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OP het Zeister rond staat een ver- 
keersagent. Links en rechts van 
zijn voeten wijst een rode pijl 
in de richting van de slotlaan. 

Met rode letters staat daarop LO-LKP. 
Zo stonden overal in Zeist Donderdag de 
pijlen die verwezen naar het terrein in 
het Zeister Bos, waar de grote Herden- 
kingsdag werd gehouden. 
Die politieman tussen de beide pijlen 
was een symbool. Het was prettig die 
pijlen daar te zien staan in de Zeister 
straten. Stel je voor, dat er een paar 
jaar geleden dergelijke pijlen langs de 
straten   gestaan   hadden,   wanneer   we 
bijeenkwamen.  Brrr    daar  moet  je 
niet aan denken. 
We behoefden dit keer dan ook niet met 
enkele mensen tegelijk door een achter- 
deurtje naar binnen te glippen. We zijn 
met tien- en honderdtallen gekomen. En 
al werd er — als van ouds — stevig ge- 
smookt op deze LO-LKP-samenkomst, er 
was nu geen laag plafonnetje, dat de 
rook dwong zich als een nevel over het 
somenzijn te leggen. 
Zeist ziet er fleurig uit op deze Junidag. 
De Padvinderij en het Meisjesgilde zijn 
al vroeg in de weer om te zorgen, dat 
alles goed kan verlopen. Er zijn flinke 
parkeerterreinen voor auto's en fietsen 
en een flinke consumptietent op het ter- 
rein vangt reeds de van vergekomen op 
om hen lafenis te bieden. De heer Ja- 
bobse en zijn staf hebben zich voortref- 
felijk geweerd. Denk er niet licht over 
Er komt wat kijken bij het in elkaar zet- 
ten van zo'n dag, Zeist kreeg loon naar werken, toen hoor op de 
in Februari j.1. gehouden Topvergadering zo „en passant" het or- 
ganiseren van deze dag werd opgedragen/ De toen aan de dag 
gelegde gastvrijheid smookte naar meer. Een mooier vergaderge- 
legenheid dan de gekozene kan men zich niet wensen. Als pilaren 
rijzen er de diep gekorven stammen der oude pijnbomen uit een 
licht glooiend landschap, waarop een dicht tapijt van naalden het 
geluid der duizenden voeten dempt. Onbeweeglijk staan deze mor- 
gen de groenzwarte waaiers der bomenkruinen tegen de hemel- 
koepel als schilderingen op het dok der woudkapel. De dag is ge- 
sluierd, moor mild hangt de warmte in het bos. Geen uitbundig 
spel van zonnestralen verwelkomt ons, maar een sfeer van rustige 
beslotenheid neemt ons op. 

Reeds vetr voor elf uur beginnen de eerste groepen binnen te 
druppelen. Doch na elf wordt het een onafgebroken stroom van 
landdag bezoekers, die eerst nog verzinkt in het uitgestrekte ter- 
rein, doch al meer uitdijt tot een groot gonzend mensenkluwen. 
Tientallen autobussen uit alle delen van het land en van de meest 
uiteenlopende kleuren, brengen duizenden bezoekers aan. Extra 
trams van Utrecht en Amersfoort voeren honderden mensen toe 
en vele Stichtenaren zorgen ervoor, dot ook de rijwielstallingen 
vollopen. Het is niet mogelijk nauwkeurig vost te stellen, hoevelen 
er waren, moor wij menen niet ver van de waarheid te zijn, wan- 
neer wij dat op zeker 6000 stellen. 
Tot kwart voor twaalf is er volop gelegenheid uit te zien naar 
oude bekenden. De meesten zijn gekomen met de eigen ploeg, 
waarin zij ook In de bezettingsjaren werkten, maar er liepen zo- 
veel draden ook naar andere delen van het land, dat je linksen 
rechts bekenden ontdekt; mensen waarvan je niet eens wist of ze 
nog in leven waren, staan plotseling voor je. Je ziet bekende ge- 
zichten en weet je niet meer te herinneren wie er de dragers* van 
zijn, tot een enkel: „Weet je nog wel van toen", het geheugen op- 
frist. En dan zijn er mensen, die je van voor de oorlog kende en 
waarvan je nu ontdekt dat ze samen met je in datzelfde grote leger 
der gezochten gevochten hebben. t 

Ja, zo is deze dag het leger der gezoch- 
ten weer opgetrokken.... ditmaal niet 
om te vechten, moor om op het groot 
appèl de gelederen te overzien en hen 
te herdenken, die nu hun plaats moes- 
ten ledig laten, omdat God hen op een 
ander Appèl tezamen riep. 
Daarom ligt aan de voet van de vlag- 
genmast dot eenvoudige kruis van wit- 
te bloemen binnen een groene grosrond. 
Twee padvinders hebben er de daden- 
wacht betrokken.' 
Hoe innig-mooi en diep-ontroerend klin- 
ken hier de liederen uit Volerius' Ge- 
denckklank als een bede uit duizenden 
kelen tot den Allerhoogsten, om Wiens 
troon zij zich mochten scharen, die hier 
nu ontbreken. En als in het middaguur 
de van diepe smart, maar nooit van 
wanhopige vertwijfeling doortrokken 
klanken van Chopins' Treurmars op- 
kMnken, dan is 't of daar ook bal.-;em 
vloeit in de wonden, die weer even zo 
diep voelbaar worden. 
En uit al die woorden, doof gesproken, 
hebben zij het weer gevoeld die vereen- 
zaamden en geslagenen, die mannen, 
vrouwen en kinderen, gekomen zonder 
de vertrouwde en beminde geliefden, 
dat ze niet vergeten en verloten zijn — 
niet van God en niet van vrienden. 
Zij, die het voorrecht hadden geen dier- 
baren te verliezen, vragen zich wel eens 
of, of het geen pijniging voor al deze 
eenzamen moet zijn, telkens weer her- 
denkingen te moeten bijwonen. Dat is 
mogelijk. Doch ik kon mij niet voor- 

stellen, dot zulks vandaag het geval was. Als zij deze dog ge- 
voeld hebben, deel uit te maken van die vast-verbonden schare, 
die ook in druk mocht leren wat „trouw" is, dan is het goed ge- 
weest. En ik weet zeker, dot zifczich ook nooit dichter bij hun dier- 
boren wisten, dan juist hier, waar alles zo geheel van hun geest 
doortrokken was. 
Het is een wat wonderlijk geheel, de rij van sprekers op onze 
Herdenkingsdog. „Oom Jan", in officiersuniform en met de hand 
aan de pet opent de rij. Van een gastheer verwacht men een gul- 
hartig geloot. Welnu, daaraan ontbreekt het niet. Het is een gast- 
heer, waarmee we dubbel en dwars tevreden zijn. 
Henk spreekt het openingswoord. Zowel de onafscheidelijke pijp 
als z'n bekende grijns, laten hem op het spreekgestoelte in de 
steek. Wei-overwogen en uit-gebolanceerd zijn de dingen, die hij 
te berde brengt. 
Hij weet de puntjes op/de i te zetten en in strakke logica groeit 
zijn betoor- 
Van onder hout gesneden is Pastoor Victor. Een bewogen mens, 
die zijn bewogenheid ook aan ons weet mee te delen. Zijn handen 
bespelen de snaren van het licht-ontvonkelijk gemoed. Met Am- 
broSius leert hij ons te danken voor hetgeen we mochten doen. 
Als don Bob KP. het woord tot ons richt, neemt niemand het hem 
kwalijk, dot hij niet allereerst een redenaar is, omdat bij KP-ers 
niet allereerst het woord doch de dood op de voorgrond staat en 
ieder voelt, dof de woorden hem uit het hort komen. 
Helder en zakelijk en vooral punctueel is het verslag, dat WIM-FC 
ons brengt over het werk der Falsificatie. Ook hij blijft daarmee 
in stijl, want juist op de kleine puntjes kwam het aan in dit werlf. 
En wat te zeggen van Claro? 
Zij schonk Vondel's woorden: „Een vrouw Is duizend mannen te 
erg", nieuwe inhoud. 
Claartje verenigt olie gaven in zich, welke een volksmenster zou- 
den sieren. O, Claartje, toen je ons naast de Sjeptemberartisten de 
Meikevers schilderde, heb je stormenderhand ons hart veroverd. 
Wat   je   ook  verder   volgens   sommigen' verkeerd   gejegd mocht 
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hebben, we wisten allen, dat 
je het goed bedoelde. We 
hebben je van het ene in het 
andere applaus gedragen. Ge- 
boeid hebben we naar jou ge- 
luisterd, zoals je daar stond met 
je bezielende ogen onder het 
achter de oren weggestreken 
haar. Als er zijn, die geslapen 
hebben, dan heb jij de alarm- 
klok geluid om hen uit, de dom- 
mel te wekken. Of was jij het 
die het meest van allen uiting 
gaaft aan hetgeen in het hart 
van  zovelen  onzer leeft? 

Den Doolaard declameerde 
voor ons. Wat was het fijn hem 
nu in levende lijve voor ons 
te zien, de man, die van Lon- 
den uit ons zo menigwerf een 
hart onder de riem stak. Is het 
te bout gesproken om te zeg- 
gen, dat hij beter dan wie ook 
aan de overkant onze strijd 
doorvoelde? Zijn verzen schon- 
ken ons ogenblikken van diepe 
vreugde en bewogenheid. 
En tenslotte stond ook Frits de 
Zwerver voor ons op het po-i 
dium. Hij had al vroeg in de 
morgen een poging gedaan in 
de massa „onder te duiken", 
welke poging echter tijdig ver- 
ijdeld was. En zoals hij een- 
maal in het heetst van de strijd 
van de kansel ons vroeg onze 
plicht tot verzet te verstaan, 
zo vroeg hij ons nu te strijden 
in de geest onzer gevallen ka- 
meraden. Een gelofte, welke hij 
ons staande liet doen. 
Tevoren herdachten wij in stil- 
te de vrienden, die van ons 
gingen, starend naar de vlag- 
genmast, waaraan onze vader- 
landse driekleur halfstok woei. 
Twaalf KP-ers hadden daarbij 
de wacht betrokken. En een 
hunner hees vervolgens de vlag 
op volle hoogte. 
In dit middaguur was de zon 
op volle sterkte doorgebroken, 
sprankelde lichtglanzen op de 
bosgrond en begon een lichte 
wind de toppen der bomen te 
beroeren. 
Moge er ook in ons hart zijn 
na deze Herdenkingsdag, het 
ritselen van een frisse wind, 
die de hof van ons leven door- 
waait, opdat de geest, waaruit 
ons verzet geboren wera, over 
ons vaardig blijve. 
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ïïend&ulag. 27 Juni 1946 
Het was mooi  weer. 
De  dag  ervoor   was  zwaar  bewolkt  geweest.   De 
dag   erna   regende   het    „De   Bilt"   had   voor 
Donderdag ook regen voorspeld. Ondanks dit som- 
bere bericht hadden de deelnemers uit het „hoge 
Noorden", uit het „warme Zuiden", maar ook 
de bezoekers uit het Gelderse Achterland, van de 
Waddeneilanden, overal vandaan, zich 's morgens 
vóór dag en dauw opgemaakt voor de reis; de 
reis naar Zeist. 
Tegen 11 uur begonnen ze binnen te komen; de 
Zeeuwse zwoegers, de Drentse boeren, de Urker 
vissers, de Limburgse (nu nóg) ondergrondse wroe- 
ters. Uit welke plaatsen in ons dierbaar vaderland 
waren geen vertegenwoordigers gekomen naar hun 
dag der belofte-lossing: de grote herdenkingsdag 
van de LO en de LKP? 
Eens allen vreemd voor elkaar, nu een grote fami- 
lie, zoals „Frits de Zwerver" het later, op de dag 
zou noemen. In autobussen, per trein, tram of fiets 
kwamen ze; rijen auto's, soms voorzien van grote 
biljetten met LO of LKP erop, stonden Donderdag 
in Zeist rondom het Landdagterrein geparkeerd. 
Al vroeg waren de plaatselijke padvinders en poli- 
tie op hun post, zowel rondom als op het terrein, 
om de hele organisatie vlot te doen verlopen. Dat 
is hen gelukt, prima geslaagd mochten alle toebe- 
reidselen  heten. 
Toen de eerste bezoekers het terrein betraden, 
bracht de luidsprekerwagen reeds muziek ten ge- 
hore. 
Naarstig waren de mensen van Polygoon bezig 
hun filmapparaten op te stellen, kwam ook de 
reportagewagen van Radio Nederland het terrein 
óp rijden. 
Op de bosrijke vergaderplaats zelf was alles in- 
gericht, zoals het op een dergelijke massabijeen- 
komst behoort te zijn. Op een heuvel midden in 
het bos was een vlaggenmast geplaatst, ervoor 
een groot kruis gelegd. Een katheder met micro- 
ioons stond gereed de sprekers te ontvangen! 
Terzijde van de heuvel is een lange rij tafels 
voor de pers neergezet, aan de overzijde daarvan 
de muziektent. Voor het spreekgestoelte was plaats 
gereserveerd voor de speciale genodigden, de nage- 
laten betrekkingen ook van onze gevallen vrien- 
den. De padvinders zorgden voor de onvermijde- 
lijke EHBO-post, die vrijwel overbodig leek op 
deze rustig verlopen dag. Een consumptietent 
zorgde op deugdelijke (zij het dure) wijze voor 
den inwendigen mens. En dan stond op het terrein 
een stand voor De Zwerver. Vele schreden richt- 
ten zich die dag daarheen, ook al door de reclame- 
borden voor Zwerver en Gedenkboek, die vele 
bomen over het gehele terrein „versierden". De 
programma's, door koeriersters en padvindsters 
verkocht, vonden gretig aftrek. 
Om elf uur begint de Koninklijke Zeister Harmo- 
nie haar zwate, maar dankbare taak. Afgewisseld 
met gramofoonplaten brengt zij pittige marsmuziek 

• ten gehore. 
Intussen stromen de bezoekers binnen, komen ook 
de genodigden, ontvangen door een speciale com- 
missie. Onder hen waren o.a. op te merken, de 
volgende intiemere relaties van de K.P.: Mevrouw 
Oranje, Prof. Pompe, Generaal H. Koot, com- 
mandant der B.S. 
Precies om kwart voor twaalf — na inleidende 
muziek ^van de Harmonie en na het gezamenlijk 
zingen van „Geluckig Vadierlant" uit Valerius' 
Gedenckklancken, beklimt „Oom Jan" uit Zeist 
het spreekgestoelte om zijn welkomstwoord uit te 
spreken. 

REDE OOM JAN. 

Vrienden, 
Zo is dan eindelijk de dag aangebroken. De dag 
van LO-LKP. De herdenkingsdag. 
W« hebben er reeds tal van malen over gesproken 
hoe heerlijk het zal zijn om die grote familiedag 
te houden. Want de LO met de LKP is toch voor- 
zeker één grote familie. Ja, we waren en we zijn 
één grote familie, die nu 27 Juni 1946 haar grote 
familie-gedenkdag gaat houden. 
Het is ons als LO te Zeist een eer, dat onze 
plaats is aangewezen als de plaats van samen- 
komst. Zeist, de Stichtse Lustwarande. Was het 
al niet de bakermat der LO, voorzeker mogen we 
bogen op de eerste medewerkers en grondleggers 
van de LO-organisatie. Wie denkt hier niet on- 
willekeurig aan onzen onvergetelijken Cari Stomp. 
Hoe zou zijn hart gepopeld hebben, wanneer hij 
U het Welkom op dit uur had mogen toeroepen. 
Ja .Welkom gij allen, die gekomen zijt van Oost 
en West, van Noord en Zuid, om op deze gedenk- 
dag hier tezamen te zijn. Welkom, nabestaanden, 
vrouwen, kinderen en verloofden. Weet, dat dit 
inzonderheid Uw dag is. 
Welkom al gij  trouwe werkers, die hier als  het 



ware in één groot familieverband bijeen zijt. Wel- 
kom gij KP-ers, die het aan de LO mogelijk maak- 
te haar werk te kunnen doen. 
Welkom gij gastheren en gastvrouwen, zonder wie 
het ons ten enenmale onmogelijk geweest zou zijn 
ons werk te verrichten. 
Welkom gij onderduikers, die hier te midden van 
Uw verzorgers en vrienden, nu vrij kunt adem- 
halen. 
Welkom gij allen, die hier nu bijeen zijt om te 
gedenken. Te gedenken de grote daden des Heren, 
die Hij gehouden heeft met ons land en volk. 
Te gedenken wat er in de voorbijgegane jaren 
is geschied. Maar vooral te herdenken allen die 
in die afgelopen jaren uit onze familie<|heengingen. 
Want'nog eens, deze dag is onze grote familiedag. 
Maar er zijn er hier meer die van hunne genegen- 
heid deze dag willen blijk geven. 
Het is ons een vreugde hier te mogen begroeten 
en welkom te heten vertegenwoordigers van vrij- 
wel alle Nederlandse verzetsorganisaties, van de 
Stichting '40-'45 ook. Ik wil hier geen namen 
noemen. Slechts één uitzondering zou ik willen 
maken. Dat de heer A. den Doolaard niet alleen 
hier aanwezig' heeft willen zijn, maar ons ook 
op zijn declamaties wil vergasten, verheugt ons erg. 
Oom Jan huldigde den Doolaard ook als de spre- 
ker van Radio Oranje, die ons in de oorlogsjaren 
zo tot steun is geweest. 
Moge deze dag de band, die er reeds bestond, zo 
mogelijk nog hechter maken. 

Na deze welkomstwoorden is de Kon. Zeister 
Harmonie weer aan de beurt. Dan opende „Henk" 
met gebed, waarna hij de volgende stijlvolle ope- 
ningsrede hield. 

REDE HENK. 

Henk herinnert er in zijn openingswoord aan, hoe 
wij ons de tijd na de bevrijding zo anders hadden 
voorgesteld. Wij hoopten onze idealen verwezen- 
lijkt te zien. Doch inplaats van enthousiasme heeft 
teleurstelling zich van ons meester gemaakt. Daar- 
om is dit jaar zwaarder dan de verzetsjaren. Velen 
zelfs te zwaar. Ze zijn stuurloos of in voortduren- 
de opwinding. 
Het is bitter te moeten constateren, dat ons volk 
het verzet niet begrepen heeft. Het is een wee- 
moedige ervaring als we als verzetsvnenden be- 
merken, hoe we vaneen wijken en op nieuwe wegen 
gaan. En tenslotte — en dit is een verbijsterende 
ervaring — komen wij schoorvoetend tot de er- 
kenning, dat wij ons eigen verzet niet ten diepste 
begrepen   hebben. 
Wij zijn nu bijeen om onze vrienden te herden- 
ken. Denkend aan hen, die ons ontvielen, moeten 
wij de rekening opmaken met ons volk, met ons- 

zelf. We moeten begrijpen, waar we staan en hoe 
we verder zullen gaan. We mogen niet haatdra- 
gend zijn. Het gaat niet om personen. We moeten 
het groot en nationaal zien. Ook zij, die ons ont- 
vielen leerden in hun beste ogenblikken de haat 
uit het hart te bannen. Denkend aan hen moeten 
wij leren minder bitter te zijn, met minder wee- 
moed en verwarring verder te gaan. Vertrouwen 
en moed moeten wy winnen door te begrijpen. 
We zullen onze gedachten aanknopen aan de er- 
varingen van dit jaar. 
Dat we uiteenwijken, noemde ik een weemoedige 
ervaring. De geschiedenis speelt er zijn onverbid- 
delijk spel in, maar dat is geen noodlot. 
Zoals God ons bracht in het verzet, zoals hij hen, 
die het harnas moesten afleggen, aanwees, zo 
brengt hij ons thans op nieuwe wegen. Jaag niet 
voorbij aan de ogenblikken van samentreffen. Dat 
zijn kostbare ogenblikken. De herinnering is nooit 
alleen weemoedig. Het is de basis van ons toe- 
komstvertrouwen. Zo ook deze dag. 
Bitter is de ervaring van de miskenning van ons 
verzetsraotief. Dat gebeurt niet openlijk. Het wordt 
gefluisterd. Als laster gaat het van mond tot mond. 
Dat wij gehandeld hebben uit: eerzucht, hebzucht, 
bandeloosheid. Dit is een lasterlijke aantijging. 
Het troost ons, dat zij, die zo fluisteren, daarmede 
eigen motieven blootleggen, die hen tot verzet ge- 
bracht zouden hebben, als zij er ook de moed toe 
gehad hadden. De nood en de schending van onze 
rechten en vrijheden had voor ons de consequentie 
helpen en verzet bieden. Dat was de eenvoud en 
spontaneïteit van het begin. Plaats voor hebzucht 
of eerzucht was er niet. 
Dan begonnen wij te leven in de bekoring van 
de rechte weg, kregen steeds meer afkeer van de 
slingerwegen. Niet in de zon van beloning en 
eer, baadde die weg. Het was ploeteren en zwoe- 
gen en de zware schaduw van gevangenis en dood 
viel over die weg. 
Bandeloosheid en ' zucht tot avontuur? Wij zijn 
niet bang voor een onderzoek. 
Er is geen kraak te veel gezet. Alles gebeurde 
na ernstig overleg en veelal biddend. Er was dis- 
cipline en verantwoordelijkheidsbesef. Thans blijkt 
dat  het  Nederlandse  verzet   zich  het  meest  van 

alle verzetsbewegingen, zelfbeperkingen heeft op- 
gelegd en het best georganiseerd was. Als ondanks 
deze feiten er nog geen begrip voor ons werk is, 
zal de historie ons recht doen. Wij wachten rus- 
tig af. 
Het is tenslotte een verbijsterende ervaring, dat 
wij ons eigen verzet niet verstaan. Dat er oud- 
verzetslieden zyn, die derailleren, zich vergrijpen, ' 
elkaar opzij dringen, eigen vrienden vergeten, 
geeft ons evenveel droefheid als de tegenpartij 
leedvermaak. 
't Gaat hier echter om hen, die het nog oprecht 
met ons land menen. Laten wij de dingen niet te 
incidenteel zien. Het is niet zo, dat alleen nog 
berechting en zuivering ons kunnen redden. Vergis 
U niet. De prijs zou U ontgaan, en de strijd zou 
vergeefs blijken. 
Wat moeten wij dan begrijpen? Waarom ging 
het verzet? Om geestelijke vrijheid. Om nationale 
zelfstandigheid. 
Wat het eerste betreft, de strijd ervoor bestond 
al voor 1940 en bestaat nu nog. Deze strijd neemt 
zelfs toe in tempo, omvang en intensiteit. Ken- 
merkend is nu de toenemende machteloosheid, om 
te weren, wat niemand wil en toch als een scha- 
duw blijft hangen. 
Ik zie het zo, dat God hierin de rekening presen- 
teert aan een wereld, die Hem niet meer nodig 
meende te hebben. We staan bij de scherven van 
ons droomgebouw. De waarborgen voor de vrede 
liggen niet in een horizontaal vlak. Vrede en vrij- 
heid zijn alleen verticaal te verankeren. Terug- 
keer tot God en zijn geboden is voorwaarde daar- 
voor. 
Wat is deze natie? We ergeren ons aan de massa. 
Doch vergeten we niet, dat de massa niet beslist. 
De historie leert, dat hoogstens 10% in een volk 
de beslissingen neemt. Zijn wij dat? Zeker nog 
niet. We lopen gevaar er nooit voor in aanmer- 
king ' te komen, omdat we de betekenis van het 
verzet niet begrijpen, niet doorzien waartegen en 
waarüoor we streden. Omdat we onze kracht ver- 
teren in zuivering en berechting. 
Wij bijten ons vast in gevallen. We moeten echter 
leren zien, dat de oogst van het verzet niet dit 
jaar, maar over to jaar, 20-jaar, 30 jaar pas zal 
worden binnengehaald. Het is onze roeping deze 
winst binnen te halen. Wij waren niet alleen 
stoottroepen van het verzet, wij willen ook stoot- 
troepen van de vrijheid der natie zijn. 
Dan zullen we aan de volgende voorwaarden moe- 
ten voldoen: 
1. de bezetenheid van zuivering en berechting 

kwijtraken. 
2. aan 'karakter bekwaamheid paren. ' Kortweg: 

we moeten ons door studie voorbereiden. 
3. de onderlinge band van vertrouwen in stand 

houden. Ik denk daarbij niet aan organisaties, 
aan het smeden van plannen, maar aan de 
sfeer van vertrouwen, die ons door de moei- 
lijkste ogenblikken he1en hielp en waardoor 
we nu de nationale geest in ons volk levend 
moeten houden. Een sfeer, die 'het onderling 
begrijpen zonder veronachtzaming van, ja met 
waardering voor Verschillen en overtuiging, 
mogelijk maakt. 

De oogst van óns verzet, dat is de geestelijke 
vrijheid, dat is ook ons volk als levende bloeiende 
natie. 
Vrienden, wij zijn verplicht aan ons verzet, aan 
de nagedachtenis van onze vrienden, die ons ont- 
vallen zijn, de oogst van de strijd binnen te halen, 
al was het pas over twintig jaar. 

In verband met de radiouitzendingen moet aan de 
tijd stipt de hand worden gehouden. Daarom wordt 
het hele programma vlot achter elkaar afgewerkt. 
Op de rede van „Henk" volgt direct de gloed- 
volle rede van „Victor". 

REDE VICTOR. 

Pastoor Victor ving aan met de opmerking, dat 
een herdenking zich allereerst en uiteraard op de 
doden richt. Maar ook voor hen, die gevaar en 
dood overleefden, kan het goed zijn te herden- 
ken. Niet om zich te verliezen in een dankbaar 
doch overigens onvruchtbaar gemijmer over wat 
voorbijging, doch om gesterkt door de herinnering 
aan wat „toen" gebeurde en kon, ook het „nu" 
aan te kunnen, en zelfs om nog moed en ver- 
trouwen over te houden voor wat komen zal. 
We dachten, dat er iets gebeurd was met, iets 
gegroeid was in het Nederlandse volk, dat de 
mokerslagen van het Duitse barbarisme heel die 
ombouw van ons persoonlijk , en maatschappelijk 
leven en welke zich uit in corruptie, baantjes- 
jagerij, ellebogen-politiek, vriendjes-begunstiging, 
of hoe het nog meer mag heten, zou hebben 
neergeslagen. 
Maar het is anders geweest. De bezettingsjaren 
waren zwaar en de offers onmenselijk wreed, maar 
zwaarder nog en wreder was de vrijheid. Bukkend 
strijden en desnoods vechtend ondergaan voor het 
geweld en  de overmacht van je  vijand is  beter 

te dragen, dan je kracht en je wil ongebruikt te 
moeten laten, omdat je eigen volk je niet wil. 
Ontgoocheld  en teleurgesteld zijn we.  Neen, ont- 
kennen  geeft niets.   Het land  loopt  vol  teleurge- 
stelden en wij lopen mee. 
Dat is zwaar en wreed — en als ik U met dui- 
zenden zo voor mij zie — vooral gij jonge kerels 
en jonge meisjes, die alles deed en alles gaf, omdat 
een geheimzinnige stem U geroepen had in het 
verzet — dan weet ik dat mij als oudere, als één 
van Uw geestelijke leiders, slechts één woord past: 
Bese/t de werkelijkheid van toen en nu! — dan 
weet ik, dat ik het recht en de plicht heb, om 
Sint Paulus na te spreken: „Herinnert 11 de dagen 
van liw verdrukking", — dan weet ik, dat we 
vandaag naast onze dierbare doden ook ons eigen 
verleden moeten herdenken. 
We zijn teleurgesteld, maar we hebben niet ge- 
faald. We zijn ontgoocheld, maar onze inzet is 
niet doelloos geweest. Onze vrijheid was geen 
bevrijding, maar we hebben niet tevergeefs ge- 
streden. 
Ik zal U niet spreken over wat men van ons 
denkt. Ik zal de litanie van benamingen, welke 
men ons geeft, van naïeveling tot en met geluk- 
zoeker en losgeslagene toe niet herhalen. 
Laten we ons liever bezinnen op de werkelijkheid, 
waarom we de strijd zijn begonnen. 
En al ben ik er van doordrongen, dat wij ver- 
schilden   gelijk  de  gezinnen,  waaruit wij   stamden 
— toch zou ik onze eigen en diepste overtuiging 
geweld aandoen, wanneer ik hier de aloude en 
nooit stervende kracht van ons Cbrisfe/ijk geloof 
zou verzwijgen. 
Wij hebben begrepen dat hier geen strijd van mens 
tegen mens, maar van systeem tegen systeem, van 
levensbeschouwing tegen levensbeschouwing — van 
Christendom jegens heidendom werd gestreden. 
We hebben geweten, dat we, om alles te winnen, 
eerst moeten durven verlaten en verliezen: huis, 
werk, vrouw, kinderen. 
We hebben, als ik de woorden mag gebruiken 
van haar, die niet alleen 40 jaar de eerste was 
in 't land, maar ook de eerste werd in het verzet 
— onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina — 
toen hebben we ons boven ons zelf uitgeheven in 
de overtuiging, dat het tenslotte ging om waar- 
den, hoger zelfs dan het leven. 
Dat is de werkelijkheid. Daarom hebben we ge- 
streden, daarom geleden, daarom alles geriskeerü. 
Om die werkelijkheid zijn we boven ons gewone 
doen uitgeklommen, hebben we alle kleinigheid en 
persoonlijke eerzucht afgelegd — hebben we ver- 
schillen overbrugd — hebben we voor anderen 
geleefd — zijn we naamlozen geworden — uitge- 
drevenen — gezochten, zwervers. 
En zouden we daarin hebben gefaald? Is met zo'n 
achtergrond onze strijd 'n dwaasheid geweest? Of 
nog anders; vochten we zó tevergeefs, omdat de 
reactie van nu onze strijd van toen tracht te ver- 
doezelen? Als wij gefaald hebben, dan is het 
slechts in dit ene: dat wij te gauw aan de eind- 
overwinning hebben gedacht — dan is dit omdat 
onze geest nog niet krachtig genoeg is geweest, 
om heel ons volk te doordezemen. 
Doch dan is in het licht van het verleden de 
werkelijkheid van nu ook geen andere dan deze: 
dat we de heilige plicht hebben om die geest ver- 
der te dragen — uit te dragen naar buiten. De 
maatschappij in — onze omgeving in. 
En zo de reactie ons de toegang naar boven wei- 
gert, goed, dan moeten we over die teleurstelling 
heen, die geest uitdragen naar beneden, naar eigen 
omgeving, eigen gezin, eigen werkmilieu — in 
onze vreugde en droefheid, in alles naar ieders 
vermogen. 
Dan is in het ontgoochelende heden dit de werke- 
lijkheid: dat we, volgend het voorbeeld van de 
besten van ons, die hun werk met het offer van 
hun leven bezegelden, ook het offer van onze 
teleurstelling aanbieden als het steeds zekere on- 
derpand van ons slagen. 
Dan is voor ons overlevenden op deze Herden- 
kingsdag dit de werkelijkheid, dat wij God danken, 
dat we illegaal mochten zijn — dat wij onze duiJ 

zenden doden na leren stamelen, zoals daar ge- 
schreven stond op die celdeur van het Haagse 
Binnenhof: „God help mijn vrouw en kinderen — 
God, help Holland — ik kom terecht". Dan is 
dit de werkelijkheid, dat wij leren bidden als Am- 
brosius en z'n medegevangenen in de bunker van 
Vught: 
„God, ik dank U, dat ik gedurfd heb, 
ik dank U, dat ik in m'n jonge leven zoveel voor 
anderen heb mogen doen". 

Uit de muziektent klinken dan de schone accoor- 
den van Beethoven's „Egmont-ouverture". Met 
spanning luistert het grote publiek naar deze, 
vooral in dit bosrijke decor zo mooi klinkende 
toneri, zoals het ook in doodse stilte naar de 
redevoeringen luisterde. 
„Bob"   den  Doolaard,   de   man,   die  ons,  verzets- 

(vecvolg pag. 6) 
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mensen, die het gehele Nederlandse volk ook, zo 
prachtig geholpen heeft zelfs de moeilijkste tijden 
van de bezettingsjaren door te komen — Den Doo- 
laard heeft zich bereid verklaard deze dag op te 
luisteren met zijn voordrachten. Zoals zij eens 
met spanning naar zijn stem uit de luidspreker 
luisterden, zo zitten nu vijfduizend mensen vol 
gespannen aandacht naar zijn prachtig voorge- 
dragen declamaties te luisteren. 
Zijn gedicht over 18 doden klinkt door de bossen, 
gevolgd door  Executie. 
Dan   wordt   door   „Bob-KP"   „Het   KP-werk   be- 
licht " 

REDE BOB. 

Voor Augustus '43 was er in ons land geen orga- 
nisatie, die in landelijk verband het gewapend ver- 
zet ter hand nam om daarmee de bezettende 
macht dwars te  zitten. 
In de periode na Mei 1943 groeide het verzet 
tegen het nationaal socialistische monster. Het was 
duidelijk, dat tegen de totale oorlog en de totale 
moffenterreur op elk gebied, maar één antwoord 
te stellen was: verzet, maar dan ook totaal verzet. 
In een vergadering van de grote beurs, de latere 
Top LO, namen midden Augustus '43 Sjaak en 
Arie het initiatief, om tot een KP organisatie te 
komen. Het werk van de KP werd veelomvattend: 

Ie Was het een vereiste, dat de LO maandelijks 
vojdoende van het steeds stijgende aantal 
distributiebescheiden werd voorzien, hiervoor 
werden distributiekantoren  gekraakt. 

2e Moesten onderduikers en illegale werkers voor 
zover mogelijk beschermd worden, door hen 
zonodig uit politiebureaux, gevangenissen of 
tijdens transporten te bevrijden. 

3e Werden nieuwe Duitse maatregelen gesabo- 
teerd, waardoor arbeidsbfureaux, bevolkings- 
registers en soms p.b.h.'s met een noodzakelijk 
bezoek werden vereerd. 

4e Bestond de noodzaak overvallen te plegen op 
voorraden wapenen om in eigen behoefte te 
voorzien. 

5e Vroeg de sabotage op velerlei gebied de aan- 
dacht. 

Met deze opgave nam de LKP de ongelijke strijd 
op tegen den bezetter. Van Januari tot eind Aug. 
'44 groeide het aantal leden der organisatie van 
200 tot 500, ondanks de zwaardere opdrachten 
en grote verliezen in de felle strijd. 
Over het algemeen waren de K.P.-ers jonge, een- 
voudige kerels, die wisten welke verantwoording 
en welk risico door hen genomen werd, kerels die 
daarom het offer van hun leven, zonodig wilden 
brengen. 

Nooit zijn bepaalde categoriën tegenstanders 
vogelvrij verklaard. Het neerschieten van provo- 
cateurs en SD-ers werd van te voren wel over- 
wogen, vaak zelfs tot een gewetenszaak gemaakt. 
De leiding der organisatie behoefde nooit het werk 
te activeren, dag en nacht werkte ieder voor het- 
zelfde doel. 
In deze sfeer groeide een geest van vriendschap, 
opoffering en vertrouwen, die onverbrekelijk werd. 
Zo werd reeds spoedig gesproken van een K.P.- 
mentaliteit. 
Het aantal overvallen nam grote afmetingen aan, 
waardoor vrijwel de gehele politiemacht hier te 
lande gebonden werd door bewaking van distri- 
butie-kantoren, bevolkingsregisters en krbeids- 
bureaux. Zo werden in ruim een jaar tijds onge- 
veer 160 distributie-overvallen gepleegd en hon- 
derden gevangenen bevrijd. Tegelijkertijd werd op 
grote schaal de sabotage voorbereid om straks bij 
een geallieerde opmars alle mogelijke steun te 
verlenen, die maar mogelijk zou zijn.-' 
In de zomer '44 werd vrijwel de gehele oude lei- 
ding der L.K.P. gearresteerd met tussenpozen van 
slechts enkele weken. Zwaar trof ons de slag bij 
de Weteringschans, waar 15 man vielen door ver- 
raad. Maar ondanks alles ging de K.P. door en 
de maand Augustus leverde een aantal bonkaarten 
op, voldoende om drie maanden lang 140.000 on- 
derduikers  te   voorzien. 
Onder leiding van Frank, de Landelijk Sabotage 
Cdt, werd krachtig toegeslagen en de L.K.P. kan 
trots zijn op haar aandeel in de sabotage in B.S.- 
verband. Frank met velen van zijn vrienden en 
de besten onder ons, brachten daarbij het offer 
van hun leven. Het totaal aantal verliezen der 
L.K.P. bedraagt ongeveer 250 man. Zij allen 
brachten in praktijk, het gedicht op het K.P.- 
legijjmatiebewijs: 

Wordt nog eens in later dagen 
Neerlands   vlag  ten   strijd  ontplooid. 
Stervend  zullen wij  haar schragen. 
Maar die vlag verlaten    nooit I 

Zo ook de berechting en de zuivering. Veel liep 
na de bevrijding anders dah wij gedacht hadden, 
doch   we  wisten   allen   reeds   vóór   de   bevrijding. 

dat óns daarna nog een taak zou wachten. Ge- 
lukkig zijn er duizenden buiten illegale kringen, 
die deze problemen voelen als wij. Met hen zul- 
len wij als Nederlanders de strijd aanbinden, 
trouw aan de idealen van onze gevallenen in be- 
zettingstijd, onverschillig waar wij den nieuwen 
vijand  ontmoeten. 
God, die het werk van de L.K.P. zo rijkelijk 
zegende in de afgelopen jaren zal ook in de toe- 
komst ieder onzer nabij zijn, wanneer wij maar 
optrekken  met  Hem. 
Zo zullen wij dan onze taak opnemen, strijden 
èn overwinnen. 

Om kwart over eea kondigt „Oom Jan" aan, dat 
er vijf kwartier pauze zal gehouden worden. Voor 
zover   dat   nog   niet   voor   de   aanvang   gebeurde, 
worden   kennismakingen   uit   de   oorlogsjaren   her- 
nieuwd.   Vrienden,  die   elkaar   slechts   uit  brieven 
of   door   de   woorden   van   anderen   kenden,   zien 
elkaar   in   levende   lijve   voor   zich.   Mensen,   die 
elkander  dood   waanden,   ontdekten   elkaar  tussen 
de menigte. Velen dwalen over het terrein op zoek 
naar vrienden. Bij de consumptietent is een geroe- 
zemoes  van  mensen,   die  zich  even  willen  laven. 
Velen  ondernemen  een wandeling  naar de  Zwer- 
verstent om zich als abonné of als gegadigde voor 
de „Voorloper":  „Den vijand wederstaan......" op 
te geven. Gedurende de gehele pauze wisselt Bob, 
De Zwerver-administrateur, de gramofoonmuziek 
op vlotte wijze af, met zijn opwekkingen om allen 
op „de Zweryer" en „de Voorloper" in te tekenen. 
Onder dat alles wordt het irteegebrachte eten 
genuttigd, worden herinneringen opgehaald. 
Een samenzang „Wilt heden nu treden" opent om 
precies half drie het middagprogramma. Vele in- 
woners van Zeist en later gearriveerde gasten heb- 
ben zich nu onder de aanwezigen geschaard en 
luisteren mee naar de woorden van Wim F. C, 
die voor velen geheimen ontsluieren, waaraan zij 
hun leven hadden te danken. 

REDE WIM F. C. 

Als ik U dan mag vertellen over het ontstaan.van 
de Falsificatie centrale, dan is daaraan onverbre- 
kelijk verbonden de naam „Jacques de Weert", 
de oprichter en eerste chef van de FC—LO. Eind 
1942 begin 1943 begon hij met de eerste uitgiften 
van valse papieren en stempels op grote schaal. 
Deze papieren werden aan diverse groepen in den 
lande verstrekt, o.a. ook aan de LO. 
AI spoedig kwam Jacques tot de ontdekking, dat 
hij met z'n zeer beperkte contacten niet goed en 
vlug genoeg kon werken en zocht nieuwe ver- 
trouwde contacten, die hij dan ook, door bemid- 
deling van mensen als de helaas in 1944 gefusil- 
leerde Theo Dobbe, bij velen Uwer beter bekend 
als Hans Hendriksen, alias Anthony, inderdaad 
verkreeg. 
Zo werd een soort kern van 4e FC geformeerd, 
die bestond uit Jeaques als algemeen leider, een 
kantoorhouder, een papierspecialist, een man voqr 
de drukkerijen, een man voor cliché's en stempels, 
twee eigen FC rechercheurs, later belast met on- 
derzoek naar nodige falsificaties en het verkrijgen 
van belangrijke originele exemplaren van legiti- 
maties en dergelijke, een hoofdkoerierster, ook wel 
secretaresse genaamd en twee koeriersters. 
Al spoedig was de opzet zo groot geworden, dat 
wij gebrek aan contacten kregen en toen we dan 
ook regelmatig contact kregen met de bekende 
LO-leider uit het Zuiden, Ambrosius, en deze 
voorstelde: de LO wil alle kosten van de FC op 
zich nemen", werd dit voorstel door ons geaccep-, 
teerd. Zo werd de FC omgedoopt tot FC—LO. 
De alleenwerkende falsificatie-mensen uit de LO 
werden aangetrokken en al spoedig ontstond een 
apparaat dat practisch geheel Nederland bestreek, 
met drukkers, stempelmakers, papierleveranciers, 
clichémakers, graveurs en dergelijke in veel plaat- 
sen over heel Nederland. 
Naar een destijds door ons gemaakte schatting 
had de FC—LO pl.m. 900 medewerkers. 
De arrestatie van Jacques was een ontzettende slag 
voor de FC. Velen van ons moesten duiken, con- 
tactadressen moesten veranderd worden, en slechts 
langzaam_konden we de FC weer reorganiseren. 
Mij werd gevraagd de leiding van de FC over 
te nemen en de FC begon haar werkzaamheden 
weer. 
Er werd afgesproken eens per week een kemver- 
gadering van de FC te beleggen, waarbij dan de 
Top van de LO vertegenwoordigd was in den per- 
soon van Ambrosius. 
Een van de eerste vervalsingen is geweest het 
bekende 2e klas spoorweg-abonnement voor rijks- 
ambtenaren, de z.g. rijksdienstkaart 2e klas. 
Uiteraard werd dit abonnement slechts in be- 
perkte mate uitgegeven en alleen aan mensen die 
dag in dag uit van de trein gebruik maakten. 
Wim noemde verder de ontzaggelijk vele verval- 
singen op, die in de loop der tijden door de FC 
werden geleverd. 

En dan wil ik even speciaal stilstaan bij de be- 
kende distributievervalsingen, zoals: 
bonnetjes om nieuwe inlegvellen te verkrijgen, 
idem, om tabakskaarten te verkrijgen, om dan 
vooral niet te vergeten de diverse soorten inleg- 
vellen die wij geleverd hebben in zeer grote aan- 
tallen. 
Als er een legitimatie gemaakt werd, dan behoor- 
den daar natuurlijk onvermijdelijk stempels bij, die 
dan ook prompt gemaakt werden. 
De FC werkte hoofdzakelijk met rubberstempels, 
omdat hiermee altijd de beste resultaten werden 
bereikt. Ook werden in uitzonderingsgevallen nog 
wel eens clichéstempels gebruikt. 
In het geheel had de FC bij de bevrijding 1600 
stempels in eigen archief, alles in drievoud. Dan 
zijn er honderden stempels aan diverse groepen 
afgeleverd in de loop van de tijd, zodat naar schat- 
ting het aantal gemaakte stempels de 2000 over- 
schrijdt. 
Ik wil U dan verder vertellen, hoe het FC verging 
in en na de Septemberdagen 1944. Na dolle Dins- 
dag was er van behoorlijk contact geen sprake 
meer en met de grootste moeite konden de koe- 
riersters nog wat materiaal uit Nijmegen en Velp 
weghalen. Dit materiaal vervoerden zij gedeeltelijk 
per trein die regelmatig vanuit de lucht beschoten 
werd en gedeeltelijk liftende per Deutsche Wehr- 
macht auto. 
Het meeste materiaal bleef echter in Eindhoven, 
waar naartoe het kantoor in Juli-Aug. '44 ver- 
plaatst was, achter. 
Het hoofdkantoor werd in Den Haag gevestigd. 
Een eigen FC-koeriersverbinding 1-maal per week 
Den Haag—Zwolle v.v. werd in het leven geroe- 
pen, welke verbinding later tot 2 maal per week 
werd uitgebreid. En als ik dit vertel, kan ik niet 
nalaten een woord van waardering te spreken over 
onze Koerierster Nelly, die het heeft bestaan, on- 
danks sneeuw, vorst, regen en wind, de koeriers- 
lijn volledig en zonder onderbreking voor haar re- 
kening te nemen. 
De vervalsingen gaan dan weer op de oude voet 
voort, vooral op het gebied van persoonsbewijzen 
komt er een massa werk in verband met . de 
razzia's voor de te werkstelling in Duitsland. 
In Zwolle groeit het werk gestaag en wordt spoe- 
dig het hoogtepunt van de prestaties bereikt. Naar 
schatting worden daar 5000 z.g. slavenarbeiders 
met behulp van valse Bescheinigungen naar hun 
haardsteden teruggestuurd. 
De hongertochten langs en door Zwolle beginnen, 
de IJssel wordt gesloten. Duizenden mensen ont- 
vangen de door de FC vervalste brugausweisen en 
komen zonder moeilijkheden over de bruggen. 
Dan komen ook in Zwolle de razzia's voor de 
O.T. Het loopt storm met P.B. veranderingen, plus 
uitgifte Schanzauswe"ise, waaruit bleek, dat men 
aan de Duitse versterkingen werkte. 'Door deze 
Schanzausweise is ook het contact tussen het Wes- 
ten en het Noorden nog mogelijk gebleven. 
De FC Zwolle werd centraal punt voor alle pos- 
ten voor het Noorden van de LO, NBS en Trouw. 
Als ik dan tenslotte nog even mag terugkomen op 
de activiteit van de Afdeling Den Haag, dan moet 
ik in de eerste plaats de samenwerking met de 
PBS naar voren brengen. Was deze voor Septem- 
ber al goed, nadien was de verhouding voortref- 
felijk en het is ook voor een groot deel aan de 
PBS te danken, dat het werk in Den Haag zo 
goed vlotte. 
Het kantoor Den Haag werd voor de veiligheid 
gesplitst in drie delen, een kantoor van uitgifte, 
een voorraadkantoor en een archiefruimte, die zeer " 
verspreid over de stad lagen. 
De werkzaamheden in Den Haag waren velerlei. 
Vooral toen de 'stroom uitviel werden wij over- 
voerd met werk. 
Wij maakten clichékoppen voor diverse illegale 
bla/den, drukten inwisselingsbonnen, gaven PB's 
uit, drukten pamfletten en aanplakbiljetten en wa- 
ren op het laatst, bezig met het nadrukken van 
de beruchte a.g. niet na te maken „Rückstellungs- 
ausweis"  van Liese. 
Het laatste grote werk was de vervaardiging van 
het in het Westen bekende stempel: „Ave Ger- 
mania, morituri te salutant". 
Ik wil dan besluiten met vanaf deze plaats alle 
FC-medewerkers, waarbij er velen zijn, die ik niet 
persoonlijk ken, hartelijk dank te zeggen voor hun 
prachtig werk voor de FC—LO en zeker niet het 
minst voor de prettige kameraadschap, die zo ken- 
merkend was in. onze  FC. 

De Zeister Harmonie speelt nu de „Engelandvaar- 
dersmarsch", waarna „Clara" spreekt. Fel aankla- 
gend en enthousiast spreekt zij haar rede uit. 

REDE CLARA. 

„Clara", sprekend tot de schare, waarvan de brave 
burger nooit de namen wist, wilde de „Erfenis uit 
de Concentratiekampen" voor ons belichten. Wij 
kwamen uit de kampen, uit de gevangenissen met 



kloppende harten, wij hadden gebeden het te mo- 
gen overleven. Wij kwamen met de boodschap, 
van eenheid in strijd, van eenheid in lijden. Wij 
hadden samen gestreden in een bovenmenselijke 
positie en in bovenkerkelijk verband. Tijdens het 
verzet kenden wij slechts voornamen, geen titels, 
die afstand schiepen. In leven en dood konden 
wij  op elkaar  aan. 
Zingend zijn wij kamp Ravensbrück binnen ge- 
marcheerd. Wij hebben geleerd in de vreselijkste 
momenten te bidden en onze kerkdiensten te hou- 
den ter ere van dien enen goeden Vader, want 
Katholieken, Hervormden, Gereformeerden en 
Doopsgezinden wisten zich allerdiepst afhankelijke 
kinderen van één Vader, van één volk. Barones- 
sen, dienstboden, verpleegsters, intellectuelen en 
ongeletterden, allen waren volkomen één. 
Toen kwamen wij terug. Sommigen van ons licha- 
melijk gebroken, maar geestelijk sterk, met een 
hart brandende in ons. De ' vreugde werd getem- 
perd door het optreden van September-artisten en 
Meikevers, die zich naar voren hadden gedrongen. 
(Applaus). Zij hadden de plaatsen van onze ka- 
meraden ingenomen; wel te verstaan toen die 
plaats een plaats in de zon was geworden. Er 
was een „illegaal plutocratendom" ontstaan. Het 
gebeurde, dat men den schillenboer, die overvallen 
had gepleegd, niet meer als KP-er herkende,- men 
deed aan „politiek". 
Ik constateer dit met grote ontroering en betreur 
het. Nu spreek ik van de maatschappelijke mis- 
standen: de corruptie, de chantage, de malversa- 
ties, de handen-boven-het-hoofd-houderij in het sa- 
menstel van de gehele maatschappij. In deze chaos, 
in deze ontreddering worden de illegalen stuk voor 
stuk uitgerangeerd, in hun hemd gezet, beentje 
gelicht, onder de voet gelopen, kapot gemaakt. 
Hebt U gecapituleerd voor de conventie en de 
rust? Zeg niet: „Als het weer nodig is, doe ik 
het weer" en „Als het land in nood is kunnen 
ze weer op me rekenen". Dit land behoeft niet 
meer in gevaar te komen — nü is Uw hand. Uw 
schouder nodig. Het land wordt verscheurd door 
allerlei ongedierten en aasvogels, door uitbuiters 
en saboteurs van de wederopbouw en wat dies 
meer zij. Uw werk is niet beëindigd, zolang- er 
één KP-er niet op zijn benen staat, zolang één 
LO-er niet teruggenomen is in zijn werk, zolang 
de hoge heren niet zijn weggezuiverd en weg- 
gewerkt. Het is hun schuld, dat onze rijen zo 
gedund zijn, omdat zij, de beëedigde gezagsdra- 
gers en ambtsdragers, de prominenten in de staat, 
hadden leiding dienen te geven. Zij waren niet 
thuis, behalve een enkeling. De kapiteins gingen 
in het vooronder en lieten de matrozen in het 
stormweer alleen. En deze grote schuldigen zitten 
weer op hun groene zeteltjes en doen of er niets 
gebeurd is. Zij bitteren, roken hun witte of zwarte 
sigaren, rijden in hun wagens, en lachen de dwa- 
zen van het verzet uit. Het zij hun hier gezegd, 
dat er storm op til isl 
Ik zou wel eens willen weten hoeveel er onder 
U zijn, mannen en vrouwen, die strijdensmoe zijn. 
Niet veel, dat bestaat niet, zeker niet bij de 
echte mannen van de LO en de ruige mannen 
van de KP. Als wij tegen den mof durfden, dacht 
U daji, dat onze gepantserde mannen tegen de 
reactie zouden capituleren? Als wij dat zouden 
doen, zouden wij het offer van de onzen waarde- 
loos maken. Mannen, houdt het vaandel omhoog. 
Weest van 's morgens tot 's avonds attent voor 
de schreeuwende zorgen van de onzen. Niet zo 
terloops tussen de verkiezingsredevoeringen, maar 
van uur tot uur, van dag tot dag. Weest strijd- 
baar; indien wij het niet zijn, wie dan wel? Ver- 
wacht ge het van de collaborateurs? Van de on- 
gezuiverde ambtenaren? Van Hirschfeld, den ere- 
Ariër? Of van Frederiksen? Moeten zij het tempo 
van de Vaderlandse opmars aangeven? 
Denk aan hen, die tot hun laatste snik gevochten 
hebben voor hun land, hun ene Vaderland. Voor 
hun nagedachtenis blijven wij op de bres staan, 
voor de toekomst van onze kinderen en hun kin- 
deren. Ik weet zo zeker, dat geen waarachtig LO-er 
en KP-er rust zal hebben gevonden alvorens ieder 
behoorlijk is behandeld, alvorens het laatste kind 
van de laatste weduwe verzorgd is. Ik weet met 
absolute zekerheid, dat geen waarachtig LO-er en 
KP-er de strijdbijl begraven zal, voordat er wer- 
kelijk gezuiverd zal  zijn en berecht. 

É 
Weest  strijdbaar,   blijft  militant, 
Vreest niet mijn hand, 
Beeft niet mijn hart, 
Nog is  de dag verborgen, 
maar onze  schaduw glijdt door het land 
naar een schitterende  morgen. 

Herhaaldelijk .door applaus onderbroken bracht 
Clara haar requisitoir aan ons volk naar voren. 
Op vele aanwezigen maakte haar rede, mede 
door haar felheid,  diepe indruk. 

In stille aandacht luistert men naar de „Sympho- 
nia Finlandia" van Jan Sibelius. De tonen hiervan 
tekenden  het lijden van  het ons  zo na verwante 

Dit is het lot der paitisanen: 
Gebrand te worden en gekerfd 
Gelijk een waas te zijn verscherfd 
Druipend van bloed en bittere tranen. 

Van hoofd tot scheen te zijn bedekt 
Met d'eereteekenen der wonden, 

:  Door ketenen te zijn geschonden, 
Misvormd te zijn en uitgerekt. 

Dit is het loon der partisanen: 
Tien regels in 't geschiedenisboek, 
Een kuil, in een vergeten hoek 
En hier en daar herdenkingstranen. 

Wie, over vijf en twintig jaar 
Als straten naar ministers heeten, 
Kent nog den man, die heeft gesmeten 
Die eerste bom, in 't eerste jaar? 

Uit: De partisanen, 
door A. den Doolaard. 

,Zóó zag onze teekenaar H. van Ingen 
de Herdenkingsdag!" 

Finse  volk,  Zij vormden een goede inleiding voor 
de tweede serie declamaties van A. den Doolaard. 
Deze  begon  met  zijn bekende:  De  partisanen. 
De tweede declamatie van den Doolaard was: 
Twijfel. 
Zo mogelijk maakte dit laatste optreden nog meer 
Indruk op de verzamelden dan dat van 's morgens. 
De Treurmarsch van Chopin werd door het Mu- 
ziekkorps ingezet. Alle aanwezigen verhieven zich 
en twaalf KP-ers stelden zich op, rond de vlag- 
genmast. Toen de laatste tonen van deze rouw- 
muziek verstorven waren, viel een diepe stilte over 
het terrein. Ruisend stonden daar de bomen; zon- 
nestralen speelden door hun lover. Gedachten flit- 
sten door de hoofden van alle aanwezigen; herin- 
neringen, die in dit moment veelal naar onze ge- 
storven kameraden gingen. De muziek zette na 
een minuut stilte het Wilhelmus in. En diep ont- 
roerd luisterden allen naar de tonen van het 
volkslied van het land, waarvoor al die mensen 
vielen. Tijdens het spelen van het Wilhelmus hees 
één der KP-ers de vlag, die voordien halfstok had 
gehangen. 
Na deze korte, intens plechtige herdenking, nam 
„Frits de Zwerver" het woord. 

REDE FRITS DE ZWERVER. 

Op deze grote gedenkdag richt ik mij in de eerste 
plaats tot U weduwen, weduwnaren en wezen, 
verloofden, vaders en moeders, broers en zusters 
van onze gevallen kameraden. Wij hebben deze 
dag georganiseerd, in de eerste plaats voor U. 
Wij weten het, dat U het van tijd tot tijd zo 
moeilijk heb. En we weten ook, dat wij zo weinig 
helpen 'kunnen, dat we zo weinig kunnen doen, 
waardoor het grote verlies minder gevoeld wordt. 
De duizenden zijn vandaag bijeengekomen voor 
U. Het is vandaag de grote gedenkdag van onze 
gevallenen. Het zijn er zovele, dat het zelfs niet 
doenlijk is hun namen te noemen, laat staan om 
te memoreren wat zij gedaan hebben en hoe ze 
het gedaan hebben en wat zij hebben moeten lij- 
den. De betekenis van hun werk naar waarde 
bepalen kunnen wij niet. Wij staan nog veel te 
dicht bij de gebeurtenissen van de jaren 1940-'45 
om te kunnen zeggen, wat zij voor ons Neder- 
landse volk zijn geweest. Het is alles nog zo ver- 
ward. Er zijn zovelen, die uit allerlei duistere oor- 
zaken er belang bij hebben hun werk te kleineren 
niet alleen, maar zelfs de moed hebben het te 
veroordelen. Dat doet U pijn. Dat doet soms aller- 
lei bange vragen bij U rijzen. Vragen als deze: 
Zijn wij niet grote dwazen geweest, dat wij ons 
aan het werk gegeven hebben? Is het offer van 
onze dierbaren niet te vergeefs geweest? Is het 
Nederlandse volk van vandaag het waard, dat er 
zovele en zulke grote offers voor gebracht zijn? 
Wij zullen U vandaag met elkaar het duidelijk 
maken, dat deze offers niet tevergeefs zijn ge- 
weest. Ja, dat al lijkt het anders, dat onmogelijk 
kan. Wij moeten ons niet door de schijn laten 
leiden. Wij moeten de waarde van hun werk niet 
gaan afmeten met de maatstaven van mensen, die 
van ons werk niets begrepen hebben en er mis- 
schien nooit iets van zullen begrijpen.' Wij moeten 
ook de waarde niet gaan afmeten naar de dank- 
baarheid, die er nu voor hun werk is. Zelfs niet 
de dankbaarheid van hen, voor wie het leven werd 
gelaten, al weet ik dat er duizenden zijn, die God 
danken voor dit heldenwerk en God elke dag 
bidden om U te sterken. Het is bitter jammer, dat 
die dankbaarheid niet groter is en ons volk laadt 
daarmee bij vernieuwing een grote schuld op zich. 
Het is vandaag zo, alsof men bezig is in massa de 
idealen waaruit zij leefden en waarin gij gedeeld 
hebt, kapot te maken, te miskennen als dwaas te 
kwalificeren. Alles en alles is bezig U in de put 
te duwen, om U pessimist te maken. U durft van- 
daag haast niet meer spreken over de motieven 
van Uw man, vrouw, verloofde of kind. Men kijkt 
U aan met een medelijdend glimlachje en denkt: 
Hij had ook maar niet zo dwaas moeten zijn. 
Wij leven nog en zij zijn dood, wij zijn nog bij 
elkaar en gij alleen. Wij hebben pleizier en gij 
treurt. Wij zijn toch vrij en wat heeft hun werk 
nu bijgedragen tot onze vrijheid? Niets! We wa- 
ren toch wel vrijgekomen! Ze doen de moeite niet 
zich in te denken, waarom het gebeurd is. Offer? 
Och kom, geloof je dat er zo iets bestaat? Ze 
wilden er beter van worden of ze deden het uit 
sensatie of avontuur. Ellende hebben die illegalen 
over ons gebracht. En het zijn maar niet de eer- 
sten de besten die zo denken, nee integendeel, die 
gedachten vind je het meest Bij de mensen, die 
vandaag weer de touwtjes in handen hebben. Gij 
kunt alleen dan het hoofd boven water houden 
als ge trots 'kunt blijven niet op hen, maar op hun 
idealen, die hen bezield hebben; als ge er in het 
diepst van Uw ziel van overtuigd zijt, dat God 
hen riep en dat zij bij al hun gebrek gedreven wer- 
den door de geest van het offer. En nu werkt alles 
mee om dat mooie wat ge hadt en waarmee zij 
de dood ingegaan zijn kapot te maken. Nu heb- 
ben wij. vandaag met elkaar  een  zware taak op 



ons geladen, wij zijn uit alle hoeken van ons land 
gekomen in de eerste plaats om U! 
Jongens,, en meisjes, halve of hele wezen van onze 
kameraden, je vader of moeder die gevallen zijn, 
had jullie zo geweldig lief en uit liefde tot jullie 
hebben zij niet alleen het leven gegeven, maar 
alles, alles doorstaan. Houdt dat hoog, je leven 
lang. Laat het niet besmeuren door hen, die er 
fiiets van begrijpen. Leeft in hun geest en je leven 
zal gelukkig zijn. Wij znllen» jullie helpen. Wij 
hebben hen gekend, het mooie ideaal mogen voor- 
houden. Wij hebben medelijden met jullie, maar 
toch zeg ik, laat er een gepaste trots zijn, dat 
God je zo'n vader of moeder gaf. Wij bouwen 
vandaag een monument voor hen, het is niet van 
steen, het kost geen geld, het kost veel meer. 

' Je moet je zelfzuchtige ik gaan offeren. Uit liefde 
voor hen, want dat vragen ze nadat ze gestorven 
zijn. Dan heeft dat monument waarde voor Ne- 
derland. Zulke monumenten heeft het corrupte 
Nederland nodig. Zo alleen kan corruptie verdwij- 
nen. Ik denk aan jullie, kameraden, die gespaard 
zijn gebleven. Ik denk aan jullie onderduikers, 
voor wie ze in het bijzonder het leven lieten. Ik 
schakel me zelf niet uit. Want zij hebben ook 
voor mij, toen ik gevangen zat het leven ingezet, 
onze dappere KP-ers. Wij hebben iets, een klein 
beetje voor onze treurenden gedaan. Wij hebben 
misschien gewerkt voor Stichting 1940-'45. Het is 
plicht. Maar ik vraag vandaag nog veel meer. 
Ik vraag zoveel liefde als zij hebben gegeven. Uw 
leven lang. Wij hebben nog bijna niets afbetaald 
van de grote schuld aan onze gevallen kameraden. 
Zeg: ik zal in Gods kracht mijn best doen en 
dan zal deze landdag zijn grote zegen afwerpen. 

„Blijf met mij, Heer", werd tezamen gezongen,- 
een prachtige bekroning op de woorden van den 
grondlegger der LO. 
„Henk" dankte aflen, die meegewerkt hadden aan 
het welslagen van deze herinneringsdag, waarna 
Victor dankte en met het zingen van het zesde 
couplet van het Wilhelmus kwam een einde aan 
deze herinneringsdag. 
Men ging huiswaarts, druk zijn kritiek op en 
beschouwingen over deze dag gsvend, de meesten 
diep onder de indruk en overtuigd, dat deze her- 
denkingsdag nodig was geweest, om velen te wek- 
ken, uit hun na-oorlogse dommel. En als men 
's avonds naar de radio-reportage heeft geluisterd, 
dan zullen ongetwijfeld vel|n geknikt hebben bij 
de woorden van den verslaggever: „Vijf letters, 
LO-LKP, vijf simpele letters, die eens de hoop 
van velen waren". 
Beziet men deze plechtige dag, dan kan een woord 
van bewondering niet ontbreken. Woorden van lof 
voor de organisatoren, de mensen uit Zeist. Wat 
de kleine, hardwerkende Technische Commissie 
verricht heeft, is af. 
Alles klopte als een bus, tot het logies toe, dat 
enige honderden de nachten voor en na de land- 
dag bij verschillende inwoners van Zeist, Utrecht 
e.o. genoten. Een woord van dank aan deze men- 
sen is hier zeker op zijn plaats. P. 

Foto's 
van de Herdenkingsdag in Zeist. 
Er zijn verschillende aanvragen binnengekomen om 
foto's van de landdag beschikbaar te stellen. Onze 
foto-reporter heeft een serie uitmuntende foto's 
vervaardigd. Om echter — ook al in verband met 
de materiaal-schaarste — de prijzen hiervan zo 
laag mogelijk te houden, is besloten mapjes samen 
te stellen. Van heden af kunt U dus een herinne- 
ringsmapje krijgen. Dit bevat 10 foto's op brief- 
kaartformaat, waarvan 5 overzichtfoto's. De kaar- 
ten zijn prachtig uitgevoerd. Ze zullen slechts 
per mapje, dus niet los, verkocht worden. De prijs 
bedraagt ƒ 1.50 per mapje. Deze mapjes zijn volop 
te krijgen. U kunt ze bestellen bij de Redactie 
van „De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amster- 
dam-C., door een postwissel of het bedrag ad 
ƒ 1.50 in postzegels toe te sturen. Gelieve op Uw 
bestelling het woord „foto" te zetten. In 'beperkte 
mate is het mogelijk, andere — niet gepubliceer- 
de — foto-afdrukken te bestellen, die op boven- 
genoemd adres te bezichtigen zijn. De prijs van 
deze originele — meest groeps — foto's is ƒ 1.25 
per stuk. 
De mapjes worden onmiddellijk franco verstuurd. 
De fotjp's kunnen alleen op bestelling geleverd 
worden. Alle opgaven worden slechts uitgevoerd, 
indien ze betaald zijn. 
Voor de deelnemers aan de herdenkingsdag zijn 

4de mapjes ansichtkaarten een mooie herinnering; 
de foto's hebben meer waarde voor de enkelen en 
groepjes, die er op zijn afgebeeld. Maar ook voor 
hen, die niet aanwezig konden zijn, zijn deze 
afbeeldingen de moeite van het bezitten waard. 
Stuurt dus per omgaande Uw *bestelling, vóór U 
te Iaat bent. „DE ZWERVER". 

1 
Dringrende oproep 

Voor het welslagen van de plannen om 
een eigen historisch Gedenkboek onzer 
LO. en LKP. samen te stellen, is ten op- 
zichte van alle zaken, de medewerking 
van alle leden en medewerkers een eer- 
ste vereiste. 
De Gedenkboekcommissie gaat vanzelf- 
sprekend van het standpunt uit, dat het 
aan deze medewerking niet zal ontbre- 
ken. 
Zij doet daarom een dringende oproep 
om verschillende gegevens over onze 
verzetsactie, die in dagboeken, archie- 
ven, documentatiemateriaal, brieven 
van gesneuvelde medewerkers of an- 
derszins, ter beschikking te willen stel- 
len van het Secretariaat. 
Ons Gedenkboek moet ook ^i]n voorzien 
van een keur van foto's met betrekking 
tot ons verzetswerk. 
Gaarne wordt — indien zulks gewenst 
is — het materiaal, dat op deze wyze 
beschikbaar komt, t.z.t. aan den eige- 
naar weer teruggegeven. 
Niemand blijve achter! 

Inzendingen met het opschrift: Centraal 
Bureau LO.-LKP.-Stichting, „Afd. Ge- 
denkboek", Nic. Witsenstraat 21, Am- 
sterdam-C. 

ADVERTENTIES 
Wilt U brieven op advertenties, met vermelding van het 
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aant Bureau 
„De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C? 
De brieven worden ongeopend doorgestttordi gelieve dos 
geen berichten voor redactie of administratie erbij in 
te sluiten. 

Op Dinsdag de 16e Juli hopen 
Jo Dekkers „Ida" (bunker Vught) 

en 
Rinus van Nunen (Bureau Inl. Ned. Reg.) 

het H. Sacrament van het Huwelijk te ontvangen 
in de parochiekerk van den H. Lambertus te Etten 
(N-Br.) des morgens te 9.30 uur. 
Daarna zal  een plechtige  H.  Mis worden opge- 
dragen om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. 
Etten, Molenstraat C 54. 
Breda, Haagweg 249. 
Toekomstig adres:  Haagsche  Markt 23, Breda. 
Breda, Juni 1946. 
Gelegenheid tot feliciteren 14.30—16.00 uur. 

Willen zij, die zich pl.m. 5 Mei 1945 in Schwe- 
rin (Dl) bevonden, zich met steller dezes in ver- 
binding stellen tot het evt. verstrekken van nadere 
inlichtingen omtrent een groep politieke gevange- 
nen, die daar in Mei 1945 zou zijn aangekomen. 
Medewerking in deze dringend verzocht. Brieven 
onder nr. 196 a. d. blad. 

Namens de familie worden inlichtingen verzocht 
omtrent: M. C. Franken uit Rotterdam (illegale 
naam Tijs). Deze Franken heeft aanvankelijk in 
Rotterdam en omgeving illegaal gewerkt en is einde 
December 1944 uit Rotterdam vertrokken. Hij is 
het laatst gesignaleerd in de buurt van Maam, 
alwaar hij in BS verband tegen de SS zou hebben 
gevochten. Nadien ontbreekt ieder spoor. 
Signalement: klein van postuur, gezonde gelaats- 
kleur, blauwe ogen, van R. vertrokken in brand- 
weeruniform. 
Inlichtingen worden gaarne ingewacht bij de Nat. 
Documentatiedienst der Illegaliteit, Burgemeester 
Meineszlaan  110,  Rotterdam, Postbus 800. 

G. J. VAN DE WAAL. 

Gevraagd in net klein Chr. gezin, op de Veluwe, 
(waarvan de man nog niet uit gevangenschap is 
teruggekeerd) een hulp in de huishouding, liefst 
van Chr. beginselen. Brieven onder nr. 197 a. d. 
blad. 

N.a.v. het Algemeen Appèl der LO-LKP-Stichting 
is groot grafisch bedrijf in het Zuiden bereid een 
passende werkkring te bieden aan vak-technisch 
geschoolde LO-ers en KP-ers. Brieven ondei* nr. 
198 aan ons blad. 

Wie wil aan oud-KP-er met vrouw en dochtertje 
van 1 jaar, ongemeub. zit- en slaapkamer verhuren 
met gebruik van keuken te Amsterdam? Brieven 
onder nr. 195 a. d. blad. 

Wist U dat J 
in één der lanen rond ons Landdagterrein in Zeist 
een gehele familie in de tuin stond met emmers 
en  keteltjes  water om de dorstigen   te laven  
daarin de ware geest van hulpvaardigheid, zoals 
deze in onze organisatie leeft, werd aangevoeld  
er meer hulpvaardigen waren, die zulks minder 
goed begrepen, zoals de ijsco-man, die 35 cent 
rekende voor dezelfde pakjes ijs, die in de con- 
sumptietent 25 cent kostten, en de fietsenstallers, 
die liever twee dan één dubbeltje per fiets incas- 
seerden  
er circa 150 gasten in Zeist van logies moesten 
worden  voorzien  
dit een record was van de LO Zeist, die in de 
bezettingsjaren velen onderdak hielp, doch nooit 
tot een dergelijk aantal op één dag kon komen  
alle gasten enthousiast waren over hun kosthuizen 
en het jammer vonden, dat ze slechts één dag en 
één nacht in Zeist mochten „onderduiken"  
er een Landdagbezoeker was, die alle borden met 
opschriften over „De Zwerver" en het Gedenk- 
boek uit zijn hoofd leerde  
en hij toch nog verzuimde zich als abonné op te 
geven  en  niets  voor  het  Gedenkboek  inzond  
er op de sprekersheuvel op een gegeven ogenblik 
alleen maar mensen stonden, die er niet hoorden, 
zij vermoe'delijk dachten op een modeshow te zijn, 
de sprekers met deze luidsprekersinstallatie zich- 
zelf permanent stonden voor te  zeggen, 
er 4000 bezoekers meer geweest zouden zijn, als 
de R.V.I. voor de verst afgelegen provincies niet 
plotseling de vergunningen voor autobussen had 
ingetrokken, 
Bertus een kwartier lang met den burgemeester 
van Zeist stond te praten, 
hij één van ons zelfs aan hem voorstelde, 
hij ondanks 't verontwaardigde gezicht en 't pro- 
test van den man in kwestie, nog niet wilde ge- 
loven, dat hij een bok aan het schieten was, 
hij pas na het afscheid nemen ontdekte, dat 't de 
burgemeester niet geweest was, maar een goeie 
kennis uit de bezettingstijd. 

Jong echtpaar zoekt woning, étage of kamers, 
ongemeubileerd met keuken of kookgelegenheid, op 
nette stand. Rotterdam of omgeving, event. Delft, 
Den Haag, enz. Brieven onder nr. 199 a. o. blad. 

Wie kan het Vacantiehuis „De Terrorist" Ameland 
(Nes) helpen aan: 2 strandkarren, 1 kinderbijbel 
van v. d. Hulst en 1 orgel of piano? (desnoods in 
bruikleen). 

En weer als toen ! 
een beschrijving in boekvorm, over belevenissen 
van onze jongens in  Indië. 
Jot Polman, die wij reeds kennen, schreef het 
voor ons, die achterbleven. 
Bestelt dit interessante  boekje  nog heden bij: 
Lelox—de Hut»-Lieshout. Prijs: ƒ 0.75. 
Gedeeltelijke opbrengst voor de te bouwen Her- 
denkingskapel van gesneuvelde Stoottroepers, te 
Leeuwen. Te bestellen per postwissel. 

Daar ik, vóór mijn vertrek naar Suriname, niet 
meer in de gelegenheid ben, om van alle vrien- 
den, LO-ers en KP-ers, afscheid te nemen, wil 
ik het langs deze weg in De Zwerver doen. Nooit 
zal ik de prettige sfeer vergeten, waarin vaj heb- 
ben samengewerkt. 
Mijn nieuwe adres is: Steenbakkerijstraat 14, 
Paramaribo. 

a.b. van het s.s. „Boissevain" 
ALMA GEMMEL. 

WIE KAN EN WIL ONS HELPEN? 
Oud LO-er ert KP-koerierster, die wensen te 
trouwen, zoeken reeds geruime tijd in Haarlem 
of omgeving een woning of gedeelte van woning 
met vrije kookgelegenheid. Wie kan en wil ons 
helpen? Br. nr. 200 aan ons blad. 
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WE hebben zo enkele plannen gemaakt in 
de bezettingstijd, als 't ware spelender- 
wijs, zonder er al te diep over na te 

denken (er waren toen wel andere zaken, die onze 
ernst absorbeerden): plannen, die zich nu in ja- 
ren na de bevrijding weer aan ons komen voor- 
stellen. En daar kan een mens van schrikken. Wat 
is het goed, dat we de consequenties van al onze 
plannen niet kunnen overzien. Het zou ons anders 
aan de moed. ontbreken, om ook maar een stap 
vooruit te doen. 
Wel, we floten een deuntje en er was een plan, 
alweer een plan. Dan soesten. we rustig verder, tol 
we opeens wakker schrokken. Ze kwamen zich 
melden. Daar stonden ze, die plannen; alsof ze 
zeggen wilden: „Hier zijn we, je hebt ons in de 
wereld geblazen, wat wil je nu verder met ons." 
Op een rijtje staan ze daar, de één nog in zijn 
pyama, de ander met een paar vervaarlijke scheu- 
in zijn broek, de' derde al keurig in het pak ge- 
stoken. 
Daar is b.v. de Stichting 1940—'45. Een planne- 
tje van Piet uit Wageningen. Wel, als men be- 
weert, dat de illegaliteit niets bereikt heeft, verwijs 
dan maar naar dien keurigen meneer in zijn maat- 
costuum. De Stichting kan de toets der critiek 
«ioerstaan. 
Het Qedenkboek is nog in pyama. Het is een 
mijnheer, waar je liever een straatje voor om 
gaat. We dachten een hondje los te laten, maar 
het blijkt een beer te zijn. Toch zal hij in het pak 
moeten, ook al schrikken we nog iedere dag van 
ons eigen „plannetje." 
En dan de Herdenkingsdag. Die kwam zich juist 
afmelden! 
„N4eneer, ik ben een succes geweest", zegt hij, 
„maar als U denkt, dat het in de speeches zat, 
dan bent U er naast, want als U die met elkaar 
in een pak gedaan had, zoudt U de knal van de 
ruzie verder kunnen horen, dan die van de' 
atoombom op Bikini. Neen, het succes zat in de 
sfeer." Ja; een vrouw is nog steeds duizend man 
te erg, laat staan vijf. 
En dan was er dat plannetje met een mededelin- 
genblad. Daar zat nu geen kwaad bij. En het is 
toch een formidabele zwerver geworden. Het 
gekke is, dat we niet naar hem behoeven om te 
kijken! Hij groeit als kool (nog steeds) en we 
gebruiken practisch geen bijvoeding. Waar dat in 
zit? Vermoedelijk daarin, dat we van die Zwerver 
nu werkelijk zelf niets verwacht hebben. Of zou 
het ook hier in de sfeer zitten? 
Helemaal onverdeeld is intussen de waardering 
voor de Zwerver toch ook weer niet, en om U de 
waarheid te vertellen: om die critiek ben ik in 
mijn pen geklommen. Vergeef dus de lange inlei- 
ding maar. 

De moeilijkheid zit in de beschouwende artikelen., 
Sommigen beweren, dat het blad te anti-revolu- 
tionnair is; anderen, dat het in het algemeen te 
christelijk is. Laten we eens nagaan, wat het waar- 
heidsgehalte van deze opmerkingen is- Spreekt 
men van A.R., dan heeft men een politieke rich- 
ting op het oog. Welnu, wie in'het verzet gestaan 
heeft, heeft daarmee, als hij zich bewust is ge- 
weest, wat hij deed, een politieke daad verricht. 
Het ging hem om de staatkundige vrijheid van 
ons land. In zoverre is het dus in de lijn van dit 
verzet, als in ons blad, zaken ons staatkundig 
leven betreffende, aan de orde komen. 
Maar dit moet niet misverstaan worden. Het mag 
daarbij alleen gaan om de grondslagen van ons 
staatkundig leven, niet om partij-politieke ver- 
schillen. We hebben ons van meetaf beijverd, om 
het partij-politieke gebied te vermijden, en ik durf 
beweren,  dat wij   daarin geslaagd  zijn.  Ons blad 

heeft niets van doen, met partij-politiek, dus 
evenmin met A.R.-opvattingen. Tot zover is de 
geplaatste opmerking onjuist. 
Wat men vermoedelijk op het oog heeft, is het 
bezwaar, dat de Zwerver te calvinistisch is. En 
wat is daar dan van waar? \ 
Wie de hoofdartikelen op een rijtje zet, zal moe- 
ten toegeven, dat de schrijvers over het gehele 
spectrum van levensbeschouwingen in ons land 
verdeeld  zijn. 
En toch ? Toegegeven. En toch is de Zwer- 
ver een blad met een christelijk stempel en bin- 
nen dit raam is er dan nog een accentverschuiving 
naar de calvinistische zijde. 
Nu eerst dit. De LG z ^el als de KP, zijn op- 
gericht door calvinistische mannen. Toen deze aan 
de andere zijde van de grote rivieren zochten naar 
contacten vonden zij, met namen in Limburg, reeds 
uitgebreide R.K.-verzetskringen. Zo zijn LO 'en 
KP geboren uit en uitgebouwd in christelijke 
kringen. 
Het spreekt vanzelf, dat dit een stempel zette op 
het verzetswerk, dat dit een bepaalde sfeer mee- 
brach. De feiten lagen nu eenmaal zo. Het spreekt 
echter niet vanzelf, dat daardoor andersdenkenden 
geweerd werden uit LO en LKP. Integendeel, 
sinds 1943 vooral, hebben LO en KP steeds bre- 
der lagen van óns volk aangetrokken. Werden zij, 
die zich niet van christelijk standpunt uit in het 
verzet begaven, nooit in twijfel gelaten over de 
christelijke inslag van LO en KP, aan de andere 
kant werden deze mannen van harte opgenomen 
in de organisaties, want iedereen besefte, dat het 
verzet een nationaal karakter moest hebben. Uit- 
zonderingen daargelaten, mag gezegd worden, dat 
steeds alles gedaan is om te vermijden, dat anders- 
denkenden aanstoot zouden moeten nemen aan de 
speciale sfeer van LO en LKP. 
Wat de LO en LKP niet konden doen was: hun 
afkomst verloochenen. De christelijke sfeer bleef 
bewaard. Wat ze verplicht waren te dóen, (en 
voor zover mij bekend is, is dat ook op een en- 
kele uitzondering nageschied) was, aan iederen 
verzetsman in hun midden, gelijke rechten en ge- 
lijke waardering geven. Mijn ervaringen op dit 
punt 2ijn van de beste, die ik inzake samenwer- 
king in Nederland heb meegemaakt. 

' Waardeering, vertrouwen, openheid in discussie, 
dat alles werd werkelijkheid in het verzet. 
Welnu, juist datzelfde verlangen wij voor „De 
Zwerver". Voor zover we daarin geslaagd zijn, ligt 
dat daaraan, dat „De- Zwerver", de verzetssfeer in 
de roos getroffen heeft: wij hebben samen gestreden 
en we waarderen elkaar, zoals we zijn en denken. 
Voor zover we daarin niet verslaagd zijn, ligt dat 
aan hen, die in gebreke gebleven zijn, een zekere 
eenzijdigheid op te heffen, in gebreke gebleven 
doordat zij niet produceerden voor „De Zwerver". 
Wij stellen voorop, dat ook de Zwerver sfeer en 
afkomst van LO en LKP niet mag verloochenen. 
Maar binnen dat raam is alle copie van iederen 
LO-er en KP-er van harte welkom! Er is behoef- 
te in Nederland aan gemeenschappelijke discus- 
sies. Wanneer mocht blijken, dat de Zwerver te- 
veel  naar   een  zijde  georiënteerd  is,  bedenk dan. 

dat dat een tekort^ van de andere zijde bloot legt. 
Zij, die wel actief zijn in het schrijven kunnen n.1. 
hun eigen jasje niet uittrekken en in de jas van 
een ander kruipen. Nog eens, dat betreft geen 
partij-politiek-cblbert, want partij-politiek is in ons 
blad niet aan de orde. 
Nu zal er iemand tenslotte met het bezwaar ko- 
men, dat de communisten er in ons blad, niet zo 
best afkomen.- Is dat dan geen partij-politiek? 
Neen, wat wij daarover schrijven, betreft de 
grondslagen van onze democratie, daj;.* waarover 
men het eerst eens moet zijn, alvoftns mee te 
kunnen spelen in Nederland. Het is echter beter, 
hierop uitvoeriger in een volgend artikel terug te 
komen. 
Nog een opmerking. Met het bovenstaande als 
uitgangspunt voor de Zwerver dus met inacht- 
name van ieders recht om te schrijven in de 
Zwerver, is het noodzakelijk, dat ook in de „Zwer- 
ver", een redactie de lijnen voor het blad uitstip- 
pelt. Zij is tenslotte verantwoording schuldig aan 
het bestuur der LO-LKP-Stichting. Dit brengt 
mee, dat sommige artikelen niet opgenomen wor- 
den. B.v. als men zuiveringsperikelen behandelt en 
•daarbij onjuiste voorlichting blijkt te geven. 
Daarnaast is de redactie in het algemeen b.v. van 
mening, niet mee te mogen werken aan algemene 
hetze tegen zuiverings- en berechtingstoestanden 
in ons land. Dat is geen kwestie van verzwijgen 
dier gevallen, dat is een kwestie van accentver- 
legging. De redactie voelt zich niet verantwoord 
om een. vuurtje op te stoken, dat toch geen warmte 
meer kan geven en alleen nog maar een bosbrand 
kan veroorzaken, tot schade van ons volk en tot 
schade der oud-illegalen  tevens. 

H. v. R. 
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VERGADERING VANHET 
ALGEMEEN BESTUUR VAN DE LO.-LKP. 

Aan de vooravond van d? herdenkingsdag 
vond te Zeist een Topvergadering plaats, 
waar — behalve enkele onderwerpen, die 
weinig vermeldenswaardig zijn — de vol- 
gende onderwerpen de hoofdschotel vorm- 
den: 

Henk brengt verslag uil over de gang van 
zaken. Het scenario, dat is samengesteld 
door de heren Anne de Vries en Rogier van 
Aerde is naar verschillende tbpleden ter 
beoordeling toegezonden. De beoordelingen 
zijn in het algemeen zeer gunstig. Het draai- 
boek moet nog worden gemaakt; we hopen 
nog deze zomer te kunnen gaan filmen. Wij 
wilden een commissie vormen, waarin ver- 
schillende LO-ers en KP-ers zitting hebben, 
die op het verfilmen toezicht houden. De 
opmerkingen over het scenario zullen door 
een aantal technici worden beoordeeld. 
Na een korte bespreking worden de vol- 
gende heren in de film-beoordelingscom- 
mlssie benoemd: 
Rogier van Aerde, Anne de Vries, Dhr. A, v. 
Domburg, Wim Kooimans, Sjef de Groot, 
Heiny Douqué, Henk v. Riessen, Ds. F. Slomp, 
Pastoor  Apeldoorn. 
Er wordt lang gedebatteerd over het pro- 
bleem van de Zondagsheiliging. Besloten 
wordt aan een aantal theologen om ad- 
vies te vragen. 

Pedeo 
Frits zegt, dat naast zeer verheugende, er 
ook teleurstellende resultaten zijn. Het al- 
gemene beeld'is echter nog lang niet be- 
vredigend. 
Hij geeft een kort overzicht van de ontwiK- 
keling van de plannen voor ons gedenk- 
boek. , 
Reeds van voor de bevrijding dateert het 
plan om onze geschiedenis in een boekwerk 
te documenteren. Dit plan, dat aanvankelijk 
alleen bij de LO. bestond, werd ook bi] de 
KP. enthousiast ontvangen. 
Na de bevrijding is besloten — in samen- 
werking met de CID, die zijn leden uit de 
beide eerstgenoemde organisaties had ge- 
recruteerd — voor dit boekwerk een bedrag 
beschikbaar te stellen. 
Een gedenfcboekcommissie is gevormd, die 
zich aanvankelijk met het samenstellen van 
een „voorlooper" bezig hield, in de veron- 
derstelling, dat intussen het materiaal voor 
het gedenkboek zou zijn ingezonden. 
De copy voor de Voorloper is thans bi] den 
uitgever, doch de gegevens voor het ge- 
denkboek zijn nog niet in voldoende mate 
binnengekomen. * 
Zowel op diverse vergaderingen, als door 
middel van publicaties. in „De Zwerver , is 
hiervoor veel propaganda gemaakt doch 
noch deze, noch andere pogingen hadden 
voldoende resultaat. 
Tenslotte is een plan opgemaakt om met 
behulp van tijdelijk in vaste dienst aan te 
stellen provinciale medewerkers, door mid- 
del van interviews, de geschiedenis te re- 
construeren. 
In verhouding tot de grootte van de pro- 
vincie zijn vaste medewerkers aangesteld, 
die gedurende enige maanden dit werk 
voor hun rekening nemen. 
Frits merkt op, dat wanneer deze actie 
niet slaagt, er nooit' een gedenkboek zal 
komen. Hij doet een zeer dringend beroep 
op alle aanwezigen om alles in het werk 
te stellen om provinciaal het verzamelwerk 
te activeren en stimuleren. Hij toont tevens 
aan, van hoeveel belang het is, dat juist 
de provinciale leiders en overige topleden 
hun belevenissen en hun kennis van de or- 

ganisatie vastleggen en beschikbaar stel- 
len. 
De gedenkboekcommissie en ook het secre- 
tariaat hiervan, kan eenvoudig niets be- 
ginnen zonder medewerking van alle leden. 
Medewerking is plicht jegens de organi- 
satie, de gevallen vrienden, hun nabestaan- 
den, de overige Nederlanders. Een plicht, 
die nationaal is omdat ze onze gehele Ne- 
derlandse natie ten goede komt. 
Tot slot stelt hij voor niet uiteen te gaan 
voordat met alle aanwezigen een defini- 
tieve afspraak Is gemaakt over een dag 
waarop men voor eën bezoek van een der 
journalisten beschikbaar is. 
„Wat in het vat is, verzuurt niet", moet 
plaats maken voor „Men moet het ijzer sme- 
den als het heet is". 
Het onderwerp komt een ogenblik in be- 
spreking en als resultaat op zijn opwek- 
kende woorden noteert Frits een tiental af- 
spraken. 

Op de vorige vergadering is besloten tot 
het benoemen van ereleden over te gaan. 
Een speciale commissie werd in het leven 
geroepen. Deze is met een voorstel voor 
de dag gekomen. De namen zijn bij alle 
topleden bekend gemaakt doch in afwij- 
king van hetgeen op de zo juist bedoelde 
vergadering was besloten, regende het nu 
bezwaren, waarvan wel de voornaamste 
is, dat, terwijl wij zo uitgesproken stel- 
ling nemen tegenover het uitreiken van on- 
derscheidingen, in onze kring ook geen on- 
derscheid moet worden gemaakt. 
De meningen zijn hierover nogal verdeeld 
en ook over de maatstaf, die in het onder- 
havige geval zou gelden, bestaat geen een- 
stemmigheid. 
Na enige discussie brengt Henk in stem- 
ming het bestuur uit te breiden met een 
aantal nieuwe leden. Deze bestuursleden 
zullen aan de volgende voorwaarden vol- 
doen: 
Ie. Deze moeten behoord hebben tot de op- 

richters en belangrijk organisatorisch 
werk gedaan hebben; 

2e. Zij moeten gekozen worden met een 
meerderheid van driekwart der aan- 
wezige bestuursleden. 

Men is aanvankelijk van plan daarna over 
de personen te gaan stemmen, komt men 
tot het besluit, dat verschillende personen 
voor de volgende vergadering zullen wor- 
den uitgenodigd. Intussen zal dit onder- 
werp in het dagelijks bestuur nog nader 
worden bekeken. 

RONDVRAAG. 
De rondvraag, die reeds laat in de avond 
wordt ingeluid, wordt door Kees benut om 
een onderwerp aan te snijden in verband 
met het oprichten van een gedenkteken te 
Vught. 
Hij brengt het verzoek van de Commissie 
over, om op de herdenkingsdag te collec- 
teren. In verband met de van hoger hand 
afgewezen verzoeken voor inzameling voor 
het ere-grafhof in Bloemendaal, in ver- 
band met bezwaren tegen het vermelden 
van namen op het gedenkteken in Vught 
en tenslotte in verband mét bezwaren te- 
gen de -voorgestelde vorm van het gedenk- 
teken, wordt dit verzoek afgewezen. 
De vergadering had een gezellig verloop. 
Vrijwel alle prov. vertegenwoordigers wa- 
ren aanwezig. Mevr. Jacobse zorgde voor 
thee, terwijl Ad van Schuppen de zorg voor 
sigaren voor zijn rekening had genomen. 
Het was reeds laat in de avond, dat de 
vergadering werd gesloten. Zij stond onder 
leiding van Henk, die met gebed opende. 
Frits de Zwerver herdacht in enkele woor- 
den het werk en de dood van Pater Bleys 
en ging aan het eind van de vergadering 
In dankgebed voor. 

SJgP WEEK... 

Er stond deze week weer zeer veel in onze over- 
vloedige Hollandse pers. Moge U hier dit overvloe- 
dige bespaard blijven. Wat ons natuurlijk het meest 
interesseerde, was wat er over de L.O.-L.K.P.-Her- 
denkingsdag werd geschreven Dit nu was — in de 
meeste bladen althans — verre van overvloedig. Er 
is trouwens de laatste maanden in onze dag- en 
weekbladen toch al zeer weinig te bespeuren over 
iets, wat naar het verzet uit de jaren 1940—'45 
zweemt. 
Er moge van deze plaats op gewezen worden, dat 
ook in de pers Clara's September-artisten en Mei- 
kevers de ruimste plaats kregen. Wat het Algemeen 
Appèl en de herdenkingsdag van de L.O.—L.K.P.- 
Stichting betreft: De bladen, die uit de bezettings- 
tijd zijn voortgekomen gaven — voor zover dal na- 
tuurlijk met de kleine omvang mogelijk was — be- 
hoorlijke verslagen. De kranten echter, die na veel 
gekonkel en verdoezeling van hun roemruchte colla- 
boratie-feiten, sedert kort weer mogen verschijnen, 
schreven over de landdag niets of slechts enkele 
niets-zeggende regels lopende-band-joumalistiek. 
Laten we ons echter nu even bepalen bij de kran- 
ten, die een verslag van goede lengte gaven. Wij 
zijn hen zeer dankbaar voor het afstaan van hun 
ruimte. Laten zij het ons niet euvel duiden, dat 
wij enkele delen van hun verslagen voor dit pers- 
overzicht gebruikten. 

„2500 verzetsmannen bijeen 
Landdag in het Zeister Bos". 

Wij vonden het al knap, dat we een schatting kon- 
den maken van ongeveer 5.000 aanwezigen. Dat dit 
blad echter 2500 mannen telde, helpt ons buiten- 
gewoon. We weten dan meteen, dat er een gelijk 
aantal verzetsvrouwen geweest moet zijn. Onder 
die 2500 man zijn er enige geweest, die met name 
genoemd werden in het Fries Dagblad van 28 Juni. 
Ook één van de 2500 vrouwen werd genoemd. Wij 
citeren: 

„Verschillende bekende persooniijkheden uit 
het, verzet en een aantal autoriteiten merkten 
we op o.m. generaal "Kool, prof. Ponte, dr. de 
Jong van de Stichting 1940—'45 en Tdevr. 
Oranje. De minister-president werd ook ver- 
wacht, maar is waarschijnlijk verhinderd ge- 
weest. We hebben althans deze oud-X.P.-er 
niet gezien". 

Hier is een „Kool" gestooft met prof. Ponte. Kent 
U, lezer, een zekere generaal Koot en een zeerge- 
leerde heer Prof. Pompe? Dat de heer Schermer- 
hom overigens K.P.-er is geweest, was ons niet be- 
kend. We wisten alleen, dat hij lid was vaM de 
Advies-Commissie der L.K.P. Het zelfde blad ver- 
volgt: 

„Oom Jan", in kolonels-uniform, sprak eerst 
een welkomstwoord namens de £.0. en X.P. 
van Zeist". 

Ja, heeren, we weten het. Oom Jan verdient het 
kolonel te zijn. Op onze landdag was hij dit echter 
niet. Hij sprak zijn woorden, gekleed in kapiteins- 
tenue. Bezien we in het licht van de persverslagen 
de verdere sprekers en wat zij gezegd hebben, dan 
valt ons oog op de volgende regéfs in De vrije 
Alkmaarder van 28 Juni: 

„A. den /Doolaard — de enige, wiens werkelijke 
naam genoemd werd — declameerde". 

/ 
Maar heren, dacht U  dan, dat Frits de Zwerver 
de werkelijke naam van den drager niet was? Nou, 
zo is het met Den Doolaard ook  
„Clara" werd veel geciteerd. Ook De Waarheid 
van 28 Juni deed het: 

„£r worden baarden achter de groene tafel 
verkwanseld en als wij niet strijden, wie dan 
wel ?" 

Wat één verandering van een W in een B al niet 
doen kan. Op het kappersconcours, dat onlangs in 
Amsterdam werd gehouden, vertelde een oude man 
met een baard (Sinterklaas? — Red.) mij, dat het 
artikel  baarden juist zo  gewild was tegenwoordig, 



vooral bij de pers. Waarom moeten wij dan daar- 
voor of erover gaan strijden? We worden ernstig, 
Iet op, ernstig. En dan zien we in De Vrije Alk- 
maarder staan: 

„Wet ware te wensen, dat ons volk gaat be- 
grijpen, dat hier geen „bandelozen en avon- 
turiers" van hun bittere teleurstellingen ge- 
waagden, maar mensen die, zonder ooit op 
dankbaarheid te hopen, veel goed werk heb- 
ben verricht, voor het welzijn van ons land — 
en' die, in 's lands belang weerom, eens de 
posten zullen moeten innemen, die hun ont- 
futseld zijn". 

Dat blad is nu al net zo naïef als wij zijn. Die 
posten zijn hen niet ontfutseld. Die mensen zijn 
vrijwillig zo dom geweest om illegaal te gaan wer- 
ken. En moet men mensen, die hun eigen ongeluk 
wilden, weer op verantwoordelijke posten zetten en 
die laten verknoeien? We zeiden hef al: naïef. 
Het Nieuwsblad van het Noorden van 29 Juni ver- 
telt; 

„Discipline en verantwoordelijkheidsbesef heb- 
ben de Nederlandse verzetsbeweging geken- 
merkt, die het best van alle verzetsbewegingen 
georganiseerd blijkt te zijn geweest, doch nu 
worden het verzet en de motieven miskend". 

Dat is nog eens een compliment! Een verslag over 
de L.O. en L.K.P. en dan te spreken over de ver- 
zetsbeweging, die het beste georganiseerd was. La- 
.ten we maar vergeten, wat „Henk" werkelijk ge- 
zegd heeft. Zo is het veel prettiger. Sprekend over 
het programma van de dag schrijft „Vrij Neder- 
land" van een advertentie: 

„Romantiek per abonnement. 
Wilt TA wekelijks een paar uur in de illegale 
sfeer uit de  bezettingstijd  leven?  „De  Zwer- 
ver" verplaatst  V  daarin!   Qeeft   %(   op   als 
abonné of propagandist  bij de administratie". 

Merci, Vrij Nederland. We hebben direct een 
abonnementje .romantiek opgegeven. Ook nuchtere 
jonge verzetsmensen kunnen romantisch zijn. Van- 
daar de grote „Zwerver"-lezersschare. 
Tot slot een bericht uit Strijdencl Nederland. Dit 
Kampens blad komt met een ui: 

„"Wij komen op de landdag nader terug". 

'\)&mneer is die „nadere landdag" dan, heeren? Ook 
wij willen graag nog eens zo een dag beleven. 
Daarom hebben wij — om het wachten op de vol- 
gende wat te bekorten — vast een mapje foto's van 
27 Juni besteld. We zijn benieuwd U te ontmoeten, 
als U op de landdag nader terugkomt. 

P. P. 
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Een van onze vrienden heeft ons als Commandant 
van een Bataljon Stoottroepen in Jndië, een aantal 
zeer belangrijke artikelen gezonden over de toestand 
aldaar, met name over de toestand in het leger. 
De lezer bedenke, dat deze officier een idealist is, 
die voor zijn jongens en in het belang van het vader- 
land, vrijwillig zijn gezin heeft achtergelaten en dienst 

Bij onze Stoottroepers ïn Indië 
DE STIJGENDE V.D. CÜRVJE 
Het bezielde Koninklijke Landmacht-personeel ontkomt in Indië niet aan de greep der morele 
inzinking aldaar. De V.D. curve stijgt onrustbarend en de morele bandelooshe.d breekt steeds 
meer baan Het is nu zover gekomen, dat prophylactica bij de batalpns beschikbaar moeten 
zijn en op verlangen uitgereikt.. En daarmee valt de beklemming op de moeders, vrouwen 
en verloofden in Nederland. 
Wien de  schuld in deze? ,       _ ..       , * 
3fe pleit den soldaat, niet vrij, hij diende steiger in zyn schoenen te staan, meer ruggegraat 
te hebben en meer vast te houden aan zijn bezit in Nederland. , , 
5k ftleit de verschillende commandanten niet vrij, deze zaak is hun zaak bi] uitstek en het 
afweerfront van hen, de dokters en de geestelijken, kan niet stevig genoeg worden opge- 
trokken. Zij in de allereerste plaats hebben hier een remmende taak; de geestelijke prophylac- 
tica gaat voor en boven de materiële prophylactica. 
7>iaar bovenal pleit ik de verantwoordelijke militaire autoriteiten met vnj. Ik aarzel met te 
stellen, dat zij een zeer grote schuld hebben aan de opgaande V.D. curve. ; 
Zij doen niets, absoluut niets om in het vrije tijdsprobleem van den man te voorzien Na de 
dienst moet de soldaat door ontspanning worden vastgehouden om zijn afglijding m de grote 
zwarte leegte te voorkomen. Hij moet iedere avond iets hebben om een gevulde avond te 
hebben Film, muziek, • cabaret, toneel, sport en spel zijn een levensnoodzaak om het bezoek 
aan de kampong te voorkomen en te beletten, dat hij daar een donkere ervaring rijker wordt. 
Hij moet een gezellige cantine hebben, waar couranten en periodieken beschikbaar zijn die 
zijn geest boeien. Hij moet daar een tehuis weten waar sfeer en gezelligheid heerst en hij 
een koele en verkwikkende dronk kan krijgen. 
Maar weet U dat er vrijwel niets is bij een bataljon om dit vrije tijdsprobleem op te lossen? 
Wij hebben geen filmapparaat, geen radio, geen litteratuur, geen sport en spel. Alles is 
surrogaat en geschiedt op een koopje. Het is één grote bedroevende ellende. 
Men „voelt" de noodzaak voor de troepen niet aan; men „weet" alleen, dat er iets aan O. en O. 
gedaan moet worden. Het is een sluitpostje; voor O. en O. wordt een bij de troep niet gewenst 
kaderled of officier gekozen. Het is typerend, dat er een rondschrijven moest komen, dat do- 
miné's   deze   taak   niet  langer   mochten   vervullen. 
Grove  nalatigheid bij   de  hogere  leiding;   een  leiding  die  volkomen  los  staat  van   de   troep. 
Men   beseft   daar  schijnbaar   niet,   dat   de   geestelijke   herbewapening  in   belangrijkheid   niet 
achterstaat bij  de materiële herbewapening.  Dat een leger niet dood is,  maar leeft  en  dus 
ook geestelijk gevoed moet worden. 
Gebrek aan middelen? 
Neen! Er is materiaal, misschien niet voldoende, maar er is. Alleen het willende begrip ont- 
breekt  erbij. 
En afgezien daarvan moeten er eenvoudig deviezen beschikbaar gesteld worden om tot aan- 
koop in het buitenland over te gaan. 
Men kan schrijven of praten, men is een roepende in de woestijn. 
Hier ligt een grote schuld bij de autoriteiten, een schuld die door een daad wel verkleind, 
maar  niet  meer uitgewist  kan  worden. 

M. 

EEN LEVENLOOS LEGER 
Montgomery heeft bij de mentale vorming van zijn beroemde VUIe Leger in Egypte de be- 
kende opvattingen op onnavolgbare wijze in praktijk gebracht. Hij maakt van zijn leger een 
bedelde massa en had er aandacht voor, dat hij met denkende en voelende mensen te doen 
had. Niet alleen een verzameling objecten, die, naar een bepaald aantal, bataljons of divisies 
betekenen, maar tevens gezien als subjecten die juist in hun subject-zijn de eigenschappen 
moeten hebben die het leger de noodzakelijke gevechtswaarde geeft. 
Onder moeilijke omstandigheden wordt in Nederland een leger gevormd, dat in zichzelf niet 
de bezieling heeft, die nodig is om het gevecht aan te willen en aan te kunnen. Men verzamelt 
een groot aantal mensen, die, door de tijdsomstandigheden, niet meer positief voelen voor de 
noodzakelijkheid hunner inzet. In deze is het getij verlopen en men moet een nieuwe bezieling 
weten te bewerken. 
Men vraagt zich echter af, of de legerleiding genoeg gevoel heeft voor „de troep" en of zij 
in staat en er op uit is alles te doen met het oog op deze mentale vorming. Diverse figuren 
in deze leiding hebben in hun groote vakbekwaamheid een aanwijsbaar tekort aan gevoel 
voor deze levende troep. Voor hen spreekt meer het aantal en minder het wezen. 
In deze geest is er een essentieel verschil tussen het leger in Nederland en het leger in Indië. 
Het laatste is met al zijn gebreken, een levend leger; het eerste is, door tijd en leiding, nog 
een levenloos leger. ; 
Voor een goed leger is het noodzakelijk, dat alles wordt gedaan wat mogelijk is, om de juiste 
geest aan te kweken of te onderhouden. Het leger in Holland is nog in de kweekperiode ; 
voor het leger in Indië is het gelukkig een kwestie van onderhouding. 
Het is echter bedroevend, dat voor de troep in Indië in deze totaal niets wordt gedaan. De 
soldaat loopt na de dienst met zijn ziel onder zijn arm,- niets wordt gedaan voor de onder- 
houding van zijn geest. Alles op dit punt ontbreekt en de levensnoodzakelijke ontspanning 
en ontwikkeling van den soldaat is nihil. Hij wordt volkomen losgelaten en raakt los. Is het 
een gebrek aan middelen? Hierop kan volmondig negn geantwoord worden. Het is een tekort 
aan begrip yan de leiding voor dit onderdeel. O. en O. is een heel klein sluitpostje en daarom 
is de  toenemende  V.D.  een  heel  grote  post geworden. 
ledere  avond   moet  de  soldaat  op  aantrekkelijke  wijze  vastgehouden   worden   en   de  meeste 
bataljons hebben zelfs niet de middelen om hem 's avonds ook maar en glaasje limonade in 
een  behoorlijke sfeer aan te bieden.  Er zijn geen  radio's,  er zijn geen   16 mm  geluidsfilm- 
installaties, er is geen  sport en spelmateriaal, er zijn geen Verfrissende dranken,  er is  in  't 
geheel geen literatuur, er is geen ontwikkelingsmateriaal, er is niets, totaal niets. Alleen  één 
grote leegte, waar de soldaat in weg kan zinken. Dit js een tekort aan begrip en anders niets 
Hoe het gevoel  van  den  soldaat  onnodig  geweld wordt  aangedaan,  demonstreert   het  geval 
van de twee K.L. bataljons, nj. III en IV Ragt. Stoottroepen, die nu resp. Vil en VIII-R.S. 
heten. De eenvoudige opmerking van een soldaat:   „Wat  zegt  me   die  VIII?",   spreekt  boek- 
delen. Voor een of andere administratieve wens wordt de aangekweekte liefde en trots voor, en 
de korte maar interessante historie van het bataljon terzijde geschoven. 
Een soldaat is niet alleen een object; het object is tevens een subject. 
En het begrip van dit subject bepaalt de waarde van het leger. MAX. 
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Plots zet een helder licht, dat boven de 
beide deuren aangaat, de groep in het 
volle licht. Dan draait het portiersluikje 
openl 
Berend meldt, dat hij en z'n collega de drie 
arrestanten brengen, waarover zoojuist is 
opgebeld. 
De portier informeert naar het insluitings- 
bevel en dat wordt hem prompt overhan- 
digd. 
Dan klapt het luikje w,eer dicht, en met 
kloppend hart staat het vijftal daar,- door 
de lichtkoepel als uit het duister weggerukt. 
Ze hebben alle gelegenheid de toegang met 
meer dan gewone belangstelling te bezien. 
De dubbele eiken deuren bestaan elk uit 
zes lange planken, zowel boven als beneden 
met stevige bouten verankerd. Onder het 
portiersluikje is een klein aanplakbord be- 
vestigd, maar de deuren dragen de sporen 
van een plakkerij ook op andere plaatsen. 
De rechterdeur heeft een brievenbus en daar- 
boven een kijkgaatje met een ijzeren kruis 
ervoor. 
Het luikje links,en het kijkgatje rechts zijn 
net een open en een half gesloten oog, die 
kwaadaardig en wantrouwend naar de be- 
zoekers turen. 

Het bovenlicht is zwaar-getralied en tussen 
deur en bovenlicht hangt het uithangbord, 
verkondigend, dat het geen droomgezicht is, 
want met nuchtere, zakelijke letters staat 
erop: 

Huis van Bewaring. 

Hoeveel ongelukkigen zijn hier de laatste 
jaren reeds die anderhalve hardsteenen 
stoeptrede opgestapt, met angst en vreze in 
het hart? Hoeveel bekommerde vrouwen en 
meisjes heibben hier gestaan, hunkerend 
naar een enkel levensteken van haar dier- 
baren? 
Voor diezelfde onverbiddelijke deuren met 
hun yalse, geniepige ogen. 
Zal het gelukken? •   * 
Zullen ze zo vanèèn gaan en het Paard van 
Troye binnenlaten? 
Zo staat het vijftal daar. 
Berend en Arie in hun uniformen.  Kramer, 
Jelle en Wim als armzalige arrestantjes. 
Nog staan hun voeten op het klinkerstraat- 
je. Zullen ze  zo  de stoep  mogen betreden? 
En  dan  binnen? Zal  alles  gaan  zoals het 
moet?  Of ? 
Dan wijken de  deuren vaneen!! 
„Komt U maar binnen, heren," zegt de por- 
tjer beleefd. 
Het doel is bereikt. De moeilijkste opgave 
is bevredigend opgelost. 

,De groep van Gerard heeft echter nog 
steeds niet zijn plaats in het plantsoen, 
rechts van de ingang ingenomen. Zij staan 
nog steeds bij de brug, wachtend op de 
komst van anderen, die ze niet hebben zien 
passeren. Wel zien ze het licht aangaan 
voor de toegangsdeuren van het Huis van 
Bewaring en dan gaat Eppie erop uit, om 
te zien of dat de eerste ploeg is, die daar 
in het licht verschijnt. Als hij zekerheid 
heeft en de ploeg naar binnen ziet yaan, 
waarschuwt hij snel zijn ploeg en betrekken 
ze hun post in het plantsoen, wachtend op 
de dingen die komen zullen. 
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 45 LO-ers uit Eindhoven, die na de Land- 
dag iets wilden drinken, in Hotel .,Vianen" 
te Vianen niet bediend werden, omdat er 
z.g. geen plaats en geen dranken aanwezig 
waren; 

 het café nog zo goed als leeg was en 
de  enkelen,  die  er  zaten  wél  dronken; 

 de   LO-ers   toch  plaats   namen   en   den 
eigenaar, die niets van de „illegalen" moest 
hebben, er op wezen, dat dit een Bonds- 
hotel was en ook toewijzingen kreeg voor 
„bus^lanten"; 

 dit alles niet mocht baten en de LO-ers 
dorstig dit „hotel der zwartehandelaren" 
verlieten,  om het nooit   te vergeten; 

 er een kapitein op het Centraal Bureau 
kwam, die doodleuk beweerde deelgeno- 
men te hebben aan de bevrijding van Frits 
de Zwerver uit de „koepel" te Arnhem,- 

 hij deze bewering toevallig uitte tegen- 
over één der deelnemers aan deze overval, 
die pertinent het tegendeel  wist; 

....Frits de Zwerver nu reeds door ruim 
110 man werd bevrijd; 

 wanneer   dit   zo   doorgaat   binnenkort 
de helft van het Nederlandse volk deze 
bevrijding heeft meegemaakt; 

 de overval in werkelijkheid heeft plaats 
gevonden door 10 man, waarvan er nader- 
hand nog 30 zijn gesneuveld. 

EEN BERICHT VAN PHILIPS 
Tijdens de bezetting zijn door en- 
kele illegale werkers uit Eindhoven 
ontvangers, zenders en onderdelen 
weggehaald, met de belofte, dat 
die na de bevrijding weer terug 
zouden worden gegeven. Dit is tot 
nu toe niet gebeurd. De toestellen 
zijn, verspreid over Brabant, Lim- 
burg, Zeeland, Utrecht en waar- 
schijnlijk Noord- en Zuid-Holland. 
U kunt dé in Uw bezit zijnde in- 
strumenten zelf houden, mits U ze 
aangeeft. De N.V. Philips is bereid, 
ze tegen rechtmatige vergoeding 
af te staan. Werpt geen blaam op 
de oude illegaliteit en geeft U di- 
rect op bij den Heer 'O. Rinzema, 
(Onno), Venstraat 77 te Eindhoven. 

Pater ffichel 
Als je missionaris in Afrika bent, heb je 
een motor nodig. Dat is zo zeker als 2 x 2 
vier is. Maar voor een motor is tegen- 
woordig veel geld vereist. Ook dat is een 
waarheid! 
Maar wat nog een vraagteken is: „Hoe 
komt dat geld bijeen?" 
Ergens in Amsterdam ligt een intektenboek. 
Het is natuurlijk onmogelijk dat boek onder 
al de vrienden en kennissen van Pater 
Michel te laten circuleren. Wil daarom 
iedereen, die iets aan de motor denkt bij 
te dragen, zo spoedig mogelijk langs on- 
derstaand  adres lopen? 
Hij kan daar zijn portemonnaie en zijn ge- 
moed verlichten. 
Het adres is: 
Jan Kars (Kees Jagers). 
Kloveniersburgwal 46, '"' 
Amsterdam-C. 



Ontmoeting 
„Hé Jan, jij ook op de landdag?'' 
?????? (Een bekend gezicht,  maar wie is 't?) 
„Dat  is  een  tijd  geleden,   dat  we  elkaar  voor  't 
laatst zagen." 
(Ha, dat kan mij redden. Als ik maar vraag, waar 
dat was, bewijs ik, dat ik hem herken, maar'al- 
leen op dit punt van de laatste ontmoeting mijn 
geheugen kwijt ben). 
„Ja, zeg dat wel kerel. Een mooie tijd was dat. 
Waar troffen we elkaar ook weer voor 't laatst?" 
„Bij Gerrit toch, met 't'hele stel, dat je dat niet 
meer weet?" 
„O ja/natnriijk je hebt gelijk, 't was bij Gerrit" 
(??? Welke Gerrit in vredesnaam; ik ken er zeker 
tien). „Kom ik moet eens verderop" (distancie- 
ringsmanoeuvre). 
„Wat is er toch van hem terechtgekomen, zeg?" 
(Ik raak hoe langer hoe dieper in 't slob en ben 
met mijn kennis nog even ver als 'f begin). 
„Hij is voor mij ook spoorloos verdwenen." 
'Vat gek is dat; ik hoorde, dat jullie nog een 
tijd, samengewerkt hebben". (Ook dat nog. Ik zit 
muurvast). 
„Ja, dat is zo, maar daarna zie je, toen hij eh.... 
nou enfin ik heb hem daarna niet meer gezien, 
weet je. Had jij gedacht, dat 't zo vol zou wor- 
den?"   (afleidingsmanoeuvre). 
„Ik had er nog veel meer verwacht. Zeg ik heb 
nooit gehoord, waarom je op de volgende afspraak 
niet verschenen bent. Toch niet gegrepen?" (Dat 
doet de dOir dicht. Wie is die kerel toch? Ik ken 
hem, dat weet ik nu zeker, maar wie is hij! 
Zo wordt 't net om mijn leugens dichtgetrokken. 
Ik wou, dat de waarheid haar maar eens achter- 
haalde. Ik zal een tegenaanval ondernemen.) 
„Nee, zeg, toen nog niet, hoor. Maar vertel jij 
eerst eens van je wederwaardigheden". (Ziezo, 
nu kan ik het terrein verkennen). 

O, dat is gauw verteld. Ik ben met Jaap en Her- 
man (????) in een droppingploeg gegaan". (Wist 
ik tenminste maar waar. Ik zal een schot wagen). 
„Er is bij jullie anders niet veel neergekomen". 
„Hoe kom je erbij. Kun je één droppingsveld noe- 
men, waar meer wapens neergekomen zijn dan bij 

ons?" 
(Dat was dus een plons. Kijk, als de nood 't 
hoogst is, is de redding nabij. Daar is van Dalen. 
Ik zal hem voorstellen). 
„Hé, daar is van Dalen ook. Ik zal je even voor- 
stellen". 
„Mij voorstellen aan Gerrit? Je bent er niet gees- 
tiger op geworden. PJallo Gerrit, we hadden 't 
net over je". 
„Hé, jij ook hier Kees, hoe maak je 't? Zeg Jan, 
ik had met je afgesproken, dat we samen naar 
Amsterdam zouden reizen, maar ik blijf toch maar 
in Utrecht". 
(Natuurlijk,   Gerrit,   alias   van   Dalen,   Kees,   wat 
stom van me om dat te vergeten). 
, Zeg jij bent ook een mooie. Ik dacht, dat je Ger- 
rit nooit weer gezien had". 
„Ja wist ik,  dat je deze Gerrit bedoelde". 
???????? Tableau. 

JAN. 
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Onze gedenkdag duurde slechts 
enkele uren 

Ons gedenkboek is een bezit voor 
het leven en voor bet nageslacht. 

Helpt allen een handje mee! 

. Landdag: 
Dag van Belofte 

Wij zetten ons rondom het kruis 
Als één famiiie, tegen boom of heuvelrug. 
Wij waren blij en stil, maar eensgezind 
£n wierpen blikken op het heden en terug. 

Jerug. T>at was het scboonsf herdenken, 
Wat scheen ons alles mooi en goed. 
Wij vochten in 't geloof voor idealen, 
waarvan men nu niets hebben moet. 

Wij-zagen d'ogen weer verduisteren. 
De lippen  weer opeen geklemd, 
Als men het  licht weer scherp liet vallen 
Op dat, waarom men ons miskent. 

Avonturiers en branieschoppers? 
O, Qod, een slag in het gelaat. 
Qij weet tóch hoe zij zijn gevallen, 
Qij weet waarom dat kruis daar staat. 

f 

Vat wij^bevrijd nog moeten zeggen 
en feller dan voorheen-.  O, land, Qij zijt in nood, 
dat was het minst wat wij verwachtten 
en staan ontgoocheld in dit morgenrood. 

O Heer, geef recht in dit bevrijde land, 
Wet hoogste goed, waarvoor zij 't leven-gaven, 
Qeef ons een waakzaam oog èn de bereidheid 
om door te vechten, terwille van die graven. 

QMTHA. 
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KP.-Amsterdam 
De ontmoetingsavond, die op 4 Juli in Amster- 
dam werd gehouden, bleek, zoals reeds in de uit- 
nodiging stond vermeld, noodzakelijker dan bij de 
bevrijding van ons vaderland vermoed kon wor- 
den. Dit werd door de avond bevestigd. 
Hoewel de uitreiking van de lang-verbeide KP- 
iegitimaties de hoofdschotel vormde, was het 
„onder-ons", waarin een ieder zijn oude vrienden 
kon ontmoeten een uur van blijdschap. 
Oude herinneringen werden opgehaald, maar ook 
nieuwe belevenissen kwamen ter sprake. Vooral 
uit 'het laatste bleek, dat de soms aanwezige ge- 
dachte, dat men de enige zou zijn, die met teleur- 
stellingen en moeilijkheden te kampen heeft, be- 
zijden de waarheid is. Ook de sprekers mochten 
dit, een ieder op zijn wijze, naar voren brengen. 
Martin, Leopold en Bob, zij lieten de Amsterdam- 
mers zien, dat KP-er zijn, verplichtingen schept, 
waarvan jammer genoeg, nfiet een ieder door- 
drongen is. Onze gevallen vrienden werd dit be- 
loofd; hen dienen we trouw t| blijven, of we stre- 

mden uit geloofsovertuiging of uit idealisme. Ade'- 
dom verplicht! 
De avond werd gesloten door Ds. van der Sijs, 
die als een dergenen die een oorkonde had ont- 
vangen, mede namens dé anderen bedankte voor 
de avond en opriep tot verantwoordelijkheidsbesef. 
Een KP-er-pianist en een dito tenor hebben ons 
laten genieten van hun gaven; ze kunnen meer 
dan kraken. 
Amsterdam, ga zo voort, wij hopen straks nog een 
avond als deze mee te maken. Dan is Uw plan, 
de avond wat feestelijker te doen zijn, succes toe- 
gewenst? 
Zij, die menen, voor een legitimatie in aanmer- 
king te komen, kunnen zich om inlichtingen als- 
nog wenden tot hun directen commandant. 

FOTO'S 
HERDEHKIHGSDAG 
Ons vorig nummer was nog niet geheel van de 
pers, toen reeds bestellingen op de mapjes 
foto's van de Herdenkingsdag begonnen bin- 
nen te stromen. Ook nu kunt U ze nog be- 
stellen. Het zijn 5 groeps- en 5 andere soort 
foto's. Ze zijn niet los verkrijgbaar. De prijs 
per mapje is ƒ 1,50. ) 
Ook zijn losse foto's verkrijgbaar tegen de 
prijs van ƒ 1,25 per stuk. Deze zijn slechts in 
beperkte mate vooruit te ' bestellen bij ons 
bureau. 
Mapjes, kunnen per brief, met bijvoeging van 
ƒ 1,50 aan postzegels, of per postwissel besteld 
worden bij Redactie „De Zwerver", Nic. 
Witsenstraat 21, Amsterdam-C. Bestellingen 
worden slechts uitgevoerd, als ze vooruit be- 
taald zijn. 

Herdenkingskapel 
Gesneuvelde 
Stoottroepers 

Zo gauw onze financiën het toelaten, gaan we be- 
ginnen met het bouwen van de Herdenkingskapel 
in Leeuwen. Hiervoor is het echter noodzakelijk, 
dat we met man en macht gaan werken om onze 
financiën zover te krijgen. Zij die zich voor col- 
lecte op willen geven, kunnen dit doen bij Lelox 
— de Hut —- Lieshout. Zij ontvangen dan een ge- 
waarmerkte intekeningslijst, welke voor collecte 
gebruikt zal worden. 
De heer Ant. Jeuken — Timorstraat 24 — te, 
Nijmegen zal het financiële gedeelte voor de bouw 
van deze kapel op zich nemen. Lelox van Drusnen 
verzorgt het administratieve gedeelte, terwijl de 

y architect Fr. Grips, Taaistraat, Vught, het archi- 
tectonische en bouwkundig gedeelte zal uitvoeren. 
Stortingen kunnen reeds geschieden op Giro Nr. 
270.897 van Ant. Jeuken, met vermelding: Kapel 
Leeuwen. 
Helpt  allen  dus  mee,  aan  het  bouwen  van  onze 
kapel. 

SJEF DE GROOT. 

* 

Onze gedenkdag is ook geslaagd 

door de grote opkomst. 

Ons gedenkboek is ook afhankelijk 

van aller medewerking 



EEN DISSONANT? 
Behalve dat we op ons appèl aan het Nederlandse 
volk verschillende adhesiebetuigingen ontvangen 
hebben, is er ook veel commentaar over onze her- 
denkingsdag, met name over de rede van „Clara", 
binnengekomen. 
Van verschillende zijden heeft men het verzoek tot 
ons gericht om de diverse toespraken — en in het 
bijzonder de toespraak van Clara — te publiceren, 
omdat men er mee instemde. ^Aan dit verzoek is 
inmiddels in ons vorig nummer voldaan). Van 
andere zijden werden ook ernstige protesten ge- 
hoord, waarvan we er hieronder een tweetal weer- 
geven : 

Mijne Heren. 

Beleefd verzoek ik U onderstaand als inge- 
zonden stuk in uw blad te willen opnemen: 
De Landdag te Zeist was voor de oud-LO.- 
KP.-ers een zeldzame gelegenheid, om elkaar 
na de bevrijding weer te ontmoeten. 
Op die dag is gebleken, dat de banden van 
vriendschap, in de bezettingstijd gesmeed 
na de bevrijding niet zijn verdwenen. Wij 
waren bijeen gekomen, om onze gevallen kame- 
raden te herdenken. De sprekers van die 
dag hebben dit goed aangevoeld en deze 
hoofdzaak niet vergeten. De spreekster Clara 
daarentegen is buiten deze sfeer gegaan. 
De sprekers hebben wel gewezen op de te- 
leurstelling en de verbittering van velen over 
de gang van zaken in ons land, maar abk de 
middelen aangewezen om hier bovenuit te 
komen en opgewekt tot medewerking aan de 
verbetering van de wantoestanden hier te 
lande. 
Zeer uitvoerig werd door allen gewezen op 
het gebrek aan medewerking, die de illegaliteit 
ondervindt bij de officiële instanties van be- 
stuur van stad en land. 
Een algemeen verwijt werd gericht tot het 
gehele Nederlandse volk, dat inplaats van 
dankbaarheid, onrecht en miskenning de 
oud-illegale werkers aandoet. 
Onvoldoende werd m.i. door alle sprekers 
belicht het feit, dat belangrijke figuren in 
Regeringskringen en in het maatschappelijk 
leven getoond hebben; een w7arm hart toe te 
dragen aan de mannen en vrouwen van het 
verzet, zoowel in als na de bezettingstijd. 
Zo miste ik in dit verband het vermelden van 
het feit, dat de Koninklijke Familie zeer dui- 
delijk haar warme belangstelling voor de 
illegalen heeft doen blijken. Was ook niet de 
aanwezigheid van Generaal Koot een bewijs, 
dat wij bij sommige leidende figuren een goe- 
de pers hebben? 
Beter dan te blijven 'kankeren op gebrek aan 
medewerking, en het aankweken van het ge- 
voel van miskenning is voor de oud-illegalen 
geboden zich de belangstelling van diegenen 
die het goed met hen voorhebben waardig 
te maken. Daarom is de wenk van Henk mij 
uit het hart gegrepen toen hij tot de aanwe- 
zigen het vermaan richtte aan zich zelf te 
werken, zich te bekwamen om naast de be- 
wezen geestelijke kracht, die parate kennis 
te verzamelen, die nodig is, om volwaardig 
een taak in de maatschappij te kunnen ver- 
vullen en daardoor mede-leiding te geven. 
Slechts daardoor kan de goodwill en de dank- 
baarheid die de veijzetsmensen toch ook ver- 
worven hebben bij duizenden goede Neder- 
landers, behouden blijven. 
Door fouten in eigen kring en vooral door 
sommige B.S.-figuren is reeds een gevoelige 
schade toegebracht aan die goodwill en men 
moet er mee rekening houden, dat de massa 
altijd geneigd is tot generaliseren. 
Het overgrote gedeelte van de mensen, die 
zich in de bezettingstijd hebben gegeven, be- 
staat nu eenmaal uit eenvoudige, niet poli- 
tiek geschoolde mensen met weinig of geen 
invloed op het bestuursapparaat en in het 
maatschappelijk en economisch leven. 
Willen wij onze opvattingen, onze idealen en 
onze wensen in vervulling doen gaan, dan 
moeten wij de sympathie van de goed wil- 
lende Nederlanders aantrekken en niet af- 
stoten. 
Dit laatste is n.1. gedaan door Clara en het 
spijt mij, dat door Pers en Radio aan deze 
rede zoveel aandacht is geschonken. Ten eer- 
ste  was  die  dag gewijd  aan  dè  herdenking 

van onze gevallen kameraden en daarbij was 
het grootste gedeelte van de dag een passen- 
de stilte en waardigheid. Het laatste gedeelte 
van de rede van Clara was daar ter plaatse, 
op die dag, beslist een wanklank. 
De rede van Clara kan misschien als verkie- 
zingsrede geaccepteerd worden,- de heftige 
onparlementaire uitdrukkingen waren dan op 
een ander schaaltje gewogen, doch nu maak- 
te Clara m.i. misbruik van de plaats en de 
gelegenheid die haar geboden werd om ma- 
teloze critiek te uiten, die op een herdenkings- 
dag van de L.O.-L.K.P. niet thuis horen. 
Uit het daverende applaus mag geen an- 
dere conclusie getrokken worden, dan dat 
een groote menigte van mensen gemakkelijk 
is op te zwepen en in een vei keerde richting 
is te leiden. Het applaus^ was een demon- 
stratie van kortzichtigheid. 
De leiding van de L.O.-L.K.P. staat voor een 
paedagogisch zware taak, en Clara heeft met 
haar heftige rede, dit werk schade toege- 
bracht. 
Uit gesprekken die ik had met goedwillende 
Nederlanders heb .ik afkeuring gehoord over 
hetgeen zij door radio en pers van de rede 
van Clara hebben vernomen. 
Wat nu zal de indruk geweest zijn bij die- 
genen, die er belang bij hebben de invloed 
der oud-illegalen Ie kraken? Het is een wapen 
in hun hand. 
Wetende, dat mijn mening door vele anderen 
wordt gedeeld, heb ik gemeend U te mogen 
verzoeken bovenstaand in Uw blad te willen 
opnemen, waarvoor ik U bij voorbaat dank 
zeg. 

Hoogachtend, 

W." DRIEBERGEN („Oome  Wim") 

ROTTERDAM, 29 Juni 1946. 

Beste lui. 

Eigenlijk weet ik niet, of ik bij jullie terecht 
ben met mijn waardering voor het organise- 
ren van de Landdag. Maar ik veronderste! het. 
Ik weet niet, of jullie veel brieven met dank 
ontvangen; dan is deze één van de. velen; is 
het niet zo, dan is deze uit naam van velen. 
Want ik ben overtuigd, dat iedereen die Don- 
derdag in Zeist was, het een fijne dag heeft 
gevonden. Maar bij alle waardering moet me 
iets van 't hart — had de scherpe rede van 
Claartje niet kunrjen worden voorkomen. Het 
paste zo helemaal niet in het geheel van de 
andere sprekers. Natuurlijk heeft ze in veel 
zaken volkomen gelijk, maar we hebben er 
tóch juist altijd een eer in gesteld dat we niet 
schimpen en scholden op onze tegenstanders. 
En het heeft onze fierheid groter gemaakt. De 
indruk, die de rede van Claartje op buiten- 
staanders via de radio heeft gemaakt is niet 
mis te verstaan en de reactie is er al. En dan 
verliest het prachtige woord van Frits zijn 
waarde, dat we trouw moeten zijn aan onze 
kameraden, trouw aan ons beginsel, trouw aan 
ons Vaderland, ook al worden wij door dat- 
zelfdeVaderland teleurgesteld en verguisd. 
Want dan zijn we niet meer trouw aan ons- 
zelf en onze traditie. Hoe is de reactie bij jul- 
lie geweest? Vinden jullie, dat ik overdrijf? Ik 
heb zo sterk het gevoel, dat we op deze ma- 
nier de verkeerde kant uitgaan; dat we ons 
verlagen tot het geestelijke peil van onze te- 
genstanders. En als ik nu terug zie op alles wat 
ik las in „De Zwerver" dan denk ik toch, daf. 
de redactie wel op hetzelfde standpunt zal 
staan. Natuurlijk heeft nakaarten weinig zin en 
het doet er weinig toe, hoe buitenstaanders 
over ons denken, als deze verkeerde geest maar 
geen doorgang vindt onder onze eigen mensen. 
Op deze manier wordt er gespeculeerd op de 
slechte elementen in ons. Het was dikwijls heel 
negatief en negativisme is zonde, zonde tegen- 
over God en zonde tegenover onze naaste. 
Is het mogelijk, dat hierop juist in verband 
met alles wat Claartje zei en ik ben et van 
overtuigd, goed bedoelde, in „De Zwerver," nog 
eens wordt gewezen? 
Succes met het „Zwervers"werk. 

Met vriendelijke K.P. groeten, 

ADRY MOLENAAR 
Rotterdam. 

Ook wij hebben om meer dan één reden ernstige 
bezwaren tegen de inhoud van het door Clara ge- 
sproken woord. 
In de eerste plaats heeft ze ook ons met het hou- 
den van deze toespraak te^en de afspraak in ten 
zeerste verrast. 

We laten dit punt echter verder rusten; we be- 
schouwen het als het minst belangrijke. 
In de tweede plaats kunnen wij instemmen met de 
verschillende bezwaren, die in de hierfioven gepu- 
bliceerde brieven naar voren zijn gekomen. De 
toespraak die Clara heeft gehouden was er niet 
een, die men op een herdenkingsdag pleegt te hou- 
den. Zij viel als zodanig dan ook volkomen uit de 
toon. 
In de derde plaats hebben wij bezwaren tegen deze 
rede, omdat, afgezien van de entourage, de in- 
houd van de rede e,en opruiend karakter droeg en 
een sfeer meebracht, die we elkaar moeten bespa- 
ren, omdat zij niet alleen geen enkel uitzicht geeft 
op veranderingen in ons land, maar integendeel ook 
de stemming bederft en de naam van de illega- 
liteit, verder is discrediet brengt. 
Het spreekt vanzelf, dat we niet willen beweren, 
dat men bij de pakken neer moet gaan zitten. We 
beweren alleen, dat onzerzijds' bij wat we doen, 
goedkope successen vermeden moeten worden. • 
We zijn blij, dat de opvattingen, die over het al- 
gemeen in het bestuur der LO.-LKP.-Stichting en 
met name in de redactie van „De Zwerver" heer- 
sen, — namelijk, dat zuivering en berechting in 
grote lijnen een verloren zaak voor ons volk be- 
tekenen en dat de illegaliteit zich hiervan moet 
afwenden en oog moet krijgen voor belangrijker 
vaderlandse problemen (wij noemen b.v. Indië, het 
behoud van onze democratie enz.) — weerklank 
vonden in een hoofdartikel van de hand van één 
der leden van de Adviescommissie der LKP, waar- 
in onder het opschrift: „De grote mislukking" 
het volgende naarvoren wordt', gebracht: 

„De grote vraag: Hoe komen wij uit de moei- 
lijkheden van zuivering en berechting? 
Naar onze mening komen wij daar thans op 
geen enkele manier meer goed uit. 
En het is nodig, dat wij dat als een reëel feit 
onder het oog zien: 
De zuivering en de berechting zijn gegroeid 
op een volkomen onbevredigende wijze. Tot 
bevredigende resultaten zal men daarmee niet 
meer kunnen komen. •» 
Het is onmogelijk de zaak over te doen. En 
al kon de zaak overgedaan worden, dan bleef 
men zitten met de onmogelijkheid van het vin- 
den van nationaal aanvaarde normen, dan bleef 
men hangen tusschen de hooggespannen ver- 
wachtingen enerzijds en innerlijke weerstand in 
ons volk anderzijds. 
Men kan dit slechts ten deele wijten aan de 
Overheid. Men heeft hier te maken met een 
volk, dat deze zaken niet zoo ziet als allen uit 
de voormalige verzetsbeweging het zien. 
Zo lagen de verhoudingen tussen verzet en 
volk tijdens de oorlog ook. 
En wij kunnen vooral achteraf, hier niet bui- 
ten het bestaande rechtsbewustzijn handelen. 
Dit noopt er toe, dat wij als practische gedrags- 
lijn aanvaarden zoo spoedig mogelijk de zui- 
vering en de berechting te beëindigen en daar- 
bij te trachten de excessen, die men algemeen 
voelt, zowel wat betreft de gevallen van over- 
dreven- zwaarte van toegebracht leed als die 
van de ergerniswekkende straffeloosheid af te 
snijden en te corrigeren. Dit laatste zal in ze- 
kere mate bevrediging kunnen geven voor een 
gekrenkt rechtsgevoel. 
Wij zijn er ons van bewust,  dat  dit echter 
slechts in beperkte mate het geval zal zijn. 
Wij  zeggen dat niet, omdat wij het  zo wen- 
sen.   Wij  zijn   ons  van   de  armzaligheid  van 
het geheel bewust. 
Wij zeggen dat alleen, omdat het niet anders 
kan. 
En wij zullen, ook en^juist wij, oud-verzets- 
mensen, ons in de allereerste plaats moeten 
werpen op de vorming van het rechtsbewust- 
zijn   in   ons   volk. 
Velen meenden, dat die vrucht gerijpt was 
tijdens de oorlog. Zij dachten^ dat er b.v. in 
zuivering en berechting, vruchten ; der ge- 
rechtigheid te plukken vielen'. 
Zo is het relaas niet., De principiële strijd, 
de strijd om de ziel, om de vorming van ons 
volk, waarom het tijdens de bezetting ook 
ging, is nog steeds aan de orde van de dag. 
Dit moge een desillusie zijn, wie deze wer- 
kelijkheid ziet, zit niet bij de pakken neer, 
maar ziet zijn roeping, ook en juist buiten de 
afgedaan wordende zaak van zuivering en 
berechting." 

De gelegenheid om „ergenis wekkende straffeloos- 
heid" te signaleren, heeft bij ons steeds open ge- 
staan en — het spreekt welhaast vanzelf — deze 
mogelijkheid   BLIJFT   bij   de   veortduur^ bestaan. 

FRITS. 



PIETER ARIE HARTOG 
(Hofman-Piet) 

geb. 7 Mei 1920, overleden 31 Maart 1945). 

Om hem als zeeman te eren doen we niet 
beter dan door te beginnen met een zeemans- 
term: Piet strandde in het zicht van de haven! 
Veertien dagen voor de juichkreet van bevrij- 
ding galmde over zijn woonstede, doorboorden 
hem twee kogels en sneden een 12-tal uren 
daarna zijn levensdraden af. 
Met zoveel intense zielevreugd vierde hij tel- 
kenmale de Christelijke feestdagen. Ook deze 
dag. Goede Vrijdag, was begonnen met stille 
afzondering om zijn God te ontmoeten. 
Evenwel voor de avond was gevallen, riep zijn 
plicht, die gefundeerd was op het Zoenoffer 
van Golgotha, hem de ondergang van het Na- 
tionaal SociaRsme te helpen bespoedigen. 
Op een eenzame plek werd hij lafhartig door 
een passerende patrouille neergeschoten als een 
misdadiger. 
De gebrekkige aardse haven, die reeds opdaag- 
de in het nabije verschiet, werd verwisseld 
voor dè Haven, de uiteindelijke Kroon op een 
leven, gebaseerd op naastenliefde, rechtvaardig- 
heid en geloofsvertrouwen. 
Nog voor de capitulatie van ons leger in Mei 
1940 nam hij deel aan de strijd tegen den 
vijand. Hij riskeerde een lange boottocht over 
het IJsselmeer, om de hoofdstad te steunen in 
een eventuele verdediging. En nauwelijks was 
het lot onzer troepen bezegeld of hij ving een 
langdurige en taaie ondergrondse strijd aan, 
nog voor het, woord illegaal bestond. 
Allengs breidde zijn activiteit zich uit tot alle 
terreinen, waarop verzet 'kon worden geboden. 
Zo verrichtte hij pionierswerk bij het transpor- 
teren van joden naar veiliger plaatsen, bon- 
kaarten werden verstrekt, waar dit nodig was, 
financiële steun gegeven aan hen, die onder- 
doken voor den vijand. Zelfs raakte hij ver- 
trouwd met zendinstallaties en spionnage. 
Zijn kamer werd het centrale punt voor ver- 
gaderingen en illegale lectuur. Tot aan zijn dood 
kende hij geen vrees. Zijn doorzettingskracht 
bracht hem bij de KP, waardoor hij zijn be- 
drijf geheel verwaarloosde. In zijn hoedanig- 
heid als KP-e'r nam hij deel aan meerdere over- 
vallen. Vrije tijd kende Piet niet; dezfe be- 
steedde hij aan de uitwerking van de gegevens 
over hef defensie-plan in Holland. Allengs was 
hem geen bunker in heel de vesting Holland 
onbekend. Nauwkeurig werd beschreven de 
ligging, de bezetting en de capaciteit van elk 
verdedigingswerk. Toen alles tot in de finesses 
uitgewerkt was, waarmee hij aan de geallieerde 
zaak een enorme dienst bewezen had, ging het 
geheel naar de „overkant". 
Hiermee was echter tevens voorlopig zijn werk- 
zaamheid ten einde, want in diezelfde dagen 
werd hij bij een mislukte aanslag gegrepen. 
Helaas mochten de pogingen van zijn vrienden 
om hem te ontzetten niet gelukken. Maar God- 
dank, geen week later slaagden twee recher- 
cheurs erin Ifem op voortreffelijke wijze te 
redden van het vuurpeleton. 
Nu moest hij weg. Overal prijkte zijn signale- 
ment en een gedwongen afzondering was daar- 
van het gevolg. % .. i 
Steeds kreeg hij weer heimwee naar zijn oude 
omgeving en zo" ving- hij weer ,aan om 
nu op andere wijze de goede zaak te dienen. 
Dit nu werd hem noodlottig; op Goede Vrij- 
dag, toen hij eigener beweging er op uittrok 
den vijand schade te berokkenen. 
Piet, wij vergeten nooit wat je geweest bent 
voor ons en hoe jouw activiteit ons steeds in- 
spireerde, om ook bij grote tegenslagen, nooit 
terug te   deinzen. 

AUKE. 

WIE KAN 
EVLICKTIINGEN VERSCFAFFEIM ? 

GEORGE MUSKENS 
geb. 2.7.23 

JULIUSIMOORMAN 
geb.  12.4.24 

„Zij  streden  en vielen voor de  bevrijding van 
hun Vaderlanch". 

't Was een jeugdig stel 
En vurig in de strijd, 
Ddt steeds bij elke rel 
Door overwinning  werd verblijd. 
Hun strijd was kort, 
Hun  overwinning was in zicht. 
'Naast studie en sport 
Xenden zij hun plicht. 
Julius, toch krijg je nog het lintje 
Dat je makker je beloofde, 
Met een rood, wit, blauw, oranje tintje. 
Waaraan jij noch Qeorge geloofde. 
Altijd zullen we denken 
Aan het offer, dat je bracht. 
Een  Eresaluut kan ik je schenken 
Dat wil ik bij dag en bij nacht. 

Als echte studenten kenden zij hun plichten, 
en wisten zij te offeren voor hun ene grote 
doel,  hun  enig ideaal. 
Steeds waren zij paraat, wanneer het de strijd 
tegen den bezetter betrof en hun gleest was 
gezond als van hun makkers. 
In hun strijd tegen een Duitse Oberstleutnant, 
moesten zij hun grootste offer brengen. Zij 
werden gearresteerd te Nijmegen, nadat zij hun 
slachtoffer hadden beschoten. Overgebracht 
naar Arnhem moesten zij hun jonge leven of- 
feren voor het vuurpeleton van hun vijand. 
Wat moet het voor hen een offer geweest zijn, 
als jeugdige studenten van nauwelijks achttien 
jaar de strijd niet te mogen beëindigen. Toch 
was de strijd voor hen af; hoe gelukkig moeten 
zij zijn daarboven bij hun Oppersten Bevel- 
hebber, waar geen strijd of oorlog is, waar 
steeds de heerlijkste vrede is. 
Na vele vruchtbare overvallen op Gemeente- 
huizen, radio-opslagplaatsen, of politiebureaux, 
werden zij vertrouwd met hun verzetswerk en 
dachten zij zeker te zijn van hun schot. Helaas 
zij misrekenden zich en kenden niet de om- 
geving, waarin zich hun slachtoffer bevond. 
Zij werden door de gealarmeerde Duitsers on- 
der vuur genomen en moesten zich tenslotte 
overgeven. Groot was onze ontsteltenis, toen 
wij uit de krant moesten vernemen, dat hun 
vonnis door de kogel voltrokken was. 
Groot het verlies onder onze gelederen, want 
wij kenden George en Julius als vrienden waar- 
op wij steeds konden vertrouwen. 
Nooit zullen wij hen of hun daden kunnen 
vergeten, want hun nagedachtenis ligt ons na 
aan het hart. 

LELOX-BRABANT. 

675 Jacob Geluk, oud 
50 jaar, van be- 
roep O. luitenant 
Groepscommandant 
der Kon. Marech. 
Gearr. te Roden op 
22-12-44 door de 
SD van Norg. Van- 
daar naar Assen 
overgebracht naar 
de Strafgevangenis, 
vandaar op 16-1-45 
op transport gesteld 
vermoedelijk naar 
Neuengamme, niets meer vernomen. 

676 Hendrik P. C. M. van de Meene (Henk) 
geb. 11-11-1908 te 'Veenendaal, wonende te 
De Klomp (gem. Ede) Rijksstraatweg nr. 1. 
Gearr. door de SD 4-4-44 te De Klomp. Ver- 
voerd naar Arnhem, Amersfoort, Vught en 
vandaar in Sept. 1944 naar Duitsl. Zou in 
Bergen-Belsen geweest zijn en vermoedelijk 
tot 16 April 1945 in kamp Sachsenhausen 
afd.  R.  4. 
Een week voor de bevrijding, wegens ziekte, 
overgeplaatst naar R. 5. Sindsdien niets meer 
bekend. 

677 Koenraad Jan Hey- 
mans, geb. 27 Febr. 
1912 te Rotterdam, 
Marechaussee te 
Roden in Drente, 
ondergedoken en 
gearr. te Nw. Ro- 
den, 23 Dec. 1944 
door de landwacht, 
op transport gesteld 
naar Norg, Assen 
en 16 Januari 1945 
naar Duitsland, resp 
Wilhelmshafen, 
Hamburg en vermoedelijk Neuengamme. Vol- 
gens geruchten zou hij 3 Mei 1946 zich aan 
boord bevonden hebben van de „Cap Arco- 
ma" in de haven Lubeck. Wie heeft hem 
gezien? Signalement: lang 1.82 m., blond, 
grote  oren en opvallend sportief figuur. 

678 Rienk Hendrik Kui- 
pers," geb. 14 Jan. 
1905, gearr. 5-2-45, 
naar gevangenis 
Leeuwarden van 7- 
2-45 tot 15 of 16 
Maart f*M5. Toen 
via Groningen naar 
Neuengamme, daar 
aangekomen plm. 19 
Maart 1945. Na 15 
April   op   transport 

naar Lübeck in het 
schip  de  Thiebeck, 

een of twee dagen voor 30 April, toen de 
gevangenen door de SS gebracht zijn naar 
een Zweeds schip ter bevrijding, is Dr. Rienk 
Hendrik Kuipers (gevangennummer H 77709) 
gebracht in veewagens voor het schip de Thie- 
beck. Wat is hiervan geworden? Hij was des- 
tijds erg ziek (dyssenterie). 

679 Jan Johan Wevers, 
geb. 16-2-1914 te 
Enschede, Ypkemeu- 
lenstraat 38, werd 
gearr. te Enschede 
17 Aug. 1944. Ver- 
voerd naar Amers- 
foort op 28 Aug. 
Vandaar op 7 of 8 
September '44 naar 
Neuengamme, block 
4 nr. 68034. Is in 
de ziekenbarak te 
Neuengamme    eind 
Maart   1945   nog   gezien.   Volgens   inl 
te  Nijmegen lag hij na de  bevrijding 
British  General   Hospitaal,   R.A.M.C. 
denburg, kamer 11. 

.bureau 
in het 
te   Ro- 



680 Arie de Graaf, geb. 
15-11-1918 te Sche- 
veningen, Wacht- 
meester der Staats- 
politie (marechaus- 
see), was gestation- 
neerd te Heenvliet 
en deed dienst bij 
de controle „Sperr- 
gebiet" aan de brug 
te   Spijkenisse,   Op 
19 Mei 1944 gearr. 
te Spijkenisse -en op 
20 Mei d.a.v. over- 
gebracht naar Huis van Bewaring te Rotter- 
dam, vanwaar hij werd getransporteerd naar 
Vught. Vandaar op 6 Sept. 1944 overgebracht 
naar het kamp „Marienbnrg"'. Uijt Vught 
werd een kaart ontvangen, waarop van de 
Graaf als gevangennummer aangegeven stond 
Sch. Nr. 10379. 

681 Leentinus Berends, 
bakkersknecht. Haren 
(Gr.), geb. 16 Nov. 
1922, gearr. 12 Mei 
1944 te Oude Molen 
bij Assen en overge- 
bracht naar Assen, 18 
Mei   1944   van   Assen 

overgebracht naar 
kamp Amersfoort, ge- 
vangennummer 12370, 
8 September 1944 op 
transport naar Neuen- 
gamme, gevangennum- 
mer 48930. Later van Neuengamme naar Hu- 
sum en weer terug naar Neuengamme. Lange 
tijd in ziekenbarakken gelegen wegens bevro- 
ren voeten; was 14 dagen voor de bevrijding 
nog in Neuengamme. 

682 Josephus, Johannes, 
Maria Trimbos, geb. 
te Den Bosch 12 April 
'26, scholier ongehuwd, 
wonende te Den Bosch, 
Willem v. Oranjelaan 
2. Als koerier gearr. 
op de weg Den Bosch- 
Vlijmen, tezamen met 
een onbekend persoon 
zich noemende Koek- 
koek uit Rotterdam, 
door leden der Feld- 
gendarmerie     op     27 
Sept. 1944 bij een poging om een Duitse 
wachtpost te passeren. Hij was in het bezit 
van een geldbedrag groot ƒ 10.000.—. Over- 
gebracht naar het Ortskommandantur te Den 
Bosch en vandaar, volgens Duitse mededelin- 
gen overgegeven aan de SS te Utrecht. Na 
zijn arrestatie niets meer van hem gehoord. 

683 Ids Haagsma, geboren 
24 Mei 1921, wonende 
Groenezoom 158, Rot- 
terdam Zuid. 8 No- 
vember 1944 door SD 
gearresteerd en 9 No- 
vember 1944 naar 
Scheveningen vervoerd. 
Sindsdien spoorloos. 
Het is niet uitgesloten, 
dat hij naar Duitsland 
is vervoerd. Signale- 
ment: lang 1.76 m., 
blond     haar,     blauwe 
ogen, gave tanden, schedel boven het rech- 
teroog geperforeerd. Kleding: geen hoofddek- 
sel, dikke grijze overjas (visgraat), donker- 
blauwe shawl, bruine colbertjas, donkere pan- 
talon, lage zwarte schoenen. 

684 Felix L. A. Julien, 
geb. 16 Aug. 1903 te 
Voorburg, gearr. 18 
Juli '44 op het Gewes- 
telijk arbeidsbureau, * 
(tegelijk met de ' ge- 
hele keurafdeling) te 
Den Ha^g door de 
SD. Via Scheveningen, 
Vught, vervoerd 18 
Oct. Oranienburg SD- 
lager in Dee Meppen- 
Coevorden, en Neuen- 
gamme. Volgens SD 
overleden 8 Febr. 1945 Neuengamme, half 2 
aan Entercolitis. Wie heeft hem Febr. nog ge- 
zien. Had hij een Russischen vriend? Wie 
heeft het overlijden meegemaakt? Hij moet 1 
dag voor de bevrijding nog gezien zijn. Zijn 
echtgenote heeft tijdens zijn gevangenschap 
nooit enig schrijven ontvangen. < 

685 Abram Nicolaas Lussenburg, geb. 19 Mei 
1907. In Jan. 1944 naar Amersfoort gebracht, 
3 October 1944 naar Duitschland of Rusland; 
of ergens anders, nooit geweten waarheen. In 
Amersfoort was zijn kampnummer 5800 blok 8. 

ADVERTENTIES 
Wilt U brieven op advertenties, met vermelding van hét- 
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aan: Bureau 
f,De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C? 
De brieven worden ongeopend doorgestuurd} gelieve dus 
geen berichten voor redactie of administratie erbij in 
te  sluiten. 

De Heer en Mevrouw Davids-Dantuma (Tjerk 
en Els) geven met vreugde kennis van de geboorte 
hunner dochter 

ELSJE. 
Amstelveen;  1  Juli  1946. 
Fokkerlaan  11. 

iPlI J. T. LEGGER- p- .'■■.•':;i-. *; en 
ïSiiii E.  B. LEGGER-KUILMAN 

:€f-f- m mi 
geven  U  kennis   van  de  geboorte  van  hun  zoon 

-. - FRÉ 
'*— Groningen,   3  Juli   1946 

Mi m Van Brakelplein  13a. 
Tijdelijk: Maria Paviljoen 

R.K. Ziekenhuis 
Kamer 81. 

.■   ■■.■•.■■ :. ■■:■ 

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij U 
kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje 

NOOR 
Ed. Schilderink (Noor) 
H. Schilderink-Berendsen 
Hannie. 

Doetinchem,  30 Juni   1946. 

Met   grote   vreugde   en   dankbaarheid   geven   wij 
kennis van de geboorte van ons eerste zoontje 

FRANK 
dat bij het H. Doopsel de namen ontving 

FRANCISCUS, ANTONIUS, ARNOLDUS. 
P. F. A. Werz (Wim Z. G.S.C. Til) 
C. M. Werz-Vdn Bijnen. 

Roosendaal, N.-Br., 4 Juli 1946. 
Molenstraat 60." 
Heden  werden wij  verblijd  met  de  geboorte van 
een dochter en hebben haar genoemd 

JOHANNA GEERTRUIDA HENDRINA 
's-Gravenhage, 30 Juni 1946. 

J. Duiser 
H.  J.  Duiser-Verbaarsschott 

Tijdelijk adres:  Fultonstraat 38. 

Verloofd: 
T1NY ZIJLSTRA 

ANNE V. D. WAL (Herman) 
10 Juli 1946. 
Noordscheschut 75. 
Diepenveen, Rande 173a. 

Verloofd; 
HENNY DAS (koerierster LO-LKP) 

en 
C. P. B. L1TTOOY 

13 Juli 1946. 
Schimmelpennincklaan 14. 
Juffermanstraat 15, Oegstgeest. 
Gelegenheid tot feliciteren: 

Utrecht n.m. van 7—8.30 uur. 

Kantoorbediende zoekt voor zijn nerveuze vrouw, 
met 3-jarig dochtertje voor ongeveer 1 maand 
DEGELIJK PENSION, liefst aan zee. Brieven 
met condities onder nr. 203 aan dit blad. 

Met diepe droefheid delen wij U mede, dat 
heden in volle verzekerdheid des geloofs, rus- 
tig van ons is heengegaan naar zijn Heere en 
Heiland, mijn lieve Man en onze geliefde 
Broeder, Zwager en Oom 

JOHANNES   HOLTRUST 
op de leeftijd van 48 jaar. 
Zijn aardse strijd is  volstreden    en    wij    zijn 
dankbaar dat hij bereid was te, komen toen de 
Vader hem riep. — 

v Uit aller naam: 
H.  Holtrust—Buter. 

Hasselt, 26 Juni  1946. 
Prinsengracht  B81. 
De begrafenis heeft plaats gehad op Maandag 
1 Juli des namiddags om 2 uur. 

Met diepe ontroering geven wij kennis dat he- 
len in de leeftijd van 48 jaar is overleden, 
oaze   onvergetelijke   vriend   en   medewerker 

JOH. HOLTRUST (oom Jo) 
in leven: Plaatselijke   leider   voormalige   L.O. 

Plaatsverv.   cmdt.   voormalige   N BS. 
Voorz.   plaats.    Stichting    1940—'45. 
Voorz.   plaatselijke   afd.   G.O.I.W. 

Met grote waardering herdenken wij het vele, 
dat de overledene gedurende bezettingstijd en 
daarna in genoemde functies in het belang van 
anderen heeft verricht 
Dat hij in volkomen vrede naar een beter Va- 
derland is heengegaan is onze vaste overtui- 
ging en moge zijn Echtgenote tot troost zijn in 
haar groot verlies 

Namens  bovengenoemde   organisaties: 
G.     J.     Schotkamp 
D.  J.   Drupsteen. 

Hasselt, 26 Juni 1946. 

Verloren op de Landdag in Zeist, blanco enveloppe, 
inhoudende 20 gulden,    1  levensmiddelenkaart,    1 
tabakskaart en   1   inlegvel.  Brieven  onder  nr.  201 
a.d. blad. 
Brieven onder nr. 201  a.d. blad. 

Oud-LO-er, 36 jaar, als rechercheur P.R.A. we- 
gens opheffing per 1 Aug. a.s. ontslagen, zoekt 
een hem passende werkkring. In bezit van rijbe- 
wijs A. en B. Goede referenties. Brieven onder nr. 
202  a.  d.  blad. 

Moeder zoekt 'voor haar zoon welke 17 jaar oud 
is, een prettige en leerzame werkkring in expedi- 
tie annex garage bedrijf, waar hij interesse voor 
heeft. Vader, oud-illegaal werker, niet uit con- 
centratiekamp teruggekeerd. Wie helpt haar haar 
zorg verlichten? Liefst intern. Geref. Godsdienst. 
Brieven onder-nr. 205 a.  d. blad 

Voor de verzamelactie van gegevens voor ons Ge- 
denkboek, is gedurende enige maanden in Over- 
ijssel de medewerking van een steno-typiste beslist 
noodzakelijk. Eventueel alleen in de avonduren. 
Wie biedt zich aan?^ Sollicitaties aan ons Bureau. 

Gevraagd   een   Ie  klas   automonteur  te  Aalsmeer, 
die  in  staat  is  de  gehele leiding van  het bedrijf 
op zich  te nemen.  Oud-LO-ers  en  KP-ers  genie-. 
ten de voorkeur.  Uitvoerige sollicitaties  te richten 
aan dit blad, onder nr. 206" 

Wie wil ruilen? 
Oud LO-politiegezin, waarvan de man nog niet 
is teruggekeerd, zoekt voor 14 dagen in begin 
Aug. een huisje aan zee, in ruil voor hun huis 
met stromend water, electr. licht, vlak bij bus- 
halte en Hulshorst. Bosrijke omgeving. Brieven 
onder nr. 204 a. d.. blad. 

* 

Geel „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van- „De Zwerver", 
Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amster dam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats.- 

Provincie:     

Ingang abonnement: 

Abonnementsgeld  wordt per  giro/postwissel/of 
kwitantie betaald. 
Gironummer   109588   t.n.v.   LO.-LKP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

bij   aanbieding   van    een   post- 
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DE STOOTTROEPEN 
De sociale zorg bi; demobilisatie. 
Er is veel over .deze kwestie gesproken,- den soldaat moet straks bij demobilisatie een hand gereikt 
worden en steun gegeven om een behoorlijke terugkeer in het maatschappelijk leven voor hem moge- 
lijk te maken. 
Wat doet men momenteel reeds aan deze aangelegenheid? Voor ons is er niets te bemerken van de 
stappen, die men toch in het heden reeds doen moet en doen kan. Het is daarvoor nog niet te laat, 
maar hét wordt wel tijd. ,      ,'        , , ,  , ,     t .        ,    j 
Het personeel van de hier vertoevende K.L. bataljons bestaat uit oud-leden van de binnenlandse 
strijdkrachten en ik aarzel niet te zeggen, dat zij het beste deel vormen. Hun vrijwillige inzet in dit 
deel van het Koninkrijk getuigt van een sterke drang van plichtsbesef door vaderlandsliefde. Zij stel- 
den de rustige zekerheid in Holland vrijwillig achter, om een ontberende tnak ; h) dit onbekende en 
momenteel weinig aantrekkingskracht hebbende deel van het Koninkrijk, te verv Uen. EK bewerkende 
waarde van hun inzet moet als tegenpool hebben, de gevoelde plicht van de Sta A om nu reeds een 
waarde voor hen bij demobilisatie te bewerken. 
Wat zijn in deze de toekomstwensen van .den soldaat? 
Bij  een gehouden enquête bleken de interessen als volgt: 

militair   verband:    30%    ' 
politie verband:        28% 
ander   beroep: 20% 
oud beroep: 7% 
geen  wens: 15% 

De  meesten hebben  door de bezettingsjaren en het vrijwillig verband in Indië geen vak geleerd of zijn 
uit  kun  vak  geraakt.  Het  is  dus  begrijpelijk, dat hun interesse uitgaat naar de voortzetting van hun 
huidige militaire  functie of overgang naar de veel  overeenkomst  vertonende   politionele  functie. 
Wat zijn de mogelijkheden  in deze? 
a. Tiet militaire verband. 
Het kader van het oude leger dient voor een groot deel vervangen te worden. Velen hunner zijn te 
oud geworden om nog daadwerkelijke gevechtsmentaliteit te bezitten. De voor dei oorlog heersende 
geest van geen man en geen cent heeft een ruineuse invloed gehad op hun mentaliteit. Men liet hen 
vergrijzen in hun functie en daardoor vastroesten in hun interessen. Het verjongde moderne leger kan 
hen slechts voor bepaalde niet combattante functies gebruiken. Het gehele combattante kader zal 
vernieuwd moeten gaanf En wat is logfscher en biliijker,dan de kweekplaats te zoeken daar waar velen 
op het gevechtsterrein blijk gaven de juiste mentaliteit en soldateske eigenschappen te bezitten? Daar 
vindt het natuurlijke schiftingsproces plaats naar kennen en kunnen; daar kan over hen een oordeel 
geveld  worden  naar  den  mens   en  naar  den militair. 
De geschikte krachten dienen bij demobilisatie' een opleiding tot officier of onderofficier te ont- 
vangen, waarbij bij beide, opleidingen het op intelligente geteste materiaal in de gelegenheid gesteld 
moet worden zich zowel de militaire- als de schoolse kennis eigen  te  maken. 
Reeds nu moet in de plannen met deze groep rekening worden gehouden. Het toekomstig kader zal 
eerst  gevechtssoldaat  moeten   zijn   geweest. 
b. 3-fet  poliiionele  verband. 
Het hier op het gevechtsterrein getoetste soldatenmateriaal is bij uitstek geschikt om straks, .hetzij 
hier of in Nederland/als bewaarders van orde en rust op te treden. Ook hun bereisdheid geeft hen 
één der eigenschappen die een goed politieman nut brengt. Hun bovengeschetste inzet om als vrijwilli- 
ger het Vaderland te dienen tot in de dood, doet hen het geschiktste politiemateriaal vormen. Is het 
niet'hun recht en de plicht van de Staat? De ruimte tussen het minimum en het maximum der 
politionele   personeelsbehoefte   dient   voor   hen gereserveerd  te  worden. 
Deze plaatsen dienen reeds nu voor hen veilig gesteld te worden en reeds nu dient men hun opleiding 
aan te vangen. Men doet noch het één, noch het ander. 
Van een te Hollandia gestationneerde compagnie K.L. troepen maakten er 40 gebruik van de door 
de leiding van de daar opgerichte politie-op'eidingsschool geboden gelegenheid een cursus te volgen. 
Waarom geeft men den soldaat hier in Indië door middel van schriftelijke lessen geen gelegenheid in 
deze zijn dorst te lessen? Honderden gaven zich in mijn bataljon, bij vertrek uit Holland, op voor 
de door A.V.O.S. (alles voor onze soldaten?) aangekondigde cursussen. Wij zijn nu 6 maanden verder 
en nog is  er niets gekomen. 
De  geest  in  de  troep  is  een veronachtzaamd  stiefkind geworden. 
jHaar deze  geesi  maakt nu  de  waarde  van het leger en straks de waarde in de maatschappij uit. 
Geeft hun voorlichting in deze  en  voedt daarmee hun stemming; nu ondervoedt men hen en 'verwekt 
ontstemming. M. 

Het N.S.F, heeft het volgende bekend- 
gemaakt: 

Vorderingen 
op verzetsorganisaties 

„Degenen, die aanspraak maken op te- 
rugbetaling of vergoeding van gelden, 
goederen of betalingen, tijdens de be- 
zetting ten behoeve van het verzet ter 
beschikking gesteld, kunnen thans hun 
vorderingen indienen bij de Stichting 
Nationaal Steunfonds (N.S.F.), Heeren- 
gracht S27, Amsterdam. In aanmerking 
komen geldleningen verstrekt aan het 
Zeeliedenfonds, landrottenfonds, of het 
N.S.F., vorderingen op de B.S. van vóór 
5 Mei 1945 (vorderingen van na die da- 
tum bij het Centr. afwikkelingsbureau 
der B.S., Westerstraat 2, Utrecht) en 
overige vorderingen ter zake vqn on- 
dergronds verzet of de afwikkeling 
daarvan. Indiening der vorderingen tot 
uiterlijk lii Aug.', met éen rapport om- 
trent hun ontstaan en eventuele bewijs- 
stukken. Niet opgeëiste bedragen op 
geldleningen, verstrekt aan het . Zeelie- 
denfonds zullen worden afgedragen aan 
dit fonds of aan de Stichting 1940-'45". 

Het D.B. der LO-LKP-Stichting heeft in 
overleg met het N.S.F, besloten de slui- 
tingstermijn voor het indienen van vor- 
deringen bij de LO-LKP-Stichting even- 
eens te stellen op IS Augustus a.s. Het 
D.B. verzoekt alle belanghebbenden 
hiervan goede nota te nemen, daar 
claims, die na die datum worden inge- 
diend niet meer in behandeling kunnen 
worden genomen. 
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door JOT POLMAN 
U/ezit and &&e. 

Woensdag, 31   October 1945. 

{vervolg) 

vetufaektlnq. 
Dinsdag, 30 Oct, 1945 

Het was het vage uur voor het begin van de 
dag. Langzaam schoven uit de horizon de land- 
tongen naar ons toe. 
Op het voordek stonden zes of zeven jongens 
en zagen uit en zwegen. 
Onder grillige randen van groen staken de rot- 
sen hier en daar hun rosé muur in zee. Wat 
blokken lagen er losjes voor, een golf spatte 
op, een vogel streek erlangs. 
Aan de leuning stond een rij die zich vulde. 
Eén klom op een vlet. Ze zagen uit en zwegen. 
Toen werd, ver voor de boeg, onder de kust, 
een schip dat daar geankerd lag, wit van zon. 
En de wand'en van de baai begonnen te be- 
wegen in schaduw en licht. 
Op het voordek stond een drom uitgebogen 
van het eene naar het andere boord. Ze leun- 
den op luchtkoker en kraan, ze hielden zich 
omhoog aan ladder en lijn. Ze zagen uit en 
zwegen. 
Bochten gingen open in dé kust, 'n schip erin, 
en daar, aan stuurboord, waar het water dwars 
door de rotsen het land indrong, lag een vloot 
in  morgenlicht. 
Een sloep voer'uit, boog naar ons toe, legde 
zich langszij. De loods. Vanaf de rots begon 
een licht te seinen. Een kabel werd uitgelegd 
en over de steven geschoten totdat twee man- 
nen in een vletje daar beneden hem hadden 
dichtgedraaid aan de boei. 
De troep stond opgesteld van anker tot prome- 
nadedek als in de finale van een show. De 
troep keek uit en zweeg. 
Heb je ooit een morgen zoo open zien gaan 
als iri de baai van Trincomalee? Heb je ooit 
een troep zoo natuurlijk-stil gezien, zoo ge- 
spannen van verwachting? Er was geen plech- 
tigheid, maar dit uur was de laatste parade 
vóór Batavia. 

(Wacht en zie toe). 

Zeker,   de  baai  van  Trincomalee  is  vandaag  niet  minder mooi   dan  gisteren.  En  toch,  
waren we ei  maar uit! W« zouden verder varen, vanochtend om 6 uur, naar   hoe heet 
't ook weer? Port Swettenham. De 7000 ogen, die zich de hele dag blind hadden gestaard op 
het wemelendc waterleven binnen de luie armen van de baai, zochten gisteravond over de 
kaart naar die nieuwe naam. Halfweg de straat van Malakka. Drie en 'n halve dag. En daar? 
en dan?   Geen antwoord. 
Schurftiger dan de scabies woekert het gerucht weer door de Alcantara: We wachten op de 
Nieuw-Amsterdam met een tweede troep, we wachten op escorte en wapenen, we wachten op 
de Nederlandse missie, die ons vergeet. Intussen wordt het  voedsel minder in kwantiteit  en 
kwaliteit. Drinkwater kost geld. Geld? Dat is er niet. En dan de post  We zijn weg. We 
zijn vergeten. We zijn  
Zijn we dan de eersten niet, die de spits af willen bijten? De zeven-en-twintig bataljons, die 
na ons zullen komen, vinden hun bed, hun brief, hun soldij, omdat wij de weg hebben' ge- 
baand Zij komen als ambtenaren, wij zijn de pioniers. Wij dragen de last van het wachten 
en kijken terwijl wij juist — door karakter — niet wachten kunnen, maar willen doen. 
En was het met zo sedert het eerste uur van de bevrijding? En elke dag — kankerend — 
namen we het opnieuw, dit Engelse woord dat het onze niet is: Wait and.see Wij wachten 
Wi) wisten van te voren dat onze reis onzekerheid zou zijn. Daar ligt ons avontuur Kom, 
we laten de baai voor wat hij is. We doen PT   Ja   we doen' 

?2u5i  .   .   .   fêuit 

Donderdag,   1   November- 1945. 

Daar zitten we nou in die mooie baai van 
Trincomalee. De derde dag. Geen nieuws. 
Geen post. Geen bestemming. Ons schip is 
een eiland, dat plots&ling opdook uit zee. De 
geleerden menen dat het een vulkaan moet 
zijn. 
Nee, het staat vast dat deze lading Neder- 
landse soldaten op weg  is naar   Halt!  De 
officier van de Nederlandse missie op Ceylon, 
die ons heeft ontdekt, stelde vast wie en wat 
we zijn Onze positie is bepaald. En die is 
onzekerder dan ooit. Moeilijke verbindingen 
in het Verre Oosten van Ceylon tot Australië 
(moeten we dan niet liften?), bijna geen ver- 
binding met Nederland (o, post, o, geld, o, lie- 
veling, waar moet dat heen? en totaal geen. ver- 
binding met Indië (Soekamo maakte er bus- 
kruit van). 
En toch staan we vandaag vast op onze voeten 
als waren we al aan wal. Door de uiteenzet- 
ting die ons gegeven werd,  weten we, dat we 

opgenomen zijn in de éne, grote operatie die 
door alle geallieerden gezamenlijk wordt uit- 
gevoerd. Al breken we elke dag onze nek over 
elkander, samen houden we onze koppen bo- 
ven water. Ons eiland-schip ligt in een archi- 
pel, die over Ceylon, Sabang en Hollandia 
om de wereld ligt. 

Sitljgendè spanning. 

Vrijdag,  2  November   1945. 

We varen weer. In volle zee. Geen land meer 
in zicht. We vinden het best. We 'komen over 
de oceaan en door de straat van Malakka 
dichter bij Batavia. Gaan we in Swettenham 
aan  land?  Swettenham-Batavia,   één  dag! 

Terwijl we varen, zitten daar van Mook en 
Soekamo tegenover elkaar, en praten. De 
R.A.F, vliegt over Java en bombardeert en 
mitrailleert. Tank-formaties gaan aan land in 
Soerabaja. Hollanders vechten en houden stand. 

We varen en we fantaseren: De Engelsen dit 
en de Engelsen dat. Maar zonder deze Engel- 
sen zouden we nóg in overall en op houten zo- 
len ergens in de Peel of in de polder staan met 
of zondei* Duits geweer. Swettenham-Batavia, 
één dag!     / 

Wie  sprak daar over vuile politiek? Zo  spra- 
ken  we aan het front langs  de Maas,  bij  de 
geallieerde  opmars  van  de  Roer tot  aan  Ber- 
lijn,   bij   de  laatste   slag  om   het   Westen   van 
ons land...... „en toch was dat een mooie tijd!" 
En zijn we dan toch te stom om met zoveel 
ervaring uit het verleden nuchter in de toe- 
komst te zien? 

We varen. Swettenham-Batavia, één dag. We 
zouden er één uur van willen maken. Misschien 
wordt het een maand, of meer. Onze waarde 
voor Nederland en Indië, voor vandaag en voor 
de geschiedenis, wordt niet bepaald door 
Swettenham of Batavia, maar door de order 
van de dag. Die voeren we uit, beter dan de 
beste Tommie of Yank. 

We varen  

■w^ii n^»^^ 



„Wie verre reizen doet kan veel verhalen", 
is een bekend gezegde, maar we hebben 
dezer dagen een KP-er ontmoet die in eigen 
omgeving zoveel beleefd heeft, dat er- wel 
een boek over te schrijven is. 
Het begin van z'n verzet lag in Limburgs 
en later trok hij naar Midden-Nederland., 
In de tweede helft van November beland- 
de hij als leider van een KP in Hilversum 
en daar van uit heeft hij met z'n ploeg 
menige stunt uitgehaald. 
Eén van de eerste opdrachten welke die 
KP uit te voeren kreeg, betrof een overval 
op het kantoor van de Plaatselijke Bureau- 
houder dat in de Horstermeer gelegen was. 
Met een mooie grijze Opel reden ze voor. 
Het   nummerbord   vermeldde   Pol    en 
niemand van het kantoorpersoneel had een 
vermoeden dat er enig kwaad in de pas- 
sagiers school. Dat veranderde echter 
spoedig toen de heren bekend gemaakt 
hadden waar ze voor kwamen. Het was een 
vertrouwenskwestie, want ze vroegen om 
de sleutel van de kluis. Nu, het was te be- 
grijpen dat het personeel enigszins schrok. 
Temeer, waar de Plaatselijk Bureauhouder 
zelf-niet aanwezig was en de verantwoor- 
delijkheid neerkwam op een juffrouw, die 
als zijn plaatsvervangster optrad. Zij ver- 
telde dat ze de sleutels thuis had en dus 
niet in staat was deze direct te overhan- 
digen. Dan maar gaan halen, besliste de 
leider van de ploeg. Hij stuurde den chauf- 
feur en de juffrouw in de auto naar Bussum, 
waar zij bij haar ouders woonde. Inder- 
daad bleken de sleutels thuis aanwezig te 
zijn. De ouders van de jongedame werd op 
het hart gedrukt geen alarm te maken daar 
het anders wel eens verkeerd met hun doch- 
ter zou kunnen aflopen. 
In de Horstermeer hadden de achterblij- 
vende KP-ers ondertussen ook niet stil- 
gezeten. Allereerst waren er de verschil- 
lende hoeveelheden papier, die grondig 
werden vernield. Voorts kwamen er regel- 
matig C.CD.-ambtenaren hun opwachting 
maken en deze heren werden, voor zover 
ze in het bezit van wapens waren, ontwa- 
pend en daarna rustig bij elkaar in een 
hoek geplaatst. 
Het duurde lang voor de auto weer terug 
was. In de omgeving «van het kantoor ver- 
zamelden zich hier en daar groepjes men- 
sen, die — hoe ze er de lucht van hadden 
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gekregen was' een raadsel — reeds begre- 
pen hadden wat er binnen gaande was. 
Gelukkig bleek het hun volle instemming 
te hebben, waarbij nog kwam dat men de 
Plaatselijk Bureauhouder in het geheel niet 
„mocht". 
Toch achtte de leider van de KP het raad- 
zaam zich met het publiek in verbinding te 
stellen, teneinde het te verzoeken, met het 
oog op de aan de gang zijnde operatie, 
zich te verwijderen. Het publiek leefde mee 
en toonde zich zeer bereidwillig aan deze 
zaak mee te ■werken. Spoedig was de om- 
geving weer „leeg", al mag niet onvermeld 
blijven dat er achter menig gordijntje ver- 
der gegluurd werd. 
Eindelijk kwam de auto met chauffeur, juf- 
frouw en sleutel terug. De kluis kon ge- 
opend worden en het veeboek, waar spe- 
ciaal opdracht voor was gegeven, kon 
worden meegenomen. Het was toen zaak 
om zo spoedig mogelijk te verdwijnen, 
daar men lang genoeg binnen was ge- 
weest. 
Het was onbegrijpelijk waar de mensen in 
eens vandaan kwamen, maar toen de auto 
wegreed, stond het publiek drie rijen dik 
en de toejuichingen waren niet . van de 
lucht. Het    was    een    vorstelijke    uittocht. 

ZUN    WEDEPVAREN. 

„Maar toch", zo tesloot m'n zegsman, „was 
het maar tam werk". 

Neen, dan was het volgende voorval wot 
hij meemaakte, van ander gehalte. Bepaald 
om koud van te worden. Het was Februari 
1945. In de haven van Hilversum lagen 
enige schepen, geladen met munitie. Be- 
sloten werd beide schepen een presentje 
mee te geven waar ze onderweg wat aan 
zouden  hebben. 
Met z'n tweeën begaven zij zich hiertoe 
poedelnaakt in het ijskoude water, ieder 
met een z.g.n. „iimpet" bij zich. Deze „lim- 
pèts" wogen ongeveer 8 K.G. en bestonden 
uit een reeks van sterke magneten waar 
binnenin een flinke hoeveelheid springstof 
was verwerkt. Zij moesten onder dè wa- 
terlijn aangebracht worden en hadden uit 
den aard der zaak alleen effect bij ijzeren 
wanden. Voor zij het water ingingen had- 
den ze de „limpets" gevuld met een cap- 
sule, van 48 uur, zodat er twee dagen over- 
heen zouden gaan eer het geval de lucht 
inging. 
Zij zwommen ongeveer 80 meter in het ijs- 
koude water om bij het schip te, komen en 
daar de beide limpets onder de waterlijn 
aan te brengen. Boven hun hoofden liepen 
de Duitse schildwachten en alles moest met 
de grootste omzichtigheid geschieden. Met 
veel moeite en al watertrappend gelukte 
het hun de vingers tussen wand en „Iim- 
pet" weg krijgen en terug te zwemmen 
naar het uitgangspunt. 
Het moment bleek bijzonder goed gekozen 
te zijn, want enige uren later vertrokken 
de schepen en het was op het IJselmeer 
dat zij beiden, vrijwel gelijktijdig, de lucht 
invlogen. 
Beide KP-ers ^ijn voor deze actie na de 
bevrijding door Z.K.H. Prins Bernhard ge- 
complimenteerd. 
Eveneens nat en koud was het voorval dat 
ongeveer half Maart '45 nabij Baarn plaats 
vond. De ploeg had een telefoontje uit 
Amersfoort gehad, dat er een trein met 
gevangenen via Amsterdam over het IJsel- 
meer weggevoerd zoyden worden. Dit 
moest belet worden, hetgeen betekende 
dat de lijn Amersfoort-Amsterdam op de één 
of andere plaats onklaar gemaakt moest 
worden. De enige geschikte plaats hier- 
voor bleek de brug over de Braamgracht, 
tussen Soestdijk en Baarn te zijn. 
Met z'n tweeën trokken ze er 's avonds met 
de motor op uit. De duopassagier torste 
een grote rugzak ^waarin gereedschap en 
springstoffen    waren    geborgen.    Een    pio- 

vroegen. De jongens, die beiden een P.T.T.- 
pet droegen, lieten enige bewijzen van de 
P.T.T. zien 
„Was  ist  das,  P.T.T.?  Ist  das  Polizei?" 
„Nein das ist Telephon, technische Dienst", 
„Ach, schon gut". 
En de motor, die door mocht rjjden, zwenk- 
te even verder, links af, de Braamgracht 
op. De motor werd verstopt in de struiken 
en gezamenlijk kropen zij naar de brug. 
De wal was hoog en er zat niets anders 
op dan dat één in het water ging staan en 
de ander op z'n schouders kroop, om zo- 
doende de lading onder de lijn aan te 
brengen. Met een tijdpotlood van een half 
uur, en een klem op de lijn voor 't geval 
er eerder een trein mocht passeren, werd 
de lading aangebracht. 
En, ze waren goed en wel uit het water 
weer op het droge, of ze hoorden in de 
verte een trein aankomen. Ze maakte dat 
ze weg kv/amen, maar ze waren toch niet 
zo ver uit de buurt of ze konden, met een 
enorme knal, de boel uit elkaar horen 
springen. Later bleek dat een geweldige 
ravage aangericht was. 
Dan het verhaal over hetgeen één van de 
jongens van de ploeg te Utrecht overkwam. 
De S.D. was hem op 't spoor gekomen en 
hield hem aan toen hij een auto, vol met 
levensmiddelen en wapenen, bestuurde. 
Hij werd meegenomen naar het Wolven- 
plein en op de gebruikelijke wijze „ver- 
hoord". Zijn handen werden geboeid en zo 
werd hij uiteindelijk in een cel gesmeten. 
Ondanks de gevolgen van het „verhoor", 
zag hij kans het verbindingskettinkje tus- 
sen de beide handen kapot te krijgen. Toen 
hij de volgende dag voor een nieuw „ver- 
hoor" gehaald werd, hield hij evenwel net- 
jes z'n handen tegen elkaar en liep rustig 
mee met den officier, die hem begeleidde. 
Het oude gebouw heeft vele gangen en 
trapjes en de weg naar de „verhoorkamer" 
was lang. Zo waren zij reeds verschillen- 
de gangen doorgelopen toen ze een open- 
staande deur passeerde, die doorzicht gaf 
op de binnenplaats. Even verder moes.en 
zij weer een trapje op en de jongeman deed 
voor het opgaan een stap opzij om met 
alle beleefdheid, den officier voor te laten 
gaan. En zie, deze „trapte" erin en ging 
het eerst de trap op. Z'n gevangene wacht- 
te niet af tot hij boven was,' doch maakte 
meteen rechtsomkeert en holde naar de 
open deur, ging deze door en holde de 
binnenplaats op. De officier had gauw ge- 
noeg z'n vergissing bemerkt en liep hem 
zo vlug mogelijk met de revolver in zijn 
hand, achter na. Toen hij hem op de binnen- 
plaats weer in het zicht kreeg, trachtte hij 
'm neer te schieten, doch wonder boven 
wonder misten .de acht -schoten, op een on- 
beduidend schampschot op één der duimen 
van den gevangene na, alle hun doel. Met 
een tegenwoordigheid van geest, een KP-er 
eigen, realiseerde de gevangene zich dat 
de revolver na het achtste schot leeg moest 
zijn. Hij draaide zich om en kwam op den 
officier af, die.... zo hard als hij kon aan 
de haal ging. 
Nu, de achtervolgde, die plotseling achter- 
volger was geworden, heeft niet uitgevist 
waarheen de offivier vluchtte. Zo vlug als 
hij kon is hij over de hoge muur, welke de 
gevangenis omgeeft, geklommen, om bij 
een bevriende relatie enigszins tot rust te 
komen. De volgende ^iag vertrok hij in 
politie-uniform   weer   naar   Hilversum. 

nierschop stak er gedeeltelijk uit. Bij het 
paleis werd controle gehouden door twee 
Duitse officieren, die naar het „Fahrbeiehl" 
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III. 

De mannen in uniform voor de ingang van 
het Huis van Bewaring laten zich niet lang 
noden om binnen te treden. Doch eerst 
moeten de „Arrestanten" naar binnen. Een 
paar duwen in de rug horen daarbij. De 
portiers hebben niet de minste argwaan. 
De eerste sluit de geopende deuren weer 
zorgvuldig dicht, waarna de tweede het 
gezelschap door het geblindeerde hek in 
het tweede apartement laat. Dan ligt de 
weg naar het bureau open. De beide „poli- 
tiemannen" nemen één der arrestanten mee 
het bureau binnen. De beide anderen wor- 
den in de hoede van de portiers achterge- 
la'en. 
Nauwelijks echter is de groep van drie het 
bureau binnengewandeld ,of de bordjes 
worden verhangen. De „blaffers" komen te 
voorschijn, „Handen omhoog" klinkt het ge- 
biedend. 
De jongens, die In het plantsoen onder het 
raam van het administratielokaal gedoken 
zitten, horen gnuivend hoe het plan slaagt. 
Nog enkele ogenblikken en ze zullen kun- 
nen binnenwandelen. 
De portiers worden ontwapend en gefouil- 
leerd. Zij moeten op hun post blijven om op 
elk gewenst ogenblik de opdrachten uit te 
voeren, die hun verstrekt zullen worden. 
In het administratiekantoor wordt het per- 
soneel in de rechterhoek van het bureau 
met het gezicht tegen de muur geplaatst. 
De administrateur moet zijn plaats aan de 
telefoon weer innemen. Wim en Jelle bren- 
gen hem aan het verstand, dat hij precies 
te doen en te laten heeft wat hem bevolen 
wordt. Jelle en Berend worden belast met 
de verdere bewaking van het bureauper- 
soneel en Arie krijgt de meegebrachte wit- 
te zak om alle registers er zorgvuldig in 
te doen verdwijnen. Het rustig optreden 
brengt het personeel al spoedig tot kalmte. 
De administrateur geeft zelfs aanwijzingen 
omtrent de bescheiden, die van belang kun- 
nen zijn. 
Wim heeft intussen zijn licht opgestoken bij 
de portiers. Zij delen mede, dat er zich geen 
Duitsers in het gebö«w bevinden en dat 
de Adjunct-directeur in de Bijz. Strafgevan- 
genis is. 
Dan is het grote ogenblik gekomen, waarop 
Wim den eersten portier opdracht geeft de 
poort te ontsluiten. Geruisloos —* alle man- 
nen lopen op rubber schoeisel — komen de 
14 KP-ers, die in het plantsoen hebben lig- 
gen wachten, binnen. Vanzelfsprekend ge- 
beurt dat allemaal in het diepste donker. 
Dan sluit de poort zich weer en kan met 
de verdere uitvoering der plannen een aan- 
vang worden gemaakt. Ieder weet precies 
wat hem te doen staat 'en alles verloopt 
„geheel volgens plan", zodat er niet veel 
woorden behoeven te worden vuilgemaakt. 
Eerste opdracht is den dienstdoenden bri- 
gadier onschadelijk te maken, Deze werkt, 
zonder het te willen, in alle opzichten mee. 
De bedoeling is hem door den administra- 
teur te laten opbellen, doch hij komt eige- 
ner beweging uit de vleugel naar voren, 
omdat hij even van de W.C. gebruik wilde 
maken. Wim pakt hem niet al te zacht in 
zijn kraag, omdat dit heerschap in een niet 
al te beste reuk staat. Hij mag netjes met 
zijn handjes in de hoogte naast het gezel- 
schap op het kantoor komen staan. 

jrimme KNOKPLOEGEM 
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Zes man, te weten Arie, Frits, John, Theo, 
Klaas en Piet S. blijven in de gang achter 
om te kunnen ingrijpen als er iets mis 
mocht gaan. 
De tweede portier ontvangt nu opdracht 
de derde en voorlaatste deur te openen. 
Hier stellen de U KP-ers, die verder het 
gebouw in zullen gaan zich op, om bij het 
eerste sein van Piet Kramer de vierde deur, 
die niet op slot is, te passeren en de wach- 
ten te overmeesteren. Wim en Henkie knap- 
pen dit zonder moeite~op. 
Alles gaat prima. Ieder weet precies welke 
post voor zijn rekening komt, Chris en Hans 
zijn verantwoordelijk voor de vijf gevan- 
genen in de cellen van de linkerbeneden- 
vleugel. Jodocus moet zorgen, dat de zeven 
beneden rechts in vrijheid komen. Op de 
eerste étage links moeten acht mannen be- 
vrijd worden uit de mannenzalen; daar- 
voor zorgt Gerard. Rechts op dezelfde étage 
zitten er nog twee in de cellen: zij komen 
voor rekening van Marten. De tweede étage 
is voor Johan, Eppie en Anton. Johan moet 
zeven mannen van de zalen links halen. 
Eppie en Anton zien zich tot taak gesteld 
elf vrouwen van de vrouwenafdeling, wel- 
ke zich rechts bevindt, te halen. 
Om paniek onder de medegevangenen, die 
niet bevrijd worden, te voorkomen, moet 
zoveel mogelijk worden gebruik gemaakt 
van de bewakers. Zij moeten de mensen uit 
de cellen en zalen halen, zodat alles met 
zo weinig mogelijk gerucht gaat. 
Gerard en Marten hebben op de eerste 
étage enige moeite. Een der beide bewakers 
tracht namelijk te vluchten naar de begane 
grond. Wanneer hij echter een dreigend pis- 
tool op zich gericht ziet, komt hij tot an- 
dere gedachten en volvoert de hem gegeven 
opdracht. 
Inmiddels bellen Johan en Eppie op de 
tweede verdieping aan bij de Vrouwenaf- 
deling. De bewaakster schrikt erg als haar 
een pistool onder de neus geduwd wordt. 
Doch als zij wat tot kalmte gekomen is, 
kan zij de nummers van de zalen opgeven, 
waar zich de dames bevinden. De zenu- 
wen spelen haar daarbij echter nog al eens 
parten, zodat ze zich enkele malen ver- 
gist. Doch als zij de vrouwen moet gaan 
halen komt ze er zozeer in, dat ze zelfs 
vraagt of een dame, die niet op het lijstje 
voorkomt, ook niet in aanmerking komt. 
Dat is helaas niet het geval. Even later 
moet zelfs één der dames, die met twee an- 
dere komt aangewandeld, worden terugge- 
zonden, omdat ook zij niet op het lijstje 
staat. Het is hard, maar orders zijn orders. 
En het plan mag niet mislukken, om dat 
er iets niet klopt. 
Alle gevangenen verzamelen zich in de 
gang op de begane grond. Het is ontroe- 
rend de reacties der bevrijden te zien. Een 
vrouw wordt de emotie te sterk; zij moet 
door haar medebevrijden^ worden onder- 
steund. Er zijn er, die hun bevrijders willen 
omarmen en geen woorden kunnen vinden 
voor hun dank. Madr daaraan wordt snel 
een einde gemaakt. Ieder moet vol aandacljt 
luisteren naar de instructies, die worden 
gegeven. Als de vrouwen in de beneden- 
gang aankomen, hebben de mannen hun in- 
structies al  gekregen. 
Terwijl op de verschillende verdiepingen de 
gevangenen bevrijd werden is beneden in- 
middels de adjunctdirecteur in verzeker- 
de bewaring gesteld. N^ 

De administrateur heeft hem in de B.S.G. 
moeten opbellen en op volkomen normale 
toon heeft hij „de Baas" medegedeeld, dat 
er enkele Duitse officieren waren om hem 
te spreken. Bij de deur, die toegang geeft 
tot de binnenplaats, waarlangs de direc- 
teur zal moeten komen is Chris, gewapend 
met een Sten en een Walther op post gezet. 
De bewaker, die de sleutels van de deur 
heeft, staat onder zijn toezicht. Zodra het 
telefoongesprek heeft plaats gehad stellen 
Wim en Hans zich bij hem op. Het duurt 
niet lang of er wordt aan de buitenzijde 
een sleutel in het slot gestoken en de ad- 
junctdirecteur treedt binnen. Hij wordt on- 
middellijk overrompeld en ontwapend. Het 
is een kolf je naar Wims hand. Het is een 
wat late Sint Nicolaas-verrassing voor den 
adjunct, maar een verrassing is het zeker. 
Hij weet zelfs nog te verklaren, dat hij 
een goed Nederlander is, wat door Wim 
beantwoord wordt met een serie gummi- 
stokslagen. De man simuleert, dat hij niet 
verder kan lopen, doch als hij bemerkt, dat 
hij van hetzelfde laken een tweede pak 
aangemeten krijgt, kiest hij eieren voor 
zijn geld en hoewel jammerend, gaat hij 
de weg naar het bureau. Tijdens zijn mars 
heeft hij nog gelegenheid om te zien hoe 
zijn gevangenen een erewacht vormen. 
Alles is thans klaar voor de laatste acte. 
De beide gevangenen uit de B.S.G., twee 
belangrijke figuren, waar het voor een goed 
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deel om gaat, moeten nog komen. De ad- 
ministrateur heeft al tot tweemaal toe tele- 
fonisch contact gezocht met den brigadier 
in de B.S.G. en hem opdracht gegeven de 
beide mannen te laten brengen, daar er 
enkele SD-officieren zijn, die hen dringend 
een verhoor moeten afnemen. Doch het 
geduld wordt op een schier eindeloze proef, 
gesteld. Aan de andere zijde wordt mede- 
gedeeld, dat ze in aantocht zijn. 
Tot nu toe is alles zo volkomen volgens het 
schema verlopen, dat het haast angstig is. 
Zal er nu een kink in de kabel komen en 
moeten er nog speciale maatregelen wor- 
den getroffen om de beide gevangenen uit 
de B.S.G. te gaan halen? 
De gedachte daaraan wordt plotseling ver- 
drongen door een andere. 
Luid en dringend laat de electrische bel 
zich horen. Het luikje wordt geopend en 
even later komt één van de mensen bin- 
nen met de mededeling, dat de SD aan de 
poort staat. 
Het is doodstil geworden als de bel ge- 
klonken heeft, doch wanneer bekend 
wordt, dat de SD buiten staat maakt zich 
een hevige ontsteltenis van de gevangenen 
meester. Zullen ze nu m het gezicht van de 
vrijheid weer moeten terug keren naar hun 
cellen? Zullen de martelingen en de ont- 
beringen opnieuw een aanvang nemen? En 
welke straffen zullen er na deze poging 
worden  uitgedacht?  Beteekent  dat,  dat  ze 

zeer binnenkort naar één of ander concen- 
tratiekamp zullen worden overgebracht? 
Er moet snel gehandeld worden. Piet Kra- 
mer beveelt de gevangenen onmiddellijk 
zich uit de gang te verwijderen. Ze moeten 
in cie wachtkamer en de zijlokalen. De KP- ; 
ers worden opgesteld achter de tweede 
deur, die niet gesloten wordt, zodat ze on- 
middellijk zullen kunnen bijspringen wan- 
neer dit nodig mocht blijken — Wim en de 
beide politiemannen posteren zich in het 
voorportaal. 
Er wordt gezocht naar het knopje van het 
licht. Doch het is niet te vinden. De admi- 
nistrateur wordt erbij gehaald, doch hij be- 
weert het niet te weten. Gelukkig ontdekt 
één van de jongens het inmiddels. 
Buiten raakt het geduld van de SD-ers uit- 
geput. Er wordt gevloekt en gefoeterd. 
Nog even geduld, heren. Het zal altijd nog 
te vroeg blijken als de, deur opengaat. Maar 
als ze dan niet anders willen, vooruit dan 
maar, 
Het licht flitst aan, de deuren gaan met een 
zwaai open, Gerard en Piet Kramer stormen 
naar bulten en dwingen de heren, met in 
iedere hand 'n pistool, binnen te komen, zij 
kunnen geen enkele kant uit, want de auto, 
waarmede ze gekomen zijn, staat pal ach- 
ter hun ruggen. Ze zijn volkomen over- 
rompeld. De één heeft de revolver nog in 
de hand, als hij het bureau wordt binnen- 
gebracht. Als hém bevolen wordt dat ding 
te laten vallen, haast hij zich aan dat be- 
vel gehior te geven. Ook de drie arres- 
tanten, die zich — zij het onvrijwillig in 
het gezelschap van de heren bevonden — 
kunnen binnenkomen. Ze zijn stom-ver- 
wonderd over zulk een ontvangst in het 
Huis van Bewaring. Een dergelijke aan- 
komst hebben niet velen meegemaakt in de 
bezettingsjaren. Voorlopig echter zullen ze 
moeten blijven om het slot van het feest te 
kunnen bijwonen. 
Terwijl dit alles zich voor en in het Huis 
van Bewaring afspeelt verkeert de Dek- 
kingsploeg in ondragelijke spanning. De 
jongens hebben de auto met de SD de 
oprit zien binnenrijden en ze weten niet wat 
daarna gebeurt. Ze hebben echter order 
niets te ondernemen zonder een directe 
opdracht. De commandant van deze ploeg, 
Harry, begeeft zich op het gevangenister- 
rein en met de zakdoek als geluiddemper 
voor de pistoolloop wacht hij, om, in ge- 
val het één van de SD-ers zou mogen tje- 
lukken naar buiten te komen hem onmid- 
dellijk neer te leggen. Dat blijkt echter niet 
nodig. De dekkingsploeg behoeft niet in 
actie te komen. Overigens is ook het tele- 
fonisch contact niet verwaarloosd. Op de 
Telefooncentrale, heeft een ander de post 
van Jan en Theo ingenomen. De beide laat- 
sten zijn naar het instructiepand aan de 
Grachtswal gekomen en onderhouden van- 
daar het contact met de centrale, om bij 
het' geringste alarm onmiddellijk te kunnen 
waarschuwen. 
De SD-ers worden inmiddels ontdaan van 
alles wat voor de KP bij een volgende ge- 
legenheid van nut kan zijn. De uniformen 
worden netje ingepakt om straks te kun- 
nen worden meegenomen om bij voorko- 
mende gelegenheden te gebruiken. Wel- 
dra staan ze letterlijk en figuurlijk in hun 
hemmetje. 
Nog steeds echter is het sluitstuk van de 
bevrijding niet voltooid. Men heeft nu 
reeds twintig minuten gewacht en nog zijn 
de bewakers uit de B.S.G. niet aangeko- 
men. Ten derde male krijgt de administra- 
teur opdracht telefonisch het misnoegen 
van de wachtende SD-officieren kenbaar 
te maken. Hij doet het voortreffelijk. 
„De heren staan hier te vloeken van 
kwaadheid. Kan die zaak nu niet wat vlot- 
ter geregeld worden?" 
Ten   derde  male   komt  het   antwoord,   dat 
de heren onderweg zijn. 
Wat is de  reden van dit lange uitblijven? 

M.v. INGEM. 
Wordt 

vervolgd. 

(jeackte Redactie, 

Ik weet niet welke woorden ik zal ge- 
bruiken om uit te drukken de gevoelens, 
welke me op de Landdag der LO-LKP 
vervulden. Helaas was ik aanwezig als 
weduwe van één uwer gevallen kame- 
raden der LO. Hoe zielsgraag had ik 
daar gestaan naast mijn'man die zo met 
hart en ziel streed voor de goede zaak, 
er alles voor over had, z'n prettige 
werkkring, zijn nachtrust dikwijls en 
toen het moest ook het liefste wat hij op 
aarde had, zijn vrouw en kinderen. Maar 
nu is hij in heerlijkheid, geen aardse on- 
derscheiding heeft hij meer van node, 
daar hij uit de handen van zijn Hemel- 
sen Koning de onverderfelijke kroon 
ontving en het leed en teleurstelling van 
deze aarde niet meer hoefde zien. Die 
dag echter heb ik — ondanks mijn grote 
verdriet, dat nu des te sterker was, daar 
ik er zovelen zag, die, iri even groot ge- 
vaar verkeerd hebben als mijn man — nu 
toch mogen beleven, dat het Vaderland, 
waarvoor wij allen in min of meerdere 
/mate gestreden hebben, bevrijd is van 
den wreden tyran. Die dag heeft me 
veel moois geschonken. De gedachte al- 
léén al, dat ik nu al die dappere kerels 
van dichtbij mocht zien, in die sfeer 
mocht zijn van trouw en kameraadschap 
verheugde me zeer. 
En nu vond ik: het ene wat toch nodig 
is, wil ons arme, tobbende Vaderland 
er bovenop komen dit is: terug naar den 
God der vaad'ren, weer knielen voor 
den God, die ons gemaakt heeft en al- 
leen beschermen en sterken kan. Er is 
nog hoop voor ons land, nog is er een 
(zij het een klein deel), dat de knie buigt 
voor God, naar Zijn wil vraagt en in 
Zijn kracht grote daden doet (denk aan 
het schitterende gedicht, dat A. den 
Doolaard zo mooi voordroeg: in Uw 
naam heb ik....) 
Zolang deze illegaliteit, zoals op de ge- 
passeerde Landdag, nog naar God 
vraagt. Zijn eer zoekt, en eerbiedig om 
Zijn zegen vraagt over werk en samen- 
komst, zolang is de ex-illegaliteit nodig 
voor land en volk, dus altijd, niet alleen 
als we aan de^ weg timmeren, maar 
ook als we weer ieder ons weegs moe- 
ten gaan. Daar ik in de afgelopen jaren 
mijn man, waar ik kon, heb bijgestaan en 
geholpen, ja, daar ik nu mijn man verte- 
genwoordig, zou ik U willen vragen, vol- 
gend jaar D.V. weer een Landdag t^ hou- 
den, weer elkaar zien en elkaar bemoe- 
digen, ons bezinnen en zoeken naar 
nieuwe wegen, die we gaan moeten. 
Zeker niet als „kaste" of politieke partij, 
maar als dat deel van het volk, waqr 
ieder kan toetreden en zich bij scharen, 
als het gaat om het lieve Vaderland, 
waar mijn liefste zijn mooie jonge leven 
voor gegeven heeft en alzo ons een 
plicht oplegt om dubbel getrouw te zijn 
ondanks teleurstellingen. Ik als weduwe 
van één Uwer dank jullie voor de zorg, 
waarmee jullie ons omringen. En nu zou 
ik dit nog willen vragen: Denk in het 
bijzonder aan 'de kinderen van je geval- 
len kameraden. Zij toch zijn zo vreselijk 
arm geworden. Een vader is zo'n rijk 
bezit, zo'n vader, die alles kan, alles 
weet en alles durft. Is er in Uw omge- 
ving zo'n jongen of meisje, och neem ze 
eens mee op Uw fiets, ga er eens mee 
vissen of voetballen, U weet wel, al die 
dingen, die „Vader" met je doet en die 
de zorgzaamcte moeder niet kan geven. 
Zoudt U dit laatste niet eens op een ge- 
schikt moment ergens kunnen bepraten? 
Hartelijk dankend voor Uw aandacht en 
vriendschap verblijf ik. 

Hoogachtend, 

Een weduwe van een gevallen LOier. 



icwo^sJ 
.(Ons  volk,  de  mensen,  waarvoor 

li/irrreRHuip. {REPIKHT. 
In Eindhoven woont een vrouw. In 1944 woonde ze er ook al, met haar twee 
kinderen. Nu heeft ze er drie. Vaak zit ze, met haar jongste op de schoot, te 
staren. Wat moet er van hem en zijn twee zusjes worden? En dari gaan haar 

- gedachten terug, eerst met een sprong twee jaar. Dan met moeizame trage 
stappen keert ze weer naar het heden: de zorgenvolle dagen van vandaag, 
morgen, overmorgen. , 
Jlet leek zo mooi. De Duitsers hadden het land overweldigd. Jan, die stuur- 
man op de grote vaart was, had niet weg kunnen kqpien. De eerste week na 
de bevrijding al, hadden zij samen ernstig gepraat: „De mof wil ons land 
er onder hebben, vrouw", had hij gezegd, niet alleen lichamelijk, maar vooral 
geestelijk. Toen zijn ze samen gaan vechten. Eerst, door te weinig routine en 
hulp, eenzaam, vaak onvoorzichtig. Langzamerhand komt er lijn in de zaak. 
Ze k'rijgen contacten, deze worden groepen. De groepen vormen zich tot 
organisaties en de L.O., de K.P.'s ontstaan. De twee vechten door, verraad 
en arrestaties in hun vriendenkring overlevend. Zij werkt nu niet meer 
actief mee, in 1-944. Het derde kindje begint zijn komst te melden. Hij wordt 
lid van een „vliegende K.P." Nu ontvangt zij bericht van hem uit Gronip- 
gen, dan   is  in Arnhem  een kraak  gebeurd,  waar hij   aan  meewerkte.   Uit 
Haarlem komt ook bericht.  Een  slecht bericht   Neen,  niet  aan denken. 
Maar dergelijke gedachten kun je niet stopzetten. Jan gearresteerd. In de val 
gelopen,  door de kletspraatjes van een „goed"  Nederlander.  Jan gemarteld, 
maar ook  Jan heeft niet gepraat. Vier weken me^ettelijke verhoren. Toen 
is hij neergeschoten, als een hond. De gedachten gaan verder. De bevrijding 
kwam, die voor haar maar gedeeltelijk was. Jan was er toch niet meer! En 
dan: wat moest ze nu doen, met drie peuters? 
De spaarduitjes had ze maar opgeteerd, na de arrestatie van Jan. Steun aan- 
nemen, die haar door Jan's vrienden was aangeboden, kón ze eenvoudig niet. 
Het land was bevrijd, maar zij? Ze bad. 
Ze  bad, zoals ze al zo vaak gedaan had, tot den Enige, Die redding kon 
brengen. Haar geld minderde   en de kinderen kostten zo veel, het leven 
was duur  God brengt hulp. 
Op een avond wordt er gebeld.  Herman, een goede vriend van Jan. Samen 
praten ze heel rustig over alles wat achter hen ligt.  En dan   oh,  mijn 
God, is het waar? 
„Maak je geen zorgen", klinkt de stem van Herman door haar verwarde 
gedachten. „En denk niet dat het een aalmoes is. Beschouw dit als een ver- 
zekeringsuitkering. Jan en jij hebben ervoor gewerkt  en Jan heeft ervoor 
betaald " .   -,    ,     ...        ■    i •  j 

hij   gestorven  is,   de   regering, allen zijn ervan overtuigd,  dat ji]  en je k 
Heus, beschouw 

vond  het 
ren het je leven lang zo moet blijven hebben, zoals dat geweest zou zijn als Jan er nog  was 
jij en  al die andere vrouwen de Stichting als de gezamenlijke echtgenoot,  die voor je  zorgt.  Je man 
toch ook fijn, voor jou en de kinderen te mogen en kunnen zorgen!  r- u A 
Ze zit weer alleen.  De Stichting. De Stichting  1940-'45 is door God aangewezen, als verhoring van haar Gebed. 

De   bombast "van   „Winterhulp   is   ereplicht",   die   Jan's vrouw   en   zo   vele   anderen   in   de   zorgen   dompelden, 
is voorbij. De ereplicht bestaat nog, maar nu werkelijk. Geen  propaganda-geschreeuw,  maai:  als  een  schuld, 
op iederen  illegalen werker ligt.   Neen,  ook  op de  slappelingen,  de neutralen,  ja zelfs op  de provocateurs, 
nog vrij rond lopen, op heel ons volk rust deze schuld. Aan U, lezers van De Zwerver, wordt het laatste woord 
gelaten   en de daad! 

die 
die 

LMEN 
Het was een goede gedachte van de LO-ers 
in Almen om alle onderduikers, die daar in de 
bezettingstijd geweest wqren, nog eens bijeen 
te roepen voor een reunie, van Vrijdag 5— 
Maandag 8 Juli. 
Het is niet goed, dat zij die lief en leed in de 
jaren van bezetting met elkaar gedeeld heb- 
ben, thans in het geheel niet meer naar el- 
kaar omzien. Zo ontving AÏmen dan ongeveer 
100 principiële onderduikers, die met hun 
vrouwen of verloofden uitgenodigd waren, 
om in deze schitterende omgeving van de 
Achterhoek nog eens stil te staan bij alles wat 
onder leiding van den Huuneboer geschied 
was. 
Zij, die dit onderduiken meegemaakt hebben, 
weten wat de jaren van afzondering van de 
eigen vertrouwde kring betekend hebben. 
Een vreemde omgeving, vreemde mensen, 
veel geheimzinnigheid, dat is het eerste wat 
de onderduiker ervoer. Dan kwamen ze in 
een gezin terecht, meestal op een boerderij. 
Ze werden er hartelijk ontvangen, maar er 
waren geen aanknopingspunten, zodat ze er 
zich de eerste week nog erg vreemd voelden. 

De meeste boeren begrepen al heel gauw, hoe 
gevaarlijk dit onderduiken is, wanneer men 
er werkeloos bij moet blijven. Daarom wer- 
den de onderduikers snel aan het werk gezet 
om piekeren te voorkomen en om hen het ge- 
voel te geven, dat zij geen genadebrood, aten. 
En langzamerhand werd dan zo de onderdui- 
ker opgenomen in tde kleinere gemeenschap 
van het gezin en in de grotere van het dorp, 
de kerk, de verenigingen, enz. 
Zij, die dit werkelijk beleefd hebben zullen 
altijd op een onvergetelijk mooie tijd blijven 
terugzien, ondanks alle spanningen en geva- 
ren. Mooi vooral wanneer de onderduikers- 
tijd doorgebracht werd in het dorp, b.v. bij 
den boer. Een stadsmens krijgt zo'n kans niet 
meer in zijn leven en het is goed voor de 
toekomst van het Nederlandse volk, dat tien- 
duizenden jongens uit de stad dat gave, har- 
monieuze leven ver van alle gejaag en op- 
pervlakkig vermaak, hebben meegemaakt. 
Niet in de stad, maar juist op het platteland 
leert men de werkelijke kracht van ons volk 
kennen. 
Wij raden ook de andere onderduikers aan 
het contact met hun onderduikdorp niet te 
verliezen, maar regelmatig en zo mogelijk zo 
nu en dan gezamenlijk de oude banden ter 
plaatse nog eens te verstevigen. 

H. v.  R. 

WIE: HELPT? 
,,£x-iUegaal van middelbare leeftijd zoekt 
plaats ?ds ^.kindermeisje. Jarenlang bij het 
onderwijs werkzaam geweest en kan dus 
goed met zuigelingen omgaan. 
Op grond van ondergane behandeling moet 
hij aannemen, dat hij nu geheel ongeschikt 
is voor het onderwijs. 

Hij is in het bezit van: 

1. Legitimatie L.O. 

2. Legitimatie  K.P. 

3. Dankbetuiging van het D.G.B.R. voor 
belangrijke diensten den lande bewezeri 
bij de P.O.D. 

4. Nog een dankbetuiging van het D.G.B.R. 
voor belangrijke diensten den lande be- 
wezen bij de PO.D. 

5. Dankbetuiging   van   de   S.S.   voor   ver- 
. leende  hulp aan hun personeel. 

6. Certificaat van het Awardsbureau te 
Wassenaar voor verleende hulp aan ge- 
allieerden. 

7. Een heel stel mondelinge beloften 'van 
M.G. en D.G.B.R. 

8. Een mondelinge verklaring van Mr. A. 
J. Meyer te Alphen a. d. Rijn en Ir. H. 
van Riessen te Amsterdam, dat er toch 
iets aan dit geval moet worden gedaan. 

9. Akte Engels M.O. zodat hij zuigelingen 
reeds van hun prille jeugd Engels kan 
onderwijzen en ze dus later de beste 
kansen hebben om met een Canadees te 
trouwen. 

Heeft zelf 'kinderen, is dus bekend met 
luierbehandeling, zowel het omdoen als 
de was ervan. 

Brieven onder motto: 

,J)e illegaliteit  is de  schuld  van  alles". 

(Dit wordt als motto gekozen, pmdat dit 
met nog meer liefelijkheden steller dezes 
naar het hoofd werd gegooid door Mr. 
Stadig te Amersfoort, Bestuurslid van 
Bjjz. Scholen aldaar, Lid van het Best. 
van de Bond van Bijz. Scholen voor 
U.L.O.) zo spoedig mogelijk aan het 
Bureau van dit Blad." 

SGlT ü «06 f 
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moet het ook weten? 
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GRADUS ANTONIUS GERRITSEN 
(Gerrit) 

Qradus Antonius Qerritsen [Qet'rit], wacht- 
meester der Kon. Marechaussee, geboren te 
Arnhem 19 Juli 1917. Gefusilleerd op 10 Sep- 
tember 1944 te Breda. 
Als wij aan Gerrit terugdenkeq, zoals wij hem 
gekend hebben met zijn onwankelbaar geloof 
in een betere toekomst en aan zijn oprechte, 
trouwe kameraadschap als collega en medestrij- 
der in de bittere strijd tegen de verdrukten, 
gaat er een gevoel van diep ontzag en wee- 
moed door ons heen. 
Reeds begin 1943 stond hij aangetreden in de 
gelederen der LO, niet uit zucht naar avontuur, 
maar omdat hij als wachtmeester van een wa- 
pen, dat van oudsher een keurkorps van het 
Oranjehuis genoemd kan worden, het zijn plicht 
achtte in de grote strijd voor recht en vrijheid 
zijn aandeel hierin te nemen. Aangezien zijn 
beroep dit enigszins vergemakkelijkte, droeg hij 
dit aandeel dan ook bij aan de Nederlands- 
Belgische grens, t.w. Baarle-Nassau. 
Hij onderhield aldaar de pilotenlijn van Neder- 
land naar België en hielp met de transporten 
van neergeschoten geallieerde vliegers, alsmede 
van belangrijke illegale personen over de grens. 
Vele malen heeft hij dit werk mogen doen, doch 
in het gezicht van de vrijheid, n I. toen de 
geallieerde legers Antwerpen genaderd waren, 
achterhaalde hem laf verraad en werd hij op 
7 September 1944 te Baarle-Nassau door de 
SD gearresteerd. 
Na marteling in gevangenschap en in het aan- 
gezicht van de Duitse geweerlopen, bleef, hij 
nog getrouw aan zijn onwankelbaar besluit, het 
stilzwijgen te bewaren over de namen der con- 

; tactpersonen in Nederland. 
Hij werd daarvoor dan ook zonder vorm van 
proces drie dagen nadien gefusilleerd op de 
Schiethei te Breda. Hij stierf voor ons, opdat 
het belangrijke werk kon worden voortgezet en 
wij allen in een vrij land weer zouden kunnen 
leven. Moge zijn strijden en lijden ons allen tot 
voorbeeld zijn en zijn naaste verwanten zich 
troosten met de gedachte, dat hij is geweest 
een man van eer en hij getrouw was tot in de 
dood voor de zaak der vrijheid en gerechtig- 
heid. 

MARIA JOSEPHA VERlfOEVEN 
(Miei) 

Maria Josepha Verhoeven (Miet) echtgenote 
van Hugo Comelissen, geboren te Hoogstraten 
(B), 30 November 1898. Gefusilleerd op 10 
September 1944 te Breda. Alhoewel zij Moe- 
der was van een gelukkig gezin met vele kin- 
deren, en in Baarle-Hertog met haar man een 
goed renderende zaak had, voelde Miet — zo- 
als ze daar alom genoemd werd — zich sterk 
aangetrokken voor de grote strijd tegen den 
gehaten bezetter. 
Reeds in de vorige oorlog had zij in België vele 
onderscheidingen verworven, voor haar moe- 
dige strijd tegen den verdrukker. Ook nu stond 
zij aangetreden in het verzet tegen den nog 
bruten en meedogenlozen vijand. Aangezien zij 
wijd en zijd bekend stond in België en alom 
relaties had, was zij steeds behulpzaam met 
de transporten van geallieerde vliegers in België, 
meestal naar Antwerpen. Zij deed dit altijd met 
volle overgave en strijdvaardigheid. Ook zij 
werd door verraad van het allerlaagste soort 
achterhaald en gearresteerd in de nacht van 7 
September 1944. Na ontzettende mishandeling 
en met de dood voor ogen, bleef zij trouw aan 
haar idealen. Zij zweeg, opdat haar man, kin- 
deren, en vrienden in vrijheid zouden leven. 
Daarmee behaalde zij de overwinning op den 
barbaarsen vijand. Dat zij de overwinning be- 
haald had, bleek wel uit het feit, dat de Duit- 
ser zijn woede op haar ontzielde lichaam nog 
moest koelen en haar en haar beide mede- 
slachtoffers geheel ontkleed op een plank ge- 
bonden naar Baarle-Nassau terugbracht en ten 
aanschouwe van iedereen, de mishandelde 
lichamen op straat neerlegde. Dat haar naaste 
verwanten zich mogen bedenken aan het voor- 
beeld van het offer, dat zij met de liefde van 
een  moeder,  een  echte  moeder heeft  gegeven. 

ADR1ANUS THEODORUS 
JOHANNES VAN GESTEL 

(Eduard) 

Adrianus Theodorus Johannes van Gestel 
(Eduard), wachtmeester der Kon. Marechaus- 
see, geboren te Eindhoven, 18 Januari 1916, 
gefusilleerd 10 September 1944 te Breda. 
Afkomstig uit Eindhoven, dus een echte Zui- 
derling, met zijn onwankelbaar geloof in Jezus 
Christus, den zoon van God, heeft hij Diens 

sWil tot het uiterste volbracht. Wij gedenken 
hem daarom met diep ontzag en eerbied. Als 
plaatselijk leider der L.O. te Baarle-Nassau, 
stond hij bij zijn illegale vrienden en collega's 
bekend als> een oprecht en trouw kameraad. 
Steeds bereid anderen behulpzaam te pijn, 
wanneer zij zich in nood bevonden. Hij maakte 
zich speciaal zeer verdienstelijk, door het or- 
ganiseren van transporten van geallieerde vlie- 
gers, onderbrengen en verzorgen van onder- 
duikers, verzorging van valse papieren, zowel 
Belgische als Nederlandse en het organiseren 
van overvallen op geldtransporten om de mid- 
delen te verkrijgen teneinde illegale vrienden, 
welke in het buitenland in gevangenschap wa- 
ren gebracht los te kunnen kopen. Hij stond 
steeds in nauw contact met de Witte Brigade 
uit België. Dit is echter zijn noodlot geworden. 
Laf verraad bracht hem op 7 September 1944 
in gevangenschap. Als vader van een pasge- 
boren kind heeft hij de bittere strijd om te zwij- 
gen tot zijn dood gestreden en de wil van zijn 
God volbracht. Dat hij daarom nu voor God 
moge juichen. 
Zijn vrouw en naaste verwanten zij tot troost, 
dat hij niet alleen was een soldaat van Vader- 
land en Vorstin, maar bovenal een soldaat van 
Jezus Christus. 

Namens Bemhard en vrienden 
(L.  O.  Chaam). 

Vergeefs gestreden? 
Ik weet niet of 't wel goed was om te sterven 
o vriend, wiens Jichacun hier te rusten ligt-, 
't is makk'lijk om te midden van deez' scherven 
tot je te zeggen: vriend, je deed je plicht. 

Maar waar is 't recht, waarvoor je hebt gestreden 
in welke strijd God Zelf je eens de ogen sloot; — 
de vijand, die jouw werk eens heeft vertreden 
aanschouwt in vreugde en vrijheid weer het morgenrood. 

Uit wraak ga ik dit lied niet schrijven 
voor jou, hier rustend in des aardes schoof, 
maar laat mijn volk toch gaan begrijpen 
dat haar recht betaald moest worden met jouw dood. — 

Zullen al die stille graven straks gaan spreken 
wanneer het recht nog langer wordt verkracht? 
Het bloed opnieuw deez' aarde gaan doorweken 
nu het recht weer wijken gaat voor macht...? 

Harm. de Jong. 



ADVERTENTIES 
Wilt U bricv«n op advertenties, met vermelding van het 
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aan: Bureau 
,,De • Zwerver", Nic. Witscnstraat 21, Amsterdam-C? 
De brieven worden ongeopend doorgestuurd; gelieve dus 
geen berichten voor redactie of administratie erbij in 
te  sluiten. >. 

Verloofd : 
DIETE DE VRIES 

en 
JAAP v, d. MEER (Jaap II) 

Rijs, 
Oudega HON 34. 6 Juli  1946 

NOODKREET. Welk sociaal-voelende jonge vrouw 
of weduwe, wil in klein gezin van LO-er (ex- 
Buchenwalder) te Meppel, waar de moeder her- 
steld is van een langdurige ziekte maar haar taak 
niet alleen kan en mag verrichten, de helpende 
hand bieden. Gezellig tehuis en behoorlijk salaris. 
Brieven onder nr. 207 a. d. blad. 

1 Jaar Vught en 1 jaar Dachau, zijn mijn zaak 
niet ten goede gekomen Nu heb ik voor de snelle 
wederopbouw van mijn zaak, een personen auto, 
of kleine bestelwagen nodig voor 6 weken. Wie 
kan mij hieraan helpen (d.w.z. huren) of een tip 
geven. Brieven onder nr. 208 a. d. blad. 

In de mobilisatie voor de ooriog lag  in Venlo in 
de  Frederik Hendrik-kazerne  een  soldaat,  zekere: 
Broomans 
Even vóór de oorlog bracht hij iets bij een zekere 
familie  en  er is niets meer van hem gehoord.  In 
een   achtergelaten   oud,   maar   goed  ho/loge   staat 
het monogram F.B. 
Wie  kan   ons   inlichten   omtrent  de   verblijfplaats 
van Broomans?  Brieven onder nr. 209 a. d. blad. 

WIE HELPT HIER? Aan de zoom van het Hee- 
zerbosch, bij de Leenderheide, ligt boerderij „"Hel 
Jluisven", bestaande uit een flink woonhuis 'met 
nieuwe schuren. 60 HA. land is hier in cultuur 
gebracht voor de oudste zoons van dezen Hol- 
landsen   boer. 
Uit alles blijkt, dat dit het werk is van een vak- 
man, die hier nu alleen voor staat, met zijn nog 
te   jonge   kinderen. 
Zyn vier oudste jongens, KP-ers, keerden uit hun 
Duitse gevangenschap nooit terug. De enige nog 
op de boerderij gebleven ;zoon heeft dringend 
hulp nodig. Goede boerenzoons, die hier een 
levenspositie kunnen verwerven zijn hier nodig 
in dit Hervormde gezin. 
Het land ligt nu onbewerkt, een gemengd bedrijf, 
een stal met prachtvee, uitgestrekte roggevelden 
en aardappelland, 20 min. van Eindhoven verwij- 
derd. 
Wie heipt hier 7 Jonge boerenzoons van Neder- 
land, schrijf aan de Stichting 1940—1945, District 
Eindhoven,   Broekscheweg   12. 

MïsëÜttktJ 
 in  de dolle  Septemberdagen  van  '44  iemand 
uit Bloemendaal werd opgepakt, omdat hij een 
oranjeknop  op  zijn  vlaggestok  had? 

 er    in    datzelfde    Bloemendaal    iemand,    die 
slechts een nieuwe lijn aan zijn vlaggestok be- 
vestigde, gearresteerd werd, waarbij hem de 
woorden: „Die streken zullen we wel uit je krij- 
gen, vriend"  toegevoegd werden; 

 in  het  voormalige  Oranjehotel   te  Schevenin- 
gen nog steeds de cellen openstaan, niet om ge- 
vangenen erm,  maar eruit te laten; 

gevangenen, die  i^ts voor hun werk te halen 
hebben, dit zonder meer kunnen doen; 

 iemand de SD  opbelde,  of hij  voor hulp  bij 
een bevalling op straat mocht; 

 hij ten antwoord kreeg, dat hij niet op straat 
mocht,   zonder  eerst papieren  te  halen; 

 er bij het Bossche Tribunaal (Kamer' Hel- 
mond) geen enkele aanklacht tegen inwoners van 
Beek en Donk meer aanwezig is, alhoewel de 
plaatselijke Marechaussee XYi jaar geleden reeds 
verschillende dossiers verstuurde, waarvan slechts 
enkele  behandeld werden. 

 daardoor  het  oud  NSB-lid   Janssen   op   een 
vergadering kon zeggen, dat er geen enkele klacht 
tegen hem was en dat hij illegaal werker was ge- 
weest; 

 Janssen nu zelfs candidaat is voor de gemeen- 
teraad. 

  

GOEDEREN IN BRUIKLEEN 
Verschillende oorlogs- en verzetsslachtoffers heb- 
ben na de bevrijding om in hun nood te voor- 
zien, de beschikking gekregen over huisraad van 
politieke delinquenten, die in een kamp waren 
geplaatst. Deze goederen waren in bruikleen ge- 
geven. 
Het komt nu niet zelden voor, dat Beheerinstitu- 
ten daarop in deze vorm terugkomen, dat zij 
huur gaan vragen of wel betaling, of wel terug- 
vordering der goederen eisen. 
Dit is daarom onjuist omdat er in dit verband nog 
geen regeling getroffen is. 
Bij een Koninklijk Besluit heeft de staat al deze 
goederen gevorderd en overgedragen aan de 
Stichting Politieke Delinquenten. Van terugvorde- 
ren, betaling of het vragen van huur is nog geen 
sprake. De regeling die in de toekomst getroffen 
zal worden, zal vermoedelijk zodanig zijn, dat 
de verrekening van de goederen in bruikleen (die 
dan dus over zouden gaan naar den gebruikende) 
zal geschieden via de Schade-Enquête-Commissie, 
waar een eis tot schadevergoeding van den bedoel- 
den gebruiker aanwezig is. 

RED. 

Comité „ORANJE-HOTEL" 
Er is een comité gevormd tot stichting van een 
permanente gedachtenis aan - de talloze goede 
vaderlanders, die in het „Oranjehotel" gevan- 
gen hebben gezeten en waarvan een groot deel 
voor het vuurpeloton is gevallen of in een con- 
centratiekamp het leven liet. Beoogd wordt een 
blijvende wijding te geven aan de z.g. „Doden- 
cellen" in de Cellenbarakken te Scheveningen en 
het aanbrengen van een gedenkteken aan de bui- 
tenzijde der gevangenis. Het voornemen is, op de 
wijding een "bijeenkomst te doen volgen van oud- 
gevangenen van het „Oranjehotel". In het comité 
hebben verschillende autoriteiten en ex-politieke 
gevangenen zitting genomen. Het correspondentie- 
adres is: van Bleiswijkstraat 16, Den Haag. 
Zij, die met dit doel sympathiseren, worden uit- 
genodigd tot storting van een bijdrage op post- 
rekening nr.   105318  „Comité  Oranjehotel". 

WIEKA1V 
INUGKTINGEN VERSCKAFFE1N ? 

P 

„Mijn Kamp", gedichten uit het Concentra- 
tiekamp Amersfoort, door Anton v. d. Hoef. 

Een klein bundeltje rijmelarij in een omslag, dat aan een 
schoolschrift dóet denken. Als je er even in bladert, op 
zoek naar „gedichten" — zo wordt het immers aangekon- 
digd — dan komt al spoedig de neiging bij je op, het een 
eind heen te slingeren. 
Gedichten hebben we er niet in kunnen ontdekken. En 
toch is er één ding, dat je niet loslaat. Dat is de felle reali- 
teit van het kampleven. Het rauwe, ruige, schaamteloze 
leven, slaat je uit dit boekje tegen. De schrijver heeft wel 
't open oog gehad, waarmee hij scherp zag wat zich rond 
hem afspeelde, maar hij miste het vermogen dit in een 
literair-verantwoorde vorm aan ons door te geven. De 
uitgever zou goed gedaan hebben er tenminste enige 
taalkundige correcties en wat leestekens in aan te bren- 
gen. 

686 Nicolaas Jongenelen, wonende te Dongen 
(N.-Br.), geboren te Hulst, 24-7-'24. Over- 
ledene verbleef geruimen tijd in de gevange- 
nis te Scheveningen, alwaar hij gepoogd heeft 
te ontsnappen, vermoedelijk vandaar overge- 
bracht naar Vught, daarna naar Neuengam- 
me, alwaar hij vermoedelijk is ontsnapt. Het 
Standesamt te Hamburg geeft door aan Mi- 
litair Gezag, Bureau Repatriëring afd. Cen- 
trale Registratie, dat op i2-l2-'44: een 
officiële „Sterbe-Urkundie" werd opgemaakt 
van Nicolaas Jongeneel wonende te Dongen, 
Holland. Die op 12-12-'44 aldaar is overle- 
den aan longontsteking te Versen bij Mep- 
pen, arbeitslager. Begraven, Lagpr-Friedhof- 
Versen, 

* 

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem{haar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver", 
Prins Hendrikkade 1S2  Ie Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Provincie: 

Ingang abonnement: 

a < 

Abonnementsgeld  wordt per  giro/postw issel/of    bij   aanbieding   van    een   post- 
kwitantie betaald. 
Gironummer   109S88   t.n.v.   LO.-LKP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
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In een vorig artikel (getiteld „De Zwerver") heb 
ik beloofd terug te komen op het probleem van 
het communisme, waarbij ik dan tevens zou aan- 
tonen, dat de behandeling daarvan niet van partij- 
politiek karakter behoeft te zijn. 
Ik zeg uitdrukkelijk het probleem van het commu- 
nisme en niet het probleem van de communisten. 
Het gaat ons namelijk niet om personen, maar om 
standpunten. En er moet een mogelijkheid zijn om 
zonder persoonlijk te kwetsen, meningen tegenover 
elkaar te stellen. Het is noodzakelijk dit te doen, 
omdat het in dit verband gaat om het zijn of niet- 
zijn van onze nationale zelfstandigheid en vrijheid, 
de zaken, waarvoor we vijf jaar lang gevochten 
hebben en die thans weer in het geding zijn. Het 
gaat ten overstaan van het communisme inderdaad 
om een grondslagen-conflict. 
Er moest in ons volk minder behoefte zijn om 
elkaar te bestrijden met kleine vitterijen en uit 
persoonlijke veten. 
Nu zal men misschien opmerken, dat ook in „De 
Zwerver" niet zelden de strijd tegen het commu- 
nisme met speldenprikken is gevoerd. Dat is on- 
juist. De feiten, die wij aanvoerden hangen nauw 
samen met het communistische standpunt. Waar 
wij op hamerden en zullen blijven hameren is de 
methode der communisten, zulks om de grondslag, 
waaruit die methode voortkomt, openbaar te maken. 
Die grondslag is hun ideaal, de dictatuur van het 
proletariaat, of modemer, de éénpartij „democratie". 
Alles wat de verwezenlijking van het ideaal dient,, 
is in dit communisme juist en geboden (stakingen, 
eenzijdige en verwrongen voorlichting, intimidatie, 
enz.). We komen daarop nog terug. 
De communisten moeten ons in dit opzicht niet 
misverstaan. Laat het nog eens gezegd zijn, dat 
wij met hen in het verzet tegen de Duitse rechts- 
verkraching eerlijk en met waardering voor hen 
hebben samengewerkt. Maar het is ons steeds dui- 
delijk geweest, dat onze wegen na de bevrijding 
niet slechts om partij-politieke redenen, maar om 
fundamentele redenen vaneen gingen. D.w.z., dat 
er dan binnen het Nederlands staatsverband zelfs 
geen gemeenschappelijke basis voor samenspreken 
zou kunnen zijn. 
Niemand mag van ons denken, dat we niet ge- 
loven in de oprechte bedoelingen van de commu- 
nisten. Zij bedoelen de sociale verheffing van de 
arbeiders en zij achten die alleen gewaarborgd, als 
de elite dier arbeiders (in hun partij) de leiding 
in politiek en maatschappelijk opzicht in handen 
neemt. 
Wij geloven, dat de communisten hun ideaal met 
overtuiging nastreven. Wij verstaan, dat dit ideaal 
zo allesbeslissend is, dat daarvoor alles wijken 
moet, dat dit ideaal zelf de enige norm is voor 
hun handelen. Ieder middel om het te verwezen- 
lijken is bruikbaar en geboden. 
De zedelijke normen van het Christendom (wij zul- 
len ze constructies noemen) hebben voor hen geen 
betekenis. De vrijheden en rechten van lederen 
burger zijn gezien op dit ideaal ondergeschikt voor 
een communist (in dit verband verweet de minis- 
ter-president de communisten het ontbreken van 
zedelijke normen en van zijn standpunt uit kwam 
Wagenaar daartegen terecht in 't vuur. Zijn zede- 
lijke norm wordt namelijk bepaald door het com- 
munistisch ideaal van het onder dwang tot stand 
brengen van sociale gerechtigheid en zijn handelen 
en zijn methode zijn gericht op het tot stand 
brengen van die dwangtoestand. Hier botsten twee 
wereldbeschouwingen tegen elkaar). 
Een ding moet duidelijk worden: dat de commu- 
nisten in hun methode consequent zijn. Waarheid 
is, wat bruikbaar is voor de verwezenlijking van 
hun ideaal. Om het eens paradoxaal te zeggen, als 
„De Waarheid" onware voorlichting geeft, ten be- 
hoeve van  het communistisch ideaal dan is er in 
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GRONDSLAGEN-CONFLICT 
die betekenis van bruikbaarheid naar communistisch 
inzicht nog te spreken van waarheid. 
Natuurlijk kan men tegenwerpen, dat dit een 
waarheidsopvatting is, die benauwend is in haar 
consequenties. Ik ben het daarmee eens, maar ik 
verzoek U te overwegen, dat de toestand van onze 
beschaving inderdaad benauwend is. En de engte, 
waarin wij daarmee gedreven worden, houdt nauw 
verband met het verval van de waarheidsopvatting. 
Alvorens tot het grondslagenconflict zelf te 'komen 
wil ik aan enkele voorbeelden toelichten, dat in 
de methode van de communisten hun ideaal, hun 
waarheidsopvatting, de schaduwen reeds vooruit- 
werpt. 
Waar is en goed, wat bruikbaar is voor de tot 
standkoming van de één-partij staatsinrichting, van 
de dictatuur van de communistische elite der arbei- 
ders. Ik heb irfdertijd een artikel geschreven over 
het schema wit-zwarfr en erop gewezen, hoe ernstig 
dit schema de werkelijkheid misvormt. Het com- 
munisme gebruikt dit schema doelbewust, omdat 
het zo bruikbaar is. Voor ^\? tegenstanders van 
het communisme wordt aangetoond of gesuggereerd 
de nauwe relatie met het fascisme. Propagandis- 
tisch een uitstekende vondst? 
Men hoeft er namelijk verder niets over te zeg- 
gen, want fascisme is zwart. Niet alleen van bui- 
ten, maar ook van binnen. Welnu de kapitalisten 
zijn fascisten en bepaalde groepen van Christenen 
ook. ledere Nederlander, die in Indië ooit een po- 
sitie gehad heeft en nu niet tot het standpunt van 
de communisten bekeerd is, bemint de dictatuur 
in de onderdrukking van de arme onschuldige In- 
donesiërs. Het woord conservatief is gewild, maar 
veel doeltreffender is het woord reactie. De klank 
is voldoende, de inhoud ervan doet niet terzake 
en zal door geen communist nauwkeurig onderzocht 
worden. Het voordeel daarbij is, dat men iemand, 
die de historie niet wil verkrachten en iemand die 
ten behoeve van zijn bankrekening bepaalde tra- 
dities wil handhaven met één naam kan betitelen, 
n.1. met reactie of-te-wel zwart. 
Wit daartegenover is iedere reine, verlichte arbei- 
dersziel. Hij heeft het verzet gevoerd en geleid. 
Hij heft er voor gebloed en nu plukken de zwarten 
er de vruchten van. 
Van nature slecht is iemand die geld heeft, van 
nature goed is iemand die niets heeft. (Marx leerde 
dat al in zijn historisch materialisme). De geschie- 
denis heeft deze theorie als ondeugdelijk afgewezen. 
Wit-zwart, de Indische nepper — de Javaan, de 
kapitalist — de arbeider, de reactie — het com- 
munisme. 
Natuurlijk gelooft de communistische leider niet 
in de overdrijving van deze schema's. Maar ik heb 
al gezegd, dat dit er niét toe doet. Het gaat er 
namelijk niet om of deze dingen waar zijn in onze 
opvatting, maar of ze bruikbaar zijn volgens com- 
munistische opvatting, bruikbaar in hun overdrij- 
ving. 
Het communistisch ideaal werpt zijn schaduwen 
reeds vooruit in de politiek van stakingen en inti- 
midatie. Ook die methoden zijn zeer bruikbaar. 
Stakingen om macht te krijgen en intimidatie in de 
vorm van protesten tegen het democratisch tot stand 
komen van een regering, door het volk voor beto- 
gingen op straat te roepen. 
Thans   komen   wij   tot  het   fundamenteel   verschil 
van het Nederlandse en het communistisch stand- 
punt over de staatsinrichting. 
Om met een eenvoudig voorbeeld den lezer thuis 

te brengen: Als een stel jongens met elkaar knik- 
keren, dan zijn zij daarin weliswaar eikaars tegen- 
standers, maar over één ding zijn zij het eens: ze 
houden de spelregels in stand. Dat is de basis voor 
het spelen. (Zo is ook de partij-politieke figuur van 
de constitutionele democratie in Nederland. Bin- 
nen dit partij-politieke domein yan het spel kan 
„De Zwerver" zoals reeds meer werd opgemerkt 
niet treden). 
De spelregels houden o.m. in, dat alle jongens 
mee mogen spelen, die zich aan de regels houden. 
Ook de kleintjes, ook zij, die nog maar een paar 
knikkers hebben. 
Nu is er echter één medespeler, die aan de spel- 
regels wil tomen. Als hij er sterk genoeg voor is, 
pakt hij alle anderen de knikkers af en handelt 
er verder mee naar eigen goedvinden. Op een ge- 
geven moment is hij van plan zijn doel te bereiken, 
niet door verder spelen, maar door overmacht. De 
anderen hebben zich dan te schikken en te zwijgen. 
Dit is de weg der communisten. Zij schaffen het 
spel met de spelregels af. Wat er overblijft zal 
een nieuw spel zijn, waarin alleen een bepaalde 
elite mag meespelen. Dat roept om verweer, maar 
niet om geweld. Om twee redenen niet. Een prin- 
cipiële, omdat wij de spelregels wel eerbiedigen. 
Een practische, omdat de communisten voor zover 
mogelijk de spelregels- handhaven, voor zover en 
zo lang ze deze kunnen gebruiken om hun doel 
te verwezenlijken. Dit alles is nog maar beeld- 
spraak en we zullen wat dieper op het probleem 
zelf moeten ingaan, o.m. aan de hand van de 
critiek, die op het artikel „Het Rode Vakje" in 
Nr. 21 van ons blad van verschillende zijde gele- 
verd is. 
De gewraakte passage is deze: 

Zolang ze zich aan de regels van het spel hou- 
den, zijn hun rechten gewaarborgd of ze nu 3, 
iO of 49 zetels krijgen. Dat ze die regels af 
zullen schaffen, als ze er 51 hebhen, verandert 
aan onze opvattingen niets. £n als 't zover ooit 
zou komen, dan worden we weer illegaal voor 
de verdediging van ons Nederlands bezit, de 
constitutionele democratie. 

Vervolg pag. 5. 
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Vxicanüe op, „iïh JjeHHjOJdót?' 

iilÜ 

„. .. .wordt U uitgenodigd om met Uw vrouw en drie kinderen 14 dagen op „De Terrorist" 
door   te   brengen. .. ." 
Zo luidde de uitnodiging van de Friese KP-leiding. 
Giaag namen wij deze uitnodiging aan. 
Op een stampvolle boot maakten wij bij donker, triest weer, de overtocht over de wadden. 
Reeds drijfnat vonden wij bij de derde rit plaats in een overvolle bus. Mijn vrouw slaakte 
reeds  de verzuchting: „Waren we maar thuis gebleven". 
Toen we de bus uitstapten stonden  daar Jannie en Ans in regenkleding. 
„Eindelijk  onze  gasten voor  de Terrorist"!  Mèt ons stapte nog een echtpaar  uit  en deze 
bleken ook gasten voor hetzelfde vacantiehuis te zijn. 
In een stromende regen werd de ruim 100 meter afgelegd door het duin en zo spoelden 
wij dan „De Terrorist" binnen. 
„Truus" verwelkomde ons zeer hartelijk in de hall en bracht ons meteen naar de slaapkamer, 
welke voor ons was bestemd. 
En dan zitten we al gauw aan tafel in de gezellige eetkamer. De tafel is wel voorzien en 
de aanzittenden doen haar alle eer aan, want hongerig zijn ze allen; wij van de reis, de 
anderen van het wachten. Terwijl wij ons hét eten best lieten smaken, werden de nieuw 
aangekomenen ingewijd in de regels van het huis, want regels zijn er, deelde Truus ons 
mede. Als een zorgzame moeder zetelt zij aan het hoofdeinde der tafel en houdt overal 
haar oog op. 
„'s Morgens voor acht uur gaat de eerste gong, wat opstaan betekent, terwijl prompt om 
half negen de tweede gong het sein geeft voor het ontbijt. Allen behoren op tijd aan tafel 
te zijn. Tussen half elf en elf uur wordt er koffie geschonken voor hen, die aanwezig zijn. 
Om half één gaat de gong voor het middageten. Te laat komen is niet geoorloofd. Om- 
streeks vier uur wordt er weer thee gedronken, terwijl om half zeven de gong weer gaat 
voor het avondeten. Als regel wordt er 's avonds thee geschonken, waarvoor geen tijd is 
vastgesteld en om half elf is het bedtijd." 
„Er wordt van alle gasten verwacht, dat zij zich aan deze tijden willen houden, en verder 
is een ieder geheel vrij om te doen en te laten wat hij wil. Ik hoop, dat de gasten zich hier 
thuis mogen gevoelen  en veel zullen genieten." 
En dat hebben wij dan ook gedaan. Een prettige vacantie hebben wij doorgebracht op „De 
Terrorist". Daar werkte ieder en alles aan mee. De zorg, waarmede de drie dames, Truus, 
Jannie en Ans de gasten als het ware omringden, deden weldadig aan, en gaven een echt 
gevoel van  onder vrienden te zijn. 
Doch één der hoofdzaken, dat we een aangename tijd doorbrachten was zeker wel de 
onderlinge geest van saamhorigheid, welke er heerste. Het was als het ware één grote 
familie; een ieder deed zijn best om het zijn medegasten zo prettig mogelijk te maken. 
De meeste bezoekers zullen zeker „gewichtiger" naar huis terugkeren, dan ze gekomen zijn. 
Dé veelal gezamenlijke wandelingen langs strand en door duin en bos waren steeds weer 
een genot en de dagen, dat er gezwommen werd waren een echte verkwikking zowel door 
het water als  door de gezelligheid. 
En dan die echt gezellige avonden in de Jmusse conversatiezaal, toen de kinderen allemaal 
lagen te slapen. In één grote kring, gemakkelijk in een fauteuiltje, werd er thee gedron- 
ken en gezellig gebabbelt, of zat men rustig te lezen. Soms werden nog wel eens herinne- 
ringen opgehaald uit de bezettingstijd, doch dat gebeurt niet zo vaak. Alleen in knusse 
onderonsjes werden wel veel verantwoordelijke gesprekken gevoerd en elkaar de zorgen en 
moeiten van voorheen en thans toevertrouwd. Over het geheel waren echter de gesprekken 
opbeurend en  afleidend. 
Ook de afleiding, die de gezellige kinderkamer de groten kan bieden, is de moeite waard. 
Het russisch biljard en het knikker-trekspel houdt vooral op regenavonden de spanning 
er aardig in. 
Zoals het de groten ging, zo was het niet in mindere mate met de kleineren. De kinderen 
genoten, van 's morgens, dat zij opstonden totdat ze 's avonds vermoeid in bed werden 
gestopt. Alle genoegens waren ook voor hen zo dicht bij huis. Het strand op 20 meter af- 
stand, het bos ongeveer 50 meter van huis, het duin zaten ze midden in. 
„Mamma, wat zijn hier veel zandbakken!" een uitroep op de eerste dag, van één der 
kleinen. En dan die prachtige kinderspeelkamer met al zijn mooie speelgoed, reusachtig 
vonden ze alles en ze genoten dan ook zo volop, als ze van hun leven eigenlijk nog niet 
hebben gedaan. 
Zo waren die veertien dagen spoedig om, ondanks regen en koud weer. Lichamelijk ver- 
kwikt en opgefrist hebben wij Ameland en „De Terrorist" dan ook weer verlaten. En zoals 
het ons is gegaan, zo is het met alle andere gasten geweest. Allemaal vonden ze het jammer, 
dat veertien dagen niet langer zijn. 
Tot slot wil ik U nog even inlichten over de gasten van „De Terrorist", welke op uitno- 
diging van de Friese KP-leiding in een veertiendaagse vacantie geestelijke en lichamelijke 
kracht kunnen opdoen. 
De bezetting in „De Terrorist" is steeds in totaal ongeveer 25 personen, de kinderen mee- 
gerekend. Dit zijn hoofdzakelijk mensen, die familieleden te betreuren hebben en die nu 
enige weken uit hun zorgen gehaald worden. Het is de bedoeling van de leiding om ook 
een beperkt aantal KP-gezinnen uit te nodigen, die wel geen slachtoffers hebben te betreu- 
ren, doch welke gezinnen door de zorgen en spanningen tijdens de bezetting een knak hebben 
gekregen. 
In totaal worden deze zomer 350—400 gasten op „De Terrorist" verwacht.  Hoofdzakelijk 
afkomstig uit Friesland, doch via de landelijke KP zullen ook gasten uit andere provincies 
worden  uitgenodigd. 
Dat er spoedig meer van deze tehuizen kómen!   EPP1E. 

Overpeinzingen 
na  een   congres 

Vermoeid sta je in het gedrang van een overvolle 
treincoupé. Vermoeid, niet naar het lichaam, maar 
naar de geest. Het is een prachtige dag geweest, je 
hebt al je vrienden uit het verzet weer eens gezien, 
je hebt weer eens van gedachten kunnen wisselen, 
en wat je het meest goed deed, je hebt weer eens 
in de oude sfeer geleefd. 
Drukkend is het niet, warm. En toch, nu besef je eerst, 
dat je rustig tussen al die mensen staat. Zonder bang 
te zijn voor controle, behalve die van den conduc- 
teur. 
Maar ja, je hebt nu ook geen pistool in je jasje, of 
een pak bonkaarten in je tas. Ja, het was goed van- 
daag; je bent bevredigd. 
Waarom stoort die man naast je toch telkens, als 
hij een gesprek over dit of dat wil beginnen? Waar- 
om eigenlijk? Waarom praten die mensen toch zo- 
veel? Kunnen ze je dan helemaal geen rust gunnen? 
Kunnen ze je dan niet even in vrede laten peinzen 
over hetgeen je vandaag hebt gezien, gehoord en 
gevoeld? Maar neen, zij kennen immers niets van 
de gevoelens na zo'n congres. Ze praten leukweg 
over Staten-Generaal, Ministers, de nog zo dure boter 
en de schaarse suiker. 
En dat alles interesseert je nu zo weinig; al die 
gesprekken verwens je nu. Waarom kan de indruk 
van deze bijeenkomst niet altijd blijven? Je komt 
thuis,- het is al laat. Je vrouw is nog wakker en ze 
popelt, om te horen „hoe het was". Ze vraagt duizend 
en één dingen. Je antwoordt, maar je laat merken 
dat al die vragen je hinderen. Ze storen je, de vragen 
van haar, van wie je alles zou kunnen verdragen. 
Je draait aan de knop van je radio: „jazz-jazz en 
nog eens jazz Kennen die mensen dan niets meer 
dan jazz? 
Eindelijk kwart over tien. 
Als een echo weerklinkt de samenzang, die je die 
middag zelf hebt meegezongen. En dan: Victor, Bob, 
Clara, Den Doolaard, ze staan weer voor je, daar 
boven op die heuvel, met de vlag en het kruis. Ze 
spreken je weer toe. Den Doolaard declameert weer 
zijn gedichten, die je zo diep tot nadenken dwongen. 
Het hindert niet Bob (den Doolaard—Red.), dat je ene 
gedicht voor Radio-publicatie verboden was; het 
was goed voor ons. Je hebt ons weer teruggebracht 
naar de tijd, dat wij Je stem hoorden over Radio- 
Oranje, naar de tijd, dat je ons hoop gaf door je 
woorden. 

En dan, ja, daar klinkt weer de heldere stem van 
Clara,- weer staat ze voor je. Weer dreigt ze met 
haar vinger, voor de op komst zijnde storm. Ja, He- 
ren, draai nu maar aan de knop van je toestel, die 
jazz is per slot van rekening nog eerder te accep- 
teren, dan dat illegaal werkstertje, dat je daar even 
de werkelijkheid doet zien. Het hindert niet; morgen 
zul je de krant weggooien met diezelfde woorden, 
waarmee je nu de knop van je toestel omdraait. 
Overmorgen gooi je de deur dicht, als je buurman 
je „De Zwerver" wil laten lezen. Maar dat hindert 
niet. Wij gaan door, éénmaal zal het niet meer baten, 
of je de radio kapot gooit, de krant versnippert, en 
den colporteur van „De Zwerver" politiek onbe- 
trouwbaar verklaart. 
Het zal niet baten, want dat illegale werkstertje, ver- 
tegenwoordigde niet alleen die duizenden daar in het 
Zeister-bos, maar ook hen, die thuis waren of op 
hun werk. Ook hen die hun plicht doen in ons Indië. 
Tienduizenden zijn het, die na het horen van jouw 
woorden, Clara, achter je staan, die met jou willen 
vechten om ons corrupte land gezond te maken. 
En Clara stapt weer van het spreekgestoelte; je ziet 
den Doolaard weer enthousiast Clara's hand schud- 
den en spontaan, eenstemmig klinkt het applaus 
door de loudspeaker. Het was goed, Clara; ga voort, 
wij staan achter je. 
Je leeft weer in de sfeer, van enkele uren geleden, 
je divan lijkt weer het zand en mos, waarop je zat, 
je schemerlamp lijkt op één van de hoge dennen, met 
het vriendelijk zonnetje er boven. 

Jammer, dat de reportage zo kort duurt; graag 
had je alles nog eens helemaal willen horen. Maar 
ja, om een reportage van vijf, zes uur te geven is 
te lang. Jammer. Eerst nu zie je naar je vrouw, die 
rustig in een club zit. Ze vroeg niet, ze luisterde, 
ze begreep je. Ze leefde mee met je en met al die 
anderen. Ze deed het immers toen ook. Ze wist van 
je werk, ze vroeg niet waarom; ze begreep. 
Dan pak je de courant, om voor het naar bed gaan 
nog even te lezen. Je wilt een sigaret opsteken, maar 
bemerkt, dat je de laatste in tweeën brak om met 
een vriend te delen. Juist zoals toen, met je Consi. Je 
peinst nog even, de krant ligt op je knieën, je ziet 
de letters niet, want je vermoeide gedachten willen 
geen rust. Je oog valt op de vijf letters, die je die 
dag al zoveel maal hebt gezien en gehoord — L.O.— 
I..K.P. — Je ziet ze terstond, want het interesseert je. 
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Je kent de Iptters als de naam van je vrouw. Je kent 
de betekenis. 
„Algemeen Appèl aan Overheid en Burgerij van 
Nederland." 
Je leest gretig voor de zoveelste maal de tekst. Liefst 
zou je dis van buiten leren en op elke hoek van de 
straat uitschreeuwen. Maar het is niet nodig; ieder, 
die wil, kan het immers lezen. De krant gaat dicht, 
al het andere interesseert je niet meer. Alle andere 
woorden zijn koud, ijzig zelfs. Ze storen. 
Even nog de post inkijken. Je doet het afwezig, maar 
toch open je een enveloppe van de Vakgroep Be- 
roepsgoederen-vervoer, omdat je voor twee verzets- 
vrienden een bedrijfsvergunning hebt aangevraagd. 
Twee vrienden, die met je gestreden hebben. Toen, 
toen het dikwijls zo warm onder je voeten kon wor- 
den. Je bent benieuwd naar de uitslag, want je 
schreef een advies, waarin je vertelde, dat deze 
beiden, door hun werk, de laatste vier jaren geen 
kans hadden gehad, om een zaak te beginnen. Je 
bent benie.uwd, want ze worden zo moedeloos van 
alle tegenslagen, ze worden zo opstandig van alle 
brute antwoorden, die zij op alle kantoren moesten 
aanhoren. Hun auto, waarmee ze beginnen willen, 
staat al weken klaar; het wachten is op de bedrijfs- 
vergunning. 
Je vouwt de brief open en leest. Beleefd, zakelijk, 
maar toch duizel je even als je de koude woorden 
leest: : ,. 
„Wij moeten U teleurstellen, daar eerst zi] die voor 
1940 een dergelijk bedrijf hadden, voorrang genie- 
ten". 
Je denkt even aan het Appèl. Zeker, die mensen moe- 
ten eerst geholpen worden, maar waarom dan hen, 
die zaken niet gegeven, die door den Mof in de ge- 
legenheid zijn gesteld om te beginnen? 
Och ja, waarom? Je kunt je duizend maal per dag 
vragen: waarom? En duizend maal kun je hetzelfde 
antwoord geven. 
Je denkt weer aan de woorden van Clara. En dan, 
voel je de moeheid, je bent moe van het denken Je 
wilt naar bed, je wilt slapen, rusten. Je valt eindelijk 
in slaap, nadat je nog eens geprobeerd hebt de woor- 
den van het Appèl te herhalen. ,,,,..,„ 
Was het een droom? Nee, het was werkelijkheid. Pure 
werkelijkheid, die nooit te vergeten is. 

LELOX. 
L.K.P. Brabant. 

Men heeft ons verweten, dat we ten opzichte van de 
rede van Clara, verschillende tegenstrijdige stand- 
punten in JDe Zwerver" voorstaan, dus m.a.w. een 
Januskop met twee gezichten. Dit artikel is blijkbaar 
meer pro-Clara. Het verdient aanbeveling hierin 
opheldering te brengen en we zullen dit in de vol- 
gende Zwerver uitvoerig doen aan de^ hand van 
adheasy-betuigingen met de rede van Clara. 

K£0. 
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Met spanning wachten we iedere dag op 
Q de mapjes met fotokaarten van de Lan- 
V delijke Herdenkingsdag, op 27 Juni te 
W Zeist gehouden. Door stagnatie bij de aan- 
Q voer van het papier ervoor zijn ze tot nu, 
Ö toe echter nog niet bezorgd. We kunnen 
Q ze nu echter spoedig tegemoet zien en 
Ö beginnen met de versturing van alle be- 
W        stellingen. 
D Er blijven dan echter nog mapjes over en 

die kunnen nu nog besteld worden. U 
weet het: 5 overzichtsfoto's en 5 andere 

Q kaarten in een mapje. Prijs /1.50. Vooruit 
te betalen. Bestellingen per brief met in- 
sluiting van geld of postzegels of per 
giro aan: Redactie De Zwerver, Nic. Wit- 
senstraat  21,  Amsterdam-C. 

ij Prins 
'M Bernhard 

s 

Doctor honoris causa in de rechtsgeleerdheid 

DINSDAG 16 Juli j.1. verkreeg Prins Bernhard het eredoctoraat aan de Uni- 
versiteit te Utrecht. De bul werd hem in een plechtige bijeenkomst in de Dom- 
kerk overhandigd, onder aanwezigheid van H.M. de Koningin, H.K.H. Prinses 

Juliana,  Kardinaal  de Jong,  de  Minister-President,   de minister  van   Onderwijs,  en 
vele andere autoriteiten. .      i^.. 
De rector-magnificus, Prof. Dr. J. Boeke, leidde de zitting met een rede in. HIJ 
merkte o.a. op, dat deze erepromotie geschiedde ter gelegenheid van het lustrum 
der universiteit, welke in 1636 opgericht werd. Daarna gaf hij een uitvoerig historisch 
overzicht over ontstaan en groei der universiteit, waarbij hij er nog op wees, dat de 
Domkerk de historische plaats der.promoties was. Komende tot de erepromotie zelf, 
wees hij erop, dat na de erkenning van het geestelijk verzet in de erepromoties van 
Kardinaal de Jong en Ds. Gravemeyer, thans het wereldlijk verzet door de universi- 
teit geëerd werd in de ere-promotie van Prins Bernhard. Hierna gaf hij gelegenheid 
aan Prof. v. d. Valk, de door de faculteit aangewezen promotor, om Prins Bernhard 
de bul te overhandigen. . 
Prof. v. d. Valk gaf in een uitstekende rede een inzicht m de betekenis der illegali- 
teit en de relaties van Prins Bernhard met de verzetsbeweging. Deze rede kenmerkte 
zich door een enthousiaste voordracht, wat een unicum genoemd mag worden in de 
rustige   wetenschappelyke  sfeer  universiteiten eigen. 
De oorlogsjaren zijn voor Prins Bernhard in twee delen te splitsen. In de eerste 
periode had hij, Duitser "van geboorte, in het toch reeds zo moeilijk te benaderen 
Engelse volk, de taak het vertrouwen te winnen. Hij is daarin uitstekend geslaagd, 
dank zij zijn volharding, intelligentie, vriendelijkheid en dank zij zijn sportieve aan- 
leg, die hem bij het Engelse volk wel bemind moest maken. In die periode behaalde 
hij o.a. zijn vliegbrevet. , o   •• i       i_ 
In de tweede periode was hij commandant der Nederlandse Strijdkrachten en als 
zodanig was hij in voortdurend contact met het geallieerd opperbevel en met de 
verzetsbeweging in Nederland. Dat mannen als Eisenhower zeer met hem ingenomen 
waren, is een algemeen bekend feit. De promotor wees er op, dat het voornamelijk 
aan den jongen doctor te danken is, dat Nederland niet het onverkwikkelijk beeld van 
interne moeilijkheden in de verzetsbeweging vertoond heeft, dat in andere landen de 
illegaliteit zo in discrediet gebracht heeft. Dit betrof vanzelfsprekend voornamelijk 
het gewapend verzet. De promotor maakte echter de belangrijke opmerking, dat de 
historie wel zal aantonen in hoeverre Prins Bernhards optreden ook van betekenis is 
geweest voor de eenheid van het ongewapend verzet (intferdaad de historie zal be- 
wijzen van hoe grote inspirerende en samenbindende betekenis de verbinding van de 
verzetsbeweging met het Huis van Oranje geweest is. In onze vaste overtuiging, dat 
wij de plicht tot verzet hadden zijn wij in belangrijke mate gesterkt door de weten- 
schap, dat buiten onze grenzen met name H.M. de Koningin en Prins Bernhard ons 
inzicht deelden en bovenal volkomen begrip hadden voor onze problemen). 
Prof. v. d. Valk wees er op, dat in Prins Bernhard de gehele verzetsbeweging geëerd 
werd. Hij maakte duidelijk, dat het aan de mannen van het verzet te danken was, 
dat we in Nederland weer in vrijheid kunnen leven en met name de Utrechtse 
Universiteit haar roeping weer kon volbrengen. 
Op een buitengewoon fijne wijze werd door Prof. v. d. Valk voor het forum van de 
wetenschappelijke wereld rekenschap gegeven van de verzetsbeweging. Hij onthield 
haar de eer niet, die haar toekwam, maar voor alles bracht hij dank aan God, die 
in ons volk deze krachten gegeven had. Hier was geen pralerij en zelfverheffing. 
Hier werd bescheidenheid, dankbaarheid en ootmoed geleerd, ziende op de historie 
van het verzet, ziende op de zonden van ons hart. 
Prof. v. d. Valk wilde een oude gewoonte aan de Utrechtse Universiteit herstellen 
door den jongen doctqr een zegenbede mee te geven. Hij wenste hem toe, dat hij zijn 
persoon zou blijven inzetten voor het herstel van ons zo diepgetroffen vaderland in 
een tijd, waarin ons volk sterker dan ooit verbonden is met het Huis van Oranje. 
Vervolgens sprak de jonge doctor zelf. Zijn kenmerkende gemoedelijkheid liet hem 
ook in deze rede voor de oren der wetenschappelijke wereld niet in de steek. Hij wees 
er op, dat voor hem geen illegale werkers of groepen van illegale werkers hoger 
in aanzien waren dan andere. Het gewapend en ongewapend verzet waren voor hem 
van gelijke betekenis. De verzetsbeweging in Nederland had een uitstekende naam 
in het buitenland en met name in het geallieerd hoofdkwartier. De eenheid en ,de 
discipline er van werden hoog geroemd. De spionnagegroepen in ons land waren de 
beste van alle bezette landen. Prins Bernhard bracht dank aan generaal Koot, die 
daadwerkelijk de eenheid in het gewapend verzet tot stand gebracht heeft. Hij ge- 
waagde ervan, hoe moeilijk het was, als commandant bevelen voor de verzetsbeweging 
te geven, waarvan hijzelf consequenties en achtergronden kon overzien, maar die hij 
met het oog op het gevaar, zonder omkleding van redenen naar het bezet gebied 
moest doorgeven. Er was maar een mogelijkheid voor goed werken: vertrouwen en 
discipline. De verzetsbeweging heeft tot het eind getoond hierover te beschikken. 
Prins Bernhard zag zijn erepromotie als alleen zinvol, Avanneer in hem, zoals de 
promotor gezegd had, de verzetsbeweging geëerd werd. 
Wij hebben van deze rede van Prins Bernhard om meer dan één reden oprecht ge- 
noten. In de eerste plaats om de inhoud en de voordracht van de rede zelf en ver- 

' volgens omdat hier een man sprak, die verbonden aan het Koninklijk Huis en ver- 
bonden aan de verzetsbeweging, voor een der hoogste wetenschappelijke centra in 
ons land sprak van wat ook in ons hart leeft. 
Wij feliciteren hem van harte met dit eredoctoraat en hopen, dat de band, die ge- 
groeid is tussen hem en de oud-illegale werkers, hierdoor nog verstevigd zal worden. 
Ten besluite zong een studentenkodr de Valerius Cantate van H. B. Buys. 

H. v. R. 
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(Vervolg) 

Onmiddellijk na het eerste telefoontje zijn 
de bewakers naar de cellen van Klaas en 
zijn kameraad gegaan, de nummers 44 en 
45. Het was reeds zes uur geweest. Het 
eten is al rondgebracht en ze hebben hun 
voorbereidingen voor de nacht getroffen. 
Klaas heeft z'n bed in orde gebracht en 
maakt nog een kleine wandeling door z'n 
cel: vier passen in de lengte en twee in de 
breedte. Hij heeft die morgen gehoord, 
dat de SD weer een Inval heeft gedaan in 
de stad, maar weet nog weinig van het 
resultaat. Zijn laatste verhoor is al weer 
een week geleden. Zal hij morgen weer aan 
de tand gevoeld worden? En wat zullen de 
heeren dan weer te vragen hebben? Hope- 
lijk krijgt hij vanavond of morgenvroeg nog 
wat gegevens van één der bewakers. Reeds 
drie weken duurt dit spel. Zal hij tegenover 
de nieuwe stukken op het schaakbord weer 
een afdoende verdediging kunnen opbou- 
wen? 
Dan gaat de celdeur open. Een bewaker 
staat op den drempel en beveelt: „Jas aan- 
trekken  voor verhoor". 
Nu reeds? Een koude rilling vaart hem 
langs  de leden. 
Wat hij eraan toevoegt: „Wacht maar 
even, je kameraad moet ook mee", is wei- 
nig geschikt om hem te bemoedigen. 
Maar de strijd moet gestreden. Vlug geeft 
hij den bewaker nog enkele instructies en 
berichten voor de buitenwereld. De zakken 
nog even gecontroleerd. En dan maar wach- 
ten op hetgeen komen gaat. 
De ander, die eerst sinds zes dagen in de 
gevangenis vertoefd, heeft al dien tijd het 
bed moeten houden. De mishandelingen en 
ontberingen in de daaraan voorafgaande 
14 dagen bij den SD hebben hem hard aan- 
gepakt. Maar in het H. v. B. is alles veel 
gunstiger. Hij mag, zolang zulks nodig 
blijkt, het bed houden. Elke dag komt er in 
een militair'eetketeltje een lekkere warme 
maaltijd en de dokter doet alles om hem 
weer op krachten te krijgen. 
Die Vrijdag is echter een slechte dag voor 
hem. Wel was hij weer in staat enkele uren 
op te zijn, doch 's morgens kreeg hij be- 
richt, dat de pogingen om hem vrij te kopen 
mislukt waren. Dat kan de zaak alleen 
maar verslechteren. In sombere stemming 
heeft hij om vijf uur de krib weer opge- 
zocht. 
Omstreeks zes uur komt ook bij hem de 
bewaker binnen en deelt mede, dat hij on. 
middellijk in het H. v. B. moet komen voor 
een verhoor door den S.D. Een doffe onver- 
schilligheid valt over zijn denken. Hij heeft 
maar één gedachte: die gang zolang ■ mo- 
gelijk uitstellen. Het aankleden wil niet 
vlotten. 
Tot tweemaal toe komt de bewaker weer 
binnen om tot meerdere spoed aan te ma- 
nen, daar de SD zich blijkbaar erg boos 
maakt over het lange uitblijven. 
Eindelijk buiten de cel ziet hij Klaas staan 
wachten. 
„Waar blijf Je wel?" zegt Klaas. 
De ander  gaat er niet op  in.  „Dit iS' niet 
best, jong", is z'n bescheid. 
„Dat denk Ik ook niet", antwoord Klaas. 
Dan gaan ze door de bewakers begeleid-, 
met eèn bezwaard hart op weg. 

DE jnsithe KNOKPLOEGER 

kraken, DE GEVAfieErtif TE 

EiyuüRDen 
Ze gaan over de binnenplaats, waar het 
stikdonker is en een druilerig regentje hen 
doet huiveren. 
De bewaker heeft geen sleutel. Hij moet 
aanbellen. De deur gaat prompt open. Eerst 
gaan de gevangenen binnen, maar als de 
bewaker hen wil volgen klinkt plotseling 
„Handen  omhoog". 
„Jullie vlug doorlopen", horen de gevan- 
genen  zich toegevoegd. 
„Och heden, nu worden we doodgeschoten" 
fluistert de één, doch de ander realiseert 
zich plotseling de woorden In de brief van 
zijn vrouw die morgen: „Moed houden, 
jongen. Alles kan nog ten goede keren". 
„Welnee, kerel, kom mee, we worden er 
uitgehaald", fluistert hij den ander toe. 
Ze zien twee personen in hun hemd pas- 
seren en herkennen daarin de Rexisten, die 
hen bij de SD hielpen mishandelen. De één 
is een bokser uit Antwerpen, bekend als de 
beul van de SD. Nu is hij zo mak als een 
lammetje en loopt gedwee met de handen 
in de nek voor de gemaskerde mannen van 
de K.P. uit. 
Het wordt een ware zegetocht. Om de meter 
staat een bewapende K.P.-er en daar zijn 
de overige bevrijden. Er worden handen 
geschud en klappen op schouders gegeven. 
Een enkele wordt het haast teveel. 
In de gang wordt appèl gehouden. Dan 
blijkt, dat er drie mensen meer uit de cellen 
gehaald zijn dan de groepslijsten aangaven. 
Ze  worden  over   de  andere   groepen  ver- 

deeld. De spoorlui komen dan met nog een 
naam van een spoorwegman op de prop- 
pen en één der bevrijde dames vraagt ook 
haar verloofde nog te bevrijden.  Bewaker 
T. krijgt opdracht hen te halen. Na een ogen- 
blik zoeken komt hij inderdaad met den ver- 
loofde aan. De spoorwegman, wiens naam 
niet bekend was, wordt niet gevonden. 
Er komt nog een jongeman naar voren, die 
niet op de lijst staat. 
Hoe heet je, vraagt Piet hem. 
„Tijl," mijnheer. 
„Zeker Tijl Uilenspiegel?" 
„Nee,   mijnheer,   mijn achternaam is  enkel 
maar Tijl, meer niet. Ik werd hier net ge- 
bracht." 
„Donder dan op kerel, jij komt straks wel 
aan de beurt," krijgt hij ten antwoord en 
wordt in een zijlokaal geduwd. 
Later is gebleken, dat Tijl, hoewel hij niet 
op de lijst voorkwam, door Jodocus uit de 
cel was gehaald, omdat hij samen met hem 
in de provincie had ondergedoken gezeten. 
Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen 
hem te laten zitten. 
De vijf arrestanten, die 's middags zijn 
binnengebracht worden aangetroffen in de 
cel, waar de beide SD-ers en de adjunct- 
directeur werden opgesloten. Ook zij krij- 
gen de vrijheid, doch moeten, evenals de 
drie tijdens de overval binnengebrachten, 
hun eigen weg zoeken. 
Terwijl Piet Kramer de mensen in de gang 
toesprak was de deur van het bureau ge- 
sloten opdat het personeel daarvan niets 
zou kunnen opvangen. Om hen op een 
dwaalspoor te brengen vroeg Jelle aan 
Berend of hij de auto's al gehoord had. 
De commandant. Piet Kramer, staat bij de 
deur en rustig laat hij groep voor groep 
naar buiten. Over en weer een korte feli- 
citatie, enkele instructies, een brief met een 
bankaart en het nummer van de groep en 
dan verdwijnen ze in het duister van de 
avond. 
Als de laatste groepen gevangenen zijn 
vertrokken rukt ook de K.P. in. Voor zeven 
uur dien avond zijn allen op hun basis te- 
ruggekeerd. 
In een slotartikel hopen wij nog iets te ver- 
tellen van het werk van de afvoerploeg en 
van de L.O. die daarna de zorg voor de 
bevrijden overnam. 
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GRONDSLAGEN-CONFLICT (Vervolg van pag. 1) 
Met „ze" worden, dat zal wel duidelijk zijn, de 
communisten bedoeld. Welnu de eerste reactie kwam 
van een communist. Hij schreef: 

7n Vw blad van 25 94ei is een artikel geplaatst, 
waartegen ik zeer ernstige bezwaren heb. Jk be- 
doel „Wet rode vakje' geschreven door "H. v. R. 
Met het eerste deel van dit artikel kan ik het 
roerend eens zijn, n.l. dat het illegale tijdperk 
nu afgesloten dient te zijn. 
"Nu ben ik volbloed communist en ik ben van 
mening, dat ieder zich neer heeft te leggen bij 
het beleid van een regering, die door de meer- 
derheid van ons volk is gekozen, m.a.w. die de 
politieke wil van de overgrote meerderheid van 
ons volk draagt. 11 kunt begrijpen dat er door 
een eventuele rechtse regering maatregelen ge- 
nomen zullen worden, die mij en vele anderen 
niet aan zullen staan. 'Hoe zoudt 1f het nu vin- 
den als ik en andere geestverwanten daar ille- 
gaal tegen in zouden gaan. Ik denk niet dat 
„jrouw"   het  bijster  kon  appreciëren,   er  zou 
hoog van de toren worden geblazen. 
Stel nu het geval dat de communisten eens 5i 
zetels zouden halen, dan zou de heer "H. v. Tl. 
{met geestverwanten) wel illegaal gaan werken, 
en zouden dus niet de wil van het overgrote 
deel van het "Ned. volk willen eerbiedigen, wat 
op zijn minst genomen geen democratisch stand- 
punt genoemd kan woraen. 
jk heb mij altijd laten wijsmaken dat de rechtse 
groeperingen  van  ons  volk  op  het  standpunt 
stonden, dat de overheid door Qod gegeven was. 
Bit schijnt dan alleen het geval te zijn, als de 
communisten ten hoogste 49 zetels halen. Maar 
stel het geval, da ze 51 zetels zouden krijgen, 
waar komt dan plotseling die overheid vandaan7 
Misschien  kunt V  mij uit de droom  helpen. 
In  ieder geval schijnt het dan niet  van   Qod 
te komen, daar ik me niet kan  begrijpen, dat 
de A.R.  illegale werkers weer illegaal zouden 
gaan. werken tegen iets wat van Qod komt. 

De hoofdzaak is: Hoe kan men zo ondemocratisch 
zijn om ongehoorzaam te wezen aan de wettige 
overheid door de meerderheid van het volk ge- 
vormd? Die overheid is dan toch ook van God 
gegeven? 
Van diametraal tegenovergestelde zijde kwam de 
volgende critiek: 

7n No. 2f van „Be Zwerver" is een artikeltje 
geplaatst onder de titel „Wet Rode Vakje', dat 
zeker lezenswaardig is. Je betreuren valt ech- 
ter, dat in de voorlaatste alinea de schrijver 
tot. een conclusie komt, weifee nu. niet /tost is. 
Achter de daar geplaatste woorden-, „dan wor- 
den we weer illegaal" wordt door mij althans 
een groot vraagteken gezet. Wanneer we een 
bad in de historie nemen {beperkt tot de jaren 
van 1940-i 945) t.a.v. de probleemstelling „le- 
gaal-illegaal", dan bemerken we, dat vooral in 
de eerste jaren voor hem (haar), die op princi- 
piële gronden meende in alles zich te moeten 
verzetten tegen de Vuitse maatregelen, de moei- 
lijkheden vele waren, juist in eigen kring. 7el- 
kens weer stond men voor de verlammende er- 
varing, dat de probleemstelling niet juist gezien 
wetd. Be algemeen bestaande opvatting, dat 
schriftuurlijke exegese van Romeinen i3 geen 
verzet tegen de wettige Overheid, waarmede de 
Buitse overheersing gelijkgesteld werd, 'toeliet, 
belemmerde veel. "Hoe vaak moest men niet op- 
tornen daartegen? 7elkens weer was de gedach- 
te, dat het revolutionair [en dus verkeerd) was 
om consecjuent zich te verzetten met daden. Ze- 
ker, lijdelijk verzet was er, in de binnenkamers 
was men fel tegen de moffen, van de illegale 
blaadjes, geschreven door „heethoofden" genoot 
men [en daarna de kachel vooral), maar als er 
dan iemand gearresteerd werd, dan  was de 
allereerste opmerking niet één, getuigend van 
eerbied of respect, maar-. „Waarom doet die 
man dan ook zo, waarom denkt hij niet om zijn 
gezim" [„'Neem goed én bloed ons af" enz., 
werd vrijwel geheel beperkt tot het liefst staande 
gezongen worden in de kerk). 
Wie herinnert zich niet vaak de felle debatten 
in eigen kring over 't Recht van en dus de 
Plicht tot verzet? Rom. i3 was en bleef 
[eigenlijk tot op de laatste dag van de oorlog) 
een moeilijk te verwerken probleem in onze krin- 
gen. SVu zal ik hier uiteraard geen theologische 
exegese geven [Wie zorgt daarvoor?) en dus 
ook niet de vraag behandelen in hoeverre het 
standpunt van hen, die Rom. 13 niet op de si- 
tuatie van i940-45 van toepassing vonden, goed 
doordacht en juist gepostuleerd was. Alleen dit, 
langzamerhand werd het in steeds groter krin- 
gen toch wel duidelijk [zij het meer door de 
steeds ernstiger wordende dreiging van de be- 
zetters, dan door eigen-rijper-worden in zijn 
gefundeerde overtuiging), dat verzet geboden 
moest worden. 
Was er ten tijde van de eliminering van Seyf- 
fart in -de illegale bladen nog geen aanvaarding 
van de „wettigheid' van deze „moord', lang- 

zamertiand kreeg toch ook gewapend verzet meer 
verdediging. 
Maar m.a.w. latent bleef toch altijd Rom. 13 
hij de mensen een moeilijk te verteren vraagstuk, 
zelfs nadat men dus practisch had aangenomen, 
dat BuitslanTniet gelijk te stellen was met „wet- 
tige" overheid. 
Bit probleem liep dus over de vraag: „wettige 
Overheid" ja dan neen. Er was echter geen ge- 
schil over de vraag, hoe te handelen, wanneer 
't inderdaad een wettige Overheid betrof. Wordt 
dit laatste nu echter ook problematiek? 
In de voorlaatste alinea van bovengenoemd ar- 
tikel wordt n.l. gezegd: „Bat ze [communisten) 
die regels af zullen schaffen, als ze er 51 heb- 
ben, verandert aan onze opvattingen niets". In- 
derdaad dan verandert er — democratisch ge- 
zien _ niets. Maar dan volgt: „£n als 't zover 
ooit zou komen, dan worden we weer illegaal 

' voor de verdediging van ons Nederlands bezit, 
de constitutionele democratie'. 
[Hoe nu? Wanneer dus de communisten op de- 
mocratische wijze de helft plus 1 behalen, ver- 
andert er niets,  maar  worden  wij illegaall 
Moeten wij ons dan niet meer houden aan de 
regels van het spel? Wanneer er gestaan had: 
„dan zullen we legaal strijden voor, enz.', was 
er geen vraagteken. Maar nu-, „dan worden we 
weer illegaal". Js dit juist gezien? Jk meen 
van niet en kan voor deze gedachte ook in de 
literatuur of in Rom. 13 geen steun vinden. 
In de vorige eeuw, toen onder de „verlichte, 
verdraagzame" Overheid de gelovigen te vuur 
en te zwaard vervolgd werden [± 1835) heeft 
men op wettige wijze geprotesteerd, geproce- 
deerd enz., maar men bleef de wettige Over- 
heid erkennen en toen dat steeds moeilijker 
werd, ging men niet tot opstand over, maar men 
ging het land uit. Illegaal worden deed men nieti 
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Zullen wij in ons recht staan als we gekomen 
in de onverhoopte situatie als bovenbedoeld, 
illegaal worden? M.i. moest dit geen vraag zijn. 
Op wettige wijze, legaal strijden tot het uiter- 
ste en dan misschien uiteindelijk in een situatie 
komen, dat we om Qods wil de gehoorzaam- 
heid moeten opzeggen, dat we lijdelijk ongehoor- 
zaam zullen worden. Maar dit schijnt mij toe 
een uiterst remedium te zijn. Christus predikt 
geen opstand tegen een wettige-ongodsdicnstige 
en daarin revolutionaire Overheid. 
Misschien heeft de schrijver van het artikel dit 
ook bedoelt, maar dan mocht toch de eis ge- 
steld worden, dat duidelijk beschreven wordt, wat 
bedoeld is. jMst in dezen tijd, waar zoveel ver- 
warring heerst, mag van hen, die üoorltcbim^ 
geven, verlangd worden, dat zij de problemen 
duidelijk stellen. £n dat ontbreekt m.i. in de 
hierboven gewraakte alinea. 

Men ziet, ook in dit stuk spitsen zich de be- 
zwaren toe op het gepropageerde ondemocrati- 
sche verweer tegen een democratisch tot stand 
gekomen communistische Overheid. 
Toch is hiermede het grondslagenconflict nog 
niet duidelijk genoeg gesteld, v. G. gaat dan ook 
in een latere brief dieper op de zaak zelf in. Wat 
gebeurt   er namelijk? 
De communisten behalen de meerderheid en vor- 
men de regering. Tot zover is er niets aan de 
hand en heeft ook volgens mij niemand het recht 
een illegale actie te ontketenen. Maar nu komt 
het. Het ideaal der communisten is de één partij 
„democratie". Die partij is dan de communistische. 
(Wat zouden ze schreeuwen, wanneer wij net zo 
deden, als zij van plan zijn met ons te doen als 
ze de kans krijgen: n.l. hun partij verbieden. Ze 
schreeuwen nu al als een njager varken, wanneer 

ze menen minder behandeld te zijn. Ja, deze heren 
meten met twee m^ten: Nu gelijke rechten; in 
hun tijdperk: zij alleen rechten. (Let wel, ook dit 
is consequent, in hun gedachtengang, hoe on- 
sympathiek die tweeslachtigheid ons ook mag 
zijn). Die ene partij moet zich tot elke prijs ech- 
ter handhaven. Er mag nooit een kans bestaan, 
dat een andere partij Jt zelfde spelletje gaat spe- 
len. Dus dictatuur: iedereen zwijgt, behalve de 
bevoorrechten geen vrijheden behalve yan de 
kaste, (de elite van het proletariaat). En dit alles, 
't zij' nog eens gezegd, met de vaste overtuiging, 
dat de arbeider daarmee gediend is. 
't Is duidelijk, dat daartoe de grondwet veranderd 
moet .worden. Dat kan eenvoudig met de demo- 
cratische meerderheid der communisten. 
Hier verschillen de inzenders nu van mening met 
mij. Zij zeggen: gehoorzamen en ik beweer: be- 
strijding, illegaal. 
v.   G.   laat   zich   ontvallen,   dat   we   niet   illegaal 
maar   legaal   de   communisten   moeten   bestrijden, 
als  ze  de  macht  in  handen hebben.  Die weg  is 
echter  afgesneden.   De   spelregels   zijn   afgeschaft. 
We  hebben   dan geen  „recht"  van  spreken meer. ^ 
Alleen   zij   mogen   nog  spreken   en   schrijven,   die 
de   dictatuur   schragen.   Ondermijning   ervan   (zie 
op het ideaal)  moet  onderdrukt worden. Dus le- 
gaal  verweer is  onmogelijk.  En   volgens  v.  G.  is 
illegaal verweer verboden, want de grondwet wordt 
volkomen   democratisch   gewijzigd,   waaraan   v.   d. 
W. toevoegt,  dat die  overheid gehoorzaamd moet 
worden,  omdat  ze__yan   God  gegeven  is. 
Zitten we,hier vast?Of zijn er fouten in de schijn- 
baar   kloppende   redeneringen   van  de   heren  bin- 
nengeslopen? Inderdaad is dit het geval. 
De   consequentie   van   v.   G.'s   redenering   is   n.l. 
dat men  de  democratie kan. gebruiken om de de- 
mocratie  om  hals  te   brengen.  Dat is een  on^e- 
rijmdheid.  Men  kan de democratie  alleen  gebrui- 
ken om de democratie te ontwikkelen. 
De  fout  in  de  redenering is  m.i.  deze,  dat  men 
de  democratie op zichzelf stelt,  waardoor de de- 
mocratische   meerderheid   tot   alles   in   staat   zou 
zijn.  't  Gaat hierbij   om twee  zaken,  die  in  een 
beeld   duidelijk   te  maken  zijn.  De   democratie  is 
als een huis, waar men met z'n gezin (ons volk) 
intrekt,  't Huis  is niet willekeurig,   't  Groeit sa- 
men  met  het  gezin,  het  hoort  erbij.   Dat   is  het 
eerste.  En het tweede punt is:  het gezin  er niet 
is om   het  huis,  maar het huis  om  het  gezin. 
In  de  ontwikkeling  der  democratie  moet  de  con- 
tinuïteit gehandhaafd blijven en  dat betekent,  dat 
bepaalde ontwikkelingslijnen vervolgd moeten wor- 
den.   Dat   zijn   de   lijnen   van   de   rechten   en   de 
plichten  van  het volk.  't  Gaat  in  dit  geval   om 
de   eersten.   De   ontwikkeling   der   democratie   is 
daarvoor   de   ontwikkeling   der   vrijheden   van   de 
burgers.   Waar  b.v.   deze   lijn   door  de   democra- 
tisch  tot stand gekomen  meerderheid  in het par- 
lement afgebroken wordt, daar wordt de democra- 
tie   zelf   afgeschaft,   daar   treedt   de   revolutie   op 
(zie   Hitler  in   1933),  daar wordt  het  huis  opge- 
blazen.   Echte   grondwetswijziging   handhaait   de 
continuiteit,      revolutionaire      grondwetswijziging 
breekt   haar   af   en   heft   daarmee   de   democratie 
op. 't Is eigenlijk een flauw mopje, als zo'n demo- 
cratisch   gevormde    meerderheid,   nog   grondwets- 
wijzigingen   op   stapel   zet,   om  de   democratie   af 
te   schaffen.   Dat   is   maar   camouflage,   naklinken 
van   een  democratisch   geweten.   Eerlijk   zou   zijn, 
als men  op dat moment eenvoudig zei: Wij heb- 
ben nu de macht, de rest moet z'n mond houden, 
't is  afgelopen  met de democratie  en de vrijheid. 
Zo ligt dus het grondslagenconflict. Wie het niet 
eens is met de  democratie  en de rechten  en vrij- 
heden van het volk, zoals die zich in onze grond- 
wet   uitgedrukt  zien,   die   moet   niet  partijpolitiek 
bestreden worden, die moet duidelijk gemaakt wor- 
den,  dat de  voorwaarden  om   met  elkaar  te  pra- 
ten,   ontbreken.   Want   die   voorwaarden   zijn   de 
erkenning van de historische ontwikkeling der de- 
mocratie  in Nederland,  de ontwikkeling van vrij- 
heden en plichten der burgers. 
En tenslotte  dit. 
Is dan een revolutionair gevormde overheid ook 
niet van God gegeven, zoals v. d. W. opmerkt? 
De overheid is van God gegeven en moet als zo- 
danig geëerbiedigd worden in het uitoefenen van 
haar oüerbeiis/tmctie. Treedt zij wederrechtelijk 
op, knecht ze b.v. een volk in vrijheid, dan zal 
ze zich daarvoor tegenover God eens moeten ver- 
antwoorden. Wat de burgers betreft: Als God 
zo iets toelaat, kan Hij tegelijkertijd van ons vra- 
gen dit onrecht te bestrijden. Zoals bij de Duitse 
bezetting. 
De van God gegeven overheid heeft te handelen 
naar Zijn geboden, 't Zijn de burgers, die haar 
in dit opzicht op dwalingen moeten wijzen en in- 
dien door revolutie dit vrije spreken en vermanen 
gesmoord wordt, wel dan is het nog plicht en eis 
de overheid te vermanen en waar ze onrecht doet 
te wederstaan. Met welke middelen? Geen histo- 
rische situatie herhaalt zich. De praktijk zal dan 
leren, welke middelen daarvoor gebruikt moeten 
worden. H. v. R. 



door JOT POLMAN 

(vervolg) 

Zaterdag, 3 November  1945. 

Tjuüjdbexi. 
Laten we over iets anders praten. Het zweten bijvoorbeeld. Dat doen 
we dag en nacht. Je spoelt je af, je droogt je langzaam en terwijl je 
dat doet, breekt het zweet al weer door alsof je ingesmeerd wordt met 
stroop. Veertien dagen geleden zouden we dit een gek praatje gevon- 
den hebben. Vandaag vinden we het gewoon, dat bij het ontbijt de 
straaltjes in. je nek wegsijpelen en er 'n druppel valt in je thee. We 
passen  ons   aan. 
In zijn boekje: „Wat men in Indië moet doen en laten", zegt Melis 
Stoke: „Transpireert blijmoedig, overvloedig, onbeschaamd en hartelijk. 
Nederlands-Indië werd ontwikkeld in st,romen zweet, en het vormt des- 
niettemin een parel aan Nederlands Kroon". Hij verzekert dat trans- 
pireren in Indië een even doodgewoon ding is als in Holland het nut- 
tigen van een kadetje met kaas. (Hij schreef dit vóór de oorlog). 
We hebben onze hittegolf doorstaan: in de Rode Zee liepen we het 
hete schip uit, menende aan dek wat koelte te vinden, maar daar ston- 
den we als in een uitlaatpijp, zó gloeide de landwind onze Alcantara 
achterna. Wanneer nu een frisse koelte over het voordek speelt, zeggen 
we: „Wat een lekker weer!" Maar zweten doen we niet minder. Al 
zwetende slapen en eten we, praten we over Chopin en de Oosterse ziel, 
draven we langs alle trappenhuizen van het F-dek naar ruim O 3. 
Draven? Nee, we gaan ons voorzichtig bewegen. We beheersen ons. 
We passen ons aan. De natuur dwingt ons ertoe. Haar wetten over- 
treden we nooit ongestraft, nog in ons „land van mest en mist", noch 
in het andere Nederland dat „zich slingert om den evenaar als een 
gordel van smaragd". 
We leren zweten, en al zwetende verruimen we onze kijk op de land- 
kaart, op de samenleving aan boord, op ons eigen ik. Terwijl het 
zweet uit de poriën sijpelt, druppelt door de zenuwen wat wijsheid in 
je  hersenpit. Ja, veeg je  natte hand maar langs  die klamme kop! 

Zondag,  4  November   1945. 

£)e Uiieymde UoMandeA. 
Hij komt wel, hij komt niet. We gaan aan land, of we gaan niet aan 
land. We pakken in en we pakken uit. Aan bakboord, op Malakka? aan 
stuurboord, op Sumatra? Het is, zoals het altijd was: Staan we klaar, 
dan volgt: „Afhangen", en hangen we af, dan is 't „Klaar?" We zijn 
soldaat  of we  zijn  het  niet. 
Maar de Brulboei heeft geen keus. Schrijf- en stencilmachine, papier en 
inkt verdwijnen in de kist. Deksel erop. Dicht. Zó ging 't ook met ons. 
Vijf-en-dertig-honderd man in blik. Stuur dat ding maar in zee. Kom 
't niet in Indië, dan drijft 't wel naar de maan. „De Vliegende Hollan- 
der" is het slagwoord van de dag. Heb je al van Ambon gehoord? En 
van die duikboot achter ons? We zijn een spookschip, dat geen land 
meer zien zal. En toch, al voer de Vliegende Hollander met de duivel, 
éénmaal in de zeven jaar mocht hij van God aan wal. 
Maar toen bestond er nog geen Brulboei. Nu: als we niet binnen de 
kortste keren op Java staan, schiet de Brulboei weer op uit zijn kist, 
als de duvel uit het doosje en wordt er gebruld, zó, dat de Alcantara 
van schrik een halve slag maakt in de. Straat van Malakka en regel- 
recht  naar  Rotterdam  toeschiet. 
Of zullen we tóch maar braaf in Swettenham landen? En daar dan 
iets nieuws gaan doen? 'n Heimweeblaadje of 'n sakkerkrant? Natuur- 
lijk doen we dat! Héél braaf. Want we gaan toch niet terug voordat 
we in Batavia geweest zijn. En we komen er. We laten niet los. We 
zijn taaier dan de tijd. 
Vliegende  Hollander,  land in  zicht? 

i£pe£eAfjaA£jti. 
Maandag, 5 November 1945 

Zag je vanmorgen die broze rand van blauwe bergen boven de horizon? 
En dat krullende wolken-gekriebel? En wat deed die kartelrand van 
witte nevel langs de kust en wat was dat zwarte rif daarvóór? Wat lag 
dat water vlak van rif tot schip. En keek je omhoog langs de wijde 
witte veren door de lucht naar het westen achter je, dan zag je daar 
de stapelwolken liggen in rosé en wit, alsof ze daar altijd hadden ge- 
wacht. Uit het water stak een weefsel, een palissade. Daar, weer. 
Een streepje erbij, een bootje. En kjjk, aan bakboord, die groene streep 
die uit het Oosten kruipt. Wildernis van witte staken en groene kruinen. 
De jungle. Wat hutten staan op palen aan de monding van een kreek. 
En dan,, aan stuurboord, drijft een plukje groen, een rots, een witte 
toren in top. En ver over de vlakte die hekjes. Daar, kijk, een glijdend 
zeil.... 
De Alcantara schuift schuchter  door de   delta. 
Malakka — moeras — zo verlaten — zo teer. 
Toen wij in deze mond van de Klang-rivier voor anker waren gegaan, 
begon het spel aan boord. Koeala Loempoer, hier op de kaart. Morgen 
om acht uur. Met landingsboten, en dan per trein. Compagnie, aantre- 
den op appèlplaats. Alle pelotonscommandanten' in de lounge. Disem- 
barpation-order. Colonnes lopen langs de trappenhuizen omlaag om 
kidbags te halen, en omhoog met rifles en stens. Compagnie! Com- 
pagnie! De colonnes gaan door de dekken. Reddingsgordels worden 
weggedragen, uniformen ingepakt, kisten versleept. Gaat één Bataljon 
vanavond van boord? Varen we öm het eiland.weer uit? Port Dickson, 
Singapore? Java? Gewapende rust? Wie wint het spel? 
De onweersbuien spelen tot de avond aan de, horizon. Het licht tekent 
in de jungle of de schaduw schuift weg in moeras tot de spanning zich 
ontlaadt in een bliksemstraal. Een vonk door de atmosfeer. Een vonk van 
Java naar Ceylon en Swettenham. Een vonk van de radiohut naar de 
brug.   Een  vonk   door   vijf-en-dertig-honderd   man.   BATAVIA! 

>f 

fieditowic/. 
Dinsdag,  6  November   1945. 

Vanochtend woei de vertrekvlag in de mast. Doorvaren, naar Java. 
Maar toen je over de reling keek om zelf die vlag te zien, was hij 
gestreken. Van de brug kwam het bericht: schip geen yard van zijn 
plaats. Magnetische mijnenvelden rondom. Wachten. 
En drentelen we door de dag. De mufheid van het moeras, de dicht- 
heid van de jungle, de zoelte van het onweer, de rotting van het 
stille schip, de hitte van het gerucht hebben ons murw gemaakt. Wach- 
ten. 
Wachten tot de zeeweg is gezuiverd? Of tot een mijnenveger wordt 
gestuurd? De Alcantara is niet gepantserd en heeft geen paravauen. 
Hoe komen jullie hier? vraagt men in Swettenham verbaasd. Ja, we 
hadden in Colombo van boord moeten gaan, maar dat werd geweigerd. 
De rust op Ceylon is één punt van het magnetische veld dat over Birma, 
Indo-China en onze Archipel ligt. Hier aan land? Voedselgebrek en 
malaria-gevaar. We kunnen voor-, noch achteruit. We zijn vastgelopen, 
gestrand. 
De onweersbuien vegen hun valse licht over de delta, zodat je niet 
weet waar de zon ondergaat. Tussen allerlei schaduwen schuift de avond 
uit het moeras tegen het schip dat zijn licht aan stuur- en bakboord 
zet. We drentelen. Nog nieuws? vragen we toonloos als verdoemden. 
Wachten. ... 

U i   i~       . ~ n_«Ui.ini^nm^rww■*'"■».|i~iIIWijni|-w~i^~iir'i ~i~   — ..  -*■ 



LUDOVICUS ALEXANDER 
MARIE VAN DER VIN 

Omstreeks September 1942 kwam Ludo 
van het Noord-Hollandse dorp Limmen 
naar het korps gemeentepolitie te De 
Bilt. Bij zijn vertrek uit Limmen schreef 
een der plaatselijke bladen: 
,Een zeer hoogstaand politieman gaat ons 
verlaten". Reeds daar had hij stelling ge- 
nomen tegen de rechtsverkrachtende prin- 
cipes van den overweldiger van ons land. 
Deze strijd zette hij voort in De Bilt en 
naarmate de tijd voortging werd deze 
strijd feller en feller. Het waren met al- 
leen de Duitsers, waartegen hij streed; 
juist in zijn onmiddellijke omgeving be- 
vonden zich de geniepigste tegenwerkers 
van de vaderlandse zaak: zijn pohtie-chefs 
en een groot deel van zijn collega's. Te 
strijden tegen de joden-ophalers, tegen 
de angstigen-voor-eigen-broodje, tegen de 
slappe-lammelingen en de geraffineerde 
stille samenwerkertjes-met-de-SD was zijn 
grootste  taak.  Inderdaad een  „taak van 

I moeiten  zwaar". 
Hij heeft een moeilijke tijd gehad in De 

m Bilt. Denk niet, dat hij  gelegenheid had 
1 al het routinewerk der LO in diensttijd te 
1 doen.  Hij maakte zich immers  vele vij- 
■ anden   door   zijn principiële  verzetshou- 
I ding.  Toch werd iedereen,  die  zijn hulp 
■ inriep tegen den bezetter, geholpen; van- 

af de gewone onderduiker-voor-een-plaats- 
je tot den KP-er, die een kraak voorbe- 
reidde. Bovendien vond hij nog tijd om 
uitgebreide rapporten samen te stellen 
over NSB-ers, collaborateurs, zwarthan- 
délaren en vele onbetrouwbare collega's. 
Op 30 Maart 1945 werd hij gearresteerd, 
doch na enkele uren weer op vrije voeten 
gesteld wegens de ziekte, die reeds tijden 
lang zijn krachten verteerde. Ludo dook 
onder met zijn gezin en nam op de dag 
der bevrijding zijn plaats weer in. Naar 
deze dag had hij gehunkerd; die zou im- 
mers de aanvang zijn van de tijd, waarin 
het recht hersteld zou worden en waarop 
zijn collega's zouden worden ontmaskerd. 
God beschikte anders en vergunde hem 
slechts enkele dagen vrijheid op deze 
aarde. Tijdens een huiszoeking bij een 
SS-er, werd hij dodelijk getroffen door 
een kogel uit zijn eigen pistool, dat hij 
door een onverhoedse beweging af deed 
gaan. Enkele ogenblikken later overleed 
hij. Groot was de verslagenheid bij al 
zijn vrienden, die hem zo node konden 
missen. 
Wij   allen  zullen  echter  verder  bouwen 
aan zijn ideaal; herstel van recht en vrij- 
heid voor allen. 
God trooste zijn vrouw en kind. 

MD 

'GCDOTïrACD 
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PIETER ANE GLASTRA VAN LOON 

(„Pedro") 
en 

HEINRICH ROTH 
(„Wim Scharnegoutum") 

Gefusilleerd 8 Maart 1945. 
Als een opgejaagd dier was Wim in de zomer 
van 1942 te Scharnegoutum komen aanzetten, 
voortvluchtig voor de SD-speurhonden, die hem 
eerst uit Twente en daarna uit Groningen had- 
den verjaagd. In bovengenoemde plaats kreeg 
hij spoedig contact met Pedro, die daar onder- 
wijzer was en er ontwikkelde zich tussen de 
beide illegaal werkende jonge mensen een war- 
me vriendschap. 
Op meerder gebied waren zij werkzaam en bei- 
den maakten deel uit van een KP. Bonkaarten 
en vervalsingen, overvallen en droppings, waar 
geholpen moest worden, waren zij paraat. 
Zij waren tezamen ondergedoken op dezelfde 
boerderij en het gebeurde, dat in de ochtend 
van 8 Februari 1945, deze boerderij door 
de SD, Zollbeambten en leden van de Wehr- 
macht, omsingeld werd. Alles werd doorzocht 
en de schuilplaatsen werden eveneens gevon- 
den. De boer en zijn beide zoons, benevens 
een onderduiker werden direct gepakt, doch 
Wim en Pedro, die te ver het hooi waren in- 
gegaan en er vermoedelijk tussen bekneld ge 
raakt zijn, werden eerst 5 dagen later ontdekt. 
Eén van hen was toen reeds bewusteloos. 

Evenals met de anderen was geschied, zijn 
ze toen naar „Crackstate" te Heerenveen ver- 
voerd. Ze werden daar „verhoord", waarbij ze 
de gehele schuld van hetgeen op de boerderij 
was gebeurd, op zich namen. Op 8 Maart d.a.v. 
zijn beiden door de Duitsers uit de gevangenis 
gehaald en naar Dongjum overgebracht, waar 
ze, met nog drie anderen, zijn gefusilleerd. 
Zoals Pedro en Wim samen gevaren getrotseerd 
hebben, zo zijn zij samen, hand in hand, de 
Poort der Eeuwigheid ingegaan. Zij hebben in 
het volle bewustzijn hun leven gegeven. 
Wanneer we ons van deze plaats tot ieder 
van hen richten, dan zouden we van Pedro 
kunnen vermelden, dat hij streed voor Gods 
zaak. Hij was zijn medegevangenen tot troost 
en bemoediging. Ook voor hem gold het: „Hier 
sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij. 
Amen". 
In het overlijdensbericht van Wim stond: „Hij 
gaf zijn leven voor Nederland en rust thans 
in vrede". 
Zo is het. Met hem is een vriend met een gaaf 
karakter heengegaan, die, ofschoon hij Rijks- 
duitser was, sterk overtuigd was van het on- 
recht, dat de Duitsers ons land en volk had- 
den aangedaan en dagelijks aandeden. Hij maak- 
te de Nederlandse zaak tot de zijne en nam 
met overtuiging deel aan de strijd tegen het 
Duitse barbarisme. Wij hopen en vertrouwen, 
dat God hun ook in de laatste ogenblikken 
genadig is geweest en dat zij thans de eeuwige 
rust genieten. 

Jonkheer   Mr.  PAUL MARINUS VAN BAERDT 
VAN SMINIA 

Geb.  27 Maart  1901.  Overl. 28 April  1945  te  Sandbostel. 
Jkhr. mr. P. M. van Baerdt van Sminia, burgemeester van 
de gemeente Utingeradeel, stamde uit het oude bekende 
Friese geslacht der Van Sminia's, welke familie thans nog de 
„kerkdorpen" boven Leeuwarden imponeert door haar stoere, 
rustige,  vertrouwenwekkende   fierheid. 
Kan het verwondering wekken, dat dit Friese edelgeslacht, 
dat steeds gedurende de historie van ons Vaderland, trouw 
aan ons Vorstenhuis is gebleven, ook thans een nakomeling 
bezat, die het hoogste offer voor zijn Vaderland over had? 
Burgemeester van Sminia heeft in de bezettingstijd tot diepe 
beschaming voor zijn collega's, zijn vaderland en de hem op- 
gelegde taak van „burgervader" met buitengewone plichtsge- 
trouwheid gediend. Ieder ogenblik stond hij gereed. Toen er 
een vergadering gehouden moest worden om de uitreiking 
van de 2e distributie-stamkaart voor de moffen een misluk- 
king te doen worden, riep burgemeester van Sminia enkele 
van zijn ambtenaren bijeen, om deze zaak met enige LO-ers 
te bespreken. 
Groot was hierbij de tegenwerking, die hij ondervond van 
zijn secretaris, die nu natuurlijk, na een korte staking (va- 
cantie) weer in zijn oude functie terug is. 
Op een later gehouden bijeenkomst voor hetzelfde doel, 
waarbij een 5-tal omliggende gemeenten vertegenwoordigd 
waren door één man van de distributie en iemand van de 
afdeling bevolking, was het burgemeester van Sminia, die 
deze ambtenaren stimuleerde door genoemde vergadering te 
presideren. Van zijn eigen gemeente was alleen de man van 
de distributie tegenwoordig. De heren van de secretarie lieten 
hun burgemeester alleen de Vaderlandse eer hoog houden. 
Deze stille tegenwerking weerhield burgemeester van Sminia 
echter niet, om zijn moeilijke taak voort te zetten. 
Piloten en andere onderduikers hadden eveneens zijn volle 
belangstelling. Financieel steunde burgemeester van Sminia 
zoveel als hij kon. Zijn karakter was er geheel op gericht 
om met wegcijfering van zichzelf, anderen te helpen. 
Toen in begin 1944, het rayonhoofd van de LO, door de 
Landwacht gearresteerd werd, kwam burgemeester van Smi- 
nia persoonlijk midden in de nacht, terwijl de regenvlagen 
elkaar opvolgden, op zijn motorfiets van Oldeboom naar 
Akkrum gereden, om het rayonhoofd te helpen ontvluchtten. 
Een uurtje later, toen de SD kwam, om de buit te halen, 
vonden zij de vogel gevlogen. Daags daarop werd echter bur- 
gemeester van Sminia zelf gearresteerd. Hy viel door het laf- 
hartig verraad van een man, die in zijn leven niets anders 
dan welwillendheid en medewerking van burgemeester van 
Sminia ondervonden had. 
Een, enkele malen herhaald, aanbod om hem uit de gevan- 
genis te Leeuwarden te halen, werd door hem van de hand 
gewezen. Hij wilde niet, dat anderen hun leven voor hem 
zouden wagen. 
Vanaf Leeuwarden is hij naar Amersfoort gebracht, vanwaar 
hij in de beruchte Septemberdagen van 1944, overgebracht 
werd naar Neuengamme. Zowel in Amersfoort als Neuen- 
gamme is burgemeester van Sminia zijn medegevangenen tot 
rijke steun geweest. 
In het laatst van April, toen zijn gemeente al bevrijd was, 
zetten de Duitsers hem nog eens op transport naar een ander 
kamp. Dit transport is in Sandbostel blijven steken. Toen de 
gevangenen eruit werden gehaald, bleken er onderweg velen 
gestorven te zijn. De overigen, waaronder ook burgemeester 
van Sminia, hadden vlektyphus gekregen. Aan deze vrese- 
lijke ziekte is het door de vele ontberingen en afgemartelde 
lichaam van burgemeester van Sminia in de laatste dagen 
van April  1945, bezweken. 
Hij heeft de bevrijding zien naderen, maar mocht deze zelf 
niet smaken. Wij, die hem nimmer zullen vergeten, moeten 
zwijgen en buigen voor Gods ondoorgrondelijke leiding in het 
mensenleven.. 
Sterke God zijn vrouw en kinderen die achtergebleven zijn. 
En moge het de jongens van burgemeester van Sminia gege- 
ven zijn, eens de voetsporen van hun edelen Vader te druk- 
ken, wiens naam als één der weinige „burgervaders" met 
gouden letters in de historie van ons land geschreven zal 
worden. , P. 
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587 Thijs Reint Menger, 
geb. 31  Oct.  1918, 

beroep bouwkundige, 
wonende te Noord- 
wolde (Friesland), 
Bovenstreek A 339. 
Gearr. 29 Dec. '44. 
Overgebracht naar 
Heerenveen, 23 Fe- 
bruari 1945 overge- 
bracht naar Amers- 
foort. Vandaar op 
transport naar Neu- 
engamme, op 13 of 
14 Maart. In Neuengamme was hij niet ziek 
en gaf zich op als timmerman. Hij moet, 
voor zover bekend, 28 Maart weer uit Neu- 
engamme zijn vervoerd met een groot trans- 
port, bestemming Lüneburgerheide. Verder 
geen enkel spoor. 

588 Dineke Cohen, geb. 
16 October 1919 te 
Groningen, gehuwd 
met Dirk de Leve 
op 16 Oct. 1940. 
Werd gearr. in Den 
Haag, waar zij was 
ondergedoken, in 
Mei 1944; overge- 
bracht naar Scheve- 
ningen, waar zij 14 
dagen vertoefde, 
werd zij via Wes- 
terbork   eind   Aug. 
1944 op transport gesteld. Tot September '44 
werkte zij in een fabriek te Theresiënstadt. 
Vrijwillig volgde zij haar man naar Freiburg 
in Sachsen, waar zij bleef tot het voorjaar 
1945. Na de bevrijding bevond zij zich ster- 
vensziek in Mauthausen. Volgens mededeling 
van twee verpleegsters en een Poolsen me- 
dicus, die daar nog werken, is Dineke Cohen 
in Augustus 1945 per vliegtuig vanaf het 
vliegveld Herching bij Linz door de Ameri- 
kanen naar Zweden vervoerd. Daarna ont- 
breekt ieder spoor. Zij arriveerde, voor zover 
bekend, nimmer in Nederland. Het is niet 
uitgesloten, dat zij haar geheugen is ver- 
loren. 

Wilt U brieven op advertenties, met vermelding van het 
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aam Bureau 
„De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C? 
De brieven -worden ongeopend doorgestuurd; gelieve dus 
geen berichten voor redactie of administratie erbij in 
te sluiten. 

Hierbij  geven wij  U kennis van de geboorte van 
ons dochtertje 

EDITH ANNIE. 
K.  v.  Middelkoop 
G. A. v. Middelkoop—de Greef 

Driebergen, 11 Juli  1946. 

Met blijdschap  geven  wij   U  kennis  van  de  ge- 
boorte  van onzen zoon 

AART. 
W. Boer 
A.   Boer—van   Driel 

Rotterdam v.m. Terbregge, 16 Juli 1946. 
Ommoordscheweg 18. 

Tijdelijk:  Particuliere  Kraaminrichting 
Heemraadssingel 34. 

Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij U 
kennis van de geboorte van onzen zoon 

GERRIT SAMUEL. 
J. W. Stam 
F. S. W. Stam—van Binsbergen 

Resteren, 18 Juli 1946. 
De Steeg K. 131 b. 

Verloofd: 
WIM SNOEK (Overbeek) 

en 
TRIJNTJE SLOOTWEG 

Thuis: 
Heteren, Dorpsstraat A 85 op 25 Juli van 7.30—9 u. 
Renkum, Kerkstraat 31  op 26 Juli van 7.30—9 u. 

Verloofd: 
WILLY v. d. WEY 

en 
JELLE M. BERGSMA (J/W) 

Wirdum (Frl), 14 Juli 1946. 

Verloofd: 
DORA VAN ONNA 

en 
HENK VAN WESSEL 

(Sergeant, Reg. Stoottroepen) 
Arnhem, Boulevard-Heuvelink 131. 
Eist (Gld), Kaderschool. 

29 Juli 1946. 

MtstUdat J 
Woensdag 31  Juli a.s. hopen wij 

HENDRIK KRUITHOF (Henk Hengelo) 
en 

HUIBERTJE 'T HART 
in het huwelijk te treden. 
Ons huwelijk zal 'kerkelijk bevestigd worden door 
den Weleerw. Heer Ds. F. Slomp, Geref. Pred. te 
Hoorn, des middags  12 uur in de Zuiderkerk te 
Maassluis. 

 dezer   dagen   in   Utrecht   nationaal-socialisten 
en fascisten bijeen zijn geweest om een vereniging 
op te richten  
 ook in  Den  Haag  een  dergelijke vereniging, 
maar hier voor de jeugd, ontstaan  was, die oude 
(veranderde) WA-uniformen als club-kledij had  Hengelo (O), Tollensstraat 45. 

, , , , r . . i Maassluis, Nieuwstraat 1 rd.  de leider van deze semi-tascistische organisa- 
tie opgepakt werd, niet omdat hij zulk menslievend 
werk deed, maar aangezien hij, als vrijgelaten ge- 
detineerde, opnieuw van een verraadzaak was be- 
schuldigd  
 alweer in Den Haag een verrader, „de zin- 
gende rot" voor de derde maal kon ontsnappen, 
terwijl hij deze keer in een ijzeren kooi in zijn cel 
onder voortdurende bewaking stond  

Gelegenheid  tot  gelukwensen  van  2.30—3.30  uur 
n.m. in Hotel „De Moriaan", Haven 29, Maassluis. 

Getrouwd: 

 deze verraderlijke rot een ijzerzaagje toege- 
stopt?) kreeg, na zijn ontsnapping zelfs journa- 
listen ontving, maar dat deze na-oorlogse pers- 
muskieten niets deden, om den landverrader weer 
in verzekerde bewaring te doen stellen?  

* 

/ 

LEX P. DUBBELMAN 
en 

F1EKE FEENSTRA 
die, mede namens wederzijdse ouders hartelijk dank 
zeggen voor de vele belangstelling bij hun huwelijk 
ondervonden. In 't bijzonder de Capelsche L.K.P. 
en de Stoottroepen in Ned. Oost-Indië. 
Rotterdam—Schiebroek, 
Prunuslaan 54. 

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver", 
Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 
Provincie: 

Ingang abonnement: 
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of   bij   aanbieding   van   een  post- 
kwitantie betaald. 
Gironummer   109588  t.n.v.   LO.-LKP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

BEPPIE VAN LEEUWEN 
en 

JAN BOSSCHA (Johnny) 
hebben het genoegen U kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk. De voltrekking zal D.V. 
plaats hebben op Donderdag 1 Augustus, 10 uur, 
te Wolvega. Huwelijksinzegening om 10.45 uur in 
de Geref. Kerk te Wolvega, Blesse 71, door den 
Weleerw. Heer Ds. M. de Boer. 
Wolvega, van Harenstraat 20. 
Receptie: Donderdag 1 Augustus van 14.30—17 u., 
in Hotel „De Kroon" te Wolvega. 

Ondertrouwd: 
HENK TOBY (Henk v. Vliet — N.H.) 

J en 
IDA G. VERKUYL 

Kerkelijke bevestiging D.V. 1 Aug. 1946, om 3.30 
uur in de Geref. Kerk te Halfweg. 
18 Juli 1946. 
Wormerveer, Zaanweg 119. 
Halfweg, Houtrijkstraat 5. 
Thuis: 24 Juli Wormerveer 7.301—9.30 uur. 

26 Juli Halfweg 7.30—9.30 uur. 

ENIGE  EN  ALGEMENE   KENNISGEVING. 
Op 2 Juli behaagde het den Heere van onze 
zijde weg te nemen, in dienst van Vorstin en 
Vaderland, mijn geliefden tweeling-broeder 

NICOLAAS VAN MOURIK 
in de ouderdoru van bijna 24 jaar. 
Vol idealisme is hij met het Reg. Stoottroepen 
naar Indië gegaan en bracht het grootste offer, 
voor de toekomst van Nederland en Indië. 
Diegenen, die hem gekend hebben, zullen onze 
smart begrijpen. 

Uit aller naam: 
D. VAN MOURIK 
2. I Reg. Stoottroepen 
Kon.   Landmacht   —  Java. 

Oud-LO-er, leeftijd 22 jaar, bekend in meubel- 
branche, zag zich gaarne geplaatst in hem pas- 
sende betrekking. Liefst bij meubilering. Brieven 
onder nummer 210 a. d. blad. 

Oud-LKP-er, 31 jaar, werkzaam als rechercheur en 
hoofd   P.R.A.   in   een   gemeente   te   Zuid-Holland, 
zoekt   een   hem   passende    werkkring.   In   het   bezit 
van rijbewijs A, legitimatie-sabotage-bewijs L.P.K. 
en beschikt over goede referenties. Brieven onder 
nr. 211 a. d. blad. 

Op gunstige voorwaarden is voor een verzetsman 
een bestaande kruidenierszaak over te nemen. Brie- 
ven zo spoedig mogelijk te richten aan den Direc- 
teur van het Prov. Bureau Stichting 1940-45 in 
Drente, v. d. Feltzpark 4, te Assen. 

Wie helpt een oud-LO-er aan een vacantieverblijf 
van 3 tot 10 Augustus, voor 4 personen en een kind, 
liefst nabij de zee. Brieven onder nr. 212 a, d. blad. 

Te koop gevraagd: 
Motorfiets, liefst 350 of 500 cc, onmisbaar voor 
het werk. Ondanks urgentie voor droogmaking Wal- 
cheren, geeft R.V.I. geen aankoopvergunning,- uit 
principe wordt deze motor niet zwart gekocht. 
Brieven onder nr. 213 a. d. blad. 

Wie kan ons t.b.v. ons weekblad aan een goede 
middelzware of zware motor helpen? Brieven met 
volledige gegevens en opgave van prijs onder nr. 214 
aan ons blad. 

„De Zwerver" vraagt all-round journalist, met rui- 
me ervaring op verzetsgebied. Brieven onder nr. 
215 a. d. blad. 

Het Hoofd der Politieke 
Recherche - Afd. Hcsrlen. 
maakt bekend, dat te zijner 
beschikking is gesteld de 
persoon van Cornelis Wil- 
lem Klone. geb. te Hoens- 
broek, 12 Febr. 1919, laat- 
stelijk woonachtig te Heer- 
len. Tulpstraat {8, die in 
de bezettingstijd werkzaam 
is geweest bij de Sicher- 
heitspolizei, Aussenstelle 
Maastricht. 
Hij verzoekt een ieder, die 
omtrent het gedrag van 
Klone vnd: gedurende de 
bezettingstijd, inlichtingen 
kan verstrekken, zich te 
melden, mondeling, dan wel 
schriftelijk, aan zijn bureau 
afd. Recherche. Sittarder- 
weg 59. Heerlen, tel. 3646. 

Het  hoofd   van  de 
Politieke Rech.-Afd. 
District Heerlen. 

H. J. GIELENS 
Q 




