, dat 
de medewerkers van L.O. en L.K.P. desgevraagd en 
ook ongevraagd, volledige opening der boeken zullen 
geven aan onzen financiëlen dictator. Dit is noodza- 
kelijk, omdat het bestuur een zware verantwoorde- 
lijkheid van het Ministerie op zijn schouders gekre- 
gen heeft en omdat ongelukken in het land op finan- 
cieel gebied voorkomen moeten worden. 
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Melding wordt gemaakt van het feit, dat één van de 
twee belangrijkste vervalsingsorganisaties, onze FC, 
in het geheel niet geraadpleegd is over het falsifica- 
tiewerk. 
Er wordt op gewezen, dat de tentoonstelling hoofd- 
zakelijk bedoelt een symbolische voorstelling te ge- 
ven van de Duitse acties en van het verzet. 
Dan wijst Henk er nog op, dat door hem bezwaren 
zijn ingebracht tegen een zekere éeenzijdigheid in het 
scenario.   . 

De voorzitter vangt onmiddellijk een stroom van 
klachten op door te signaleren, dat „De Zwerver" te 
eenzijdig wordt, door gebrek aan medewerking van 
R.K. zijde. Bernhardt levert onmiddellijk een artikel 
in. Victor schijnt er al enkele klaar te hebben en 
zal ze insturen; Michiels probeert de verantwoorde- 
lijkheid te ontsnappen, maar hij slaagt hierin niet en 
zal ook regelmatig copie leveren. 
Dolf  maakt  bezwaren   tegen   de'„Wist   U  dat " 
over O D. en T.D. club. Toegegeven wordt, dat dit 
nooit tegen de medewerkers is bedoeld, daar wij in 
ieder opzicht collegiaal staan tegenover mannen, die 
zich aan het verzet gegeven hebben. Wel zijn ern- 
stige bezwaren tegen de leiding en met name tegen 
de onjuiste voorlichting van het T.D. boek. 

Frits geeft een uitvoerige uiteenzetting van de ont- 
wikkeling der plannen voor het gedenkboek. De 
werkzaamheden eisen een belangrijke uitbreiding van 
het secretariaat, waarin voorlopig Jaap, Ad en Frits 
de centrale plaatsen zullen innemen. Het dagelijks 
bestuur deelt mede, dat Frits als voorzitter en orga- 
nisator zal optreden. 
Het gedenkboek eist twee dingen: 
1. minitieus   uitgewerkte   richtlijnen   voor  het   verza- 
melen en het te verzamelen materiaal, 
2. activering van al onze mensen. 
In   de   Gedenkboekcommissie   worden   nog   benoemd; 
Nelissen  en Henk. 
De „Voorloper"  is thans ter perse. 
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LKP.-STICHTING 
Uitgebreid eten, foto, wandelen en „geselsen". 
Na de pauze komt de zaak van het gedenkboek weer 
aan de orde. Bezwaar wordt gemaakt tegen de titel 
„Verzet" van de voorloper. Een nieuwe titel wordt 
geadviseerd: „Den vijand wederstaan". Men staat 
hier sympathiek tegenover. 
Ruurd wijst op de financiële lasten, die de uitgebrei- 
de organisatie vraagt. Er wordt op gewezen, dat de 
onkosten er ruimschoots uit zullen komen. Wel wordt 
er op gewezen, dat men in de salariëring rekening 
moet houden met het feit, dat de medewerkers, wan- 
neer zij later in een andere betrekking komen, geen 
ernstige sprongen naar beneden  mogen maken. 

Door het D.B. wordt voorgesteld een film over het 
L.O.-L.K.P. werk te doen vervaardigen. Uitgewerkte 
plannen komen ter tafel. Met nadruk wordt vastge- 
steld, dat het alleen zin heeft een film voor L.O. en 
L.K.P. te maken, wanneer zo'n film de achtergrond 
heeft, die ook het typisch L.O. en L.K.P. verzet zijn 
eigen kleur gaf. In een algemene film over het verzet 
zou dit niet tot zijn recht komen en het zou onjuist 
zijn, wanneer de Christelijke verzetsmotieven volko- 
men genegeerd werden. 
Enkele medewerkers zullen met Anne de Vries, een 
nog aan te zoeken R.K. schrijver en den regisseur 
Jan Hin, het draaiboek samen stellen. 
Er is groot enthousiasme voor deze plannen. 
In verband hiermee wordt de aandacht gevestigd op 
de mogelijkheden, die de radio biedt. Oom Frits geeft 
hierover een nadere inlichting. Hij' is van oordeel, 
dat de omroepverenigingen zich hiertoe moeten ver- 
staan met de L.O- L.K.P. Stichting en dat onder aus- 
piciën daarvan een verantwoorde reportage tot stand 
kan komen. 
Henk merkt op, dat dit juist is voor zover het de 
K.R.O. en N.C.R.V. betreft, maar dat in het alge- 
meen de verzetsreportage gedelegeerd is aan de 
Commissie Brem der G.A.C. 
Wat de film betreft zal op verzoek van Peter en Oom 
Frits gestreefd worden naar het vervaardigen van een 
smalfilm en een normaalfilm. Zodoende zal ook in 
de kleine, plaatsen  de  film  gedraaid kunnen  worden. 

Over het algemeen is men tevreden over de gang 
van  zaken bij  de Stichting. 
Bemhardt verhaalt van een typisch succes, verkre- 
gen na voorlichting over dit probleem, voor een aan- 
tal personen in Vught. Eén der aanwezigen stelde 
daarbij ƒ 15.000.— ter beschikking voor de studie 
van de zoon van een van onze belangrijkste geval- 
len medewerkers. Bob zal zorgen voor een mentor, 
als tussenpersoon, tussen den gever en dezen jongen. 
Hij 'komt zelf nog met een jongen, wiens vader voor- 
dat hij stierf, vroeg, of zijn vrienden wilden zorgen, 
dat zijn zoon houtvester zou kunnen worden. Een 
ideaal, dat hij bij zijn leven had willen verwezenlij- 
ken. Ook hiervoor zal zeer waarschijnlijk een gever 
gevonden worden. Otto zal dezes zaak ter harte ne- 
men. 
Een uitgebreide discussie ontstaat tussen Otto, Peter 
ten Cate en Bernhardt over de wenselijkheid van het 
houden van proefprocessen in verband met liquidaties 
in de bezettingstijd. De conclusie is, dat men er sterk 
tegen is. Mees brengt de mogelijkheid naar voren om 
moeilijkheden in dit verband door overleg op te los- 
sen. 

Algemeen is de overtuiging, dat een landdag de voor- 
keur verdient boven de organisatie van de Gedenk- 
dag in de Apollohal. Wel is het weer een gevaarlijke 

factor, maar de sfeer buiten is onontbeerlijk voor het 
goed slagen. Besloten wordt, de gedenkdag in Zeist 
te houden, in de tweede helft van Mei en de Heer 
Jacobs wordt als eerste in de voorbereidingscommis- 
sie benoemd. Het programma zal door het D.B. sa- 
mengesteld worden. 
Enige verwarring ontstaat over het karakter van de 
landdag. Vooral Sjef meent, dat deze landdag groot 
opgezet moet worden en een demonstratie moet zijn 
van de gehele illegaliteit tegen de defaitistische geest, 
die er thans weer in het Nederlandse volk heerst. 
Wij moeten de geest van het verzet voor de toekomst 
bewaren. 
Ook Oom Frits is van oordeel, dat de landdag zeer 
groot opgezet moet worden. Henk wijst er op, dat 
deze bespreking weer betreft het agendapunt, dat 
naar het eind der vergadering is verschoven. De oor- 
spronkelijke bedoeling van deze landdag r was, dat 
het een gedenkdag zou zijn van L.O. en L.K.P. Het 
karakter „Gedenkboek" moet gehandhaafd blijven. Is 
men van oordeel, dat de dag breder georganiseerd 
moet worden, dan ligt het niet op de weg van L.O. 
L.K.P., maar op de weg van de G.A.C. Bovendien 
zou in dat geval het eigen cachet van L.O. en L.K.P. 
verloren gaan. Het wordt geen dag van betogen, het 
wordt een dag van gedenken. 

EKBEURTEN 

Cor  en   Fons  zullen  een  tournee  houden  door de  3 
Zuidelijke provincies. 

Even ontwikkelt zich een breedvoerige discussie, 
waaraan bijna allen deelnemen, over de toekomst 
der illegaliteit. Enkelen menen, dat het mogelijk en 
noodzakelijk is, de illegaliteit alsnog zodanig te or- 
ganiseren, dat haar wensen en de consequenties van 
het verzet door zullen werken in ons volk. Een motie 
van Zeist in dit verband wordt behandeld. Anderen 
zijn van oordeel, dat dit alles noodzakelijk moet lei- 
den tot een politieke organisatie, De enige mogelijk- 
heid die naar hun mening overblijft is, dat wij el- 
kaar in deze reunisten-organisatie vasthouden en 
blijven bezielen, maar naar buiten toe alleen door 
de eigen politieke partijen de geest, waaruit wij 
werkten van invloed doen zijn in ons volk. Waar men 
zo handelde, heeft men invloed in de politieke par- 
tijen  gekregen. 
Tegengeworpen wordt, dat de onrust onder de oud- 
illegale werkers dreigende afmetingen aanneemt en 
dat er zich steeds meer dynamiet ophoopt in de oud- 
illegale kringen, als gevolg van onrecht in de zuive- 
ring en dergelijken. Hiertegen wordt aangevoerd, dat 
de enige mogelijkheid, onrecht te herstellen is, langs 
democratische wg, d.w.z. via de volksvertegenwoor- 
diging, dit onrecht te signaleren. Wij moeten alles 
doen, wat mogelijk is, om isolatie van de illegaliteit 
te voorkomen ora de oud-illegale werkers tot politieke 
bewustwording te brengen en om ze te introduceren 
in hun eigen politiek milieu. 
Algehele overeenstemming wordt op dit punt niet be- 
reikt. 
Hierna wordt de vergadering gesloten met gebed, en 
gaan de aanwezigen uiteen met een dankbare herin- 
nering aan een prachtig geslaagde vergadering en 
voorzien van een hartversterking, dank zij de zilveren 
bruiloft van Jan van Galen. 
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nsehnppelijke  taal!     ^ 

Dr. Kay Munk, de Deense predikant, zijn ge- 
meenteleden, die aan de Duitse kustverde- 
diging werkten, de toegang tot de kerk ont- 
zegde en als teken van rouw de kaarsen op 
het altaar doofde. 
Professor Gerretson de dag nadat de Rege- 
ringsplannen over het gemenebest Indone- 
sië publiek werden, de collegezaal betrad 
en op het bord schreef: Het Koninkrijk der 
Nederlanden; 
hij hier vervolgens een streep doorhaalde 
en zwijgend de collegezaal verliet; 
een politie-agent opgeroepen als getuige in 
een zaak voor het Bijzonder Gerechtshof, 
mededeelde, dat het nu eenmaal voorschrift 
was, dat iedere Jood, die aan het Bureau 
werd gebracht, aan de Euterpestraat bij de 
SD.  moest worden afgeleverd; 

dit voorschrift dus „vanzelfsprekend" opge- 
volgd werd; 

we het maar niet wagen, dergelijke politie- 
agenten te beschuldigen van medeplichtig- 
heid aan moord; 

een Inspecteur van Politie te Amsterdam 
zelfs in September 1944 nog weigerde aan 
het verzet deel te nemen. 
hij dit motiveerde door te zeggen, dat dit in 
strijd was met de opvatting van zijn taak als 
politieman; 

deze Politie-Inspecteur ook nog Reserve-Of- 
ficier is van het Nederlandse Leger; 
deze Politie-Officier belast is met de op- 
leiding van de jonge agenten; 

men hem zo nu en dan ziet lopen aan het 
hoofd van de troep met getrokken klewang. 

bij een onzer KP-mannen uit Boekei (N.B.) 
tot drie maal toe, door anti-ondergrondsen 
de grote winkelruit werd ingegooid, omdat 
de mannen door onze KP geïnterneerd weer 
vrij waren en zodoende hun wraak wilden 
koelen? 

TENTOONSTELLING  VAN   HET   VERZET 

In de Nieuwe Kerk te Amsterdam zal van 1 
Maart tot 1 April gehouden worden de ten- 
toonstelling van het verzet onder auspiciën 
der G.A.C. 
Het is een gelukkige gedachte geweest deze 
tentoonstelling te houden in Neerlands na- 
tionale Cathedraal symboliserend de geeste- 
lijke achtergrond van het verzet en de deel- 
name der kerken aan de strijd tegen den 
overweldiger. 
Het interieur der kerk is voor dit doel gron- 
dig gewijzigd en een tiental schilders van 
naam zijn in werkgemeenschap bezig de 
wandschilderingen aan te brengen. 
De directeur van het Stedelijk Museum te 
Amsterdam, Kees Sandberg, stelde ons in de 
gelegenheid een kijkje te nemen en we kun- 
nen niet anders zeggen, dan dat de opzet er 
veelbelovend uitziet. 
In een rondgang wordt den bezoekers ge- 
toond de houding van den bezetter en zijn 
pogingen het Nederlandse volk in te kap- 
selen en totaal dienstbaar te maken aan zijn 
plannen. 
Daar doorheen het ontstaan en de groei van 
het verzet, een beweging eenparig versneld 
en parallel aan de duitse maatregelen. 
In groot opgezette wandschilderingen zien 
we de aanranding van het nederlandse ge- 
zin door den overweldiaer met steeds ge- 
raffineerder middelen. Daarnaast en daar 
tegenover de documentatie van het verzet. 
De verschillende facetten hiervan worden 
belicht en als apotheose van het aeheel zien 
we het Nederlandse gezin de vrijheid tege- 
moet treden onder de breeduitwaaiende Ne- 
derlandse vlag. 
De baten zullen ten goede komen aan de 
Stichting 1940—'45. 

V. 



Dagelijks bijna horen we over hen spreken, dagelijks bijna lezen we over 
heri in dag- of weekbladen, maar realiseren wij ons bij dat lezen, dat velen 
van  orts  ook  onder  hen  zijn? 
Zij, die speciale vrienden of kennissen hebben onder onze Indië-vaarders 
zullen zeer zeker brieven van hen ontvangen. Maar, hoevelen zijn er niet, 
die in het geheel niet in de gelegenheid zijn om mei onze jongens daar 
te corresponderen. Hoevelen zijn er niet die niets of althans weinig van onze 
mannen te horen krijgen? Het is mijn bedoeling ook hen met ons mede te 
laten leven. Ik schrijf „met ons", want er is in de K.P.- of L.O.-tijd een 
band gelegd tussen hen en ons. En al is de afstand nog zo groot, die band 
moet er blijven, ja, moet versterkt en verstevigd worden waar ze dreigt te 
verslappen. 
We weten zo langzamerhand wel dat onze vrienden daar in ons Indië, een 
beetje scheef behandeld zijn. Wij weten nu zo langzamerhand dat er strubbe- 
lingen hebben plaats gevonden, die we niet hadden verwacht, vooral nret 
omdat we zoveel voorbeelden kennen, waarvan onze legerleiding had kunnen 
leren. Maar toch er zijn ongeregeldheden, die nog lang niet opgelost zijn. 
Niettegenstaande een verbindingsofficier voor Herrijzend Nederland (zaligen 
gedachtenis) zo stellig verzekerde dat „alles" in orde was, zijn het geen pret- 
tige brieven, die ik elke week van onze jongens daar uit het verre Indië mag 
ontvangen. Erger: ze klagen er steen en been. 
Of ze kankeren? Ik mag het zo niet betitelen, want daarvoor kennen wi) 
hen te goed. Ze klagen. 
Maar hebben ze daar het recht toe? hoor ik al vragen. 
Ik ben jammergenoeg niet in staat om me persoonlijk te gaan overtuigen, 
maar ik mag toch geloven, dat het niet zo maar in iemand zijn brein 
zal opkomen om maar eens voor de aardigheid wat te gaan klagen m een 
brief, terwijl hij toch al ruimte tekort komt om zijn belevenissen te ver- 

Neen ik kan niet geloven, dat ze helemaal zonder recht klagen. Graag 
wil ik jullie eens wat laten lezen uit de verzameling brieven die ik voor 
me heb liggen De meeste van deze komen wel van vrienden en kennissen 
uit het oude Reg. Brabant der Stoottroepen, doch ook anderen, die ik las, 
waren niet minder pessimistisch als deze. Dit laatste omdat men zou kunnen 
denken, dat ik eenzijdig ben ge-informeerd u .. v    a   ^ 
Voor me ligt een brief van 26-12-1945. H^ vertelt nog van het Kerstfeest 
óp Malakka, het feest van de vrede op Malakka. Hij vertelt van het nutte- 
loos niets doen, waarmee zij het grootste gedeelte van de dag moeten 
doorbrengen. Of helemaal niets doen toch niet, hij schrijft tenminste het 
volgende:    , •> 

Ik moet even ophouden met pennen, want ik ben aan de beurt 
met (schrijf ik het goed, leeers) „vogelpik". Hoewel het anders 
niet  mijn  gewoonte  is  mijn  correspondentie  te   onderbreken,   maak 
ik nu een uitzondering   want  in het midden van de  schijt 
is   een  pracht-citroen   opgehangen,   hetgeen   een   extra   attractie   is. 
(Wat zouden onze huismoeders over die citroen denken?) 
Hieruit volgt een droeve  conclusie,  schrijft hij^ verder   n.l. dat wi) 
hier   onze   tijd,   echt   wat   je   noemt   „zoek"   moeten   brengen   met 
allerlei  dingen,  die niets om het lijf hebben,  terwijl  er elders  nog 
zo   ontzettend  veel   goed  werk  te   doen. 
In Holland kwamen we steeds handen te kort, hier zitten we en  

Gisterenavond heb ik Rudolf opgezocht, hier een paar honderd 
meter achter ons zit hij met zijn peloton. Het spreekwoord „Gedeel- 
de smart is halve smart" komt dan goed tot zijn recht. 

Hoeveel mooier zou het voor hen, voor ons voor onz\overheid'S6?' 
zijn wanneer we hier het spreekwoord hadden kunnen omkeren n „gedeelde 
vreugd is dubbele vreugd" Wanneer wij hier een paar prett.ge woorden 
hadden kunnen schrijven. 

Ie zult wel een niet te beste indruk krijgen over de stemming hier, 
vertelt een briefschrijver van 2 Januari 1946. Enige oorzaken zul- 
len dit wel verklaren: , . .. ■ 
Allereerst het nutteloos stilzitten, waarover ik je m mijn vorige 
brief schreef. De berichten die we ontvangen over de slechte uit- 
betalingen aan onze vrouwen, die achterbleven in het Vaderland. 
Er zijn hier jongens die gewoon geen raad weten wanneer ze uit 
hun brieven lezen, dat vrouw en kinderen gebrek lijden. Het is 
nu zover gekomen, dat er regelmatig een „inzameling' wordt ge- 
houden onder de ongehuwden, waarvan de opbrengst naar de resp. 
vrouwen  en kinderen wordt gezonden. 

Hoewel het absoluut afgekeurd moet worden dat zoiets gebeuren kan, 
typeert het toch weer de geest onder deze mannen, die daar in ons Indie 
zover van huis en haard hun smarten delen. 
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„De Zwerver" 

x x 
X 
X 
X 

„De Zweiver", heet onze krant nu terecht; 
In twee woorden: „De Zwerver", is zoveel gezegd 
't Herinnert ons aan zeer zware tijden. 
Toen al die zwervers de strijd wilden strijden. 
Een zwerver, dat was je in L.O. of L.K.P. 
Een zwerver, dat was je, want je streed mee. 
En werd de grond onder je voeten te heet. 
Dan maakte je jezeli weer tot zwerven gereed. 
Nu zwierf je weer hier, dan zwierf je weer daar, 
Iri een hol in de grond, bij naderend gevaar. 
De zwerver die deed en de krant doet nog veel, 
Daarom is het voor allen een treffend geheel. 
„De Zwerver", die moet daarom blijven verschijnen   X 
Anders zou er een stukje historie verdwijnen. 
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Ch. J. W. P.  X 

„We kunnen er met ons verstand niet bij," schrijft een sergeant- 
majoor in een brief van 4 Januari 1946, „dat we vertrokken zijn. 
We missen jullie, jou. Piet en Joop en al de anderen en onze 
vrouwen   niet  te  vergeten." 

Zo zou ik door kunnen gaan, lezers, er is te weinig lectuur, er komen te 
weinig berichten uit het Vaderland, ze krijgen precies 35 sigaretten per week 
(nog  5 minder dan wij).  Ga  maar door! 
Ik zou het kunnen doen, maar het wordt me teveel. Ik wil en mag er niet 
aan denken, dat zij, die al reeds vochten voor de bevrijding van hun Vader- 
land, nu weer in een vreemd land (althans vreemd voor hen), de ene des- 
illusie   op  de  andere   moeten  incasseren. 
En dan, de laatste zin van een brief: „Schrijf in Godsnaam eens een arti- 
keltje in de couranten over de behandeling van de Stoters hier op Malakka. 
Wij kunnen wel schreeuwen, maar ze willen ons niet horen." 
Arme  vrienden,   ze  willen   ons  niet  horen.  Jawel,   jongens,   ze  horen  jullie, 
al is het dan misschien anders dan wij jullie horen. Ze horen het misschien 
verdraaid, anders  minder erg. 
Maar al horen ze maar de helft, één vierde, dan begrijp ik het nog niet. 
Hebben zij die de zorg voor jullie op zich namen, die het lot van jullie 
voor een groot gedeelte in handen hebben, dan niet die tijd der bezetting 
meegemaakt. Weten zij dan niet, dat ook deze mannen het waren die zonder 
een greintje eigenbelang, ons Nederland voor een groot gedeelte van de 
ondergang wisten te redden? Die de geest van het Nederlandse volk heb- 
ben weten te behouden? ..,„,,' J 
Weten zij dan niet dat een groot gedeelte van deze mannen, in 1944 reeds 
aan het front lag, aan de Maas- en Waal-linie vochten, zonder voldoende 
kleding, bewapening of voeding? 
Of  zijn zij het vergeten? (zoals ze een brief vergeten te posten ot een 
boodschap  vergeten  over te brengen?) 

Ze willen ons niet horen". Wat klinken die woorden scherp van een Neder- 
Iknder aan zijn landgenoten — hoe diep treurig dat ze „geschreven of ge- 
sproken"  moeten  worden. 
Kan het nu met anders? Het moet kunnen als er tenminste een wil is. 
Maar lezer, het is niet mijn bedoeling om te pleiten bij de betrettende 
instanties voor onze „mannen ginds", neen, dat zullen anderen moeten doen. 
Het is mijn bedoeling om jullie op de hoogte te houden van het leven van 
onze mannen ginds, om de band, die al bestaat, te verstevigen, opdat zij 
zullen weten, dat hun oude verzetsvrienden met hen medeleven. 
Zoals ik bij dè aanvang van mijn artikel al zei: er zullen er zijn die niet 
in de gelegenheid zijn te corresponderen met onze vrienden daar in Indie. 
Ongetwijfeld zullen ook ginds jongens zijn, die heel weinig óf geen post 
ontvangen, om reden, dat zij weinig vrienden of familie hier in hun 
Vaderland hebben. Mochten er echter liefhebbers zijn om te gaan corres- 
ponderen met deze jongens, dan wil ik hen gaarne in deze helpen, btuur 
mij even een kaartje met Uw wensen, dan zal ik trachten U ip contact 
te brengen met een  „vriend"  uit onze Indië-vaarders. 
Ook op deze manier zullen wij tegemoet kunnen 'komen aan de noden van 
onze vrienden ginds. Laten wij deze Wij en Zij-actie niet alleen beperken 
tot deze correspondentie, maar laten wij helpen met al wat wij  kunnen. Het 
is nodig, brood-nodig. .   ■   i.    _*•!  i  *    r 
Ik hoop van harte, volgende week een minder pessimistisch artikel te kun- 
nen schrijven, zonder klachten, maar met strijdverhalen, die zullen ge- 
tuigen dat,geen moeite teveel kan zijn. T Fr OX 

De Hut' — Lieshout (N.-Br.) 

Het ^benfeftoeft moet een öiötodöcö terfe tooröen 
m^iiji-iii-n--   -lm-1 ~ ■" 



Woutcrns Verlioef 
Ieders werk kan niet even groot zijn, als het 
maar goed is; niet even lang, als het maar 
rechtvaardig is. , 
Onze  gedachten  blijven  bij  een  man,  die  het 
leven  moest  laten jiiet  door wapens,   maar in 
een vernietigingskamp in Duitsland. 
Verhoef was Vader van een gezin van 11 kin- 
deren. De vele zorgen, daarmee gepaard gaan- 
de,   konden   Wouter  Verhoef  niet  weerhouden 
ook nog het hoofd te bieden aan" den bezetter 
en  in  woord  en  daad uit te dragen, wat roe- 
ping  is  van  elk   rechtgeaard  Vaderlander;   dit 
alles gestaafd in het geloof, dat Wouter bezat. 
Wouter  was   een   boer,   die  zijn  boerderij   be- 
heerde   zoals  het  moest,  roeiende  met  de  rie- 
men, die hem ten dienste stonden, 
Wat zijn gezin betreft, werd hij gezegend met 
12 rechtgeaarde Hollandse kinderen. 
Een zoon, die ziek lag aan    diphteritus,     ge- 
.tuigde, liever te  sterven, dan voor den  mof te 
gaan  werken.  Hij   is  aan  de  gevreesde  ziekte 
gestorven . 
Fanatiek stond Wouter met zijn gezin als boer 
den mof tegen  
Het liefste werk van Wouter en zijn gezin 
was, de illegalen te helpen, waar zulks nodig 
was. De deur stond steeds open voor onder- 
dak en eten. Juist in de tijd van honger, was 
de boerderij van Wouter een toevluchtsoord 
voor de jongens, die huis en huisgenoten had- 
den verlaten terwille van de goede zaak. Ik 
zie zijn vrouw nog pannekoeken bakken en 
manen: „Toe jong, neem er nog een". 
Bij Wouter werd meermalen vergaderd. Daar- 
na kwam er op Wouters boerderij een koeriers- 
post, die met de meeste zorg door Wouter en 
zijn vrouw werd behartigd.' Ik denk, dat er 
toen ongeveer 30 mensen, evacuées, onderge- 
doken spoorwegmannen enz. op de boerderij 
waren. Hoewel de Gestapo, die al eens bij 
Wouter was geweest, al die slaapplaatsen wat 
verdacht vond, had alles tot hiertoe een gun- 
stig verloop. Óp een middag in, het laatst van 
October 1944 werd er een trein, beladen met 
paarden enz. te Terschuur door de Geallieer- 
den beschoten. Toen men bezig was de gedode 
paarden te laden voor het slachthuis te Bar- 
neveld kwam een Feldwebel, die te Terschuur 
lag, bij dat laden in zijn nopjes vertellen, dat 
er aan de spoorlijn partisanen gegrepen wa- 
ren met wapens enz. 
Achteraf bleek, dat het koeriers waren, die ook 
de post bij Wouter bezochten, 's Avonds kwam 
er nog een illegaal werker bij Wouter en vroeg 
hem: „Wouter, ga je niet duiken?", maar hij 
zei: „JJéen, ik ga niet en ik zeg oofei niets, al 
komt dat tuig, daar kun je van op aan". 
Wouter heeft woord gehouden, 's Avonds om- 
streeks 8 uur kwam de S.D. en nam Wouter 
en zijn dochter Ali gevangen. Zij namen Ali 
ook mee, omdat zij dachten, dat deze een door 
hen gezochte Koerierster was, die ook de post 
bezocht. Zij werd een paar dagen later weer 
vrijgelaten. 
Wouter ging eerst op transport naar Nijkerk, 
daarna naar Amersfoort, Kamplaan 1914, en 
vandaar naar het vernietigingskamp Neuert- 
gamme. Een ooggetuige, een Puttenaar, heeft 
Wouter op Kerstmis 1944 zien sterven. 
Wouter zweeg. Wouter heeft woord gehouden. 
Wouter zei niets. Al je vrienden, allen jonger 
dan  jij.  Wouter,  zij   zullen je nooit  vergeten. 

G. 

Piet Hut 
Reeds spoedig na het begin van de oorlog gaf 
Piet zijn functie als. gemeenteambtenaar op, 
omdat hij aan geen van de maatregelen der 
moffen wilde meewerken. Hij meldde zich voor 
overtocht naar Engeland, maar daar hij lange 
tijd moest wachten, werd hem een veilige 
schuilplaats gewezen. Na enige dagen meldde 
hij zich weer. Hij kon niet stil zitten, terwijl 
het vaderland in nood was. Hij wilde werken 
en zo kwam Piet in het illegale werk, voor- 
namelijk in Groningen en Friesland. Contacten 
werden gelegd, de organisatie verder opge- 
bouwd, joden en piloten geholpen. Ook aan 
overvallen deed hij mee. Zo heeft hij meege- 
daan aan één van de eerste overvallen in ons 
land op 4 Juni '43. Alles wat nodig was in het 
belang van ons vaderland werd door hem ge- 
daan. Dag en nacht was hij in de weer. De 
grote liefde voor ons Vaderland en ons Volk 
deed hem werk verrichten, waarvoor velen 
terugdeinsden. Alle gevaar trotseerde hij. Zijn 
vertrouwen in de mensen werd echter diep be- 
schaamd. In Friesland had hij een contact ge- 
kregen, waarvan hij veel verwachtte. Dit con- 
tact werd zijn val. Deze persoon werd gegre- 
pen en om zichzelf te redden, gaf hij het adres 
waar Piet vertoefde aan de S.D. op. Op 5 
Aug. 1943 volgde een inval in de woning, waar 
Piet veel was. Piet werd zonder enige vorm 
van proces neergeschoten. Een schok ging door 
Groningen en Friesland. Hot was moeilijk dit 
ontzettende gebeuren te boven te komen. Maar 
voorwaarts met het opofferend beeld van Piet 
voor ogen. Werkend in zijn geest voor ons 
lijdend volk. 
Zij, die Piet van nabij gekend hebben, zullen 
hem nooit vergeten, want zij beseffen, wat Piet 
voor ons land gedaan heeft. 

L.KP. 

Uilke Boonstra 
Eén van de pioniers van het verzet in Fries- 
land. 
Zijn nobel karakter en rechtsgevoel naast zijn 
mededogen voor de slachtoffers van de terreur 
van den vijand, hebben van hem al spoedig 
gemaakt een verzetsman eerste klas. 
Niet uit zucht naar avontuur of bravour, maar 
omdat hij het eenvoudig zag als zijn plicht als 
Christen en als Nederlander. Hij kon het niet . 
laten, omdat zijn God het hem gebood. 
Eerst werkte hij op zich zelf voor hulp aan 
onderduikers enz. Eind 1942 begin 1943 deed 
hij samen met anderen. Zijn eerlijke, krachtige 
persoonlijkheid deden hem dadelijk al naar 
voren komen als een geboren leider. 
Grote invloed ging er van hem uit en zijn werk 
heeft in West- en Zuid-West Friesland goede 
resultaten gehad. Grote aantallen onderduikers, 
joden en joodse kinderen zijn door zijn bemid- 
deling ondergebracht. Met 5 anderen heeft hij 
in de zomer van 1943 de Prov. Raad der L.O. 
in Friesland opgericht, een organisatie die zulk 
een belangrijke rol gespeeld heeft in het ver- 
zet. 
Met volle inzet van zijn persoonlijkheid heeft 
hij gestreden op bijna ieder terrein van het 
vezet, de L.O., K.P., Sabotage, Spionnage, Pi- 
lotenhulp en voedselvoorziening door Roode 
Kruispakketten. Wat hij eenmaal vast had liet 
hij niet weer los. 
Tot 1 Febr. 1944 heeft hij de strijd volgehou- 
den. Toen heeft de S D. hem door verraad kun- 
nen arresteren in Heerenveen. 
Na Leeuwarden, Scheveningen en. Vught te 
hebben meegemaakt, is hij in Juli 1944 weer 
in vrijheid gesteld. Zodra hij echter weer vrij 
was nam hij zijn werk weer op. Allereerst om 
iets te kunnen doen voor zijn medegevangenen. 
Helaas slechts drie weken heeft hij van zijn 
vrijheid kunnen genieten. Toen hij op de terug- 
reis naar Friesland in Heerenveen met de trein 
aankwam is hij weer gearresteerd en drie we- 
ken daarna te Vught gefusilleerd. Nog de 
laatste dagen voor zijn dood toen hij reeds 
wist, dat hij ter dood veroordeeld was, is hij 
zijn lotgenoten tot hulp en troost geweest. Zijn 
innig geloof, dat hij in Gods hand veilig was 
en dat Jezus zijn Verlosser was, heeft hem in 
de strijd en in zijn sterven gedragen tot dat hij 
de krijgsbanier mocht overgeven in Gods hand. 
Wij kunnen hem niet de „laatste eer" bewij- 
zen, maar wij zullen hem eren zolang wij le- 
ven als een held die voor Gods Zaak en voor 
Koningin en Vaderland het grootste offer heeft 
gebracht. 
Wij zullen zijn kinderen helpen en steunen en 
God danken, die het ons heeft gegeven, Uilke 
Boonstra te mogen kennen als vriend en mede- 
strijder. S. 



Weer een leugen. 
In „De Waarheid" n.1. Er staat in dat blad 
van 9-2-'46 in het eerste artikel, dat „de 
leider van het ondergrondse verzet Gerben 
Wagenaar, lid van de Communistische Partij 
enz." De rest doet niet ter zake. 
Een klein foutje maar en dat ten behoeve 
van de propaganda. Deze Wagenaar was nl. 
niet de leider, maar een leider van het ver- 
zet, één ui.t vele, zeg één uit veertig. 
We kennen Wagenaar enigszins en we zou- 
den ons al zeer sterk in hem vergissen, als 
hij niet met ons deze holle propagandaleu- 
gen zou verfoeien. 
Een verzoek aan de Waarheid om rectificatie 
doen we maar niet. In 't effect daarvan ver- 
gissen we ons in ieder geval niet. 

Met wzió£ag.en aan het plan om 
een QedenMaeJk aanten Ie óielCen 
ïA aïhanéeityd aan aU&c mede- 
w&iMny. 

MEDEDELINGEN LEP Brabant. 
Aan Loek Visser die op 18 Febr. '44 door 
Henk en Lelox uit de Koepel te Arnhem is 
bevrijd, wordt verzocht zo spoedig mogelijk 
zijn adres, alsmede dat van Sietske, bekend 
te maken aan ons afwikkelingsbureau. 
Wie stuurt ons het adres van: 
1. P.   Verheggen-Buggenum—Zwart    Pietje; 
2. Th. Peperkamp; 
3. Th.  Wezeman-Amsterdam-Theo. 
Wie kan ons inlichtingen verschaffen óver 
de laatste overval van het Distributiebureau 
te Geldrop. Hieraan werkte waarschijnlijk 
een zekere Theo van Schijndel mede. 

fêrt^e Alitaüócfie geg.eaenó, KïJM 
aiieeti oom on» Qedenfi&cefi. 

De Nationale Documentatiedienst der Illega- 
liteit gevestigd te Rotterdam, Burgemeester 
Meineszlaan 110, postbus 800, verzoekt te 
worden bekend gemaakt met de ware inden- 
titeit van den illegalen werker, die bekend 
was onder de naam „Sjeng". Het signalement 
van dezen persoon is: Lengte ca. 1.7S Mtr., 
donkerblond, mager persoon, waarschijnlijk 
Limburger van origine. De bedoelde persoon 
heeft in het eerste halfjaar van 1944 herhaal- 
delijk grote geldsommen gestort op een 
bankfiliaal te Maastricht. Deze bedragen 
werden dan gewoonlijk enkele dagen later 
van een ander filiaal van dezelfde bank, te 
Dordrecht, afgehaald en aangewend voor il- 
legale transacties. 
Een en ander geschiedde in samenwerking 
met een zekeren H. en het is van het groot- 
ste belang, in verband met belastingkwes- 
ties, dat genoemde Heer H. zich in verbin- 
ding kan stellen met den bedoelden „Sjeng". 

G. J. v. d. Waal, Directeur. 

■■a^^fc *s^^^^ ■^^■■i^^^ 

ADVERTENTIES 

Gevraagd: een goede kracht, bekend met 
houthandel of bouwvakken. Vereisten: vlotte 
omgang met mensen, enige leiding kunnen 
geven, verantwoordelijkheidsgevoel, onge- 
huwd. 
Brieven onder nr. 116 a.d. blad. 

Getrouwd: 
Betty   Oosterwijk   (Pim   ten   Brink) 

v.h.  koerierster  LO/ZH/D 2 
en 

H. W. Pirang (Horry, Eric van Wijck) 
v.h. administrateur Districts-Bur. LO/ZH/D 2 
Hattem, 21  Febr. 1946 
Voorl. adres: 
van Speykstraat 26, Den Haag. 

Theunis de Ruig (Piet Surrogaat) 
en 

Maria Kloos      ( 

hebben het genoegen U kennis te geven van 
hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de vol- 
trekking D.V. zal plaats hebben op Woens- 
dag 27 Febr. n.m. 1.45 te Baarn. 
Kerkelijke bevestiging om half drie in de 
Geref. Kerk (vrijgem.) Geb. voor Chr. be- 
langen, door den Weleerw. Heer Ds. J. Rijne- 
veld. 
Beesterzwaag 33, U Febr. 1946. 
Zandvoortweg 191, Baarn. 
Gelegenheid tot feliciteren na afloop van de 
trouwplechtigheid  in  het  geb.  v.   Chr.   Bel. 

Op Dinsdag 19 Februari 1946 herdacht onze 
medewerker, de Heer 
W. Klaassens, Insulindeweg SAhs., A'dam, 
de dag, waarop hij  vóór 25 jaar in dienst 
trad bij de Amsterdamse Politie. 

District L.O. Amsterdam Oost. 

Heden   schonk   God   ons,   tot   onze    grote 
vreugde een dochter en zusje 

Mgrianne, 
die bij het H. Doopsel de namen ontving Ma- 
ria, Johanna, Petronella. 
21 Januari 1946. 

J. J. L. Borghouts (Peter Zuid) 
W. J. H. Borghouts-van Veen 
Henny  —  Willy  —  Harry. 

Batavia, N.O. Indië. 
Rotterdam, Prinses Margrietlaan 23 a. 

Electr. Waschmachine te koop gevraagd 
voor weduwe van gefusill. illegaal werker 
(van Buren-Betuwe). Door oorlog vrijwel ge- 
hele inventaris verloren gegaan, gezin met 
vijf kleine kinderen. 
Brieven met prijsopgave onder nr. 115 v. d. 
blad. 
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Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver", Westermarkt 2, Amsterdam. 

Naam:  

Adres:  

Plaats:  

Provincie:  

Ingang abonnement:         

Abonnementsgeld wordt per  giro/postwissel/of bij  aanbieding  van een  postkwitantie  betaald 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 370449 t.n.v. ]   Heuvingh. 

575. Frits Eysink, geboren 
23-3-1923, wonende 

Heereplein 10 te Gro- 
ningen (voorh. Zaag- 
muldersweg 164 b, 
Gron.), gearresteerd 2 

, Juni 1944 door S.D. 
4 Augustus 1944 op 
transport naar Amers- 
foort. Laatst gezien te 
Sachsenhausen en in 
Februari 1945 van- 
daar op transport ge- 
steld met onbekende 
bestemming. 

57er. Dirk M. R. H. Krom, geboren 27 Mei 1909 
Den Haag, wonende Wieksloterweg 3 a, Soest. 
Werkte voor spionnagedienst en in kaart bren- 
gen van militaire objecten, gevangen genomen 
9 December 1944 te Soest. Gefusilleerd 7 
Januari 1945 Amsterdam of Overveen. 

577. Amoldus Lodewijk Schakel, geboren 30 Sep- 
tember 1921 te Meerkerk (Z.-H.), gearres- 
teerd door S.D. in de nacht van 26 op 27 
October 1943. Uit Vught in September 1944 
vervoerd naar Duitsland, waarschijnlijk naar 
Sachsenhausen. Bericht ontvangen, dat hij 19 
December 1944, 's middags om 12 uur in 
Neuengamme aan lichaamszwakte overleden 
zou   zijn. 

578. Christianus Arnoldus 
Clevers, geboren 4 
November 1922. Als 
onderduiker gearres- 
teerd te Grubbenvorst 
(L.) en overgebracht 
naar het politiebureau 
te Venlo, 16 Juli 1944, 
Eén dag later op trans- 
port naar Amersfoort 
en 9 September 1944 
naar Neuengamme. 
Volgens iemand uit het 
kamp te Neuengamme 
uitgezocht voor een 
Arbeitskommando en in Februari vertrokken 
met onbekende bestemming. Volgens bericht- 
geving van het Nederlandse Rode Kruis over- 
leden in het Aussenkommando Versen. 

579. Moritz Sternfeld, ge- 
boren 9 November 
1898, uit Doesburg. 
Gearresteerd 10 Oc- 
tober 1941. Op Joden- 
transport naar Maut- 
hausen.- Laatste bericht 
ontvangen begin No- 
vember 1941. 

580. Herman Jacob Fern- 
hout, 19 jaar, op 22 
Augustus 1944 gear- 
resteerd door N.S.B.- 
lieden vóór zijn huis: 
Veerallée 36 te Zwol- 
le, weggevoerd naar 
het kamp te Amers- 
foort (nummer 5752, 
Blok X), begin Sep- 
tember met vele ande- 
ren naar Duitsland 
overgebracht naar 
Neuengamme (kamp- 
nummer 89082, Blok 
10. Blijkens bericht op 
3  Februari   1945  overleden 

581.Bouwe Jacob Nieuwenhuis (Bob VisseO, ge- 
boren 16 Februari 1921 begin Februari 
1945 naar Amersfoort, midden Maart naar 
Neuengamme, overleden 20 Mei 1945 in 
Landeskrankenhaus te Neustadt. Allen, die 
iets omtrent zijn gevangenschap en/of laat- 
ste levensdagen kunnen mededelen, en zij, 
die nog goederen van hem onder hun be- 
rusting hebben, of adressen kunnen opgeven 
van personen, die in het bezit daarvan zou- 
den kunnen zijn, worden zeer dringend ver- 
zocht hiervan (tegen vergoeding van even- 
tueel gemaakte of te maken kosten) kennis 
te geven aan de fam. Nieuwenhuis, Wir- 
dumerweg   A   353   te   Loppersum. 




