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„Wij zijn betere vaderlanders naar- 
mate wij betere  christenen'zijn". 

(Kard. de Jong). 

HET VEBZET 
DES BISSCHOPPEN door 

H.L.J.M.Sondaal.Pr. 

De professor en geleerde, die zijn „Hand- 
boek der Kerkgeschiedenis" schreef en in 
het vierde deel daarvan zo scherp het nat.- 
socialisme analyseerde en zijn misdadige 
opzet doorschouwde, heeft niet, toen hij dit 
standaardwerk schreef, kunnen vermoe- 
den, dat hij zelf, aartsbisschop van Utrecht 
geworden, tegen datzelfde nationaal-socia- 
lisme in Nederland nog eens „geschiedenis 
zou maken." 
Wanneer wij terug gaan in de herinnering 
van de donkere dagen der tirannie en het 
loerend gevaar van allerlei bepalingen en 
schijnbaar-onschuldige voorschriften, dan 
vinden wij telkens weer het richtinggeven- 
de woord van onze Bisschoppen, dan zien 
wij de weg weer duidelijk afgetekend en 
voelen wij opnieuw hun steun als een ko- 
peren muur ter bescherming van hoogste 
belangen. 

Het is nuttig dit verzet in herinnering te 
houden. 

De herinnering bewaren aan de leiding die 
door de Bisschoppen werd gegeven aan 
het verzet der katholieken is om verschil- 
lende redenen van belang. 
1. Om het volle licht te doen schijnen op 

alles wat in de dagen der terreur ver- 
borgen moest blijven, 

2. Om het katholieke volk zelf blijvend 
te herinneren aan de gezamenlijk ge- 
streden strijd en als een aansporing om 
de verbondenheid te bewaren tussen 
Episcopaat  en   gelovigen, 

3. Om daardoor bij katholieken en" niet- 
katholieken het bewustzijn levendig te 
houden en — zo mogelijk — te verdie- 
pen, dat, waar de hoogste belangen van 
den mens worden aangevallen, christe- 
nen elkander altijd zullen vinden in de 
afweer dier gevaren, en vereend zullen 
strijden  tegen  den  vijand. 

En tenslotte — dit blijkt helaas ook nu nog 
nodig — om de bewering te weerleaaen. dat 
een katholiek nooit voor 100% vaderlander 
kan zijn. 

Het aandeel in de strijd. 
De Aartsbisschop heeft zelf het verzet der 
Bisschoppen een „deelname" aan de strijd 
genoemd die het vaderland voerde tegen 
de geweldige aanval van het Nazisme. En 
deze deelname vormt een van de mooi- 
ste bladzijden zowel van de vaderlandse- 
als van de kerkgeschiedenis. Het is de wor- 
steling geweest van de strijdende Kerk 
tegen het strijdend leger van het heiden- 
dom, belichaamd in de Duitse tyrannie. En 

de leiding van deze strijd was altijd fier 
en rustig, maar ook snijdend en scherp en 
daarbij was Mgr. Dr. J. de Jong de drager 
van deze leiding. 
Het verzet van de Bisschoppen heeft de 
nationale eer verrijkt en is voor ons vader- 
land niet genoeg te waarderen geweest. 
Het heeft de heidense ideeën van het Nazis- 
me voorkomen. Het heeft bij menigeen de 
christelijke beginselen verstevigd en zelfs 
hernieuwd   tot  leven geroepen.  Dit  verzet 
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sloot zich altijd aan bij het woord der re- 
gering. Het wees lederen Zondag door het 
gebed voor de Koningin op onze blijvende 
verbondenheid met het Huis van Oranje. 
Dit verzet brandmerkte openlijk iedere 
maatregel van den bezetter en gaf, be- 
halve door openlijke woorden van protest 
en aansporing tot strijd, in talloze geheime 
instructies aanwijzingen, hóe dit verzet in 
de praktijk in daden om te zetten. 
Hoezeer dit verzet van de Bisschoppen door 
den Duitschen overweldiger als een gevaar- 
lijke tegenkracht werd gevoeld, blijkt uit 
het volgende: 

In een geheime vergadering van de N.S.B, 
gehouden op 15 Augustus 1941 te Utrecht! 
werd door éen daar aanwezige vertrouwd 
katholiek insider uit den mond van gene- 
raal Schmidt letterlijk opgetekend „dat het 
Nationaal-socialisme zowel in Duitsland, 
als in Nederiand te strijden had tegen drie 
geweldige machten: het Bolsjewisme aan 
de oostgrens, de plutocratie van het west- 
front, de Rooms-Katholieke Kerk in Neder- 
land". 
De man die het optekende heeft strak en 
staal gekeken, doch Göd heeft hem zien 
glunderen. 

De spoorwegstaking. 

Het verzet der Bisschoppen beperkte zich 
niet tot het laten voorlezen van kanselbrie- 
ven, evenmin tot het geven van instructies 
aan de geestelijkheid en de bestuurders van 
verenigingen enz. Maar dat verzet uitte 
^ich ook in — en misschien dan wel het 
felst — wanneer er officieel door de Duitse 
autoriteiten een oproep tot het Episcopaat 
werd gedaan om onder schijnbaar vader- 
landse motieven toch de Nederlandse zaak 
door hun in'eïventie afbreuk te doen. 
Als b.v. de Beauftragte voor Zuid-Holland, 
Schwebel, na het eerst reeds in Den Haag 
bij een Nederlandse instantie beproefd te 
hebben, persoonlijk naar den Aartsbisschop 
wil gaan om hem en de andere Bisschop- 
pen trachten over te halen om door hua 
medewerking de spoorwegstaking te doen 
eindigen in het belang van de voedsel 
voorziening, dan krijgt hij ten antwoord: 
„Alleen de wettige Regering in Londen, die 
de spoorwegstaking heeft afgekondigd, kan 
beslissen over de opheffing van die sta- 
king". 
Bijgevolg moeten de Duitsers zelf maar 
contact zoeken met de Regering in Londen. 
Een persoonlijk onderhoud is dus geheel 
overbodig. En zegt U dus maar, dat ik mijn- 
heer niet kan ontvangen." 

De Bisschoppelijke brieven. 
In èèn van de Brieven van Ignatius van 
Antiochië n.1.' zijn brief aan Bisschop Poly- 
carpus, kunnen we lezen: „Blijft verbonden 
met uw bisschop, opdat God met u ver- 
bonden blijft." Deze vermaning uit de oud- 
ste en eerste Christentijden, die Ignatius 
schreef op zijn reis naar Rome, die hij daar 
met de marteldood zou beëindigen, heeft 
ook zijn vervulling gevonden in de moderne, 
zwijgende vervolging, die de Kerk in Ne- 
derland in de afgelopen vijf jaren moest 
ondergaan. 



Maar om verbonden te blijven met zijn 
bisschop. Is toch wel èèn van de voorwaar- 
den, dat die bisschoppen „taal of teken" 
geven en daaraan heeft het niet ontbro- 
ken. Trouwens dat de bisschoppen zouden 
spreken, geen katholiek die anders ver- 
wachtte. Dat zij het duidelijk en onomwon- 
den zouden doen was ook wel een onaan- 
gevochten meening, en nooit heeft het bis- 
schoppelijk woord mèèr resonnance in de 
katholieke harten gevonden, dan in de ja- 
ren der Duitse barbarij. 
Waar overal de stem der overtuiging werd 
gesmoord, waar het protest slechts kon 
worden gefluisterd, waar het rechtsgevoel 
tevergeefs tegen de wanden der terreur 
opvloog en zich niet kon bewegen, daar 
was het een verademing, een ontspanning, 
een ontlading, wanneer van de katholie- 
ke kansel de altijd eendere beginvoor- 
den klonken: „De Aartsbisschop en de Bis- 
schoppen van Nederland, aan de hun toe- 
vertrouwde  gelovigen...." 

Reacties. 

Als Nederlanders zijn wij nuchter en koel. 
Als katholiek komt daar de stille schroom 
bij, die hij heeft voor elke uitbundigheid 
die in het kerkgebouw zou kunnen zwee- 
men naar oneerbiedigheid. Maar wie heeft 
meegemaakt hoe in meerdere kerken de 
mensen soms spontaan in hun bank opre- 
zen, hoe 't zelfs voorkwam dat er in de 
handen werd geklapt en dat men in de 
kerk elkaar met tranen in de ogen wat toe- 
fluisterde, die eerst kan zich voorstellen 
welk een bevrijdende en tegelijkertijd vol- 
doeninggevende invloed er uitging van 
het bisschoppelijk woord. 

Zwaarste last. 

Het was in zekeren zin voor de bisschop- 
pen, zo heeft men wel eens gezegd, „ge- 
makkelijk om een brief te laten voorlezen." 
Maar een dergelijke opmerking maakte 
heel duidelijk dat men van' het verant- 
woordelijkheidsbesef der bisschoppen niet 
het minste begrip had. Het was de Aarts- 
bisschop zelf die op een ochtend nadat een 
van de scherpste brieven was voorgelezen 
zeide: „Het is prachtig zoals onze mensen 
gehoorzamen en reageren, maar het is ont- 
zaggelijk zwaar om ze de lasten op te 
leggen en ze aan gevaren bloot te stellen. 
Het is noodzakelijk voor de bescherming 
van ons geloof, tot handhaving van het 
recht, maar het is de zwaarste last van het 
Episcopaat." 
Het is uit deze nobele opvatting dat de 
grote wijsheid ontsproot die aan alle be- 
slissingen leiding gaf: alles werd gewikt 
en gewogen, maar als eenmaal het besluit 
gevallen was, stond het onwrikbaar en on- 
veranderlijk. 

„Geschreven blijft geschreven". 

De brieven werden per koerier, priesters 
en leken, meestal jongeren van de Katho- 
lieke Actie, overal aan de pastorieën be- 
zorgd. Men kon de post niet vertrouwen en 
er waren preciese instructies hoe men 
moest handelen, wanneer soms hier of daar 
een brief in beslag zou worden genomen. 
Waar deze brieven naar honderden pasto- 
rieën en huizen werden gebracht, was het 
niet ?o heel verwonderlijk dat de Duitsers 
soms bij een of andere gelegenheid er Za- 
terdagavond de lucht van kregen, dat er 
Zondags weer een brief zou worden „ver- 
lesen", al waren ze er soms ook naastl 
Zo gebeurde het dat de Gestapo in de nacht 
van Zaterdag op Zondag 3 Augustus 1941 
bij alle Bisschoppen kwam binnenvallen om 
het voorlezen van een herderlijke Brief 
op dien dc^g te verhinderen. Maar de heren 
van de Gestapo keerden, hoe ze ook op- 
traden, onverrichterzake terug, want ze 
kregen in Utrecht, Haarlem, Den Bosch, 
Breda en Roermond overal hetzelfde ant- 
woord: 
jDe Brief is geschreven en de Brief wordt 
afgelezen." 

Het Fonds X. 

De Bisschoppen hebben echter hun gelovi- 
gen niet alleen mdar door hun woord be- 
moedigd en gesteund, achter het woord van 
protest, achter het bevel tot verzet, achter 
het verbod gevolg te geven aan Duitse ver- 
ordeningen en bevelen, stond altijd weer 
de- oproep,   maar   werden   ook   de   wegen 

aangegeven om de slachtoffers der Duitse 
maatregelen te steunen en hen, die dikwijls 
met de zware prijs van een heldhaftig offer 
gehoorzaamden, op alle wijzen te hulp te 
komen.   . 
In de avond van 24 Juni 1941 had de be- 
roemde conferentie plaats van den Aarts- 
bisschop en den heer de Bruyn, voorzitter 
van het R.K. Werkliedenverbond, waarop 
besloten werd tot het massaal verzet tegen 
de Duitse maatregel'en^ belichaamd in de 
proclamatie van Woudenberg en tot uiting 
gekomen in de stichting van het N.A.F. 
Het R.K. Werkliedenverbond werd door de 
Duitschers eenvoudigweg verklaard tot 
onderdeel van het N.A.F. Al hun bezittingen 
werden geconfiskeerd en ieder lid van het 
R.K. Werkliedenverbond, dat weigerde lid 
te worden van het N.A.F, zag al zijn ver- 
zekeringen „wegens ziekte" enz. en alle 
andere vormen van steun vervallen. 
Op diezelfde conferentie werd het plan op- 
gemaakt om op een of anderte wijze de 
nood die zou ontstaan bij het gehoorzamen 
der arbeiders aan hun leiders op te hef- 
fen! 
De Duitsers, die wel begrepen,dat er een 
reactie zou komen, verboden plotseling op 
28 Juni 1941 alle openbare geldinzamelingen 
van welke aard en voor welk doel ook. 
Maar op 24 Augustus 1941 werd over het 
geheele land in alle kerken en kapellen, 
„in alle huizen, waarover een rector is 
aangesteld", afgekondigd, dat voortaan 
onder alle H.H. Diensten, op Zondag en 
door de week, een aparte schaal zou rond- 
gaan „voor de bijzondere Noden van het 
Episcopaat". 
Deze collecte is nooit, ook maar met een 
enkel woord aanbevolen of verklaard. Maar 
iedere katholiek en ook meerdere niet- 
katholieken wisten onmiddellijk waar het 
voor diende. 
Dit werd het beroemde Fonds X, zoals het 
in de administratie werd opgetekend en 
zoals het onder de clergé bekend en aan- 
gegeven werd. Vanaf het allereerste ogen- 
blik hebben de katholieken met buitenge- 
wone offervaardigheid deze oproep beant- 
woord. Hét is niet mogelijk volledige cijfers 
te geven, omdat een volledige administra- 
tie te gevaarlijk en dikwijls niet mogelijk 
was. Maar de opbrengst van September 
1941 tot en met Se^;embèr 1944 wordt ge- 
schat op veertien a vijftien millioen gulden. 

Uit het fonds werden allen gesteund, die 
om principiëele redenen uit hun brood, uit 
hun arbeid werden gestoten en aan wien 
de gelden, waarop zij' recht hadden uit de 
sociale fondsen niet meer mochten worden 
uitgekeerd. \ 
Daar waren arbeiders en boeren,'maar daar 
waren ook kunstenaars en redacteuren, 
daar waren burgemeesters en professoren. 
Daar waren mensen, die anders geholpen 
door charitatieve instellingen, die nu' wa- 
ren opgeheven^ ook uit dit fonds hun nood 
zagen gelenigd. x 

Onder alle geheime fondsen, waaruit het 
verzet tegen de tyrannie werd gevoed, be- 
hoorde dit fonds tot een van de voornaam- 
ste en tevens tot het welsprekendst getui- 
genis van de verbondenheid van de katho- 
lieken in Nederland van hoog tot laag 
mét hun bisschoppen, maar ook met elkan- 
der. 
Het spreekt vanzelf dat in een enkel kort 
artikel niet alle bijzonderheden kunnen 
worden weergegeven. Maar het verzet der 
Bisschoppen is voor allen, die 'de strijd in 
ons vaderland hebben meegemaakt wel zo 
duidelijk en sprekend bewezen, dat de al- 
gemene indruk van hun deelname aan het 
nationaal verzet wel bij iedereen onuitwis- 
baar blijft. 
Voorts zal een ieder het kunnen begrijpen, 
dat de katholieken die trouw en onwrik- 
baar met hun Bisschoppen stand hielden, 
ook de leiding van hun „verzetsbisschop- 
pen" zullen volgen voor het herstel van 
onze geschonden gemeenschap en voor de 
opbouw van ons geteisterd land. 
Moge het veelvuldig contact dat de Bis- 
schoppen, vooral in den persoon van Z. 
Eminentie Kard. J. de Jong niet talloze niet- 
katholieken hebben gehad, en waaruit 
wederzijds begrip en wederzijdse waarde- 
ring / is voortgekomen, nu ook worden 
voortgezet en gehandhaafd. 
Alleen de gezamenlijke inzet zal in staat 
zijn een maatschappij op te bouwen waarin 
de rechten van God en de rechten van den 
mens worden erkend en zo de gehele ge- 
meenschap tot  zegen zijn. 

H.   SONDAAL. 

Sn. 
Ik kende hem  niet, 
Hij kwam binnen: een flinke kerel, stevig ge- 
bouwd, echte geus! Over zijn zwaar vermoeide 
hoofd lag een sterke trek van wilskracht. Een 
wanhopige strijd, de strijd om het leven had in 
zijn ogen een doffe gloed doen branden. Zwaar 
sloeg de celdeur achter hem dicht en hij trad op 
me toe. Beide handen stak hij naar me uit. Ik 
greep ze en las in zijn ogen diepe smart. Vaag her- 
kende hij mij uit vroeger dagen en sprak slechts 
één woord: „Vriend". Begrijpend liefkozend drukte 
ik beide handen; te lang had ik alleen gezeten om 
niet blij te zijn met wat menselijk gezelschap. 

- Hij wankelde neer op de harde brits. Hij was 
totaal op en kon niet meer. Zo zat hij daar, stil 
en gebogen. Zijn handen borgen zijn gelaat en 
zacht snikte hij, terwijl dé zilte tranen tussen zijn 
vingers doorglipten en te plefter sloegen op de 
stenen celvloer, als waren het de vele illusies 
die kapotgeslagen werden in dezen Jongen strij- 
der. Het kleine raampje, ver boven manshoogte, 
gaf een bleek licht in de cel en een enkele zon- 
nestraal, die dit oord van verschrikking bezocht, 
deed de tranen tussen zijn vingers als fijne pa- 
rels glinsteren. Parels van pure droefheid, doch 
niet van spijt. Een brok schoot in mijn keel; ik 
had geen opwekkend gezelschap gekregen. Hij 
raadde mijn gedachten en voor het eerst na het 
enkele korte woord, begon hij te spreken.. Hij 
vertelde over zijn strijd en zijn makkers, z'n ge- 
vangenschap, die hem thans scheidde van zijn 
gezin en zijn idealen. Voor mij verrees het beeld 
van één der vele onbekende helden, die het veilig 
huls verlieten om strijd te leveren, soldaat te zijn 
voor Koningin en Vaderland, soldaat zonder uni- 
form en internationale beschermende conventies. 
Eén der vele onbekenden evenals ik, die moesten 
strijden omdat er in hen iets brandde; iets brandde 
van het felle bloed, dat geen compromis kende en 

, met geen woorden genoegen nam. Hij wist het, het 
einde was niet ver meer. Reeds morgen zou hij de 
dag niet meer zien, hadden de nazltyrannen hem 
heden gezégd. Hij wist wat dit betekende, afscheid 
van alles, alles wat hem zo dierbaar was. 
Mild stonden zijn ogen, toen hij over „thuis" 
sprak. Doch nimmer zou hij meer de geneugten 
van thuis te zijn, smaken. Reeds morgen in het 
ochtendgloren, als de opkomende zon de dag 
zou kleuren, zou het sterke leven wegebben uit 
dit strijderscorpus. 
Steeds meer werd de kogel het einde voor de 
mannen van het verzet. En toch rees het verzet 
in de lage landen. Geen vijand was er of hij 
voelde het instinctief. Hij zag het in de felle ogen 
van den jongen kerel; hij zag het aan de spot- 
tende tinteling in de ogen van het jonge meisje 
en aan de koude blik van den ouderen mens. In 
het donker keek hij schichtig om zich heen, langs 
de spoorbaan liep naarstig speurend de wacht. 
Voorbij gierden de wagens der Gestapospeurders, 
op zoek naar nieuwe buit. En het nieuws van 
„de overkant" werd voortgedragén als door de 
wind; het gerucht was sneller dan de S.D.-Steeds 
groter werden de razzia's, die vorm gaven aan 
hun grote angst, hun angst voor het leger van 
schimmen, dit leger van dag en nacht, dit leger 
vaff vertoornde jonge kerels, die niet bukten en 
nimmer bukken zouden. Den vaderland getrouwe, 
getrouw tot in de dood. Zij vielen bij honderden 
en zij verrezen bij duizenden. 
Zo sprak hij over het verzet. Hij sprak hard en 
zonder genade. Hij wist wat komen ging en toch 
had hij geen berouw. Wel was hij bedroefd. Niet 
zozeer om zichzelf, doch om zijn lieve vrouw en 
zijn twee kleinen; droef om zijn vaderland, dat 
hij zo lief had en uit zovele wonden bloedde. 
Geen spoor van zwakte was er in zijn verhaal. 
Het noemen van enkele namen zou hem kunnen 
redden, doch nimmer zou hij spreken. Langzaam 
aan onder ons gesprek van hart tot hart doofde 't 
licht buiten en viel de avond in. De dag was bijna 
ten einde, zijn laatste dag en hij besefte het ! 
Plotseling ging de celdeur open en veerden we 
beiden op uit ons gepeins. Een Féldwebel haalde 
mij  op voor één der vele verhoren,  met  steeds 
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dezelfde vragen en steeds hetzelfde getreiter. Ik 
raakte er echter aan gewend en kende mijn ver- 
haal van buiten. Ik had me zo in de situatie in- 
geleefd, dat ik soms meende dat het inderdaad 
zó en niet anders gegaan was. Na een paar uren 
van inspanning en hoogspanning werd ik naar 
de cel teruggebracht, vermoeid en blij weer terug 
te zijn. Mijn nieuwe makker sliep, rustig alsof 
hem niets zou geschieden. Zacht ging ook ik lig- 
gen en een gevoel vcyi verlatenheid overmande 
mij, omdat deze makker zo spoedig heen zou 
gaan, mij wellicht vóórgaan naar de eeuwigheid. 
Zo kon ik de slaap niet vatten en dacht aan hem 
en bad voor hem. En tevens dacht ik in die een- 
zaamheid aan mijn ouders en mijn meisje.' Wat 
zou het mooi kunnen zijn als er geen Duitsers 
waren. Zo-peinsde ik en sukkelde in slaap, zon- 
der het me bewust te zijn. Aan 't vaalblauwe licht 
van de zomernacht te zien zal het diep in de nacht 
geweest zijn,'toen hij mij wekte. Zachtkens sprak 
hij: Makker, wilt Gij met mij waken? Ik ben voor- 
bereid op alles, doch 't is zo hard de dood alleen 
te wachten. Hij vroeg mij of ik Christen was. Ik 
antwoordde, dat ik Katholiek was. 
„Gelukkig" sprak hij, „ik ben Hervormd". Samen 
kunnen wij dan bidden tot den zelfden God." Ik 
had kans gezien mijn miniatuur-rozenkrans te 
behouden en samen telden wij onze gebeden aan 
dit symbool van geloof. De moffen hadden hem 
zijn zakbijbel afgenomen. Hij miste deze erg. Sa- 
men baden wij „Onze Vader, die in de hemelen 
zijt"    Alleen   aan  het  einde  baden  wij  ieder 
anders. „Onze Vaders", symbolen als zij waren 
van dezelfde Christenleer, met uiteindelijk ver- 
schillende inzichten, overbrugd door de liefde 
voor vorstin en volk en geschraagd door de strijd. 
Zo ging de nacht ten einde. 
Soms schokte plots zijn lichaam, als hij dacht 
aan zijn huis met vrouw en kinderen, die ver- 
geefs op hem zouden wachten, onbewust dat zijn 
doodsstrijd reeds begonnen was. Dan weer snik- 
te hij krampachtig als hij naar de brief op tafel 
keek, zijn laatste, die als een witte vlek sche- 
merde in het wijkend donker op de grauwe tafel. 
Ja, in die brief lag heel zijn leven. Hij had er in 
gegoten wat in hem was, heel zijn moed en fier- 
heid, heel zijn vertrouwen op een beter leven en 
zijn overtuiging dat zijn strijd niet vergeefs was. 
Langzaam begon het alledaagse leven in de ge- 
vangenis. Commando's weerklonken en laarzen 
kletterden over de plavuizen. Hij keek op en zag 
mij aan. Het klamme zweet stond op zijn voor- 
hoofd. Hij keek mij aan met de ogen van een 
mens, die weet wat hem te wachten staat. 
„God, wat is het zwaar te moeten sterven!!" 
Telkens klotsten de soldatenlaarzen door de gang 
en telkens gingen ze onze cel voorbij. Het wach- 
ten duurde lafig. De spanning, o die  spanning. 
Of zou het nog ? 
Neen, dat kon niet meer, dit was het einde. 
Plots was er weer lawaai aan het eind der lan- 
ge gang. Hij sprong op en voelde: „daar komen 
ze!" Toen keek hij mij diep in de ogen, die vol 
tranen stonden, terwijl de zijne nu hard waren 
als staal. Toch kwamen uit zijn sterke mond, nog 
deze innige woorden: „Makker, heb goede moed. 
Voor jou is er nog hoop. Als je er ooit uit komt, 
groet dan mijn lieve Thea en troost haar. Zeg aan 
mijn kleine jongens, dat zij dit land steeds innig 
liefhebben; dit land waarvoor hun Vadef geval- 
len is. Kerel, wees sterk en vertrouw op God. 
„Vaarwel tot in de eeuwigheid!" 
Toen hief hij zacht „Mijn schild ende betrouwen" 
aan. Ik kon niet antwoorden, een brok sloot mijn 
keel, en een floers lag over mijn ogen. Ik greep 
zijn hand en meteen zwaaide de celdeur open en 
stapte 2 Duitsers met de bajonet op het geweer 
binnen. Een derde las een „protocol" voor. Daar- 
na namen zij hem in hun midden en gingen. Een- 
maal keek hij nog om, met een bemoedigende 
glimlach en weg was hij. 
De celdeur zwaaide dicht met een zware slag en 
ik was alleen met mijn grote smart om het ver- 
lies van dezen goeden, sterken makker. „God 
geef hem kracht"!!! J. BRANDSMA. 

Eén 
van de weinigen... 
De goed-vaderlandse boer, die in bezettings- 
tijd zijn grasland moest scheuren; de za- 
kenman, die eigen bedrijf moest verwoes- 
ten door bezettingsmaatregelen; maar ook 
de schipper, die zich geen baas meer op 
eigen schip zag — zij en- velen met hen 
verwensten de Duitsers, als weer een 
nieuwe maatregel hun werkzaamheden 
kwam beknotten. Helaas werd maar al te 
vaak uit het oog verloren, dat deze z.g. 
Duitse maatregelen, meestentijds waren 
ontworpen, uitgewerkt en/of uitgevoerd 
door eigen landgenoten; door Nederlanders 
zoals zij. 
Deze handlangers van den vijand, deze 
slappelingen van hoog tot laag, waren be- 
nauwd, als één hunner collega's eens durf- 

, de saboteren. „Onverantwoordelijk, stom, 
gekheid" waren de gebruikelijke uitdruk- 
kingen, bestemd voor deze flinke mensen. 
En nog durfde de grote rest zich goed va- 
derlander te noemen, omdat ze door hun 
aanblijven de zaak meenden te kunnen 
stagneren, omdat ze wel eens — bij een 
buurman — naar de Engelse zenders luis- 
terden, of omdat ze' een n.s.b.-er wel eens 
voor n.s.b.-er hadden durven uitschelden! 
De goeden natuurlijk niet te na gesproken. 
Deze mensen, deze lafaards, bevolken nu 
nog onze overheidsbureaux, gezuiverd en 
wel. Ze blazen hoog van de toren, dat ze 
zo goed waren in bezettingstijd. Bpwijs: 
gezuiverd en rein bevonden! Nu en dan 
wordt wel eens een der heren ontslagen, 
maar het moet al heel erg geweest zijn, 
als dat niet „eervol" en met behoud van 
salaris gebeurt. Dezer dagen konden we 
uit de bladen het volgende bericht consu- 
meren: 

„Eervol ontslag is toegekend aan dr. 
H. M. Hirschfeld, secr.-generaal van de 
voormalige departementen van handel, 
nliverheid en scheepvaart en van land- 
bouw en visscherij. Uit een terzake in- 
gesteld onderzoek is gebleken, dat dr. 
H. M. Hirschfeld als secr.-generaal, 
hoewel aan zijn trouw aan de Koningin 
en het vadsr&aijd niet valt te twijfelen 
en hij inderdaad door zijn aanblijven 
ook veel schade en ontreddering heeft 
weten te voorkomen, niettemin door 
het verlenen van medewerking aan den 
bezetter ook in gevallen, v/aar een 
stellige weigering op haar plaats was 
geweest, een belemmerende invloed uit- 
oefende óp de weerstand tegen den vij- 
and van heg, die zich onvoorwaarde- 
lijk en principieel tegen den bezetter 
en alle door dezen gepropageerde be- 
ginselen  te weer  stelden." 

Voor kennisgeving aangenomen? Neen, een 
bewijs welk een fiasco de reiniging dreigt 
te worden. Hier een man, ere-ariër, door 
Hitler's regering begiftigd met een of an- 
dere adelaarsorde. 
Ongetwijfeld trouw aan Vorstin en Vader- 
land, maar dat menen er meer te zijn. IJve- 
rig dineerder met zijn Duitse opdrachtge- 
vers en een even ijverig exploitant van hun 
orders. Deze man, Neerlands slappeling nr. 
1, wordt, alsof hij nog niet genoeg, zij het 
ongesaneerd geld, verdiende, begunstigd 
met eervol pensioen. We hebben de plicht 
beslissingen van onze overheid te -eerbie- 
digen. Men mag. echter vrij wanhopen! 

* 
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Bi; c/e 
reisbeschrijving 
van Joi Polman. 

Jol Polman is een Maastricht' 
se   jongen, die om   zijn ver- 
zetswerk   door   de   Duitsers 
gezocht,    in   de    oorlogstijd 
over de grens moest vluch- 
ten en in Frankrijk op zoek 
ging   naar   de   Maquisards, 
van wie hij na vele avontu- 
ren   enkele   vertegenwoordi- 
gers ontmoette in een Frans 
gevangenkamp. Hij  wist met 
hen te ontvluchten en streed 
in de zwervende benden der 
Franse ondergrondse strijders 
mee   tot de   overwinning en 
de  intocht  der   geallieerden 
in Parijs. Bij zijn terugkomst 
in  ons  land   schreef  hij   een 
boek over zijn belevenissen. 
getiteld   „Oké   Maquisards!", 
dat om zijn eenvoud, zijn su- 
blieme stijl en zijn historische 
betrouwbaarheid    ten    voor- 
beeld   gesteld   kan   worden 
can alle   andere   verzetslec- 
tuur. 
Daarna   zog hij als   zovelen 
onzer zijn taak in de opbouw 
van ons leger en de bevrij- 
ding van Indië en vertrok in 
October van het  vorig  jaar 
op reis naar het verre Oos- 
ten.  Van  zijn  verblijf in  En- 
geland   af   schreef   hij   zijn 
reisbrieven, die hij dezer da- 

m 

gen via een bevriende rela- 
tie in ons land ons deed ge- 
worden. 
Wij achten ons gelukkig, dat 
juist   wij   dit   werk  onze   le- 
zers aan mogen bieden. Want 
allen hebben we wel een fa- 
milielid of een vriend, die de- 
zelfde reis heeft gemaakt of 
nog maken zal en in de sug- 
gestieve    en   prachtige   be- 
schrijving van   Polman  kun- 
nen we allen deze reis mee- 
mafeen en meeleven met onze 
vrienden. 

/ 

mom miimvü 

JOURNAAL. 

Vrijdag 12  October  194S. 

ÜOkL 

Fog. We hadden in Easthampstead Park de mist al gezien. Zo dicht dat je 's 
avond als je dwars door het veld wilde oversteken van het ene naar het 
andere huttencomplex, en meende toch de richting wel te vinden omdat je eik 
en beuk en linde wist te staan, verdwaalde in de varens en voelde hoe de mist 
zich vijandig om je sloot. Neen, dat was geen fog. 
Hier, in Liverpool, is de Octoberdag keldergrauw. Vanaf het dek is de stad ver- 
dronken. Wat lichten loeren, je weet niet waarvandaan. Wat rook trekt zich op, 
je weet niet waarheen. En de vlaggelijn langs de kade — welkom aan repa- 
triërende P.W.'s — hangt zwaar als een vloek. Dan is het maar beter naar bin- 
nen te gaan. 
De doolhof van kunstlicht, waarin een vreemde troep zich verwringt, is niet 
zo benauwend als het open graf van de stad. Je voelt tenminste hoe dit lichaam 
leeft. Het trilt met zijn dekken en trappen en gangen en hutten. Ingeblikt, licht- 
en luchtdicht afgesloten, voor export bestemd. Wel probeert de eetzaal deze 
indruk te verdoezelen door veel gestucte lijsten en hemel-  schilderwerk,  door 
tafelzilver en bedienden van elastiek, maar   deinen wij zo? alsof we varenl 
Die stoot op de fluit, bijna drie kwartier geleden, was dat ? Ja, dat was. We 
drijven weg. In de lersche zee, hoor je zeggen, terwijl je uit het ruim naar dek 
en tot het voorschip gaat. 
Waarom is het niet de Beringzee of de Straat van Magelhaenl Het is een nevel- 
vlek uit een vergeten sterrenbeeld. Los van land en tijd glijden we de ruimte 
in en de fog veegt ieder spoor over het water weg. Zelfs de geluiden verster- 
ven aan boord, van minuut tot minuut, wanneer de misthoorn zijn holle toon in 
de onVtndigheid stoot. We komen uit een ver verleden en gaan een onbegrensde 
toekomst tegemoet. 

Zaterdag  13   October  1945. 

AtoomSam AêeontoAa 
Al drijft ons schip als een meteoor door de nevel van water en lucht, toch zijn 
we binnen zijn ijzeren wanden bezig met ónze orde. 'Er komt systeem in het 
lopen door gangen, het klimmen en dalen door trappenhuizen, het in- en uitgaan 
van hut en ruim. We denken alweer in plannen: zoveel mensen koken hier en 
zoveel daar, en de etenstijden en groepen worden vastgesteld. Ruim A  1   en 2, 
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ruim O 2 en 3, zoveel hangmatten, zoveel koppen. Hutten op dek B voor die en 
die, dek C voor onderofficieren en de officieren op dek B. I. R.S., III. R.S., 13-RI, 
14-RI, en dan die losse groepen G.B.I. en L.S.K.: die noemen we maar V.O.C. Nu 
gaan we de dekken en zalen verdelen voor les en lezing, voor sport en spel, 
van zo laat tot zo laat, voor deze groep en voor die. Standing orders, daily or- 
ders, reglement Navy, crew, ships inspection, O.C.T. 
We praten en lopen en denken en doen. We botsen en praten en lopen nog meer. 
We zijn atomen die om elkander glijden in de Alcantara-bom, die door de ruim- 
te schiet. De zee? De morgen? de koers? O, ja. Maar dat is alles erg grijs. En 
wat zullen we eraan doen? We hebben zoveel te doen aan ons systeem. We 
hebben het heusch te druk met ons zelf om altijd te letten op een wereld die 
wij toch niet anders kunnen laten draaien, al duiken we naar de diepzee, al 
vliegen we tot in de stratosfeer, al boren we tot in de ijstijd, al varen we de 
aardbol rond. We stapelen en verspillen energie in onze bom. 
Goede vaart, Aicantara, en happy end! 

Zondag, 14 October 1945. 

ïfJtMe* dceaaft 
„Half October? Dat gaat nog net", zo had men ons gezegd. „Maar je hebt al 
kans op de eerste najaars-storm". En ja, daar werden wij gisteren, terwijl wij 
naar kooi zouden gaan, verrast door de bootslieden, die overal in de ruimen 
luiken en patrijspoorten sloten, want „de zee werd ruw". Ha! dachten we, nü, 
terwijl we de Golf van Biscaje naderenl We wilden het niet zo ver laten komen, 
dat de dagelijkse sloepenrol inderdaad ernst zou zijn. Maar wat beweging in 
het schip, — we hadden nog van geen zeeziekte gehoord —, nee dat was niet 
zo erg. En we sliepen in, stoute dromen dromende, zoals die werden beleefd 
vanaf de Geuzentijd tot in onze eeuw. 
En We werden wakker op een zeé, stiller dan de Stille Oceaan, onder een lucht 
egaal als een druildag op Hollandse grond. Het Kraaiennest vertelt ons, dat 
we — onzichtbaar — Lissabon passeren, en nóg is er geen kip te zien, geen 
stormvlaag in de hemel, geen schuim op zee. Grijze onbewogenheid, waarin 
ons schip eigenwijs verder blijft varen, bijna tegen beter weten in. Want de 
aarde met haar duizend bewegende beelden van elke dag ligt zo ver achter 
ons, dat onze tocht wel een reis naar de maan of naar Mars zou kunnen zijn. 
Als de maan tenminste maan is en Mars werkelijk Mars. Want we geloofden 
evenzeer en onvoorwaardelijk aan storm op de Atlantic. Nu geloven we alleen 
nog in het trillen van ons schip en in de wil van mensen die de Aicantara stu- 
ren naar Batavia. 

Maandag, 15 October 1945. 

Mkaat andeA MAWI 
Land! Zevenduizend ogen kijken uit het schip naar de nevelstreep tussen lucht 
en water. Het wordt een kust, een rug, een rotsgebergte. Afrika, het eerste an- 
dere werelddeel. En dan doemt aan bakboord de rotswand van Spanje op. Twee 
stukken uit dezelfde blokkendoos. En al liggen ze zo ver van elkaar, dat je al- 
leen met de kijker minarets kunt onderscheiden, toch is het duidelijk dat tussen 
die twee massa's een derde blok gelegen heeft, dat door het water wegge- 
slagen is. 
Gibraltar glooit geniepig uit de kust.en steekt venijnig in zee. En op de Afri- 
kaanse rotsen staan nóg de Duitse kanonnen, vertelt het Kraaiennest *) De Hun- 
nen waren uit het hart van Europa gekomen tot hier. Ze stonden rondom de 
Middellandse zee, en daarachter tot aan de Kaukasus, de Sahara en de Noord- 
kaap. Maar Gibraltar, Malta, Suez, dat bleef de weg dwars door de Duitse ves- 
ting, vrij van West naar Oost. tangs deze weg wapperde onafgebroken het 
Rood-wit-blauw als een levende lus tussen twee delen van één Rijk. Want 
onder het hakenkruis hier, en onder de rijzende zon daar, woei en waait ónze 
vlag. 

*)   Kraaiennest: radio-omroep aan boord voor intern nieuws. 
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Een prachtig werkend inlichtingen apparaat he,eft in de 
atgelopen dagen de stembusuitslagen op snelle en volledige 
wijze in ons bezit gebracht. Vorige week Zaterdag be- 
heersten deze resultaten onze pers geheel en nu nog wij' 
den veel bladen kolommen met beschouwingen aan deze 
historische   gebeurtenis. 
De uitslagen zijn er en of men tevreden is of niet, het 
leven gaat door. We zullen rustig moeten afwachten, hoe de 
situatie zich gaat ontwikkelen en indien deze niet meevalt, 
op de volgende verkiezing moeten wachten. De kranten ston- 
den vol over de verkiezing, maar vonden niettemin plaats 
voor stof voor dit persoverzicht. Hier is het. 
Laten we beginnen met de economie. Althans de zwarte- 
economie. De gifhandel, die in deze dagen nog welig tiert, 
ondanks  legers  bestrijdingsambtenaren. 
De vraag rijst, waarom in het Zuiden overvloedig varkens- 
vlees op de zwarte markt te krijgen zou zijn, terwijl dit in 
de normale distributie niet te krijgen is. 
Het antwoord op de laatste vraag moeten we tot onze niet 
geringe spijt schuldig blijven. De eerste opmerking zou met 
dit bericht uit de Volkskrant van 18 Mei beantwoord kun- 
nen worden: s 

„lussen i TJovember en i April zijn meer dan 500.000 
varkens zwart geslacht, tegen ca. 50.000 tmt. Alleen 
in Woord-Brabant werd hierdoor 20.000.000 kg. vlees 
aan de distributie ontfrofeken'. 

Zijn deze malle gevallen misschien mogelijk, door het feit, 
dat — zoals wij vernamen — een zwarte slachter uit Den 
Haag gearresteerd werd, wegens gebrek aan bewijs vrijge- 
laten, en na een week zijn klanten weer als voorheen met 
„paarden'Vlees wist te bedienen? 
Ja, dat verdienen, dat materialisme, speelt een grote rol bij 
een nog te groot deel van ons zakelijke Hollandse volk. 
Leest   U  maar,  wat  het   Utrechts   Katholiek  Dagblad  van 
22 Mei wist te berichten: 

„Sedert de bevrijding tot eind April 1946 heeft de 
prijzencontróle de door handel en industrie te veel ge- 
noten winst becijferd op bijna  8 millioen gulden'. 

We stappen af van de zwarte markt en gaan nog even op 
andere dingen over. U weet natuurlijk al, dat de oogst bin- 
nen is. 
Niet de te grote sla- of de te kleine glas-aardbeienoogst, 
maar de zuiveringsoogst. Na lezing van onderstaand be- 
richt uit het Eindhovensch Dagblad van 22 Mei zouden 
we willen opmerken, dat — gezien de weinige berichten 
hierover — het oogsten van zuiveringen vrijwel is gebeurd. 
De boeren plegen na de oogst een periode van tevreden 
rust in te gaan. Zal Nederland nu ook zijn winterslaap 
gaan houden? Laten we er rekening mee houden, dat de 
stoppels  meestal   eerst  nog  ondergeploegd  worden! 

„Zuiveringsoogst. 
j\tet toepassing van het besluit van 12 Wei 1945, zijn 
tot   heden   ontslagen-.   43   burgemeesters,   2   proxnnciale 
en   15  gemeentelijke   ambtenaren.   Xrachtens   het   Zui- 
veringsbesluit is reeds ontslag verleend aan 390  burge- 
meesters   (grotendeels   de   bekende   nsb-burgervadersl 
72   provinciale  en   1531  gemeentelijke  ambtenaren,   18 
rijksambtenaren, krachtens besluit 7 221  en  917 rijks- 

s ambtenaren  volgens bet  Zuiveringsbesluit." 
Onderstaand  berichtje  uit  De  Geïllustreerde   van   11   Mei, 
bracht  ons  de  propaganda  van  Herr  Minister Dr.  Joseph 
Goebbels in heldere herinnering: , 

„Van de Duitse arbeiders zijn bij de geallieerde lucht- 
aanvallen  slechts  2  op  de  duizend  gedood.   Oorzaak-, 
goede camouflage,  schuilkelders  en  evacuatie  op grote 
schaal.  Een  Berlijnse fabriek met  8.000 arbeiders  had 
zelfs  geen  enkele  dode.   Van  de   16.000  arbeiders  bij 
Xrupp  in  Essen,  zijn   170 gedood.' 

Zijn deze berichten nu  werkelijk nog nodig? 
Iets,  dat  in  bezettingstijd   niet  mocht  voorkomen,  stond  te 
lezen in De Tijd van 22  Mei: 

„Zaterdag as. zouden-jie openbare eindexamens van 
de Joneelschool in de Stadsschouwburg te Amsterdam 
worden afgenomen. Tiet is, naar wij vernemen, echter 
nog niet zeker, dat deze examens ook inderdaad zullen 
doorgaan, zulks in verband met een conflict, dat tus- 
sen het Bestuur der school en de leerlingen gaande is.' 

Wordt er nog niet genoeg comedie gespeeld in ons met 
advocaten overdekte landje? Overigens is onze innige wens, 
dat zowel deze tientallen als de duizenden stakers in onze 
havens spoedig tot inzicht zullen komen. Staken is stil- 
stand  en  stilstand  is  achteruitgang! 
Tot slot volgt hier de gebruikelijke veeg uit de pan aan 
de illegalen, ditmaal (wellicht onbewust) gegeven door het 
Nijmeegs   Dagblad  van   18   Mei   in   een   reccntie   over  het 
boek:  „Ik draag  U  op ". 
Sprekend over het verzet,  merkte de criticus op: 

„De brave rustige burger heeft  van dat werk vanzelf- 
sprekend weinig gezien en  bemerkt, wist in de meeste 
gevallen niet eens, wie erbij betrokken  waren.' 

Maar vast stond toch wel, dat de „men" brave rustige bur- 
gers waren. En de verzetsmensen? Natuurlijk, „Terroristen'. 
Laat ons dat goed begrijpen. P- P- 



Er is een diepgaand verschil van mening binnen 
onze kring over de mogelijkheden, die ons nog 
over blijven, om in verband met zuivering en 
berechting ons vaderland te dienen. 
Het openbaarde zich onlangs duidelijk op een 
contactdag der LO. en LKP., waar de twee stand- 
punten lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. 

' Om man en paard maar te noemen: Wat staat 
ons nog te doen, wanneer men een agent, die in 
de bezettingstijd een KP.-er heeft neergeschoten, 
thans op slinkse wijze weer in functie probeert 
te krijgen, of wanneer men een meisje, dat vele 
vrienden verraden heeft, zonder rechtspleging uit 
het kamp ontslaat, of een burgemeester, die de , 
dood van vele Joden op zijn geweten heeft en die 
daarom ontslagen  werd,  een prachtige   functie  op 
de achtergrond aanbiedt, of  de lezer weet wel, 
dat we zo nog even door kunnen gaan, en dat we 
dan   het   best   van   bovenaf  kunnen   beginnen   bij 

. de heren Frederiks en Hirschfeld, die het ach- 
teraf beschouwd, blijkbaar toch nog zo best ge- 
daan hebben, dat ze- er nu een rustige gesalari- 
eerde oude dag aan kunnen beleven. 
Wie met zijn hart niet in de strijd, geweest is 
tegen de Duitsers, zal nooit de diepe verontwaar- 
diging van de verzetsmensen kunnen begrijpen 
over zo veel misplaatste tolerantie, over zo veel 
geknoei met waarden, die ons heilig zijn en nog 
minder zal die breiachtige substantie, die ergens 
midden in Nederland zweeft zónder idealen, zon- 
der waarden, zonder begrip van wat het vader- 
land is, van wat verzet is, van- wat verraad is, van 
wat collaboratie is, begrijpen, dat de man, die zijn 
eigen vriend heeft zien doodschieten door een z.g. 
Nederlander, van woede en verontwaardiging zijn 
zelfbeheersing soms zal verliezen, wanneer hij be- 
merkt, dat men deze Nederlander op geraffineerde 
manier weer in het zadel wil helpen. 
Het Nederlandse volk zij gewaarschuwd. Er is 
ergens een ^rens aan het tergen van zijn zonen, 
die eens alles veil gehad hebben om de vrijheid 
van dit land te bevechten. 
Maar er is iets anders, waarover we thans met 
elkaar moeten spreken en dat is het verschil van 
mening over de vraag, wat óns ten slotte ten 
overstaan van dit onrecht, nog te doen staat. We 
moeten niet aarzelen elkaar in dit opzicht in dui- 
delijke woorden te zeggen, waar het op staat en 
we kunnen dit doen, omdat we op allebei dë 
standpunten voor alles de zaak van ons land wil- 
len dienen. • 
Hier is dan het eerste standpunt: 
Wanneer alles gedaan is in de vorm van over- 
leg, overreding, het indienen van rapporten enz. 
om onrecht te herstellen, in verband met zuive- 
ring, berechting en rechtsherstel, dan is de ver- 
antwoording voor het feit, dat de ilegale wer- 
kers dan zelf maatregelen nemen, voor rekening 
van de betrokken, autoriteiten, die qm welke rede- 
nen dan ook, in gebreke bleven, deze maatrege- 
len te nemen. Zou de illegaliteit dan niet optreden, 
dan zou ze de democratie slecht dienen, want 
deze is onbestaanbaar met verantwoordelijke per- 
sonen, die hun plicht verzaken, of erger nog, 
doelbewust onrecht bestendigen en bevorderen. 
De consequenties in de vorm van het vrij rond- 
lopen van landverraders en het in de bestuurs- 
functies optreden van collaborateurs is in lijn- 
rechte strijd met wat onder een gezonde demo- 
cratie verstaan moet worden. 
Hiermede meen ik in enkele woorden zo juist mo- 
gelijk weergegeven te hebben het standpunt van 
vele oud illegale vrienden in den lande, het stand- 
punt, dat het mijne niet is. 
Ik ben van mening en gelukkig met mij, nog veel 
anderen, dat wanneer alles langs legale weg ge- 
daan kon worden, om onrecht te. herstellen, als 
alle mogelijkheden uitgeput zijn en alle wegen 
bleken dood te lopen, dat er dan niets meer te 
doen valt voor dit geval. (Ik ben overigens van 
meening, dat nooit werkelijk alles gedaan is). ledere 
stap buiten de wet om, elke vorm van optreden, 
die alleen aan rechterlijke en politionele instanties 
toekomt in een of andere zaak, door een illegale 
werker, ondermijnt de democratie. Dit is in wezen. 
een aanfluiting van ons eigen illegale werk. 
Men zou aan kunnen voeren, dat de consequen- 
tie van het standpunt van mijn tegenstanders is, 
dat velen van hen aldus handelende in de ge- 
gevangenis terecht zullen komen. Het heeft echter 
geen zin, dit argument aan te voeren, daar zij, 
wanneer ze de vaste overtuiging hebben, op die 
wijze het vaderland te moeten dienen, ook 4e ge- 
vangenis er voor over zullen hebben. 
Laten we thans proberen zo diep mogelijk op het 
verschil van mening zelf in te gaan. We mogen 
dan niet blijven staan bij gevoelsargumenten en 
zelfs niet. bij oprechte verontwaardiging. Wan- 
neer het om de zaak van ons land gaat, dan 
moeten we daar boven uitstijgen en raag per- 
soonlijke verontwaardiging onze richting niet be- 
palen. 
Ik  meen,   dat  het  goed  is  twee   kanten  aan   het 
probleem   te   ondefscheiden, ' een   praeüsche   zijde 
en een principiële zijde. 
Eerst dan de practische zijde. Welk aanknopings- 

DE   RECHTSSTAAT 
5Wen   kan   een   gebouw   niet   optrekken 
door het fundament te ondermijnen. 

punt heeft een illegaal werker, om in geval van 
gebleken onrecht tot een niet-legale daad over te 
gaan. B.v. dit, dat hij meegemaakt heeft, dat een 
politieagent een verzetsvriend van hem doodschoot. 
Dat is een verschrikkelijk feit, maar bedenk toch, 
dat men niet meer weet, dan dit ene feit.' Men 
weet b.v. niet ten voeten uit, wat de agent op 
dat moment bezielde, hoe zijn instelling was, 
noch volledig onder welke omstandigheden, hij 
daar optrad. En tenslotte is men niet op de hoog- 
te van de rechtspractijk voor dergelijke gevallen,, 
van de normen die ter beoordeling gelden. (Dit 
alles zijn geen verontschuldigingen; 't toont al- 
leen, dat wij niet weten, wat de rechter uit de 
dossiers weet). Er is dan ook geen sprake van, 
dat de illegale werker, die in een dergelijk geval 
meent tot de daad te moeten overgaan, werkelijk 
objectief recht kan doen. Daar komt bij, dat hij 
zo in beslag is genomen door het verlies van zijn 
vriend, dat hij de natuurlijke neiging heeft om 
het gehele geval door een zeer gekleurde bril te 
bezien, en dat wat hij niet weet er bij te denken 
en te construeren. Men voelt wel, dat er op deze 
wijze van een onafhankelijke rechtspraak geen 
sprake kan zijn. Diar komt bij, dat er op deze 
wijze ook een grenzenloze rechtsongelijkheid zou 
optreden. Naar de zeer persoonlijke beoordeling 
van betrokkenen, die natuurlijk met geheel ver- 
schillende maatstaven werken, zal men zijn con- 
clusies trekken. 
Wie eerlijk met zijn hart te rade gaat, zal moe- 
ten toegeven, dat hij in het afgelopen jaar tal van 
gevallen en personen verkeerd beoordeeld heeft, 
doordat hij niet op de hoogte was van de feiten 
en doordat hij veel te veel bij het geval persoon- 
lijk betrokken was. 
Nu zal men mij tegenwerpen, dat het de illegale 
werker, die tot de daad overgaat er helemaal niet 
om te doen is, daardoor recht te spreken. Hij wil 
het gerecht slechts wakker schudden en hoogstens 
een handje helpen door inleidende maatregelen te 
nemen. Bedenk echter wel, dat er in dit opzicht 
geen principieel verschil is. Ook het terugbren- 
gen van een persoon in een kamp, het verwijde- 
ren vari een ander uit een- openbare functie en 
zulks door geweld, schept een rechtstoestand voor 
den betrokkene, die in de lijn ligt van het vellen 
van een vonnis. Immers zijn rechten als Neder- 
lands staatsburger staan op het spel. 
Tenslotte zal raen mij tegenwerpen, dat er toch 
gevallen bekend zijn, die zo duidelijk liggen, dat 
ook de illegale werker, die erbij betrokken is, tot, 
oordelen in staat fs en althans kan uitmaken, dat 
onrecht gedaan wordt. Ik durf beweren, dat zo- 
iets practisch nooit het geval is en dat we het 
onszelf alleen maar wijsmaken. Laten we niette- 
min eens veronderstellen, dat het ons werkelijk in 
een bepaald geval volkomen helder is, dat de 
autoriteiten, die met zuivering en berechting be- 
last zijn, hun plicht verzaakt hebben. (Het is na- 
tuurlijk zeer goed mogelijk, dat er vele gevallen 
in Nederland zijn, waarin de betrokken instanties 
hun plicht verzaken. Zeker 50% van het Neder- 
landse volk heeft niets begrepen van het verzet 
en daarvan zullen ér wel enkelen in de rechter- 
lijke masht en in bestuursorganen zitten. Boven- 
dien kan men herhaaldelijk constateren, dat aller- 
lei personen en machten, die nooit voor het voet- 
licht komen, ' met grote sluwheid en voetje voor 
voetje een streep door de berechting of de zuive- 
ring in een bepaald geval weten te halen). 
We gaan er dus van uit, dat een illegaal werker 
in de machtsstaat, waar geweld het richtsnoer is. 
tuiging kan hebben, dat iemand in flagrante te- 
genspraak met dat wat recht behoort te zijn, uit 
een kamp ontslagen wordt of in een functie her- 
steld wordt. Ook al zal dit sporadisch voorkomen, 
dan is de vraag toch gewettigd, wat deze ille- 
gale werker, na het vastlopen van 'alle legale po- 
gingen nog te doen staat. 
Hier komen we dus in aanraking met de prin- 
cipiële vraag. Het is of niets doen, of een onwet- 
tige daad verrichten. 
Laten we ons goed voor ogen houden, wat dit 
laatste betekent: De uitschakeling van de rechter- 
lijke macht en de zuiveringsinstanties, die objec- 
tieve beoordeling moeten waarborgen, terwijl de 
eindbeslissing wordt verplaatst naar een indivi- 
dueel persoon of een groep van personen, die 
geen autoriteit hebben, de rechtspractijk niet ken- 
ntn en boven alles voor deze functie door het 
Nederlandse volk niet geroepen zijn, die daarin 
geen ambt van Godswege hebben (noch om recht 
te spreken óf te zuiveren, noch om inleidende 
maatregelen te nemen, zoals b.v. de politie die ne- 
men mag). 
Bedenk, dat wanneer U zich dit recht van de 
daad aanmatigt, iedere andere Nederlander dat 
recht niet onthouden mag worden.  Niet alleen in 

dergelijke gevallen, maar in alle gevallen, waarin 
hij meent, dat naar zijn inzicht geen recht gedaan 
is. Bedenk, dat U om tot de daad over te gaan, 
ook de macht moet hebben om desnoods geweld te 
gebruiken. Dat anderen in dezelfde rechten op 
dezelfde wijze te werk zouden kunnen gaan. Dat 
de sterksten. zo met geweld hun recht verwerke- 
lijken. Dat de rechtsstaat op die wijze verkeerd 
in de machtsstaat, waar geweld het richtsnoer is. 
En ik aarzel om het te zeggen, maar het moet, 
want we zouden elkaar de waarheid niet ont- 
houden: Bedenk, dat U met al Uw eerlijke en 
zuivere bedoelingen Uw gekrenkt rechtsgevoel, 
op deze wijze, toch in beginsel de eerste stap zet 
op de weg, die de Duitsers consequent'hebben 
afgelegd. Het recht van den sterkste, de machts- 
staat, het negeren van rechten en vrijheden van 
ieder  burger. 
De uitvoering van dat, wat uit heilige toorn en 
zuivere verontwaardiging -tegen zoveel onrecht ge- 
boren is, is het principieel prijsgeven van de waar- 
borgen van onze constitutionele democratie. Het 
is de eerste stap op de weg der revolutie. Men 
maakt den burger in wezen rechteloo.s. Want zijn 
recht is voor een onafhankelijke objectieve rech- 
ter terecht te staan, die hem beoordeelt aan de 
hand van geldende wetten. En zijn recht is ook 
uitsluitend gearresteerd en voorgeleid te worden 
door het ambtelijk politie-apparaat. v 

Voor deze rechten en vrijheden hebben we gestre- 
den, daarvoor hebben velen hun leven geofferd. 
Op de weg van de illegale daad mr, maken we 
ons verzet waardeloos, brengen het in discrediet 
en halen door de achterdeur binnen, wat we. er 
verleden jaar door de voordeur uitgeschopt heb- 
ben. 
Het gaat in wezen niet om Jansen of Karelsen, die 
zich misdragen heeft, het gaat om het fundament 
van ons volksleven, om de plichten, rechten en 
vrijheden in de constitutionele democratie van dit 
land. ^ 
Als men nu tenslotte nog tegenwerpt, dat men 
aan het herstel daarvan juist medewerkt door der- 
gelijke illegale daden, dan merk ik op, dat deze 
veronderstelling onjuist is, omdat men dit funda- 
ment als uitgangspunt moet nemen en het niet 
moet proberen te herstellen door het te onder- 
mijnen. Binnen het raam van deze constitutionele 
democratie, dus legaal ten opzichte van de wet, 
die onze rechten en plichten waarborgt, moeten 
we de organisatie van ons volksleven zuiveren. 
Willen we dat onwettig doen, dan halen we de 
grond onder onze voeten weg en breken dat, wat 
we met moeite aan het herstellen zijn, onherroe- 
pefijk af. 
De weg van de onwettige illegale daad is voor 
ieder, die het ernst is, met het herstel van ons 
volk in zijn rechten en vrijheden, een verboden 
wPtr       ■ H. V,  R, 

-k DE LANDDAG 
Dagelijks komen stromen brieven binnen met vra- 
gen van a.s, bezoekers der Landelijke Herden- 
kingsdag L.O.-L.K.P.: hoe zij Zeist het beste 
kunnen bereiken; of zij dezelfde dag nog terug 
kunnen; of zij een toegangskaan gezonden kunnen 
krijgen etc. Het is helaas niet mogelijk al deze 
brieven persoonlijk te beantwoorden en wij vol- 
staan dan ook met hier nog eens duidelijk de ver- 
schillende punten uiteen te zetten, 
a. ledereen die tijdens de 6orlog meegewerkt, of 

de L.O. of L.K.P. op één of andere wijze ge- 
steund heeft, wordt op 27 Juni in Zeist ver- 
wacht (eventueel in gezelschap van familie). 
De nabestaanden van onze gesneuvelde vrien- 
den zullen speciaal uitgenodigd worden en in- 
dien enigszins mogelijk per auto afgehaald en 
thuisgebracht, .       . <    -r 

b. Toegangsbewijzen worden niet opgestuurd. Zij 
zijn op 27 Juni in Zeist verkrijgbaar. Indien 
uitverkocht, mogen de later komende- bezoe- 
kers   zonder toegangsbewijs  op het  terrein. 
U komt dus niet tevergeefs! 
Bizonderheden   omtrent   het   programma   zullen 
nog   gepubliceerd   worden.   Het    volledig    pro- 
gramma is  27 Juni in Zeist  verkrijgbaar.  Ook 
deze   kunnen   tevoren  niet   opgestuurd  worden. 

c. De landdag wordt officieel geopend om 11.45 
uur en eindigt omstreeks half vijf. Voor de be- 
zoekers welke niet op één dag heen en terug 
kunnen reizen is, indien tijdig aangevraagd, 
logies beschikbaar voor de nacht van 26-27 en/of 
27 op 28 Juni. De aanvragen voor logies uit 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of andere 
dichtbij gelegen plaatsen, kunnen niet in be- 
handeling  genomen  worden. 

d. De te maken kosten zullen zeer gering zijn en 
zo laag mogelijk gehouden worden. Niemand 
behoeft dus hiertegen op te zien. 

e Indien U zich nog niet opgegeven heeft als be- 
zoeker van de landdag, doet U dit zo spoedig 
mogelijk aan het Secretariaat: Slotlaan 2 te 
Zeist. 



HENDRIK VELDHUIS 
(blonde Henk) 

Een schok ging door het dorp, ja door 
heel de gemeente Slochteren, toen 
blonde Henk met zijn kameraden op 
de bewuste Dinsdagmorgen, 23 Mei 
1944, in het prille ochtenduur werd 
overvallen in zijn eigen woning. Hoe 
verslagen waren wij allen toen onze 
dappere Veldhuis werd weggevoerd. En 
hij is van ons weggegaan om nooit weer 
terug te keren. Na eerst in Groningen 
en daarna in Amersfoort een geruime 
tijd te hebben gezeten is hij op trans- 
port gesteld naar Duitsland. Geen be- 
richten omtrent zijn levenseinde zijn tot 
dusver binnengekomen. 
Veldhuis was altijd een en al gehoor 
voor zijn jongens wanneer zij in moeilijk- 
heden zaten. Wanneer een „zaakje" 
moest worden opgeknapt, was het Veld- 
huis die zijn jongens instrueerde en een 
vermaan tot voorzichtigheid meegaf. Het 
kon nooit zo laat worden of Veldhuis 
wachtte op zijn jongens en was niet 
eerder rustig tot allen weer veilig en 
wel thuis waren. Steeds wist hij op te 
beuren, daar. waar de moed ' ontzonk. 
Kortom, hij was een vader voor zijn 
jongens. Van het begin van de bezet- 
ting tot het einde van zijn leven was 
hij de man, die streed voor de goede 
zaak. Het was zijn onwrikbaar geloof 
In de goede uitslag van deze verschrik- 
kelijke strijd, dat hem sterk maakte en 
staande hield. 
Maar niet alleen mogen wij gewagen van 
zijn strijd in bezettingstijd, ook getui- 
gen zijn brieven van zijn strijd voor de 
eeuwigheid en ook hierin heeft hij over- 
wonnen door Christus, zijn Heiland en 
Heere. 
Steeds getuigden zijn laatste brieven 
van een leven met. den Heere. In een 
van zijn brieven spreekt hij nog van een 
gedicht uit zijn jonge jaren: 

TJeemt tijd om te knielen, 
Spreekt dikwijls met  Qod, 
Stort uit uwe zielen, 
Jiij stuurt gans uw lot. 
Leert biddend geloven, 
Waarheen  Hij ook leidt, 
TAw vader daar boven 
Jiij helpt op Zijn tijd. 

En zo is hij heengegaan als een waren 
vaderlander, maar bovenal als een 
Christen, verlangend naar het Vader- 
huis, dat boven is. Dat dit zijn beproefde 
vrouw en familie tot troost mag zijn. 
Zijn nagedachtenis zal ons altijd bij- 
blijven. 

FRANS. 

G TRAAS - DE JAGER 

Toen enige weken geleden voor de eer- 
ste maal de bevrijding nationaal her- 
dacht werd, zijn wij als leden der illega- 
liteit uit de Hoeksche Waard-West, te- 
vens in het bijzonder bepaald bij het 
zeer bittere, waarmede zich voor ons 
de zozeer begeerde verlossing van het 
Duitse juk voltrok, namelijk de dood 
van Moeder Traas. 
In haar eren wij een vrouw, die door 
haar liefde en zorg voor degenen, die 
met haar in aanraking kwamen, veel 
betekend heeft. Een ieder die voor ille- 
gale doeleinden „het hoofdkwartier" 
aan de Zinkweg bezocht, moest wel ge- 
troffen worden door haar hartelijkheid, 
haar eenvoud en gastvrijheid. En zeer 
velen hebben daarmede kennis mogen 
maken. Zowel verzetters uit de omge- 
ving, als illegale figuren van elders, line- 
crossers en geallieerde vliegers hebben 
door haar voorbeeld gezien, wat naas- 
tenliefde is. 
Als vrouw van bijna 60 jaar was haar 
houding en steun in het verzet zeldzaam 
te noemen. Zij is getuige geweest van 
het begin van het verzet in de Hoek- 
sche Waard, heeft de groei en uitbouw 
daarvan meegemaakt en is tot aan de 
bevrijding steeds ten nauwste betrok- 
ken geweest bij de activiteit van de ver- 
schillende onderdelen der illegaliteit, 
zoals L.O., K.P., Pers en I.D. 
Ze heeft zelfs een dankbare getuige van 
de bevrijding mogen zijn, die voor haar 
tevens de vrijlating uit, gevangenschap 
van haar man en zoon met vele kennis- 
sen bracht. Wat moet dat einde van 
spanning en ellende en het begin van 
vrede en vrijheid zeker voor Moeder 
Traas een blijdschap geweest zijn. Ech- 
ter, het had God behaagd, haar het wel 
en wee der naoorlogse, tijd niet te laten 
aanschouwen, doordat zij enkele dagen 
na de capitulatie op de meest lafhartige 
wijze werd vermoord door Duitsers, die 
1nin woede voor de nederlaag op haar 
wensten te koelen. 
Het is goed ons opnieuw te realiseren 
wat wij in haar door deze in-tragische 
gebeurtenis hebben verloren. Dat haar 
voorbeeld van liefde tot God en haar 
naasten, ons des te meer aanspore om 
óók trouw te zijn in alle dingen. 

F. L. 

ADRIAAN DEN ENGELSE 
(Hendrik - Jan) 

Adriaan, zoals hij in het begin van zijn 
illegale loopbaan heette, moest op 5 Mei 
1943 als student onderduiken en scha- 
kelde al spoedig over van passief op ac- 
tief verzet. Hij kwam in contact met de 
KP van Jan de Groot en Henk Visser, 
die in het najaar van 1943 aan het uit- 
groeien was tot een „volwassen" ploeg. 
In dit verband nam hij o.m, deel aan de 
overvallen t« Goor, Hardenberg en 
Gorincfiem in November en December 
1943. Omstreeks deze tijd nam hij de 
naam Hendrik-Jan aan en onder deze 
naam zal hij in onze gedachten blijven 
voortleven. 
29 Januari 1944 werd hij, vermoedelijk 
door verraad, te Ede gearresteerd en 
enkele dagen daarna in de Koepel te 
Arnhem opgesloten, waar ook de ver- 
horen van de SD plaatsvonden. Op 1 
Mei werd hij naar Vught vervoerd en 
op 30 Juni door het Standesgericht te 
Den Bosch ter dood veroordeeld. Van 
één zijner medewerkers, gelijktijdig met 
hem gearresteerd, was echter het pro- 
tocol nog niet geheel in orde en dit is 
waarschijnlijk de reden, waarom het 
vonnis niet onmiddellijk aan hem ten 
uitvoer werd gelegd.. Op 6 September 
werd hij van Vught uit op transport ge- 
steld naar Sachsenhausen en vandaar 
omstreeks half November naar Buchen- 
wald, waar hij op 28 Januari 1945, bij- 
na 25 jaar oud, is overleden. 
Ook Hendrik-Jan behoort tot hen, uit 
wier naam wij de strijd zullen voortzet- 
ten; ook zijn offer legt ons de plicht op 
te streven naar de verwerkelijking van 
datgene, waaraan zij hun grootste gave 

schonken. 

J 



WIEKAIV 
IIMUCKTINGEN VERSCHAFFEIN ? 

652 Herman de Lange, 
geb. 27-8-1891, gearr. 
14 Juli 1944 te Velp 
(Gelderl.), naar Huis 
van Bewaring te Am- 
hem gebracht, daarna 
kamp Amersfoort, ten- 
slotte naar kamp Neu- 
engamme, waar hij 
waarschijnlijk ook ge- 
storven is. Tijdens de 
bezetting      ambtenaar 

van   distr.kantoor   en 
leider   van   levensmid- 
delenkaarten-uitgifte. 

Van  hieruit in   de   L.O.    gekomen,    tegelijk 
gearr.   met   de   heren  den   Hartog   en  Zuid- 
geest. 

653 Segundo Jorge Adelberto Ecury, geb. 23-4- 
1922 Aruba (Ned. W.-Indie) (Boy, Max of 
H. P. J. Ernst), gearr. 5 Nov. 1944 te Rot- 
terdam, vervoerd naar Scheveningen, daarna 
vermoedelijk naar Amersfoort. Was lid KP- 
Den Haag en Rotterdam-Zuid bij  Eric. 

654 P. C Konijn, Wog- 
meer (N.-H.), geb. 
14-6-1917, gearr. in 
1944, vervoerd naar 
Weteringschans, daar- 
na naar Amersfoort, 9 
Oct. 1944 naar Neu- 
engamme, in Maart 
1945 nog gezien in 
Neuengamme. 

655 Jacob (Jaap) Bakker, 
geb. 28 Augustus 1922 
te Groningen, Radijs- 
straat 14a, werd te 
Enschedé, Stnd Juli 
1944 gearr., als onder- 
duiker, vervoerd naar 
Amersfoort, omstreeks 
7 of 8 Sept. vandaar 
getransporteerd naar 
Neuengamme,      later 
overgebracht naar Hu- 
sum   en   daarna   weer 
naar   Neuengamme,   is 
aldaar   in   de   Zieken- 
barak  verpleegd  en  is  te  Neuengamme  eind 
Maart   1945    nog   gezien.   Nadien   ontbreekt 
elk   spoor.   Gevangennummer   in   Amersfoort 
was    4.000.    Vermiste    droeg    geen   bril    en 
was een lang persoon. 

'i^ls&w 

PROViliCIME COHTACieHO LO-LKP DRENIE 
Dat was  een  interessante dag,   daar in  dat door 
velen dikwijls te vaak vergeten Drente. Een voor- 
proefje  van  de  Landdag  op  27  Juni,   zowel  wat 
programma   als   stemming   betrof.   Geen   wonder, 
dat  velen  van  de   ongeveer  200  deelnemers  zich 
spontaan voor die Landdag opgaven. 
Drie  lange  gezellig  gedekte  tafels  stonden  in  de 
zaal  van  Café   Prakken  te  Beilen. 
Na   gezang   las   de   heer  A.   R.   Zandbergen   uit 
Hoogeveen  psalm  46  en  ging  voor  in gebed. 
In zijn hierna volgende rede zei hij, dat we God 
dankbaar moeten zijn,  dat Hij ons  na jaren van 
onderdrukking  de vrijheid  heeft  willen  schenken. 
We   kunnen   nu   vrij   spreken   over   onze   daden, 
zonder ons daar evenwel op te mogen beroemen. 
Ons volk was te verdelen  in  3  groepen: zij, die 
deden, wat ze moesten,- zij, die niet deden wat ze 
moesten,   en  zij  die  deden, wat  ze ^liet moesten. 
Nu  de  twee  laatste  groepen  aangetoond  hebben, 
dat ze toch goed gedaan hebben zouden wij moe- 
ten concluderen, dat wij het verkeerd deden. 
De heer K. Veldman (Klaas) las hierna het LO- 
verslag  van  Drente  voor.   Hieruit  bleek,   hoe  na 
een periode van zelfstandig werken  de  provincie, 
bij hét uitbreiden van de arbeid, zich steeds meer 
landelijk  verbonden  zag;  hoe  ondanks  arrestaties 
het werk altijd doorging. Wat werd er veel ver- 
richt in deze provincie, met zijn grote aantal NSB- 
ers   op  een  klein  bevolkingstal.   Uit  het  verslag 
bleek  ook   de  nauwe   samenwerking  met  de  KP. 
Vele  LO-ers  werden   gepakt,   echter  geen  enkele 
districtsleider.   Op   alle   Duitse  acties   kon   gerea- 
geerd worden. Na zijn verslag wekte Klaas nog op 
„De Zwerver", die in Drente nog veel te weinig 
gelezen wordt, meer te verspreiden. 
De heer J. Smallenbroek uit Assen sprak vervol- 
gens als prov. vertegenwoordiger van de Stichting 
1940—'45.  Vandaag,  nu vele  belevenissen ons  in 
gedachten voorbij   trekken,    haalde    ook    spreker 
herinneringen op. Dan komt hij tot de vraag: Was 
het  nodig,   dit   illegale  werk,   waar  oud   en   jong 
vrouw en man, aan meewerkten? Ja, want het ging 
niet  om  resultaat,  maar om  de. volbrenging  van 
een levensopdracht en plicht. 
Het resultaat moeten wij over laten aan God. Ons 
werk was Christelijk nationale plicht. Dit was ook 
het motief van onze gevallenen. Wij deden belof- 
ten  aan  hen  en  aan   elkaar.  En   daarom  moeten 
wij de Stichting, waarin alle levensuitingen samen- 
werken,  steunen  in haar zorgen  ter leniging van 
zedelijke,   maatschappelijke   en   financiële   moeilijk- 
heden. De Stichting is nu erkend als uitvoerings- 
orgaan   van   de   komende   verzprgingsmaatregelen. 
Wij   kunnen  dus  ambtenarij   voorkomen,   mits  we 
ook nu tonen, waf goede courage vermag. 

Na deze uitstekende rede, schaarde men zich aan 
een lunch. Hieruit bleek wel overduidelijk, hoe het 
woord gastvrijheid in Drente in daden werd en 
wordt omgezet. Ds. de Nie uit Hoogeveen ging 
voor in gebed;  Ds.  Schaafsma     uit     Ruinerwold 

dankte. Na de maaltijd volgde een zeer goed ge- 
sproken voordracht in Drents dialect van den 
heer Strijker. 
Ir.   H.  van  Riessen,   voorzitter  van  de  LO-LKP- 
S'dchting,  sprak na de  maaltijd. 
Er zijn na een jaar twee conclusies te trekken: 
Ie. Het Nederlandse volk heeft onze verzetsmotie- 
ven niet begrepen; 
2e. De illegaliteit begrijpt soms zelf niet, waarom 
zij zich verzet heeft. 
Christelijke naastenliefde was meestal het begin. 
Naderhand begreep men, dat dit geen strijd van 
wapens tegen wapens was, maar één van geesten 
tegen geesten. Christus heeft ons aangevoerd en 
gaf genade voor kracht. Spreker verhaalde van 
het Internationale" Illegaliteits Congres in Praag, 
hoe hem daar gebleken was, dat nergens een zo 
grondige organisatieband was als in ops land. Twee 
merkwaardige dingen heeft de bezettingstijd onsr 

geleerd: het Christendom was mobiel en paraat, 
toen dat nodig was en in het verzet hebben pro- 
testantisme en katholicisme elkaar innig gevon- 
den. Nederland is klein op de wereldkaart, maar 
het heeft een kracht, die elders ontbreekt: het 
Christendom. Deze kracht maakt de uitkomst 
vaak boven verwachting. 
De heer H. v. d. Zwaag (Arie) bracht een KP- 
verslag uit, dat in cijfers weergaf, dat de Drentse 
KP een der hardst werkende uit den lande was. 
O.a. werden in deze provincie „gedropt": 12 men- 
sen, 3 munitievaten en 167 containers. Spr. 
stond nog even stil bij de mislukte samenwer- 
king met de O.D. en eindigde met de mededeling, 
dat in de laatste dagen de KP-Drente-Noord 
samen met geallieerde parachutisten den Duitser 
had helpen verdrijven. 
Vervolgens herdacht de heer H. Gunning (Oom 
Hein) uit Meppel, de gevallenen uit zijn ploeg. 
De kracht van al deze mannen was gelegen in het 
belijden van Christus. Het geloof kan nooit teveel 
verwachten. 
Oom Hein bracht nog verschillende voorbeelden 
van slechte berechting naar voren. 
In verband met de tijd sprak Frits de Zwerver 
slechts kort. Hij zei, dat niet wij, maar het nage- 
slacht ons werk kan beoordelen. Daarom moeten 
wij allen intensief meewerken aan het Gedenk- 
boek. Spreker was trots op Drente, omdat in deze 
provincie een tiende deel van de 500 KP-ers in . 
ons land werkten. Alle ex-verzetslieden zijn bege- 
nadigde mensen. Ambrosius b.v. heeft vlak voor 
zijn sterven God gedankt voor zijn ^verzetsgave. 
We moeten die rijkdom doorgeven. Laten y6 00k 
daardoor de band tussen alte Christenen vast- 
houden. 

De voorzitter dankte de afd. Beilen en Hooge- 
veen voor de organisatie van deze welgeslaagde 
dag. De vergadering zong nog: „Zij zullen het 
niet hebben". 
Na  een  dankgebed door Ds.  F.  Slomp  sloot de 
voorzitter  de  bijeenkomst  en  gingen  de  aanwezi- 
gen, een prettige herinnering rijker, uiteen. 
Alle respect voor Drente! P. 

ADVERTENTIES 
Met bijzondere dank geven wij  U kennis  van de 
geboorte  van  een  welgeschapen  zoon, 

OTTO ERNST 
G. Hoekstra 
T.   Hoekstra—de   Vries. 

Ommen, 22 Mei 1946. 
Zeesserweg 6a. 

Wie helpt een KP-er aan een betrekking van 
loonboekhouder of -administrateur? Brieven onder 
nr.  165 a.d. blad. 

Gevraagd een woning voor jonge wed. G G. met 
2 kinderen. Man in Duits concentratiekamp over- 
leden. Of een gedeelte van een woning hij haar, 
wier man eveneens in Duitsland is omgekomen. 
Brieven onder nr.  166 a.d. blad. 

Wie*zoekt iemand. 

om zijn werk geheel of gedeeltelijk aan over te 
dragen? 
Jongeman, net voorkomen, 100% betrouwbaar, 
accurate werker met organisatievermogen en zake- 
lijk inzicht, administratief onderlegd, stelt zich 
beschikbaar. Prettige en zelfstandige werkkring 
wordt meer op prijs gesteld dan hoog loon. Brie- 
ven onder nr. 167 a.d. blad. 

Welk gezin, liefst oud-illegaal, in een bosrijke 
omgeving is genegen een K.P.-er met verloofde 
10 dagen, bij voorkeur in Juli als pensiongasten 
te ontvangen. Wij zoeken reeds lang tevergeefs en 
zijn met weinig tevreden. Brieven onder nr. 168 
a.d. blad. 

Gevraagd een halfwas Schoenmaker liefst oud- 
illegaal  werker,    br. onder nr.   169. 

• 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 132  Ie Etage, Arasterdam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Provincie: 

Ingang abonnement: 

Abonnementsgeld   wordt  per   giro/postwissel/of  bij   aanbieding   van   een   post- 
kwitantie betaald. 
Gironummer 109S88 t.n.v. LO.-LKP-Stichting. ^ 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

De Heere nam tot Zich mijn geliefden Broeder 
GERARD W. J. UITERW1JK 

(G.  Kerkhof) 
Pel.  Cdt. der B.S., kpl. der mariniers, oud 27 
jaar. Gesneuveld 10 Mei  1946 op Java. 
Hij   gaf  zijn   leven   vóór,   en   ontving   belofte- 
schending en teleurstelling van het Vaderland. 

Namens de familie: 
HANS  U1TERW1JK 

(H. de Lange). 
Utrecht,  13 Mei  1946. 
F.  C.  Dondersstraat  59. 

(Overgenomen uit Sunday-Express). 

Did you know him? 
Guido Droitcourt died in a German concentra- 
tion camp because he belonged to the Dutch un- 
derground  movement. 
Will any of the Allied soldiers whom he helped 
to escape from P.o.W.-camps in Holland please 
write to me? He was to have been my son-in-law. 

JAS. O. WILLIAMS. 
62   Lloyd's-avenue 

Scunthorpe,   Lines. 
KENDE  U  HEM? 
Guido Droitcourt stierf in een Duits concentratie-' 
kamp,   omdat   hij   tot   het   Hollands   ondergronds 
verzet behoorde. 
Wil   ieder   van   de   geallieerde   soldaten,   dien   hij 
hielp  ontvluchten uit de krijgsgevangenkampen  in. 
Holland,  zo  goed  zijn mij  te  schrijven?  Hij was 
mijn a.s. schoonzoon. 

JAS. O. WILLIAMS.: 
62   Lloyd's-avenu 

Scunthorpe,  Lines. 
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In zwarte rand staan hun namen in de bladen. 
De  namen  van  jonge  mensen,   ver- van  huis   en 
haard gevallen, toen zij hun taak vervulden voor 
de beveiliging van  hun landgenoten in ons Rijks- 
gebied overzee. 
Het zijn er nog weinigen. 
Gelukkig. 
Maar wij allen  weten, dat de mogelijkheid groot 
is, dat het er spoedig meer zullen zijn. 
Jonge levens, boordevol idealen, stierven daar weg, 
dikwijls door sluipmoordenaarshand, onder de mee- 
dogenloze  tropische zon. 
Het beroert ons nauwelijks. 
Dat grote leed en die wanhopige strijd daar ginds 
op de vurige, vulkanische eilanden, de gordel van 
smaragd, ligt zo ver buiten onze gezichtskring, 
dat het de massa schier voorbijgaat. 
Tot wij gegrepen worden door een felle aanklacht 
in een overlijdensadvertentie van één onzer gesneu- 
velde jongens. 
Het is als een schreeuw om gerechtigheid, om be- 
grip voor hetgeen hen bezielde, om erkenning van 
hun  hoge  idealen. 
„Hij gaf zijn leven vóór, en ontving belofteschen- 
ding en teleurstelling van het Vaderland." 
Zulke woorden grijpen ons .diep in de ziel. Welk 
een wereld van vergruizelde idealen, van diepe ont- 
goocheling ligt er achter die simpele woorden. 
Welke zin kan het hebben bij  het ontvangen van 
de doodstijding van een zoon,  een broer, zo zijn 
heengaan mee te delen? 
Wij hebben het niet bij een vraag gelaten. 
En het wordt ons vergund de lezers van „De Zwer- 
ver" daarvan iets meer te vertellen. 
Onze  gevallen  vriend  heeft  in bezettingstijd   zijn 
plicht   volkomen   verstaan.    Hij    was   onderwijzer, 
maar zijn levensovertuiging liet hem niet toe werk- 
loos  te  blijven  toezien,   toen  verzet geboden was. 
Hij kwam in het illegale werk terecht, moest onder- 
duiken en werkte in de Friese K.P. 
Hij  is niet de enige in het gezin,   die  z'n plicht 
verstond.   Twee   broers   gingen  dezelfde   weg.   De 
een kwam in het concentratiekamp terecht en den 
ander brak het z'n  gezondheid. 
Als  de  bevrijding komt  ziet Gerard  het  als  zijn 
plicht   als   oorlogsvrijwilliger   zijn   plaats   te   gaan 
innemen  in de rijen   van  hen, die willen  strijden 
voor de vrijheid der gebondenen in Indische con- 
centratiekampen en voor de bevrijding van Indië. 
Daar bloeit een nieuwe tijd voor hem open. 
In  een nieuw 'leger,  doortrokken  van een nieuwe 
geest, zal ook hij zijn plaats weten te vinden. 
De illegale werker zal hier naar waarde  worden 
geschat. Voor de officiersopleiding zal niet langer 
alleen de vraag of men Middelbare schoolopleiding 
heeft,  doorslaggevend zijn. Jongens met aanleg en 
karakter zullen naar voren komen. 
Hij gaat voor de mariniersopleiding naar Amerika, 
Zijn   classificatieproef   is   alleszins   voldoende.   De 
begeerde officiersopleiding ligt als 't ware voor het 
grijpen. Met grote ambitie geeft hij zich voor de 
taak, die wacht. Och, er zijn wel veel kleine teleur- 
stellingen, maar die  worden gemakkelijk overwon- 
nen. % 
Tot de grote desillusie alles aan gruizels slaat  
Gerard komt NIET in aanmerking voor de offi- 
ciersopleiding, ondanks de alleszins voldoende 
classificatieproef. Onderwijzers- noch hoofdacte zijn 
blijkbaar voldoende iemand daarvoor in aanmer- 
king te brengen. 
Hij maakt z'n opwachting bij den bataljons-com- 
mandant, om zijn teleurstelling kenbaar te maken. 

De  majoor is  een  man  „van  voor  1940"  zonder 
enig  begrip  voor  de  ambities,   verwachtingen   en 
moeilijkheden  van   de  jongemensen,   die   van   „de 
nieuwe geest" doordrongen zijn. 
Er vallen harde woorden. Over en weer. 
Gerard spreekt drastische taal. 
De reactie bij den Majoor laat zich raden. De 
verschijnselen zijn die van een bloedvatenontploffing 
in de hersenen. Blauwe en paarse vlammen schie- 
ten hem over het gezicht. 
Z'n mond zoekt naar de juiste krachttermen om 
den recruut te striemen. 

Zeist 27 Juni 
Wij twijfelen er niet aan, 
dat U ook op de 

HERDENKINGSDAG 
komt. Wij waarschuwen 
U echter, dat de 

toeloop enorm 
is. Neem tijdig maatrege- 
len. In enkele provincies 

t        zijn al geen bussen meer 
'X'      te krijgen. 

„Kwaaie aap", „onmilitaire nietsnut" en „snotneus" 
zijn termen, die zijn gemoed onbevredigd laten. 
Maar de aanloop biedt voldoende gelegenheid om 
zich op iets beters te bezinnen. En hij vindt het. 
Bijtend  en  wondend  komen  de  woorden: 

„zeker zwart-handelaar-onderduiker 
geweest, hè?" 

Hij kan van het bureau afdonderen. En vlug. 
Dat    is   de    geschiedenis    van   de   kapotgeslagen, 
weggescholden   en   uitgemoorde   idealen   van   één 
onzer   jongens. 
Van één der besten. 
En  wij   weten,   dat  zijn  geschiedenis   —   met  al- 
lerlei  variaties  —  die is van vele  anderen. 
Nu   ligt zijn  doodstijding daar voor ons. 
Zijn   ouders   en   broers   hebben   met   niet-begrij- 

pende ogen gestaard op die meedogenloze woor- 
den in het telegram uit de Oost, dat zijn dood 
meldde. 
De levensjaren van hun kind, hun broer, trokken 
aan hen voorbij. En vooral die laatste jaren, toen 
ze hem practisch niet meer zagen. Eerst, toen 
zijn plicht als vaderlander hem in het verzet 
riep, toen na de bevrijding, hij de roepstem van 
zijn hart moest volgen en in Indië zijn vader- 
landse en Christenplicht vervulde. 
Zij weten van zijn idealen en de diepe teleur- 
stelling, die erop volgde. 
Och, hij schreef het hun niet rechtstreeks; om 
hen te sparen. Maar zij weten het uit brieven 
aan   zijn   vrienden. 
En nu vragen zij zich af, wat er gedaan kan 
worden om anderen dat leed en die teleurstel- 
ling   te   besparen. 
Natuurlijk weten zij, dat niemand ons het leed 
kan besparen, dat God ons zendt door de levens- 
draa'd af te snijden, waar Hij wil. 
Maar, wij mensen kunnen in elkanders leven zo 
ontzaglijk veel doen om den ander te helpen 
gelukkig te zijn. Wij kunnen zoveel kapot ma- 
ken, maar wij kunnen ook zoveel goeds helpen 
groeien. 
Laat er toch begrip zijn voor hetgeen onze jon- 
gens hebben opgeofferd in de oorlogsjaren. Er 
zijn er, die hun studie hebben moeten afbreken 
en inmiddels een leeftijd hebben bereikt, waarop 
het practisch niet meer mogelijk is de vervlogen 
jaren te gaan inhalen om alsnog het vereiste di- 
ploma te halen. Er zijn er, die ook zonder diplo- 
ma's over eigenschappen beschikken, die vol- 
doende zijn om in een bepaalde functie te kunnen 
voldoen. 
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En wat  gebeurt  er? 
Er worden wel beloften gedaan. Doch ze gaan 
slechts sporadisch in vervulling. Begrip voor de 
tnoeilijkheden is een zeldzame plant geworden, 
waarnaar men lang kan zoeken voor men ze 
vindt. 
Als   er   officieren   zijn,   die   optraden,   als   deze 
Majoor,   waarvan    wij.  hierboven   vertelden,   laat 
ze   die   regels   in   het   overlijdensbericht  van   Ge- 
rard dan nog eens stil voor zich heen lezen: 

„Hij gaf zijn leven vóór, en  ontving belofte- 
schending   en   teleurstelling   van   het   Vader- 
land." 

Dat  die  woorden  gegrift  mogen  worden   —   met 
brandende   letters   —   in   hun   hersens.   Dat   die 
woorden     hun een  „tot hier toe  en niet verder" 
mogen  toeroepen,   als  ze  op  het  punt  staan  een 
teleurgestelde     jongeman     vernederende     scheld- 
woorden  toe   te  voegen. 
Het is niet de kreet van de opstand, die uit deze 
woorden doorklinkt. Het is een kreet om recht 
en gerechtigheid, om menselijkheid, om begrip. 
Wij kunnen de wereld niet verbeteren in een 
handomdraai. Doch als er één enkele officier 
mocht zijn, die zich deze woorden aantrekt en 
tracht voortaan naast zijn jongens te staan in- 
plaats van hen te beschimpen, dan is er al tets 
gewonnen. 
Dat te weten zou een balsem zijn op de won- 
den der achterblijvenden, al weten zij, dat dit 
geen heling betekent. Die vinden zij alleen bij 
God, in Wiens hand zij ook de ziel van hun 
kind  weten. Ad. 

VEBSISG CONTACTDAG G.0.11 NED. 
van de 3 Zuidelijke Provinciën in het Open- 
luchttheater te Oisterwijk op Hemelvaartsdag. 

Een betere gelegenheid voor het organise- 
ren van een contactdag is in ons land moei- 
lijk te vinden. Heerlijk beschut ligt dit thea- 
ter in het typische Brabantse landschap 
van bossen en vennen. 
Wanneer de voorzitter Ir. Dr. Voorhoeve 
deze dag opent, zijn een vijfhonderd oud- 
illegale werkers bijeen. De voorzitter ver- 
welkomt de verschillende officiële afgevaar- 
digden en autoriteiten, gedenkt hen, die het 
verzet hebben gevoerd in ons land, ter zee, 
in Indië, herinnert aan het heilsfeit van He- 
melvaart, brengt de grondslag van de 
GOIW naar voren en meent de liefde tot 
ons Vaderland en de trouw aan Oranje het 
best tot uitdrukking te brengen door het 
gemeenschappelijk laten zingen van het 
Wilhelmus. 
Daarna krijgt de Heer van Geffen, kam- 
pioen vendelzwaaier van Nederland, gele- 
genheid de aanwezigen te boei/en door de 
phenominale wijze, waarop hij deze typi- 
sche Brabantse kunst tot uitdrukking brengt. 
Prof. Dr. v. d. Wey spreekt dan over „Tus- 
sen haat en sentimentaliteit". 
Er zijn mensen, die in naam der Christelij- 
ke liefde van geen verzet wilden spreken, 
en in diezelfde naam barmhartigheid wil- 
len betrachten tegenover landverraders en 
nsb-ers. Deze mensen vormen de 5e colon- 
ne der sentimentaliteit. 
Haat is negativisme, maar sentimentaliteit 
is een vervalsing der echte liefde. Aan de 
hand van teksten uit de H. Schrift laat hij 
de arguralenten horen, die de Apostelen 

v over sentimentaliteit aanvoeren, maar stelt 
daartegenover ook op grond van de H, 
Schrift het Christelijk standpunt. Christus 
predikt liefde voor de vijanden, maar als 
hij de tempel verontreinigd ziet, drijft Hij 
de mensen uit. 
Vergeving moet er zijn, maar er moet ook 
iets te vergeven zijn. En zolang een land- 
verrader niets heeft willen bekennen, is er 
nog niets te vergeven. (En ook al bekennen 
ze iets, dan moet men nog voorzichtig zijn). 
Als een bepaald gedeelte van het volk te- 

gen het gehele volk heeft gehandeld, dan 
moeten wij uit voorzorg voor de toekomst 
en ook omdat het recht zijn loop moet heb- 
ben, met behulp van verstandelijk overleg, 
uitgaande van de rechtvaardigheid, recht 
spreken over den landsvijand. 
Spreker wijst er op, dat de Bijbel alleen 
spreekt van Echttreu (persoonlijke vijand) 
en niet over Polemieu (landsvijand) 
Liefde moet men betrachten, maar liefde be- 
schermd door gerechtigheid en door voor- 
zichtigheid met het oog op de toekomst 
van de jonge generatie. 
Daarna spreekt de heer Vingerhoets over 
de Stichting 1940—'45. Hij brengt in herin- 
nering de namen van enkelen, die in het 
verzet zijn gevallen. Er zal in onze harten 
een bewogenheid zijn met het leed, dat 
daardoor is ontstaan en deze bewogenheid 
dwingt tot daden, niet alleen de zuivering 
van alle onrecht, dat nog geschiedt, maar 
ook bijstand aan hen, die achterbleven. En 
dit laatste kan het best gebeuren in een 
goed georganiseerd verband, zoals de Stich- 
ting 1940—'45 is. Hij bespreekt de opbouw 
van de Stichting, vertelt iets van de werk- 
wijze en vraagt van allen een warm hart, 
voor al het werk, dat in dit verband moest 
gebeuren. 
De Heer Kuiper uit Maastricht spreekt over 
zuivering en berechting, en brengt naar vo- 
ren, dat het Nederlandse volk veel te dan- 
ken heeft niet alleen aan de geallieerden, 
maar zeer zeker ook aan het georganiseer- 
de verzet. Daarom heeft het Nederlandse 
volk de plicht deze illegaliteit te erkennen 
en er erkentelijk voor te zijn. Het Neder- 
landse volk moet ook vandaag nog een 
open oog hebben voor al die prestaties, van 
het verzet, dat zeer zeker met alleen avon- 
turiers niet mogelijk zou zijn geweest. Het 
Nederlandse volk moet nu niet de illegali- 
teit naar huis sturen. Die illegaliteit heeft 
nu nog het recht en ook de plicht haar stem 
te laten horen. Hij spreekt over de eenheid 
in het verzet, de geest van ons verzet, her- 
innert aan Pater Lodewijk Ble^. 
Gezuiverd moet er worden! Spreker gaat te 
keer tegen een slapheid in het Nederlandse 
volk. (Applaus). 
„Is dit applaus nu. het hysterisch gegil van 
een hatende menigte?" 
Neen, waarachtig niet, maar zo wordt het 

Mededeling. 
In grote getale stroomden de brieven en 
verzoeken bij mij binnen, om onze jongens 
in Indië te helpen. De Wij- en Zij-actie sloeg 
in. Er waren er zelfs, die twee, drie adres- 
sen tegelijk vroegen. 
Zo erg had ik het niet verwacht en daarom 
komt het, dat de deelnemers een beetje lan- 
ger zullen moeten wachten, als ik oorspron- 
kelijk gedacht had. De jongens in Indië 
daarbij, hebben hun handen vol en denken 
nu minder aan hun thuis, dan toen zij stil 
en doelloos waren. Er komen échter dage- 
lijks brieven uit de Oost binnen, en dage- 
lijks kan ik dus adressen doorgeven aan de 
liefhebbers. Zo gauw U dus aan de beurt 
bent, krijgt U wel een adres; tot zolang 
echter moet ik verzoeken niet te correspon- 
derten of er nog wel een adres komt. U kunt 
er van op aan, dat de jongens na hun dienst 
even graag van Uw vriendschap gebruik 
maken. LELOX. 

In no. 20 van ons blad komt een verslag 
voor over de vacantieweek van 50 vrouwen 
van gevallen verzetslieden. Hierin is ver- 
meld, dat de dames bij het afscheid een 
doos bonbons werd aangeboden, reg'elrecht 
afkomstig uit Amerika. 
Voor de goede orde vermelden wij, dat deze 
chocolade inderdaad uit de States komt, 
doch dat zij ter beschikking werd gesteld 
door Volksherstel, Amsterdam. 
Een sympathiek gebaar. 
Overigens is nog steeds geen tehuis gevon- 
den voor een volgende groep. En dat klinkt 
niet zo sympathiek, al kan Volksherstel hier 
niets aan doen. 

REDACTIE. 

EXPORT W46 
Ze zitten op de h'uten spoorwegbank tegenover 
over mij. Twee jonge vrouwen. Keurig in de 
kleren   en   welverzorgd. 
De één heeft een hoofddeksel, dat herinneringen 
aan een vinkennest oproept. De blauwe en witte 
veren, die er op prijken zijn echter aan een 
meer exotischen gevederden zanger ontroofd. 
Aan haar hoedje zit een stuk netwerk, waarop 
een paar bliksemstralen waarschuwen voor ge- 
vaar wegens hoogspanning. Haar rokje is zorg- 
vuldig boven de knieën opgetrokken. Alles aan 
haar is weloverwogen en berekend. 
De tweede ziet er minder geraffineerd uit. Een- 
voudig bijna. Maar haar wijze van spreken ge- 
tuigt van een behoorlijke dosis brutaliteit en 
ongegeneerdheid. 
Ik zal me maar niet verontschuldigen v|or het 
feit, dat ik de gehele reis geboeid naar het 
gosprek van die twee „vrouwelijke" wezentjes 
geluisterd heb. Als ge de moeite wilt nemen om 
mee te luisteren voel ik me minder schuldig. 
Vandaar, dat ik er iets van vertellen ga. 
„Ik heb weer een brief van.m'n man gekregen", 
zegt „Madame Sans Gêne" tot de ander. „O dol- 
letjes" antwoord de draagster van het vogel- 
nestje.   i,Laat  's lezen". 
Er komt een brief te voorschijn met mooie bui- 
tenlandse postzegels erop. Maar ik kan niet vast- 
stellen  uit welk land. 
„Hij is in acht dagen overgekomen", deelt de 
gelukkige bezitster van de brief mee. „Vlug hè?" 
Blijkbaar zit haar man dus in een ander wereld- 
deel, constateer ik voor mezelf. Misschien in 
Amerika of Australië. Zou hij bij de Marine 
zijn, of bij de Luchtvaart? Of bij de koopvaardij? 
Uit het gesprek blijkt dan dat ook de echtge- 
noot van de ander buitenslands is. 
De brief wordt door de vriendin grondig bestu- 
deerd. 
„O, zeg, zulke gekke dingen schrijft die van 
mij nooit, hoor. Maar jaloers dat ie is. Nou ja, 
moet hij weten, 'k Zal toch ook wel eens met een 
ander uit mogen, als hij hier niet is. Zeg, die 
nieuwe foto van me heb ik uitgeknipt en boven 
m'n  laatste   brief  geplakt.   Leuk,   hè?   Maar  hij 

heeft er helemaal niet op gereageerd. Hoe vind 
je dat nou. Flauw niet?" 
„Jij hebt er ook al heel wat versleten", proest de 
ander. 
„Nou, wat je veel noemt. Twee nog maar. Ten- 
minste officieel. Wel vrienden gehad natuurlijk. 
Maar ik zal  eens even nakijken, hoeveel  geld  ik 
bij me heb  Veertig gulden nog, zeg. Dan ben 
ik   finaal  blut,  als  we  die  vandaag  opmaken". 
„Ik   zou wel   eens  willen  weten,  hoeveel  geld jij ' 
in   twee   maanden   opgemaakt   hebt?   Ik   zowat 
vierhonderd   gulden". , » 
„Laat es kijken? Zeshonderd gulden, geloof ik. 
Ja kind, als je nu toch weet, dat ik in October 
nog duizend gulden op de Bank had staan. Die 
zijn finaal op. Dan heb ik m'n man nog driehon- 
derd gulden afgepingeld. Ik zeg: „Wat moet jij 
nou met Hollands geld in Canada? Laat dat 
maar hier. Ik heb hem geschreven, dat ik er 
souvenirs voor heb gekocht. Als hij me komt ha- 
len zal ie toch nog wat moeten meebrengen. Hij 
moet maar weten, dat ie een dure vrouw getrouwd 
heeft. 
De ander: „Zeg ik moet toch eens uitrekenen, 
hoeveel we officieel nu per week krijgen? Dat is 
zowat vijf en dertig gulden. Maar als je dan zo 
eens in de paar maanden enkele honderden gul- 
dens krijgt, is het zo op. En dan moet je nog wel 
bij je oude lui in huis zijn. Van kantoor krijg ik 
ook altijd nog geld. Maar dat vertel ik ze lekker 
niet. Verbeeld je, ze zijn in staat om het achter te 
houden en me straks als spaarpotje mee naar 
Canada te geven. Kun je net denken. Ik maak 
het liever hier op. In Canada moet Tom maar 
voor me  zorgen." 
Ze lachen luidkeels samen, die Canadese bruiden. 
Want dat zijn het. Want de een heeft een broche 
op met  drie vijgeblaadjes.  De Maple Leave (lief- 
ics). 
Als ik een „eigenteeltje" opsteek, snuift „Madame 
Sans Gêne" verachtelijk en vertrouwt me toe, dat 
ze op haar veertiende jaar ook „eigen teelt" 
rookte, maar nu alleen nog maar „Sweet Caporal". 
Ik kan niet nalaten m'n verwondering uit te spre- 
ken over het feit, dat er al „eigen teelt" was, 
toen zij veertien was, waarop haar vriendin me 
openbaart, dat „ze wel een ouwe kop heeft, maar 
pas  negentien  is". 



voorgesteld door een, het elkaar voorzeg- 
gende, boter-op-hun-hoofd-hebbende kliek! 
De vervulling van deze eisen roept echter 
problemen op, die met een handomdraai 
niet op te lossen zijn, en dat heeft het afge- 
lopen jaar voldoende duidelijk gemaakt, 
jnaar men had meer moeten luisteren, naar 
wat uit de oud-illegaliteit hen is gezegd. 
Wij willen niet vallen over de fouten, die 
gemaakt zijn, dat zou bij elk systeem het 
geval zijn, maar wij verwijten, dat goede 
waarschuwingen in de wind zijn geslagen, 
waardoor de kleine man wel, de grote man 
niet het loodje heeft gelegd. Spreker herin- 
nert er aan, dat ons hoogste Rechtscollege, 
de Hoge Raad, nog niet gezuiverd is. Spre- 
ker melent, dat niemand van de gefusilleer- 
den met haat in het hart de ogen heeft ge- 
sloten. Hun bloed moet ons dwingen om 
tot het uiterste te gaan, met het beoefenen 
der gerechtigheid. 
Een echt Brabantse koffietafel, aangeboden 
aan een aantal genodigden, onderbreekt nu 
de  bijeenkomst.  In  de  middagvergadering 
spreekt de Heer Gunning nog over KP-erva- 
ringen. Hij vertelt van enkele overvallen m 
Den Bosch, Staphorst en Meppel en signa- 
leert, dat de Politie in Meppel nog niet is 
gezuiverd. Hij protesteert er tegen, dat wij 
heethoofden  worden  genoemd.   Dit   woord 
neemt hij niet, vooral niet van de mensen, 
die zelf helemaal geen hoofd hebben. 
Tenslotte spreekt nog de heer Dankers over 
de verhouding van de illegale werkers on- 
derling. Er was in bezettingstijd een onder- 
linge kameraadschapsband, die na de be- 
vrijding wel eens geheel zoek was, en plaats 
maakte voor    afgunst,    wantrouwen,    ver- 
dachtmakerij enz. „Wat doen we nu tegen 
de klachten, die wij hebben?   heeft de vo- 
rige   spreker   gevraagd;   en   hierop   meent 
spreker antwoord te kunnen geven, n.1. dat 
wij gezamenlijk met de twee bondgenoten 
— trouw en eerlijkheid — een verbond gaan 
sluiten  en  ons   niet  afvragen  of  dat  enig 
risico  meebrengt.  Spr, neemt het met,  dat 
ambtenaren,  burgemeesters,  collaborateurs 
enz. terugkomen. Ook protesteert hi] tegen 
de  massa-loslating  van  geïnterneerden. 
De verschillende sprekers werden herhaal- 
de malen door luid applaus en betuigingen 
van instemming onderbroken. 

Den Haag SS" roept de conducteur 
Den springen ze op. De één grijpt m n hoed «t 
het bagagenet en drukt die op mn hootd. Uan 
wippen ze giebelend het perron op. Want de 
veertig gulden moeten vandaag nog op. De man- 
nen in Canada moeten nog maar even geduld 
hebben. Vandaag is de lol nog voor een ander. 
Dat  is wat  Nederland Canada heeft aan te. bie- 

Gelukkig,   dat  er  ook  betere   exportartikelen  zijn. 

WEET H©CI • o © •«» 9 

Di GEDENKBOfKCOWMISSIE 
MOET   HET   OOK WETEH' 

VERBLUFFEND 

O, zeg zulke  gekke   dingen   schrijft   die   van   my 
nooit hoor. AU- 

rikanen, wel van dit feit wist en collegae 
van hem zelfs hun landgenoten vrij wisten 
te krijgen? Krijgen Nederlandse verbin- 

U weet het- Er ziin vorige week enige hon- dings-officieren geen inzage van de gevon- 
denen DP's voor het merendeel bij een genis-administraties, bezoeken zij niet alle 
razzia voor de Arbeitseinsatz gegrepenen, Duitse gevangenissen of leiden zi, net zo 
uU de Russische zone van Duitsland, in hun een heerlijk leventje met Wem, Weib und 
^i^ tlrnr.npkomen Allen zijn zij bij Devize, als de meeste andere geallieerde 

T i^ door dfrepameSsdiens militairen? Het is hard nodig, dat dit alles 
onSerTaS * Irverfelden soms9 feiten, snel, grondig en efficiënt over geheel Duits- 
onaervraagu     z,ii „;,«'„  ,ouden ziin       land wordt onderzocht  en  dan  zonder   de 

n.n verión. b.™u"a en ol »« dnnrn...     iWnlles.  H.t gnnl h.er om m.nsnnl.y.ns. 

rrHsKr £ '^r a-I?: sas «r-niss^s r» 
Een uitzondering maakte het Limburgs Dag- 
blad, dat het volgende opzienbarende wist 
te vertellen. 
Niet lang geleden verscheen bij de Veilig- 
heidsdienst te Vaals een man, die uit een JBÊM ^JÊ.-'^ 
gevangenis nabij München kwam. In ant- 
woord op hem gestelde vragen deed deze 
man de verbluffende mededeling, dat in de 
gevangenis, waaruit hij was ontslagen, nog 
steeds 67 Nederlanders zaten opgesloten, 
volgens zijn zeggen uitsluitend illegale wer- 

Men toonde den man een foto en hij wist 
daarvan   een   zijner   medegevangenen    te 
herkennen. Erg onaangenaam doet het aan, tijdens de bezetting zicli ergens in Nederland 
dat   verschillende   gevangen   Belgen,   Polen een man b.. het pi^^]^ hondenkerkhof vervoegde 
en   Fransen   door   verbindingsofficieren   uit ,      _ betaalde  om  zijn  viervoeter te  mogen 
hun land werden opgespoord en bevrijd. De ,     J     n, 
Nederlanders zouden zijn vergeten. ucs "      ' 
Toen de   Amerikanen   Duitsland   bezetten,       ^^ man ^j, na de 00ri0g bij den directeur 
vroegen zij ook inlichtingen over de gevan- ^ ^  begraafplaats vervoegde  met het verzoek, 
genten. Van Duitse zijde werd hun medege- makker weer te mogen opgraven; 
deeld, dat onze landgenoten wegens brand- 
stichting en valsheid in geschrifte gevangen       ^t  werd  toegestaan  en  na  opening  van  de 
zaten.  Dat  de brandstichting  had bestaan     ^^ b]eek   j^ ^ hond een  radiotoestel was 
uit   sabotage   voor   de   goede   zaak   en   de geweest. Je moet  er maar op komen, 
scijriflvervalsing ten bate van onderduikers 
geschiedde,   vertelden   deze   edelgermanen       'n KP-er in December 1943 in een tram stap- 
er niet bij.  De Yankee's lieten  de zaak nu te met een tas voi Hollandse handgranaten; 
mfior over aan een Hollandsen verbindings- 
officier die  inderdaad kwam.  hij den conducteur waarschuwde er met tegen 
Maar  waarom   heeft   deze   man  niet   inge-      aan  te  schoppen,  omdat   er    eieren  in  zaten; 
grepen?   Heef^ men   hem   ook   wat   op   de       ^ condüCteUr zeer afgunstig naar  de  goed- 
Het^lfkt   dat  deze  zaak,  die  momenteel     gevulde tas keek! 
onderzocht   wordt,   vertraging   ondervindt, ^  ^ ^  de  LKp   Drenthe  oa   ver_ 
omdat ze. over veel i"31^5 .™°e^P^eZe mëldde: „ledere Donderdag bevrijding van gevan- Diverse vragen rijzen, na lezing van aeze ,,                   „ 
— in beknopte vorm weergegeven — feiten. genen uit transponen 
Hoe komt het, dat de gestuurde verbindings- ^ Uw ^jp dringend n0(iig iS/ om de Zwer- 
officier geen contact met deze gevangenen ■-■                          blad  dat ook naar Uw zin is 
kon krijgen, terwijl hij toch, door de Ame- ver                 j 

Wist U dat  J 
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ara 
Vdc door JOT POLMAN 

Dinsdag 16 October 1945. 

£erUe in OdoS&i 
Als het gevroren heeft tot in Maart, en daar- 
na geregend tot de lente-datum al van de ka- 
lender is afgescheurd, en als je dan op een 
goeie dag ineens zonder hoed of jas in de zon 
kan lopen, en anemonen ziet, of een meisje met 
een blauw-gebloemde jurk, dan beleef je jouw 
lentedag. Dat gebeurt maar éénmaal in het 
jaar en is mooi als een eerste verliefdheid. 
Zo liefelijk is deze Octoberdag. Uit de grijs- 
heid van de Atlantische Oceaan zijn we nu in 
de blauwheid van de Middellandse Zee. De 
hele dag loopt de Afrikaanse rotsenrand, soms 
verder, soms wat dichterbij, in een nevel met 
ons mee. Dat betoverende waas. De zee is 
scherp tot aan de horizon. Daarachter strijkt 
het waas met tinten van parelgrijs en winter- 
blauw, ja, van champagne, over de rotsen, 
waarvan je de ruwheid alleen vermoedt. Een 
droombeeld zoals de eerste groene vegen in 
een lentebos. 
Riviera, Napoli, Dalmatië. Je krijgt zo'n zin 
om op het dek te liggen en om aan niets te den- 
ken. Je wilt zo graag naar het leven kijken dat 
langs je  glijdt,  zonder botsen  of  slaan.  Para- 
4'js  Mag dat niet? Jawel! Quiet hours van 
twee tot vier! Laat de zon en de wind maar 
spelen om je huid! 

Woensdag 17 October 1945. 

ZandeA tand 
f 

Vrijdag zaten we in, de mist op zee, vóórdat 
we wisten dat we los waren van het land. Van- 
daag, nu we zoover uit de wal gevaren hebben, 
worden we losgetrokken van iets, dat onbekend 
en toch, ineens — waarom? — zo dierbaar is. 
Het Land! Voorbij Kaap Bon verdwijnt de kust, 
heeft het Kraaiennest voorspeld. Die Kaap! 
Onze ogen houden hem vast, krampachtiger 
dan de Moffen dat met hun wapenen hebben 
gedaan. Zijn we dan zó aan het land gebon- 
den, dat we de eerste de beste kaap maar grij- 
pen om niet los te slaan in zee? • 
Kijk naar het Westen. De landtong ligt op de 
horizon tegen de nagloed van de zon en is al 
niet meer te onderscheiden van de wolken die 
daar boven liggen uitgestreept. En over het 
water glimt de naschijn van de dag tot tegen 
de spiegel van het schip. Terwijl je ogen naar 
het Oosten schuiven, valt het uit je weg: het 
land. Daar verliezen zij zich in de macht en 
vinden geen ander houvast dan een maansik- 
kel en de spetters, die over het water spelen 
naar de boeg. 
Bewegingsvrijheid? Deze term heeft niet alleen 
zijn militaire zin verloren, maar ook morele, ja 
zelfs physieke betekenis. Wat zijn de enkele 
meters van boeg tot spiegel, van boord tot 
boord voor mensen die op eigen benen om de 
aarde gaan! 

Donderdag 18 October 1945. 

2le é^te^ 

tot iï dP ...t   Pht t%A&Tf me   elkaar- Het}S raaar Praten en gebaren van de morgen tot m de nacht. En heeft de slaap 'n paar uur door het schip geslopen, dan beginnen we 
opmeuw   We   zeggen  steeds  hetzelfde  en maken  steeds  hetzelfcb  gebadr  en doe^ a"sof we 
elkaar begnjpen,  en als het tot daden komt, liggen we weer overhoop. Zo varfn we naast 
ot met of door elkaar langs dezelfde weg naar hetzelfde doel 
Toch krmpen we elke dag in onze schulp. Dan schrijven we. Dan spreken we zwijgend onze eigen 
taal met anderen dre buiten dit boot-gedoe staan, maar dieper in ons leven dan de  zee en 
de zomer om ons heen. We bijten op onze pen en dwalen weg uit ruim of hut of dek   en 
zien dat vertrouwde gezicht,  en praten  met woorden, die niemand verstaat dan die  andere 
alleen. Dan zijn we onszelf. Dan geven we ons zooals we zijn: bitter of zoet  open 
Bitter of zoet: dat zijn we ook in ruim of hut of dek. Waren we ook hier' zo open als de 
zee om ons heen! Was onze dag een open brief...... 

Vrijdag 19 Ocober 1945. 

ïlcnm. 
Er is er een gestorven. 
Zo werd het gezegd van  mond tot mond. .Bijzonderheden werden gevraagd,  geruchten ver- 
AI, J     en   nlor8en, ziin   «^geleefd.   Zelfs   je   naam.   Roelof   Visscher,   zal   versterven 
Alleen in de rapporten, die naar Holland reizen,   naar   huis,    zal met   dodelijke   zekerheid 
uur en oorzaak zijn vermeld. j •  u 
Er is er een gestorven. 
Zo schrijven we het in onze brieven. Zo blijft het in onze herinnering. Zo vertellen we  het 
later, in Indië en thuis. Het schip liep door de  blauwe dag. Wij liepen door het schip   Zo 
deden wij het gisteren en doen het morgen weer. We vermeden alleen onnodig gerucht   De 
vlag woei  half. s s 

Er is er een gestorven. 
IVrTS 'VT,'1 ?!nde^en We vaa^ De troePen stonden 0P te dekken. Jouw stoet trok naar het achterdek. De officieren stonden om je heen.  Het saluut werd gebracht, het salvo 
knetterde   je gleed onder het Rood-wit-blauw uit over boord. Terwijl je zonk, zakte ook de 
zon naar de horizon en werd de vlag gestreken. 
Er is er een gestorven. 

(."Wordt vervolgd). 
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Het is geruime tijd geleden, dat ik iets 
van me liet horen en vermoedelijk heeft 
dit ontstemming bij jullie gewekt. 
Tot mijn verontschuldiging moge ik aan- 
voeren, dat ik niet van plan was een 
schoon reisverhaal te schrijven, maar in- 
drukken wenste te geven, die jullie een 
inzicht in ons reilen en zeilen zouden 
kunnen verschaffen. En een en ander 
moet nu eenmaal behoorlijk overwogen 
worden, omdat je het openbaar maakt. 
De maand December 1945 brachten wij 
in Aldershot (Engeland) door en de 
maand Januari 1946 op zee. Voor de jon- 
gens was de zeereis met de „Alcantara" 
niet prettig; onze voorraad uitdrukkin- 
gen werd vermeerderd met die van „Al- 
cantaravoedsel", waarmee iets bedoeld 
wordt, dat kwalitatief en kwantitatief 
onvoldoende is. 
Ik mag je in dit. verband meteen enkele 
andere stereotiepe uitdrukkingen bekend 
maken: 
„Pech gehad", wanneer een verzoek niet 
werd toegestaan, bijv. een verzoek om 
zijn baard te mogen laten staan of als 
een vergrijp ontdekt en gestraft werd; 
„Van de weg al" als je iemand of jezelf 
van de weg afrijdt; of straks iemand 
wegschiet; „Hardstikke goeie soep" 
wanneer je alle goede dingen en goed- 
lopende of goedgelopen omstandigheden 
kunt beschrijven. Deze laatste uitdruk- 
king staat tegenover die van „pech ge- 
had" en met beide uitdrukkingen kun je 
het soldaten wel en wee op een eenvou- 
dige en kernachtige wijze samenvatten. 
Het eerste gedeelte van Februari ver- 
toefden wij op ejen airship in Chaak en 
daarna in het 100 km. meer N.O. gele- 
gen Sagil. Op het airship zitten nu de na 
ons gekomen 3 bataljons en hun „zitten" 
is een zitten naast Abrahams schoot, ter- 
wijl wij er nu in zitten. 
Onderschat de omstandigheden van het 
er naast zitten niet, indien dit geconclu- 
deerd wordt door mensen, die ongemak 
gewoon zijn en die o.a. een bezoek aan 
het „gemak" in een zeer ongemakkelijke 
en moeizame houding moeten Volbren- 
gen, nog afgezien van de meer sportief 
verwerkte ongemakken in de dichte 
jungle. 
Wij dan zitten in het wonderschone ge- 
bied van Sagil in een rubberplantage van 
Dunlop. Behoorlijke ligging, d.w.z. de ge- 
bouwen zijn behoorlijk, alhoewel het lig- 
gen minder goed is, omdat bij gebrek 
aan bedden e.d., velen op de stenen 
vloer moeten slapen, daarvan geschei- 
den door grondzeil en opgevouwen dek. 
Goede afwisselende oefenterreinen, 
waarop momenteel met energie de trai- 
ning, met behulp van 'een Engels trai- 
ningsteam, wordt volbracht, 
We zijn meer dan tevreden in Sagil, ook 
al laat de voeding te wensen   over   en 

moesten we „zwarte rijst" bijkopen, om- 
dat door den medicus een gewichtsver- 
mindering door te weinig voeding ge- 
constateerd werd. 
De prachtige natuur vergoedt echter veel, 
zo niet alles. 
Aan de morele en materiele verzorging 
ontbreekt echter veel. 
Men kan nu eenmaal van brood alleen 
niet leven. Onder de morele verzorging 
valt dan de postbehandeling en de dele- 
gaties. 
Beiden tot op heden onbevredigend be- 
handeld en belangrijke stemmingskwes- 
ties. Onder de materiele verzorging is de 
bewapening en kleding begrepen. 
In Engeland zijn wij, of beter is de Ne- 
derlandse  regering „opgelicht" of heeft 
zich laten oplichten. De aldaar ontvan- 
gen tropenkleding bleek woestijnkleding 
te zijn, het een dient groen te zijn, het 
ander  is  khaki,  We  lopen  er hier  dan 
ook opvallend bij. De in  Engeland ont- 
vangen  kleding  bestaat  uit:   één  lange 
broek en twee shorts. Deze laatsten zijn 
hier niet te gebruiken; men behoort hier 
altijd te lopen in een lange broek met 
korte puttees  om  de schoenen  omwon- 
den. Als je de intense training ziet, dan 
behoef ik jullie  die éne-lange-broek-mi- 
sère niet nader uit te leggen. Wij hopen 
en  verwachten,  dat het zal verbeteren. 
De  slechte  en  te laat ontvangen  bewa- 
pening is  een  grote grief. 
Alle efficiënte wapenlen, die in een ge- 
allieerd bataljon thuis horen, ontbreken 
bij ons en worden „verwacht". Met na- 
me noem ik brencarriers, 3 inch. mortie- 
ren en anti-tankwapens. 
Krijgen we er nog iets van, dan is het te 
laat om er behoorlijk mee te oefenen. 
Alhoewel   de   innerlijke   zekerheid   hier- 
door    belangrijk    zou    toenemen en de 
„mensenbesparende" mechanische strijd- 
wijze  mee  ingang  zou  kunnen   vinden, 
zijn  de jongens met bren, geweer,  sten 
en handgranaten gevaarlijke en geduch- 
te strijders. Dat kan ik je garanderen. 
Wat echter te betreuren is, is  de wijze 
waarop   deze   (de  bewapening)   en  niet 
nader te noemen andere dingen worden 
behandeld. Het zou veel anders en beter 
kunnen, waarom dan niet gedaan. Ver- 
geleken bij  de wijze waarop onze ma- 
riniers zijn uitgerust, zijn wij  wel  zeer 
stiefmoederlijk    behandeld.    Het is m.i. 

Malakka, 6 Maart 1946. 

schandalig en onverantwoordelijk. Meer 
wil ik er niet over zeggen, maar ik weet. 
dat de innerlijke zekerheid bij vele offi- 
cieren van een reeds ingezet bataljon 
ontbrak. 
Wij kunnen het er mede doen, omdat 
onze tegenstander ook niet altijd op een 
even efficiënte wijze is bewapend. 
Maar wat mij bovenal ergert is dit, dat 
men in Nederland of dat Nederlanders 
de dingen zo ontstellend stumperig kun- 
nen behandelen. 
Dat is eensdeels een foutieve zakelijke 
opzet, andersdeels een verkeerde per- 
soonlijke instelling. 
Wij zijn door en door egoïstisch; de 
officieren daarbij nog doordrongen 
van de „zang-, borrel- en rookmenta- 
liteit". Het begrip „dienen" moest bij 
hen eens hervonden en verdiept wor- 
den. 
Gods wonderschone natuur echter doet 
ons hier overigens zeer tevreden zijn. 
Wij gebruiken onze tijd nuttig en inten- 
sief en verlangen naar Java. Ons wach- 
ten hier is echter volkomen gemotiveerd; 
nodig voor acclamatisatie en training. 
Minister Meynen heeft zich in een ge- 
sprek met Eric op laatdunkende wijze 
over de Stoottroepen uitgelaten. Volgens 
hem was het een rommeltje en een on- 
gedisciplineerde 'troep. 
Laat ik jullie echter verzekeren, dat I, 
III, en IV R.S. met ere genoemd worden 
onder de hier aanwezige L.I.B.'s. Al deze 
L.I.B.'s zijn goed en uit Hollands' beste 
materiaal samengesteld en beter dan de 
in Amerika opgeleide, veel geroemde 
mariniers. Ik weet echter niet of objec- 
tieve toeschouwers deze laatsten „eien 
onvoldoende" zouden geven voor tucht 
en discipline? 
Moge de legerleiding dit L.I.B.-materiaal 
bij de vorming van het beroepskader 
van het nieuwe Nederlandse Leger niet 
vergetenll 
Of zal de „beroepsclub" dit, hun be- 
schaamd makende materiaal, daarom 
verguizen? 
Met KP-groet en het dringend verzoek 
te willen zorgdragen voor de sociale po- 
sitie van de nabestaanden van de velen, 
die zullen sneuvelen voor Neerlands 
zaak. 

MAX. 
C. IV-Reg. St.tr. 
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LL 
Tien 8en December 1944 bevrijdde een XP 
van 25 man éen 50-tal gevangenen uit het Huis 
van 'Bewaring en de Bijz. Strafgevangenis te 
Leeuwarden. Dit geschiedde des avonds tussen 
half zes en half zeven. Om zeven uur waren 
alle gevangenen veilig onderdak. 7oen de SD 
groot alarm sloeg was er geen enkel spoor meer 
te vinden. 

Het is een trieste dag geweest. Zo nu en dan valt 
er enige regen en het is koud. Door de verduis- 
terde stad lopen een paar jongens van ongeveer 
tien jaar. Er is niet veel te beleven voor ze. En ze 
besluiten snel naar huis te gaan, als ze ineens een 
groepje mensen zien verschijnen, dat door z'n 
vreemde gedragingen hun aandacht trekt. Er zijn 
er een paar bij op klompen. Maar die schijnen 
bang te zijn om lawaai te maken, want ze trekken 
plotseling de klompen uit en nemen ze onder de 
arm. Ze zien schichtig rond, hebben haast en doen 
zichtbaar  zenuwachtig. 
De jongens kijken elkaar aan. De éen wijst naar 
z'n voorhoofd. 

„Ze lieken wel bezopen" zegt de ander. Maar ze 
weten niet — en dat is maar goed ook — dat die 
schichtige mensen zojuist bevrijd zijn uit de Leeu- 
warder gevangenis, eri dat er zo tien groepen de 
electrische brug zullen passeren. 
Elke bevrijde ploeg kreeg een bepaalde plaats aan- 
gewezen, waar iemand zal wachten om hen naar 
hun onderduikadresen te brengen. Ze zullen daar 
met een wachtwoord ontvangen worden, dat luidt: 

Weet U ook hoe laat het is?" en dan zullen de 
bevrijden moeten antwoorden-. „Het wordt hoog 
tijd, dat we thuis komen". Maar ja, een mensch, die 

DE ZAAK LOOPT LEEG 
Voor ons allen komt de een of andere dag 
het ogenblik, dat we afscheid moeten ne- 
men svan het afwikkelingswerk der illegali- 
teit Velen hebben deze beslissing reeds 
moeten nemen. Thans zal ook Jaap Heu- 
vinqh afscheid gaan nemen, althans van 
zijn werk in de Gedenkboekcommissie. Een 
nieuwe functie maakt het hem onmogelijk 
langer aan het werk voor het Gedenkboek 
deel te nemen. , 
Wij zijn dankbaar, dat Jaap verleden jaar, 
terwijl hij jaren concentratiekamp achter 
de rug had, zich zo enthousiast in de nieu- 
we omgeving in Amsterdam gegeven heeft 
aan het werk, dat, nu ja dat weet iedereen 
die deze tijd bij ons beleefde, van de meest 
uiteenlopende aard was; werk, dat we zelf 
moesten maken, waarin we zelf moesten 
sorteren, omdat de stroom, die naar de Wes- 

l 
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zoo van achter de tralies wordt weggehaald en de 
straat opgestuurd, doet wel eens rare dingen en 
zo kan het gebeuren, dat er een paar van de klom- 
penploeg bij de Beursbrug aangekomen aan ieder, 
die ze daar zagen in koor vroegen: „Weete jimme 
ek hoe laat 't is?" Eerst toen een ander hun vroeg 
hoe laat het was drong het tot hen door hoe laat 
het in werkelijkheid was en kwamen ze tot het 
inzicht, dat het hoogtijd was om thuis te komen. 
Niet allen gingen echter naar hetzelfde adres en 
daarom moest de gehele groep mee bij het weg- 
brengen van de eerste klanten. Een bevrijd spoor- 
wegman vertelde er het volgende smeuïge ver- 
haaltje van: 
„We liepen met z'n zevenen,- één van ons moest 
naar de Elisabethstraat. Er kwam net een skip an 
bij de brug daar, dus musten we hard lopen om 
op tijd weer weerom te zijn, anders musten we 
zo lang wachten natuurlijk. Wij lopen, menheer en 
dat konden we, want we hadden de klompen on- 
der de arm en liepen op sokken. Dat hadden we 
direct bij de bajes al gedaan. Toen we bij de brugge 
terug kwamen, waren de palen a;l omlaag. Eén van 
die mantsjes van buten sting maar an die palen te 
trekken om die omhoog te krijen, maar dat wu 
vansels niet hé. Op laatst doet de bruggedraaier 
een grote zaklantaarn op en roept: „Er onderdeur, 
mannen". Wij fut natuurlijk al stonden we ook in 
't sontsje.. Die kerel zal later wel dacht hewwe: 
„Seker een steltsje ut Groot Lankum," 
Dat was alles wat Leeuwarden die trieste avond 
bemerkte van de overval op de Leeuwarder gevan- 
genis. De volgende dag, toen er grote razzia werd 
gehouden, wist iedereen er al spoedig het fijne van. 
Het loont de moeite hier even te vermelden hoe 
het gehele geval zich in de fantasie van het pu- 
bliek had  afgespeeld. 
,Nu, ik zal jullie wel eens vertellen hoe dat ging 

met 'die „kraak" op de gevangenis. Ik was Vrijdag- 
avond aan de poort van de Bijz. Strafgevangenis 
en daar was het allemaal drukte. Men vertelde mij, 
dat een evangelisatie-koor naar binnen zou gaan 
mooi, dat kun je begrijpen. Ik stapte eens om de 
gevangenis heen naar de achterkant bij het H. 
v. B. Daar lopen een paar mannen in SD-uniformen. 
Ik dacht even een praatje met hen te maken en 
spreek hen in het Duits aan. En wat denk je, dat 
er gebeurt? Laat een van die SD-ers me nou in zui- 
ver Fries antwoorden. Hij zei: „Jo dogge better 

.mar gau na hüs to gean it is hjir gjin goed plak 
for jo." 
Ik was wel even de kluts kwijt, maar ik dacht 
direct het mijne ervan. Op een afstand heb ik toen 
de zaak wat opgenomen. Even later komt er nog een 
Duitse aut</ en de inzittenden hiervan gaan ook 
gauw naar binnen, nadat ze eerst wat aan die 
twee wachtlopenden gevraagd hebben. Het duurde 

termarkt vloeide, zo geweldig was. Voor 
geen enkele tak van dienst is Jaap uit de 
weg gegaan en toen hij zich specialiseerde 
op het Gedenkboek, had hij op allerlei ge- 
bied de vruchten van zijn werk al mogen 
zien, al zei hij zelf dikwijls, dat het con- 
centratiekamp hem niet in zijn kouwe kle- 
ren was gaan zitten. 
't Gedenkboek had zijn hart en t zal hem 
niet licht vallen afscheid ervan te nemen. 
Door de uitbreiding van het werk, had hl) 
in de loop van de tijd reeds functies in ver- 
band met het Gedenkboek over moeten dra- 
gen. En nu moet hij dus zelf de laatste ver- 
bindingen  doorsnijden. 
Wij wensen hem toe, dat hij in zijn nieuwe 
werkkring gezegend mag worden, er zijn 
kwaliteiten in zal kunnen ontplooi'en. Wij 
zullen voor alles* zijn kameraadschappe- 
lijke omgang missen. 
In het D. B. blijft Jaap zitting houden, 

D.  B. 

toen niet lang meer of daar kwamen ze aan, hoor. 
Allemaal mensen, wel veertig, en ze stapten allemaal 
in auto's die net aankwamen en reden toen snel 
weg. Wat blijkt nu? Dat evangelisatiekoor waren 
allemaal jongens van de KP en die SD-er ook en 
die auto met militairen waren de leiders van het 
spul. Fijn was het: Wat hadden ze de Moffen mooi 
tuk. 
Ja mensen, het klinkt ongeloofwaardig, doch zo 
is het gegaan,- ik kan het weten, want mijn dochter 
zat in de gevangenis en daar weet ik van wat er 
binnen gebeurd is. De KP-ers hebben het hem fijn 
gelapt. Prachtkerels zijn het." 
De man was niet helemaal ingelicht, want hij kon 
niet vertellen waar al die gevangenen naar toe 
waren gegaan. Dat wisten echter anderen weer haar- 
fijn uit te pluizen. De „patiënten waren bij de 
Potmargebrug (Romkeslaan) in twee grote vracht- 
auto's geladen, die in de richting Warga-Wartena 
verdwenen. Daar wachtten watervliegtuigen, die 
allen naar bevrijd gebied overbrachten. 
Voor degenen, die zo'n kraak op hun naam heb- 
ben staan is het wel prettig, wanneer er zulke 
fantastische , verhalen lopen, waaraan alle grond 
ontbreekt. Doch voor wie de werkelijkheid kende 
was (ïok duidelijk, dat de veelbesproken KP-ers in 
't algemeen mensen met meer werkelijkheidszin 
wafen dan de lieden, die hen voor fantasten en 
waaghalzen hielden. De „kraak" van Leeuwarden 
was geen „fantastisch" stukje, doch een welover- 
wogen goed voorbereid en correct uitgevoerd plan. 
Wij willen hieronder aan de hand van de be- 
staande rapporten van de deelnemers een zo nauw- 
keurig mogelijke reconstructie van het geheel geven, 
waarna ieder zich een oordeel zal kunnen vormen 
over het al of niet verantwoord zijn van dit onder- 
nemen, 
„Leeuwarden" heeft een slechte naam in Neder- 
land. Daar zijn de ergste misdadigers tegen onze 
samenleving opgesloten. Wie levenslang of 20 jaar 
krijgt verhuist naar Leeuwarden. Er zitten 400 lie- 
den die meer dan 5 jaar op te knappen hebben. 
Niet voor niets dus draagt deze gevangenis dan ook 
de naam „Bijzonder" te zijn. Evenals de gevan- 
genis van Haarlem neemt de Leeuwarder een spe- 
ciale plaats in het stadsbeeld in. De Haarlemse 
„Parapluie" beheerst reeds van ver het stadsbeeld, 
wie de Leeuwarder gevangenis van de voorzijde 
nadert krijgt de indruk een slot uit vroeger eeuwen 
voor zich te zien. Ter weerzijde van de slotpoort 
rijzen twee slanke torentjes omhoog. Het geheel 
is itr vriendelijk gele steen opgetrokken en om- 
geven door een gracht. Doch achter de hoge muur, 
die de linkervleugel omringt, wordt het oog reeds 
spoedig getrokken door de typische gevangenis- 
ramen. 
De Bijzondere Strafgevangenis en het Huis van 
Bewaring te Leeuwarden vormen één geheel. De 
ingang van het H. v. B, ligt aan de achterzijde 
waar het complex begrensd wordt door het water 
van de Oosterkade, Van de Gedempte Keizers- 
gracht uit voert een brug naar de oprit, die door- 
loopt tot aan de deur van het Huis van Bewa- 
ring. Langs het water loopt een plantsoen, dat 
zich, voorbij de deur verbreedt en daar door een 
laag hek is afgesloten. Op deze ingang is alle 
aandacht geconcentreerd, want de politieke gevan- 
genen zijn, op enkele na, niet in de Bijz. Strafge- 
vangenis, doch in het Huis van Bewaring onder- 
gebracht, , ,   „ 

(SWordt vervolgd]. 

KAMP VUGHT 1943-1944 
Op 4 en S September 1944 werden honder- 
den Nederlanders gefusilleerd bij het kamp 
Vught, waar voordien reeds velen op de- 
zelfde wijze waren omgebracht. 
Op ons allen rust de plicht mee te werken 
om hunne namen aan de vergetelheid te 
ontrukken. 
Daartoe wil onderstaand Comité op ae 
plaats, waar zij werden gefusilleerd, een 
eenvoudig gedenkteken doten oprichten, 
waarop de namen van allen, die daar vie- 
len, vermeld zullen worden. 

HELPT HIER ALLEN  AAN MEE ! 
LIEFST  NOG  HEDEN. 

Ook  de  kleinste  gift is  welkom.  Giften  te 
zenden aan onderstaand Comité: 

Th    van   Zinnicq   Bergman—Lefébure 
(Giro 167949). 

C L. v. Leeuwen—Meyer Wlersma 
(Giro 73090). 

J v d. Meerendonk (Giro 258037). 
Jhr. W. v. d. Poll (Giro 390458). 
E. Timmenga—Hiemstra (Giro 43061). 
Allen te Vught. 
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V.l.n.r.: Johan, Jan en Willem  Koene, (3 broers) W.ln.r.:   Arie,  Willem, Hendrik   en   Jan   v.  d.  Zee, (vader  met  3  zoons) 

ZIJ VIELEN OP VOORNE EN PUTTEN... 

Ergens onopvallend in de polder van het eiland Voorne, stond 
een flink eind buiten het dorp Zwartewaal het huisje van de 
Gebr, Koene. In het dorp zelf kwamen de bewoners weinig op 
de voorgrond, maar voor ons, die zo lang met hen samen- 
werkten, was dit huisje, de „Vlotbrug" genoemd, een baken in 
het verzetswerk van ons eiland. Wij wisten hoe daar het vuur 
van het verzet brandende werd gehouden. 
Wat werd al niet in dit eenvoudige huisje klaar gemaakt en 
besproken. En welk een veilige haven voor onderduikers; in 
tijden van razzia's, ook voor onze medewerkers en voor de 
KP een rustige werkplaats. 
Gedurende de zomer van 1944 zaten er twee onderduikers, die 
voor de medewerkers der L.O. o.a. de fietsen repareerden en 
onderhielden. Totdat verraad een einde maakte aan dit alles 
en van het huisje niet veel meer overbleef dan een rokende 
puinhoop. 
In het najaar van 1944 werkte de K.P. om zich van wapens te 
voorzien. Drie Italianen, bij de bezetting behorend, maar fel- 
anti-Duits, wilden daar graag aan meehelpen. Zij bezorgden 
ons wapens, maar moesten toen natuurlijk tevens onderdui- 
ken. Zo kwamen ook zij bij Johan en Jan Koene terecht. Een 
tijdje ging alles goed, maar op een kwade dag, kwam een 
Hollandse SS-er onze hulp vragen om onder te duiken. En 
ook hij vond in het gastvrije huis een veilige schuilplaats, na 
zijn wapen, uniform en fiets aan ons te hebben afgestaan. La- 
ter kwam hij in Rockanje terecht, waar zijn vrouw woonde. 
Of hij hier herkend werd? In ieder geval werd hij door de SD 
gegrepen en om zijn eigen leven te redden gaf hij de Duitsers 
alle inlichtingen, die hij geven kon en dat was niet weinig. 
Dit werd de broers Johan en Jan Koene en ook andere mede- 
werkers in Zwartewaal en jRockanje noodlottig. In de nacht 
van 4 op 5 December 1944 werd het ons zo vertrouwde huisje 
plotseling door de Duitse politie omsingeld. Op het klopteken, 
door den SS-er verraden, kwamen de Gebr. Koene naar buiten 
èn werden vrijwel ter plaatse doodgeschoten. 
Het huisje werd met handgranaten in brand gegooid, waarbij 
twee Italianen om het leven kwamen. Eén wist te ontkomen en 
kwam een dag later weer in contact met pnze groep, die* hem 
verder hielp. Johan en Jan Koene zijn midden in de strijd ge- 
vallen en hebben ook hun leven gegeven voor de bevrijding 
van ons land, 
In het voorjaar van 1944 waren de ouders van Johan en Jan 
Koene met de rest van hun gezin naar Veenendaal verhuisd. 
Een half jaar na het verlies van hun bovengenoemde zonen 
viel hun andere zoon Willem ten offer aan de Vaderlandse zaak. 
Deze jongen van 18 jaar was in dat laatste jaar veel ouder ge- 
worden en iii werk en daden reeds een volwassen man. Hij 
heeft in een paar maanden meer gepresteerd dan de meesten 
in vijf jaar. Als saboteur en als koerier tussen het geallieerde 
leger en de BS wist hij veertien dagen lang iedere dag door 
de vijandelijke linies heen te breken, om belangrijke militaire 
berichten over te brengen. ledere dag werd hij met spanning 
bij de Engelse Staf verwacht, bij wie hij steeds direct moest 
worden toegelaten. Bij de ontwapening van SS-ers kwam het 
tot een vuurgevecht, waarbij hij zich dapper weerde en van 
geen wijken wist. Helaas liet hij hierbij het leven. 
Vergeet hen niet, deze zonen van Nederland, die hun plicht 
deden, en hun jonge leven gaven voor Uw vrijheid. 
God moge hun ouders in dit grote verlies troosten en hun leed 
verlichten en helpen dragen. 

Tengevolge van het verraad van denzelfden SS-er werd in de 
nacht van 4 op 5 December eveneens huiszoeking gedaan door 
de Duitse Politie en SS bij de familie van der Zee. 
Van dit grote gezin van elf kinderen waren verschillende 
zoons medewerker van onze groep. Speciaal één echter, An- 
ton, was door den SS-er aangewezen als illegaal werker. Het 
was dan ook om hem te doen. 
Hij werd echter niet gevonden, daar hij die nacht met nog een 
broer en een onderduiker, die zich ook bij v. d. Zee bevond, in 
de vissersboot sliep, die achter de woning in de haven lag. 
Twee andere zoons met een schoonzoon, die meenden weer 
met een razzia te doen te hebben, hadden zich verscholen in 
een schuilplaats onder de vloer en werden helaas gevonden. 
Het gehele gezin tot de kleinste jongen van veertien jaar toe 
weigerde echter standvastig te vertellen, waar Anton zich be- 
vond. De Duitsers, woedend door het lange wachten en ver- 
geefse zoeken, maakten toen korte metten en namen Vader 
v d Zee met zijn beide zoons Willem en Hendrik en schoon- 
zoon gevangen. Nadat ze naar Brielle waren vervoerd, waar 
in de loop van de nacht nog verschillende personen naar bin- 
nengebracht werden, verraden door den SS-er, volgde de vol- 
gende dag een verhoor door de SD. Moedig bleven zij weige- 
ren ook maar iets los te laten over hetgeen hen bekend was 
over de illegale werkzaamheden van hun groep. En zij wisten 
veel. De LO Voorne en Putten hadden vele medewerkers af 
kunnen schrijven indien deze mannen gepraat hadden. De 
schoonzoon werd losgelaten, omdat hij met zijn vrouw en kin- 
deren uit de stad kwam. De vader. Jan van der Zee met zijn 
zoons zijn in de duinen van Rockanje met nog drie anderen 
uit Rockanje, allen gegrepen door het verraad van den SS-er, 
gefusilleerd, 6 Dec. 1944. 
Uit hetgeen ons nog van hun laatste uren ter ore kwam, mogen 
wij aannemen, dat ze ten volle bereid waren om te sterven, 
want toen zij vóór hun terechtstelling, door een Duitsen veld- 
prediker bezocht werden moest deze verklaren dat hij daar 
niet meer nodig was. Zij gaven door hun psalmgezang een 
kloek getuigenis van hun geloof. 
Toen op de eerstvolgende Zondag in de Gereformeerde Kerk 
te Zwartewaal een rouwdienst gehouden werd, kon de gemeente 
zingen de Psalm die op de rouwkaart stond: 

Ps.   138 : 4. 
Als  ik  omringd  door  tegenspoed, 
bezwijken  moet, 
Schenkt   Qij mij leven. 
Is  't dat mijns vijands gramschap  brandt, 
TAw rechterhand. 
Zal  redding geven. 
De Jïeer is zo getrouw, als sterk. 
Hij zal zijn werk. 
Voor  mij voUenden. 

• Verlaat niet,  wat Vw hand begon 
O,   levensbron. 
Wil 'bijstand zenden. 

Drie zoons moesten door deze gebeurtenis onderduiken. Na 
de bevrijding kwamen deze naar huis terug en namen het oude 
handwerk van hun vade"r, de visserij, weer op. Met hun boot 
gingen zij de rivier op om te vissen en hierbij liepen ze op een 
mijn. (5 Juni 1945). 
De botter zonk terstond. Door een wonder kwamen er nog 
twee levend af. Eén zoon, Arie, die aan de greep der Duitsers 
ontkomen was, liet hierbij het leven, na de gevaren als onder- 
duiker te hebben doorstaan. 

-. De weduwe trof ook nog deze slag. Acht kinderen mocht ze 
nog behouden. 
Wie peilt het leed in deze oorlog geleden? 

BOB. 



WIEKA1V 
IWJGKTIINGEN VERSCE4FFEN ? 

Vlagt- 656 Harm.   de   Jonge,   geb.   4-11-1917   te 
wedde,    (gehuwd    met  
G. M. Borgo); chauf- 
feur-monteur, wonende 
Beltstraat 18a, te Hip- 
polytushoef, van Aug. 
1944 tot de bevrijding 
ingesloten geweest in 
het concentratiekamp 
Dachau-Ins. 

657 Jan Rothuizen,  geb.   4 Juni  1919, lang pl.m. 
1.89 m.  Haar donker- 
blond.      Donkerbruine 
ogen,   gearr.   door  SD 

■te Achterveld 19 Dec. 
1944. Overgebracht 
naar Apeldoorn, daar- 
na Doetinchem en 
begin Februari 1945 
naar Neuengamme. 
Was volgens particu- 
liere berichten begin 
April 1945 met de 
evacuatie van het 
kamp, nog in leven. 

658 Willem Lodewijk Hendrik Nagel, geb. 21 Sep- 
tember 1902 te Amsterdam, woonplaats Amers- 
foort,    Borneoplein    2. 
Beroep  belastingambte- ^■„,.t...,-.._.......„.„.„ ., 
naar. Gearr. te Laren 
midden Juni 1944. 
Vandaar gebracht naar 
Vught, na eerst 10 da- 
gen te Scheveningen te 
hebben vertoefd. Be- 
gin Sept. 1944 van 
Vught naar Oraniën- 
burg (Dl.). Hij schijnt 
gesignaleerd in de 
kampen Oraniënburg, 
Sachsenhausen, Neuen- 
gamme,   Bergen-Belsen 
enz. Op 25 Mei 1945 zou hij gezien zijn 
door den Heer Elshof te Deventer, Okken- 
broekstraat 8. Volgens dezen zou hij met de 
Canadezen zijn meegevoerd. 
Zijn roepnaam was £0. In bezit van vals 
persoonsbewijs met de volgende valse gegevens: 
Willem de Vries, geb. te Amersfoort 21 Nov. 
1905, beroep Assistent boekhouder. Woon- 
plaats  Amsterdam,  Amstelkade. 

659 Mr. Samuel Willem Alexander Baron van 
Voerst van Lynden, geb. 29 Aug. 1904, Bur- 
gemeester van Gramsbergen, Schuilnaam-. 
Commandant Fort Venus, 19 Maart 1945 in 
Neuengamme aange- 
komen en volgens vast- 
staande gegevens werk- 
te hij bij de Admini- 
stratie onder den Heer 
H. van Ketwich Ver- 
schuur, ca. 10 April 
met een klein trans- 
port van ca. 50 mede- 
gevangenen — meest 
Polen, Russen, Belgen 
en Fransen (geen Ne- 
derlanders) — per 
vrachtauto(s)    vandaar 
vervoerd. 
Signalement: lengte pl.m. 1.88 M., lange nek, 
overigens slank, donkerbruine ogen, donker- 
bruin haar, hier en daar grijzend bij de sla- 
pen, glad geschoren, gaaf gebit, vastberaden 
mond, litteken op voorhoofd. Droeg op 10 
April goede hoge bruine laarzen, grijze kalot. 

660 Jacob Klaasjen Kaat, geb. 20 Mei 1907 te 
Alblasserdam, 8 Febr. 1943 naar Vught ver- 
voerd. 24 Mei 1944 naar Dachau. Van 
Dachau naar BucJienwald, begin April op 
transport naar Flossenburg en vandaar op 20 
April met bestemming Dachau geëvacueerd. 
Onderweg op 23 April door de Amerikanen 
bij fiet dorp Untertraubenbach (aan-de Re- 
gen) in Beieren bevrijd. Het laatst gesigna- 
leerd op 6 Mei in het barakkenkamp van 
het vliegveld te Cham (ziekenbarak) aan de 
Regen (zijrivier van de Donau). Hij was toen 
totaal uitgeput en verzwakt. 

661 Ary Franciscus Bubberman, geb. 5-1-1924 te 
Buitenzorg, Ned. Herv., werkte onder de 
naam  Adriaan  Bakker 
te     Schiedam     (leider r,„.:..,,,,.^,m,,,^m,,.m, ..,. 
Dick   Riemers),   gearr. 
14    Jan.    1945,    naar 
Scheveningen gebracht; 
op 6 Maart 1945 naar 
Amersfoort      tot      15 
Maart   1945.   D&arna 
Neuengamme. Zijn 
Moeder heeft van hem 
persoonlijk   het   laatst 
bericht   ontvangen   uit 
Amersfoort.      (Schutz- 
haftling     nr.      15227- 
Block  II).   Zijn   Vader 
Dr.    Com.   Bubberman  is   in   Neuengamme 
overleden. 

KORT VERSLAG VAN DE BUREAUVERGADE- 
RING DER G.A.C. VAN 28 MEI 1946. 

De tentoonstelling „Weerbare Democratie", 
welke thans te Rotterdam wordt gehouden, 
zal daarna naar het Buitenland worden 
overgebracht; besprekingen zijn o.m. gaan- 
de met de verzets-organisatie in Tsjecho- 
Slowakije. 
De delegatie der G.A.C., die het congres van 
de „Union Internationale de la Resistance" 
te Praag op 8, 9 en 10 Mei 1946 heeft bijge- 
woond, heeft uitvoerig verslag uitgebracht 
van zijn bevindingen. Mede door de Neder- 
landse Vertegenwoordiging is dit Congres 
behoed voor afdwalingen op politiek terrein 
maar onze delegatie is wel van oordeel, dat 
dergelijke congressen steeds het gevaar 
lopen, zich met de politiek te gaan bemoei- 
en, dan wel uitlopen op vrijwel zinloze be- 
sprekingen. Aan den Minister van Buiten- 
landse Zaken, op wiens verzoek de G.A.C, 
een delegatie naar Praag zond, zal worden 
gevraagd, of hij het internationaal contact 
van het Nederlands Verzet ook in de toe- 
komst op prijs blijft stellen. 
Als datum voor de plechtige slotzitting der 
G.A.C, wordt bepaald Woensdag 24 Juli 
1946, een dag na de opening der nieuwe 
Volksvertegenwoordiging. 
Besloten wordt om de wensen, die onder de 
oud-illegale werkers leven, en waaraan nog 
niet is voldaan, schriftelijk aan de nieuwe 
Regering mede te delen en een afschrift 
daarvan te zenden aan de Kamerleden. 
Een commissie van enkele leden der G.A.C, 
zal aan de plenaire vergadering worden 
voorgesteld voor de liquidatie na 24 Juli 
1946; dan zullfen geen nieuwe quaesties in 
behandeling worden genomen. 
De positie der G.O.I.W. na de liquidatie van 
de G.A.C, komt eveneens ter sprake; dan 
zal niet meer kunnen worden gesproken van 
een adviescommissie van het voormalig 
verzet in Nederland, maar alleen van een 
organisatie van oud-illegale werkers, zoals 
die zich in een bepaalde vereniging heb- 
ben verenigd. 
Besloten wordt een „witboek" samen te stel- 
len, waarin de werkzaamheden der G.A.C, 
zullen worden beschreven. 
Nogmaals komt de^ zuivering van den Ho- 
gen Raad aan de orde; mededeling wordt 
gedaan van een binnengekomen schrijven 
van Prof. Kollewijn, waarin deze verklaart 
geheel met onze zienswijze in te stemmen; 
de samenspreking met den Minister van 
Justitie over deze aangelegenheden kan 
thans  spoedig worden verwacht. 

A.  M. 

ADVERTENTIES 
Geboren 31  Mei 1946: 

HENDRIKA PETRONELLA 
Dochter van: 

Ir. H. van Riessen 
H. van Riessen—van Dongen Torman. 

Met grote dank aan den Heere, geven wij U kennis 
van de geboorte van onze Dochter 

ANNEMAklE 

Ede, 18 Mei 1946. 
Burg. Prinslaan 49. 

J. Sprey 
H. A. Sprey—Zwart 

Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank, 
mede namens wederzijdse ouders, voor de vele blij- 
ken van belangstelling voor en tijdens ons huwelijk 
ondervonden. 

T. v. d. Laan (Jopie) 
J. v. d. Laan—de Vries. 

Garijp, Mei 1946. 

Oud-ilegaal werker, oud 22 jaar, dipl. boekhouder, 
zag zich gaarne geplaatst in autotransportbedrijf, 
teneinde geheel in het vak te worden opgeleid. Brie- 
ven onder.nr. 173 a. d. blad. 

Groot modern Tandtechnisch Laboratorium in het 
Westen der Lands vraagt 

TECHNICI 
voor de Goud-, Staal- en Prothese-afdeling. Brieven 
onder nr. 170 a. d. blad. 

In bloemenzaak in Amsterdam wordt gezocht een 
jonge kracht, volkomen betrouwbaar, en goede refe- 
renties, in het bezit van vak- en middenstands- 
diploma. Voorwaarden zeer gunstig. Condities na- 
der overeen te komen. Brieven onder nr. 171 a. d. 
blad. 

Oud-LO-er, ex-pol. gevangene, zoekt in verband 
met gezondheid, lichte buitenwerkzaamheden, on- 
verschillig wat of waar. Brieven onder nr. 172 a. d. 
blad. 

Gedenkboek over overval gevangenis Leeuwarden. 
Op bestelling: ƒ 7.50. 
Bestellingen aan: P. G. Oberman, Woudpoort E 44, 
Dokkum. 

Wie helpt? Koerierster K.P. en vriendin, zoeken 
gemeubileerde zit- of zit-slaapkamer (zonder pen- 
sion) te Amsterdam of naaste omgeving. Brieven 
met prijsopgaaf onder nr. 174 a. d. blad. 

Ex-politiek gevangene, die tengevolge van zijn ver- 
blijf in Duitse concentratiekairtpen reeds vanaf de 
bevrijding ziek is, vraagt zijn oud- ill. collega's een 
adres, waar hij voor zijn verzameling postzegels van 
diverse landen zou kunnen krijgen. Misschien zijn 
er collega's, die postzegels dubbel hebben en deze 
willen missen. Kosten worden gaarne vergoed. Brie- 
ven onder nr. 175 a. d. blad. 

* 

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. 
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Plaats: 
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Ingang abonnement: -  
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In de yreek van 5-11 Mei 
1946, werd te Praag een 
congres gehouden van de 
U.I.R.. de Internationale ver- 
zetsbeweging. 

* PRAAG 
REIS- EN CONGRESINDRUKKEN 

DE ENTOURAGE. 
Het begon al goed bij onze aankomst in Praag. 
Er was een grote manifestatie (het Tsjechische volk 
is blijkbaar dol op manifestaties) ter gelegenheid 
van de herdenking van de gevallenen in het ver- 
zet. Er was geen doorkomen aan en we bleven dus 
staan kijken en luisterden naar het abacadabra, 
dat door de luidsprekers klonk, die bijna aan 
iedere lantaarnpaal gemonteerd waren. 
Om ons een beetje op de hoogte te stellen, wend- 
den we ons in het Frans tot een politieagent. Toen 
hij  dit niet bleek te verstaan, probeerden we het 
in het Duits , waarop een „stille" zich met nog 
iemand bij het gezelschap voegde, de gezichten be- 
trokken eft*onze passen opgevraagd werden. Het 
zag er bedenkelijk uit. N^i vele discussies in een 
onverstaanbare taal, was men tenslotte ongeveer 
tevreden gesteld. Even later kreeg Prof. v. Rooy 
een harde klap op zijn hoofd. Hij bleek zijn hoed 
opgehouden te hebben, toen er een vaandel voor- 
bijtrok. Een uur later in het hotel aangekomen 
bleek tenslotte zijn portemonnaie gerold te zijn. 
Dat was om er in te komen. Maar eerlijkheids- 
halve moet er bij gevoegd worden, dat dit ook de 
enige slechte ervaringen "waren, die we in Tsjecho- 
Slowakije hadden. 
Een merkwaardig volk. In vele opzichten gelijkend 
op het Nederlandse, behalve dan, dat het veel 
minder critisch is en veel hoffelijker en vriende- 
lijker. In dit opzicht zou het wellicht te vergelij- 
ken zijn met het Belgische volk, ware het niet, dat 
de Tsjechen hun afspraken ook nakomen. 
Op een verbluffende en beschamende wijze zijn 
we een week lang omringd door de zorg van de 
Tsjechische delegatie. Niets was te veel, niets was 
onmogelijk. Stond iemand alleen, dan was er on- 
middellijk een begeleider, die zich aanbood om 
een en ander van zijn prachtige stad te laten 
zien. Recepties, concerten, opera's, tochten, inko- 
pen, alles was raogelijk en georganiseerd. 
Het zal den lezer interesseren, hoe de situatie in 
het land is. Verwoest is er weinig, maar de Duit- 
sers hebben niet nagelaten ook dit welvarende 
volk leeg te plunderen. Op voedselgebied en op 
het prijzengebied in het algemeen is de toestand 
ongeveer in overeenstemming met die bij ons. Men 
is zoals bij ons druk bezig aan het herstel van wat 
de Duitsers aan schade berokkend hebben. De 
eigenschappen van dit volk lenen zich daar uit- 
stekend toe. Het is intelligent en zeer technisch 
aangelegd. 
De politieke situatie van het volk is in een week 
tijd moeilijk te beoordelen. Men krijgt de indruk, 
dat de politieke tegenstellingen daar veel minder fel 
zijn dan bij ons, dat het volk op realistische wijze 
rekening houdt met het feit, dat het ingeklemd zit 
ia de Russische invloedssfeer, zodat het door 
vriendschappelijke betrekkingen en conetssi" ' 
poogt zijn interne democratische vrijheid te bewa- 
ren. Over sommige onderwerpen wordt wel op be- 

dekte toon gesproken, maar uit het feit, dat men 
toch zegt, wat men denkt en dat de delegatieleden 
vrij waren zich te bewegen, waar ze wilden, valt 
af te leiden, dat daar nog geen sprake is van een 
dictatoriale orde. 

HET   CONGRES 
DE VOORMALIGE ILLEGALITEIT. 

Op dit congres is ons bij vernieuwing de proble- 
matiek van de oud-illejaliteit duidelijk geworden. 
Er zijn maar twee wegen voor de voormalige ver- 
zetsbewegingen. 
Of ze liquideert zich en dringt haar mannen i» 
de politieke partijen, om  daar een  louterings-   en 

5000 bezoekers 

komen er blijkens binnen^ 

gekomen opgaven zeker 27 Juni 

te   Zeist op de landelijke 

HEHDEHRIHESDAG 
Gaf U zich  reeds op ? 

zie ook de mede- 
A delingen op blz. 3 

verjongingsproces door te zetten, óf ze continueert 
zich   als  oud-illegaliteit. 
De eerste weg is de onze. Om die te kunnen be- 
wandelen, moeten van twee zijden handen uitge- 
stoken worden. De oud-illegale werker moet wil- 
len en zijn partijleiding moet begrip tonen en 
willen. 
De practijk hiervan in Nederland is geweest, dat 
incidenteel   de   oud-illegale   werkers   zich   hier   en 

daar een weg gebaand hebben in hun partij en 
invloed kregen, dat overigens de politieke partijen 
voor   dit  probleem   practisch   geen  begrip   bleken 
te  heben,  behalve   de  communistische partij. 
De tweede dag leidt naar Praag. Die weg splitst 
zich te eniger tijd. Of wel de georganiseerde ver- 
zetsbeweging isoleert zich en gaat leven in een 
kanker- en Don Quichottesfeer, óf wel een politie- 
ke partij schuift er haar pionnen in en gebruikt 
de verzetsbeweging verder als klankbodem voor 
haar politieke doeleinden. 
De geschiedenis, lezer, speelt haar onverbiddelijk 
spel ook met de verzetsbeweging. De geschiede- 
nis schakelt uit, wat geen levenskracht meer heeft. 
Als verzetsbeweging bloedt de oud-illegaliteit on- 
herroepelijk dood. 
Men 'kan een schijn wekken door de leidende or- 
ganen in takt te houden, maar die spreken dan 
voor zichzelf en niet uit het levend en stuwend 
fundament der organisatie met name actieve leden. 
Dat bleek ter conferentie maar al te duidelijk. 
Men sprak er voor zichzelf. Er waren thuis geen 
leden, wie men verantwoording af moest leggen. 
Er zijn er, die wanhopig tegen dat leegbloeden wor- 
stelen. Zij willen de sterke band van mannen en 
vrouwen, die elkaar onherroepelijk vertrouwden, in 
stand houden; zij willen deze omgang niet mis- 
sen. Dit alles helpt U niets. Hoe wreed 't ook 
klinken mag, er is geen weg meer (tenzij een ver- 
keerde) dan het vriendschappelijk contact tussen 
de oud-illegalen, zonder verzetsactiviteit, want 
zonder illegaal werk. 
Daarom moest Praag dwaasheid zijn en tverd 
Praag dwaasheid. 

'T SPEL. ■ 
't Zal de lezer interesseren, hoe die dwaasheid 
zich daar ontrolde. Er waren vijf delegaties: de 
Franse, de Belgische, de Deense, de Tsjechische 
en de Hollandse. De eerste met zes man, de 
tweede en derde, ieder met één, de vierde uit de 
aard der zaak onbeperkt bezet en de vijfde met 
vier man. 
De Franse en de Hollandse delegatie stonden nu 
over het algemeen lijnrecht tegenover elkaar. Van 
de Franse delegatie (en van de Tsjechische) kwa- 
men de plannen, die met enthousiasme door de 
overigen, uitgezonderd onze delegatie, ontvangen 
werden. Dan begon 't spel. De Hollandse critiek 
kwam los. Formeel, omdat wij een beperkt man- 
daat hadden  en  dus  b.v.  geen  resolutie,  die  ook 

„DE ZWERVER" 
weekblad der LO.-LKP.-Sticbting 
Abonnementsprijs ƒ 1.25 p. kwart 
Losse nummers / 0.20. 

Redactie: 
Nic.  Witsenstr. 21,  A'dam 
Tel. U566—UlOX 

Administratie: 
Prins  Hendrikkade   152   I. 
Amsterdam, Telefoon 41063 

Giro  109588  t.n.v. 
ting Amsterdam. 

LO.LKP.-Stich- 



maar naar politiek rook, konden aanvaarden. Ma- 
terieel, omdat we betoogden, dat b.v. dit congres 
geen oordeel kon vellen over het Neurenberger 
proces en de geallieerde bezetting in Duitsland 
(waartegen de Fransen scherpe resoluties wilden 
doen aannemen). Eerst waren de Hollanders de 
lastige dwarsdrijvers, maar gaandeweg begon het 
oncritisch enthousiasme plaats te maken voor het 
nuchtere verstand. ^ 
Aan 't eind van de bespreking werdeA dan toch 
de   Hollandse   voorstellen   maar   overgenomen. 

RESULTAAT. 

Op deze wijze weed een inhoudsvolle resolutie ont- 
zenuwd en uitgehold. Wat overbleef, was een in 
algemene termen vervat appèl op het wereldge- 
weten. U heeft 't gelezen in de kranten. Deze 
ontzenuwing was op zichzelf geen verlies. Integen- 
deel, wie er aandacht voor heeft, hecht meer 
waarde aan een bezonnen en critisch gestelde pro- 
clamatie, dan aan een hartstochtelijk onverant- 
woord stuk. 
Intussen moet men zich bewust zijn, dat zo'n be- 
roep in algemene bewoordingen niet ieder jaar 
weer  opgesteld kan worden. 
Verder werd door de Tsjechen een plan ontworpen 
om de verzetsslachtoffers, d.w.z. de nagelaten be- 
trekkingen in Europa met elkaar en met de U.I.R. 
in contact te brengen, en zooals uit het plan bleek 
werd deze onderafdeling een belangrijke politieke 
taak toegedacht. De resolutie, die men hierover 
wilde doen aannemen, werd op dezelfde wijze 
door de Hollandse delegatie „uitgekleed". Ook 
hier bleef niet veel over. 
Tenslotte werd een resolutie aangenomen om via 
het U.I.R. culturele uitwisseling in verband met 
het verzet te bevorderen. Deze uitwisseling is mo- 
gelijk binnen het raam van wat wij ons nog als 
taak denken en het is ook zeer wenselijk. Daarom 
vond dit ontwerp bij onze delegatie geen bezwaren. 

DE CONCLUSIE. • 

Men zou kunnen beweren, dat de Hollandse dele- 
gatie met succes in Praag geopereerd heeft en dat 
ze niet moet nalaten ook de volgende keren pre- 
sent te zijn (ieder jaar zal een congres gehouden 
worden). Daarbij moet men echter twee dingen 
goed in het oog houden. In de eerste plaats is er 
thans nog een, zij het oppervlakkig contact tus- 
sen de vertegenwoordigende organen der illegali- 
teit in Nederland en de oud-verzetslieden. Dat 
contact zal volgend jaar niet meer bestaan, tenzij 
dan in een gezelligheidsvereniging of reunisten- 
organisatie, waar geen plannen gemaakt kunnen 
worden. In de tweede plaats moet men niet ver- 
geten, dat het optreden van de Hollandse dele- 
gatie bijna uitsluitend negatief was. Ze probeerde 
het congres binnen de perken te houden. Dat dat 
ditmaal gelukt is, bewijst niet, dat het een volgend 
maal zal lukken. De praktijk is nu eenmaal zo, dat 
de man, en in dit geval de delegatie, die zuiver 
negatief is, het op de duur altijd af moet leggen 
van hen die positieve plannen hebben. De eerste 
is een rem op de wagen van de tweede. Men kan 
niet blijven remmen. Wij waren er in Praag van 
overtuigd, dat wanneer het congres meer vergader- 
tijd had gehad en bijvoorbeeld nog een week lan- 
ger geduurd had, het succes niet aan onze zijde, 
maar aan de zijde van de Franse delegatie geweest 
zou zijn. 
Waar men het volgend jaar niet meer met de oude 
koek van dit congres op het programma kan ko- 
men en er in resoluties, gesteld in algemene en 
vage bewoordingen niet veel sortering is, zal het 
congres dan met aan zekerheid grenzende waar- 
schijnlijkheid in de politieke hoek gedreven wor- 
den, met of zonder èen Hollandse delegatie. 
Wanneer men, hoe goed de bedoelingen overigens 
ook mogen zijn (en wij twijfelen niet aan de 
goede bedoelingen) dwaasheden uit wil halen, dan 
maar   zonder   Hollandse   vertegenwoordiging. 

H. v. R. 

DE TOEKOMST VAN  ONS LAND 
IN rfANDEN VAN DE JEUGD^^if*^^^ 

hier, wegens zijn belangrijkheid, geheel uit 
„Commentaar"  overnemen. 

„De "Nederlandse jeugd is in de oorlog op een 
zware proef gesteld — en zij heeft deze goed 
doorstaan. De omsfreefes twintigjarigen bleken, 
dank zij TJederland's traditie, reeds zoveel eigen 
richting te hebben, dat zij vaak zelfstandig en 
doelbewust voor de handhaving van de hoogste 
vaderlandse waarden konden werken. "Hun idea- 
Usme^bleek diepgeworteld en zeer sterk te zijn: een 
duidelijk bewijs voor de vitaliteit van ons volk, 
een duidelijk bewijs dat het ondanks zijn lange 
historie en oude cultuur nog allerminst aan het 
verdorren is. 

De gedachte aan alle offers, die Nederland's jeugd 
zo spontaan heeft gebracht, vervult ons met gro- 
te trots — de gedachte aan zijn zeer zware ver- 
liezen, nauurlijk juist van de besten, met weemoed. 
Ondanks alle verschrikkingen van de bezettings- 
tijd was er in die periode zeer veel schoons; en 
het allerschoonste was misschien wel de zelfop- 
offering van Nederland's jonge zonen en dochters, 
die hun vaderland meer lief hadden dan hun le- 
ven, die voor onze Nederlandse gemeenschap hét 
hoogste wilden geven. 
Hoeveel voorbeelden zijn er niet uit de bezettings- 
tijd van jongelieden, die op wonderbaarlijke wijze 
dingen tot stand brachten, die zelfs in een vrije 
maatschappij ongelooflijk lijken? Wij denken bij- 
voorbeeld aan dien twintigjarigen jongeman, die 
een van Nederland's landelijke verzetsgroepen or- 
ganiseerde, daarna zich wierp op de verzorging 
van honderden joodse landgenoten, die met de 
dood bedreigd werden, vervolgens een illegaal 
maandblad oprichtte, dat al spoedig een van de 
grootste in Nederland werd, en daarna een twee- 
de blad tot stand bracht, dat over de Duitse grens 
tot in de kampen van Nederlandse dwangarbei- 
ders werd gesmokkeld. 
Hem moeten wij thans in de kring der levenden 
missen. 
Of wij denken aan die zes jongemannen uit Delft, 
die gezamenlijk een lange reeks sabotagedaden 
uitvoerden, waarvan het tot zinken brengen van 
een Duitse oorlogsbodem in de Rotterdamse ha- 
ven wel het stoutste stuk was. 
Of wij denken aan die moedigen, die in 1945 uit- 
trokken om de politieke gevangenen uit de gevan- 
genis te Rotterdam te bevrijden. 

Eindeloos zou ik zo kunnen doorgaan — ein- 
deloos zou ik voorbeelden kunnen aanhalen, 
die tot grote dankbaarheid en vreugde, en 
tegelijkertijd tot grote droefheid aanleiding 
geven. 
Konden wij toch al deze krachten op dit mo- 
ment nog bij ons hebben, nu ons vaderland 
weer een toekomst heeft, nu er weer hoop, 
nu er weer leven is. Maar neen, wij moeten 
tallooze jongemannen en vrouwen van dit 
formaat juist nu missen! 
Doch er is ook wel iets overgebleven van al 
dit goede. Mogen zijzelf er niet meer zijn, de 
geest waarin zij werkten en waaruit zij hun 
kracht putten, is er immers nog. Dat heeft 
deze oorlog ons toch juist geleerd, dat deze 
geest, deze Nederlandse geest, nog levend is! 
Daarom wil ik op dit moment van herdenking 
de blik naar de toekomst wenden. Ofschoon 
mijn gedachten met even warme sympathie 
uitgaan naar de jongeren in Oost en West, wil 
ik mij thans in het bijzonder richten tot de 
jongeren in Nederland 
Men kan tegenwoordig steeds lezen, dat de 
teleurstellingen na de bevrijding zo groot wa- 
ren. Dat is juist, en dat is begrijpelijk. Onze 
verwachtingen waren zo hoog gespannen, dat 
zij niet te vervullen waren in de waanzinnige 
chaos, die de vijand ons achtergelaten had. 
Juist de jongeren, die tevoren met eigen mid- 
delen zo snel en zo succesvol hadden kunnen 
werken,   voelden   zich   hierdoor  ontgoocheld. 

TELEURSTELLING. 
Zij wilden niet aanvaarden, dat, nu de vijand ver- 
dreven was, nu ogenschijnlijk alle obstakels ver- 
nietigd waren, hun idealen niet in vervulling kon- 
den gaan met dezelfde snelheid waarmee zij ge- 
wend waren handelend op te treden. Er is iets 
moois in dit niet-aanvaarden van een teleurstelling, 
maar het is tegelijkertijd gevaarlijk. Juist in de pe- 
riode van noodzakelijke opbouw kwam bij velen de 
reactie:  Zij wilden  alles  liever dan de naar hun 

gevoel te trage ontwikkeling in hun eigen land 
meemaken. Zij wilden naar andere landen, zij 
wilden activiteit, zij wilden weg uit de kleine 
kring, waarvoor zij zo hard gestreden hadden, 
maar die hun nu zo eng toescheen. 

Dit alles is zo begrijpelijk, het is niet meer dan 
natuurlijk zelfs, maar toch moeten wij deze ge- 
voelens kwijt zien te raken. Ons' vaderland was in 
hoge nood, het werd gered, dank zij de hulp van 
onze bondgenoten en onze eigen geestkracht. 
Maar juist na die redding bleek pas hoe hoog die 
nood eigenlijk was, en hoe lang het zou duren 
aleer de diepe materiële en morele wond geheeld 
zou zijn. 
Op de ouders rust de verantwoordelijkheid hun 
kinderen te steunen in het besef, wat dit alles in 
de praktijk van het leven mee moet brengen en 
hen niet alleen te laten in de stormen van het 
naoorlogse bestaan. 
Naast de ouders hebben ook de scholen de plicht 
de jongeren te helpen uit te groeien tot mensen 
van karakter, hen duidelijk voor ogen te stellen, 
dat zij later moeten stdan voor hun levenstaak, 
dat zij mensen moeten worden op wie men kan 
rekenen, aan wie  men men wat heeft. 

Maar bovenal zijn het de jongeren, die de 
toekomst in handen hebben. Zij vormen de 
schakel met de ontelbare geslachten, die na 
ons komen. Wat zij doen is beslissend voor 
de tijd, die voor ons ligt. Van hen wordt ver- 
wacht, dat zij nu aanpakken. 
Dicht bij huis ligt voor velen een belangrijke 
taak. 

Waarom moeten moeders van grote gezinnen zich 
overwerken? 
Waarom kunnen zij nergens hulp vinden, terwijl 
talloze meisjes dromen over het uitvliegen naar 
verre landen? 
Waarom zijn de losse karweitjes tegen oneven- 
redig hoge lonen zo in trek en schuwen velen 
een opleiding tot een vak, waarbij zij zich moeite 
moeten geven, maar dat uiteindelijk arbeidsvreug- 
de geeft en een basis voor het leven vormt? 

De hand aan de ploeg te slaan en vreugdevol ar- 
beiden, vormt niet alleen een basis voor het leven 
van ieder afzonderlijk, maar tevens een funda- 
ment voor onze samenleving nu en ^in de toe- 
komst. Juist nu hebben wij onze jeugd zo nodig, 
hard nodig. Voor de dag van vandaag, voor de 
toekomst, die voor ons ligt en die moeilijk zal zijn 
in vele opzichten. Moeilijk, doch tegelijk vreug- 
devol, omdat wij zeker weten dat Nederland ver- 
jongd zal herrijzen. 
Standvastig moeten wij allen nu blijven, even 
standvastig als in de jaren van onderdrukking, toen 
de schone woorden uit het Wilhelmus diepere zin 
voor ons kregen: 

,,Standvastich  is gebleven 
Mijn hert in tegenspoed." 

Aan onze abonne's 
Van het eerste verschijnen van ons weekblad af 
hadden we niet op een langdurig bestaan ge- 
rekend. Gezien de ontwikkeling van de toe- 
stand (ons Gedenkboek vraagt nog enige tijd) 
zijn we verplicht om ons blad te laten voort- 
bestaan. 
We hadden bij de aanvang gemeend een ge- 
deelte der aan de uitgave verbonden kosten voor 
onze rekening te mogen nemen. Nu we, zolang 
de toestand niet ideaal is, blijven bestaan, zijn 
we genoodzaakt om de abonnementsprijs met 
ingang van 1 Juli 1946 te verhogen tot ƒ 1.50 
per kwartaal. 
We verzoeken onze abonne's, die reeds voor 
het 3e en 4e kwartaal gegireerd hebben, het 
aanvullend bedrag van ƒ 0.25 per kwartaal te 
storten op ons gironumer Nr. 109588. 

Ie. Nieuwe abonnementen kunnen op iedere 
datum ingaan, ook voor zover voorradig, 
van terugwerkende kracht. 

2e. Abonnementen kunnen voortaan alleen 
aan het einde van ieder kalenderkwartaal 
vervallen. 



WAARSCHUWING 
TEGEN   BEDELPARTUEN 

Wet Ministerie van Sociale Zaken deelt mede: 

Het is in de laatste tijd gebleken, dat talrijke Ne- 
derlanders zich niet ontzien brieven naar Amerika 
en andere landen te zenden, waarin zij klagen 
over misstanden en onbillijkheden bij de verdeling 
der uit het buitenland ontvangen relief-goederen, 
terwijl zij daaraan veelal particuliere steunaan- 
vragen verbinden, welke het karakter van bedel- 
partijen dragen. Het behoeft geen betoog, dat deze 
handelwijze, welke de Nederlandse naam in het 
buitenland onberekenbaar schaadt, volstrekt moe- 
ten worden afgekeurd. 
Indien men bezwaren heeft tegen het beleid van 
een der met de verdeeling dezer goederen be- 
laste instellingen, dient men zich in de eerste 
plaats tot de betrokken instellingen zelve te wen- 
den, baat dit niet en meent men zijn grieven op 
deugdelijke gronden te kunnen handhaven, dan 
kan men zich terzake wenden tot het Ministerie 
van Sociale Zaken, uiteraard met vermelding van 
namen en feiten. Aangezien het hier voornamelijk 
klachten betreft inzake toewijzing van uit het bui- 
tenland ten geschenke ontvangen kleding, schoei- 
sel en huisraad, waarmede uitsluitend de Stichting 
Nationale H.A.R.K. is belast, moge in het bijzon- 
der omtrent de werkzaamheden van laatstgenoem- 
de organisatie het volgende naar voren worden 
gebracht. 

Tot heden heeft de H.A.R.K. ruim tien millioen 
stuks goederen uit het buitenland ontvangen en 
onder de bevolking verdeeld. Aanvankelijk tot 
October 1945, is dit buitenlandse reliefgoed uit- 
sluitend naar de z.g.n. noodgebieden gegaan, d.z. 
die streken, welke bijzonder door het oorlogsge- 
weld waren getroffen. Na die datum heeft men 
ook het overige deel van Nederland, althans voor 
wat betreft kleding en schoeisel, in de hulpverle- 
ning betokken al wordt bij de procentsgewijze ver- 
deling altijd extra rekening gehouden met de nood- 
gebieden. Alleen al in deze noodgebieden was 
volgens de cijfers van het Commissariaat Nood- 
voorziening zestig millioen stuks dringend gewenst. 
Toch moest en moet ook nu nog de rest van Ne- 
derland enigszins worden geholpen. De arbeiders, 
kleine middenstanders en soortgelijke categorieën 
hebben het immers wel bijzonder zwaar te verant- 
woorden op kledinggebied. De slijtage neemt 
hand over hand toe, en aangezien de binnen- 
landsche productie van textiel enz., nog niet op 
het vooroorlogse peil is gekomen kan de Dis- 
tributiedienst nog steeds niet in de bestaande be- 
hoeften voorzien. Aller ogen richten zich bijge- 
volg naar de H.A.R.K., die immers zoveel uit het 
buitenland krijgt, en deze H.A.R.K., is er nu een- 
maal niét op berekend, om aan die ontzaggelijke 
vraag te voldoen. Zij kan slechts trachten de 
ergste noden op het gebied van kleding, schoeisel, 
huisraad enz. te lenigen en is uit de aard der zaak 
gebonden aan de hoeveelheden, welke zij uit het 
buitenland ontvangt. Dat nu ook de H.A.R.K. 
niet bij machte is om geheel afdoende te helpen, 
wekt ontstemming. Men krijgt achterdocht en die 
achterdocht wordt gevoed doordat inderdaad in 
het grote H.A.R.K.-apparaat, met zijn ongeveer 
10.000 medewerkers — waarvan slechts een zéér 
klein percentage gesalarieerd wordt — wel eens 
verkeerde dingen zijn gebeurd, doordat enige me- 
dewerkers zwak in hun schoenen bleken te staan, 
en voor de verleiding zijn bezweken. De Justitie 
heeft onmiddellijk ingegrepen en het Ministerie 
van Sociale Zaken heeft in volledige samenwer- 
king met de HAi.R.K.-leiding alle maatregelen 
getroffen, teneinde verdere onregelmatigheden te 
voorkomen. 
Afgezien echter van deze betreurenswaardige han- 
delingen, waaromtrent men zich van een oordeel 
moge onthouden zolang de zaak nog „onder den 
rechter" is, is uit het onderzoek van Sociale Za- 
ken komen vast te staan, dat de bedoeling der 
buitenlandse gevers zeker tot haar recht is geko- 
men, en dat voor een verguizing van het H.A.R.K.- 
apparaat, dat aan het Nederlandse volk in nood 
zovele diensten heeft bewezen en nog bewijst, geen 
aanleiding bestaat. 
Voor het overige moge nogmaals een ernstig be- 
roep worden gedaan op het publiek om het euvel 
der bedelklachten naar het buitenland met kracht 
te helpen bestrijden, met het oog op de ernstige 
schade, welke door dergelijke klachten aan de 
Nederlandse naam in den vreemde wordt berokkend. 

WTA U noq....? 

nw-et het ao& wüdeti! 

HERDEBSDAG TE ZEIST 
OP  27  JUN 

Allereerst een correctie op de mededeling 
in „De Zwerver" en „De Vrije Stem" van 
1 Juni. Aangekondigd was, dat de nabestaan- 
den onzer gesneuvelde vrienden speciaal 
uitgenodigd zouden worden, en indien enigs- 
zins mogelijk per auto afgehaald en thuis- 
gebracht. Dit plan, hoe goed ook bedoeld, 
kan geen doorgang vinden. In de eerste 
plaats hebben wij niet alle adressen van de 
nabestaanden van onze gevallenen, zodat bij 
een persoonlijke uitnodiging waarschijnlijk 
enkele mensen niet zouden worden bereikt. 
Daarom nodigen wij op deze plaats, deze 
mensen in het bijzonder uit. Op de Her- 
denkingsdag kunnen de nabestaanden, in- 
dien zij dat wensen, gebruik maken van 
stoelen, die voor hen worden gereserveerd. 
Ook het plan om hen per auto af te halen 
moet worden opgegeven, daar de meeste 
districten per autobus de Landdag komen 
bezoeken. Een dringend beroep daarom op 
al onze plaatselijke leiders, speciale aan- 
dacht aan deze mensen te besteden. 
Officiële autoriteiten worden niet uitgeno- 
digd, alleen vertegenwoordigers van andere 
oud-illegale organisaties en vooraanstaan- 
de personen uit de kringen van het verzet. 
Zeer waarschijnlijk zal ook Z.K.H. Prins 
Bernhard, de oud-commandant der B.S., een 
gedeelte van de herdenkingsdag bijwonen. 
Het programma van de Herdenkingsdag 
wordt in een volgend nummer van De Zwer- 
ver gepubliceerd, maar wij delen U nu reeds 
mee, dat ca. zullen spreken: Victor, Bob of 
Sjef K.P;, Wim F.C., Clara, Henk en Frits de 
Zwerver. Op het terrein zal een grote con- 
sumptietent verrijzen, hoewel elke bezoeker 
zijn eigen maaltijd zal moeten meebrengen. 
Van Utrecht naar Zeist zullen extra trams 
rijden. Een nauwkeurige schets van het 
terrein en hoe dit te bereiken zult U ook 
in het volgend nummer van de Zwerver 
vinden. Een gedeelte van de Herdenkings- 
dag zal per radio worden uitgezonden, 
terwijl 's avonds een radio-reportage van 
drie kwartier wordt gegeven. Uitgebreide 
verkeersregelingen zijn reeds door de Zeis- 
ter politie voorbereid. 150 padvinders zullen 
in Zeist de weg wijzen. Voor een behoor- 
lijke geluidsinstallatie wordt gezorgd. Het 
muzikale gedeelte wordt verzorgd door 
de Kon. Zeister Harmonie. Reeds vermeld- 
den wij in het vorig nummer van de Zwer- 
ver, dat A. den Doolaard zal declameren. 
Tenslotte nogmaals een dringende oproep 
aan hen, die zich nog niet opgaven, maar 
wel denken te komen; ook zonder persoon- 
lijke aanmelding zult U de Herdenkingsdog 
kunnen bijwonen, maar in verband met te 
nemen maatregelen moeten wij ongeveer 
weten, hoeveel bezoekers te verwachten 
z^n. 

PM- 

„DE TERRORIST" ppBiiil 

Zo heeft dan de Friese KP na de volbrachte oor- 
logstaa'k en na de afwikkeling van de zaken in 
de na-oorlogse tijd, aandacht geschonken aan de 
tierelantijntjes des levens. 
Een tierelantijntje is immers een recht lijntje met 
een kronkeltje. Ter afwisseling van het rechte 
lijntje des dagelijksen levens komt er het kron- 
keltje van de vacantie. 
De KP-ers hebben in de afgelopen jaren nimmer 
de tijd gevonden voor een rustperiode. Velen van 
hen hebben een paar weken rust broodnodig en 
toen de KP-ers elkaar beloofden, om, mocht iemand 
komen te vallen, de zorg voor de achtergeble- 
venen op zich te nemen, hebben zij zich stellig 
voorgenomen heel goed- voor die achtergeblevenen 
te zorgen. 
Om deze redenen ging van de leiding van de oud- 
KP in Friesland het initiatief uit een rust- en 
vacantiehuis in te richten. Met de oude voorva- 
rendheid werd de zaak aangepakt. Eerste vereiste 
was een onderdak. Dat werd gevonden in de dui- 
nen bij Nes op Ameland. De oude medewerker 
Vander, die thans burgemeester van Ameland is, 
verleende zijn bemiddeling en dus kwam een uit- 
gewoonde Duitse barak in het bezit van de KP. 
Vanaf half April tot eind Mei werd door de ex- 
koeriersters Ans en Janny en een groot aantal 
timmer- en schilderlieden van de barak een be- 
woonbaar tehuis gemaakt. Anderen werkten op het 
„continent" en haalden geld en materiaal overal 
vandaan, Frans schilderde op een groot wit bord 
„De Terrorist", aan twee masten werden de Ne- 
derlandse en de Friese vlag gehesen en zo kon 
op 1 Juni j.1. de tent officieel geopend worden. 
Met de „Generaal Kruis" kwam een gezelschap, 
vertegenwoordigende de diverse Friese KP, de 
BS en de pers over een Woelige Waddenzee naar 
Ameland gevaren. De autobus bracht de Ameland- 
vaarders naar „De Terrorist". 
De opening zou een enigszins plechtig karakter 
dragen, maar natuurlijk weigerde de sleutel op 
't kritieke moment de deur te ontsluiten. Na hard- 
nekkig doorzetten draaide tenslotte toch het slot 
open. 
Piet Kramer sprak op de stoep een openingswoord, 
waarbij hij al degenen dankte, die daadwerkelijk 
of door financiële steun de oprichting van dit te- 
huis hadden mogelijk gemaakt. Daarna verzocht 
hij de echtgenote van den Heer A. Meyer, voorin, 
gew. Cdt. B.S. in Friesland, de eerste gast binnen 
te leiden. 
Piet begon met het gezelschap rond te leiden door 
het gebouw. Daar is allereerst de gezellige con- 
versatiezaal met zijn biezenmat en biezenstoelen. 
Het gezelschap verwachtte buitengewoon veel van 
de lichte eetzaal en de grote keuken en werd in 
die verwachtingen niet teleurgesteld. Dan is er 
voor regenachtige dagen een aardige kinderkamer, 
voorzien van speelgoéH. De wanden hiervan - wer- 
den door Frans beschilderd. Een aantal frisse 
slaapkamers is ingericht voor de gasten. 
Na de middagmaaltijd, waarbij ook de burge- 
meester van Ameland en de voltallige gemeente- 
raad aanwezig waren, brachten allen een bezoek 
aan de woning van den burgemeester. Gezamen- 
lijk werd op „De Terrorist" de thee en het avond- 
brood gebruikt. 
Namens de Ver. Friesland 1940—'45 wenste de 
heer R. Schootstra de KP geluk met dit tehuis en 
bood daarbij een fraaie mand met bloemen aan. 
Ook It. Eppie Bultsma sprak en wel namens sectie 
IX van de BS. Hij bracht eveneens een bloemen- 
mand mee. De bloemen sieren nu de conversatie- 
zaal. De voorm. Gew. Cdt. BS in Friesland, ï» 
heer Meyer sprak zijn voldoening uit over dit 
door de KP bereikte resultaat. Om half negen 
's avonds bracht de „Generaal Kruis" het gezel- 
schap weer naar het vaste land. 
Het tehuis kan ongeveer 25 gasten tegelijk ont- 
vangen en de KP hoopt dit seizoen nog een be- 
hoorlijk aantal achtergeblevenen een prettige va- 
cantie en de KP-ers, die daaraan behoefte heb- 
ben, een aangename rustperiode te kunnen be- 
zorgen. 
Er zal veel worden gevergd van de directrice 
Truus en van Ans en Janny, die voor de leiding en 
de huishouding zullen zorgen. 
Maandag 3 Juni j.1. arriveerden de eerste gasten. 
„De Terrorist" is in bedrijf en zal een goede bij- 
drage kunnen leveren in het lichamelijk en gees- 
telijk herstel van velen en zal bovendien een 
goede gelegenheid bieden de oude vriendschaps- 
banden, ontstaan in moeilijke tijden, nauwer aan 
te halen. 

TINY. 
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ja***. 

door JOT  POLMAN 

Zaterdas,  20  October   19i5. 

9xPiJtr^xud 
Nu is het Westen afgesloten. De eerste palmen tussen de Oosterse 
huizen, de eerste gesluierde vrouw achter het ^ek langs de kade, de 
eerste sjaggerende Arabieren die met hun koopwaar werden wegge- 
spoten door de MP, en dan: de zandvlakte in het Westen, de zeilen 
op het meer, in het Oosten de zoutpannen, en tenslotte het kanaal, 
dat ons recht vooruit in de woestijn laat glijden, en ónze wereld achter 
ons  sluit. 

En wij zelf: weg zijn de donkere dikke uniformen, we bewegen ons 
vrij in-shirts en ^liorts, we zetten alle ramen en luiken open, we turen 
vooruit naar Suez, Aden, Colombo, Batavia. Een wereld sluit zich af, 
een andere gaat open. Port-Said is  tóch een grens. 

Maar hoe innig, juist door de oorlog. Oost en West, oude en nieuwe 
werelden verbonden zijn, zagen we hier: Engelse troepen op ónze Ruys 
en Johan de Witt varen naar huis, en onze Hollandse troep vaart op 
hun schip naar Indië toe. Zo gaat dat al vijf jaar. Zo strengelen na- 
tionale en internationale belangen zich om de evenaar ineen. Zo 
vlechten wij ons eigen doel aan het Vaderlandse vasf. Zo overbruggen 
wij persoonlijke verschillen, en geven toch de persoonlijkheid niet prijs. 
Wat in Port-Said  gescheiden werd, blijft  door Port-Said gebonden. 

£angA de, Meeting, 
Vijf-en-dertig-honderd tropenuniformen bogen zich vandaag over de 
reling. Wat was er veel te zien tussen de Middellandse Zee en de 
Rode Zee. In het Suezkanaal, waar we altijd van hadden gemeend 
dat het een langdradig stuk water was door een dooie woestijn. Dat 
was het ook. Maar hoe keken we onze ogen uit naar alle tinten, die 
vanaf de rosé zonsopgang in Port-Said door de gele kanaaltocht 
overliepen in de blauwe nacht, die om Suez hing. De bonte Arabier, 
die op de kade stond te zwaaien tegen de eindeloze vlakte van zand, 
het verroeste spoorlijntje dat wegzwierde over de woestijn, het speelse 
strandbad in de bocht van het meer, het lichtgefonkel van de Johan van 
Oldebarneveldt, de rode en groene boeiverlichting, waar ons schip 
tussendoor gleed tot aan de vage rotsenrand: we hadden geen ogen 
genoeg om alles te zien, we tuurden telkens door de kijker, we schreven 
onze brief met reisbeschrijving van uur tot uur. En telkens vonden 
we een ander plekje waar weer iets anders was te zien. 

Hadden we vroeger in Holland elke dag zó gezien, wat zouden we 
nu rijk aan ervaring zijn. Zullen we straks in Indië elke dag zó zien, 
wat zullen we dan rijk aan toekomst zijn. Of we in de polder wonen 
of op de hei, of we zwerven door een wereld vol wonderen, of we 
vastgeplant zijn in de rimboe, we hangen over de reeling van het 
leven. We zien: dat is de vreugde van elke nieuwe dag. 

Maandag,  22  October   1945 

ïlaade Zee 
De Roode Zee is blauwer dan we dachten en zijn witte koppen rollea 
de hele dag om ons schip. En op de Alcantara varen 3500 man als een 
uitgestoken vlag van het ene naar het andere deel in het Rijk der 
Nederlanden.  Vlagvertoon? 
Nee  en ja.  Wij  hebben  er nooit   aan gedacht om te paraderen  i« 
Batavia. Zó hebben wij onze taak nooit gezien. En  zo zal zij waar- 
schijnlijk ook niet zijn. Jungle-fighting? 
Niet uitgesloten. Maar zelfs als we alle 3500 over de archipel ver- 

tpreid zouden worden, tot ieder van ons alleen in de kampong zou 
zijn temidden van vreemde natuur en vreemd volk, dan nog zullen 
wij allen tesamen de uitgestoken vlag van Holland zijn. De Roode Zee 
met zijn blauwe water en zijn witte schuim vertelt ons vandaag, dat 
Holland ons naziet en Indië ons tegemoet ziet als een vlag die uit 
zal waaien over één rijk. Hoe onze opdracht ook zal luiden, waar 
wij haar zullen vervullen, in welke omstandigheden dan ook: wij, 
de eersten,  geven vlagvertoon: Rood-wit-en-blauw. 

SAapeneiacM 
Diasdag, 23 October  1945. 

Zondag,  21   October  1945. 

Er gleed vannacht een spookschip met ons mee, vlak langs de Alcan- 
tara. Ja, er aan rast. M«t dezelfde snelheid. Geruisloos. Ongrijpbaar. 
En toch echt als een droom waaruit je juist ontwaakt. De boeg sneed 
door het donkere water en dit spatte in druppels op tot aan de 
reeling waar je handen over hingen en je kop, om naar die onafge- 
broken waterbeweging te zien. En kwam er wat schuim aangedreven, 
dan zag je ineens de schaduw van de boeg dwars door die witte 
veeg. En rolde het water in een golf langs de scheepswand om, en 
dreef het in een veld van witte flodders uit, dan sneed daar ineens 
de schaduw van de reeling door met een luchtkoker en met je eigen 
silhouet, steeds gebogen naar die bewegende zee. Maar vóórdat je 
dit beeld kon grijpen, gleden de schuimvlokken voorbij en verloor de 
schaduw zich in water zonder vorm of kleur of vatbaarheid. En 
telkens sneed de schaduw van de boeg weer door dat wit, en telkens 
liep je eigen schaduw op de reeling weer door dat schuim. 
Totdat de nachtwind met klamme koelte plakte op je huid, en de 
M.P. voorzichtig aan je schouder tikte, alsof hij bang was je te wek- 
ken: „Niemand mag meer op het voordek zijn". 
De boeg, daar diep beneden gromde, maar de M.P.-man was zó be- 
leefd, dat jezelf ook beleefd wilde blijven en dus tussen de obstakels, 
die in zoveel vormen en formaten uit het voorschip steken, verdween, 
om over de andere boeg naar het stoeien te kijken van maanlicht en 
schuim. 
Zal ik nu de koerier van de Brulboei*) vandaag geen exemplaar van 
dit nummer laten brengen bij de M.P.? Ja, dat doe ik wel. Want 
M.P. is nuttig, ook in de tropennacht. En al laat ik mij verleiden door 
de Oosterse droom, ik waak toch met Westerse  zin. 

*)    Brulboei:  dagelijks bulletin voor intern nieuws. 

(Wordt vervolgd). 

■w^i i N^W^^M^WN^ M^^M^W^WMW li^^n   ^MN^^W 



DE jrimm& KNOKPUKttn 

kmkm 

DE VOORBEREIDINGEN. 

Het is October 1944 als de Provinciale KP- 
leider Piet Kramer van het Gewestelijke 
Commando het verzoek ontvangt plannen te 
beramen voor den overval op de Leeuwar- 
der gevangenis. Dit is meer een voorzorgs- 
maatregel, om gereed te zijn, wanneer het 
nodig mocht blijken. Hij geeft dan Eppie van 
Dijk opdracht inlichtingen in te winnen, die 
het mogelijk moeten maken een dergelijk 
plan te onwerpen. Eppie kwijt zich uitne- 
mend van die taak. Zijn eerste werk is con- 
tact te zoeken met één der gevangenbe- 
waarders. Hij stelt het zo voor, dat de KP 
een aantal uniformen van de bewakers no- 
dig heeft voor één of andere operatie. 
Voorwaarde is natuurlijk, dat het mensen 
zijn, die volkomen kunnen zwijgen. Op deze 
wijze krijgt hij 15 namen. Ieder van deze 
mensen wordt bezocht en uit de inlichtin- 
gen, die zij omtrent hun collega's verstrek- 
ken komt vast te staan, dat er een viertal is, 
waarop voor 100% kan worden gerekend. 
Het totale personeel bestaat uit 150 man. 
Daarvan hebben dagelijks tien man dienst 
in het Huis van Bewaring. Het administratief 
personeel van 6 tot 8 man, heeft alleen over- 
dag dienst. De aflossing van het bewakend 
personeel heeft 'savonds om 7 uur plaats. 
Met den adjunct-directeur, die de plaats in- 
neemt van den te Amersfoort opgesloten di- 
recteur moet men zeer voorzichtig zijn. 
Zodra deze inlichtingen verkregen zijn 
wordt verder contact opgenomen met de 
vier mannen, die volkomen betrouwbaar 
zijn. Voordien is met de bewakers nooit 
gerept over een plan om de gevangenis te 
kraken. Dit stadium is nu echter voorbij. 
Hoewel geen hunner iets weet van het feit 
dat ook anderen inlichtingen verschaffen, 
blijken alle bereid verder mede te werken. 
Hetgeen zij mededelen is derhalve onmid- 
dellijk controleerbaar door de van ande- 
ren ontvangen gegevens. 
Zo krijgt men de beschikking over een 
volledige lijst van alle gevangenen, welke 
dagelijks wordt aangevuld. Ook de roos- 
ters van dienstdoend personeel staan re- 
gelmatig ter beschikking, terwijl het even- 
eens mogelijk blijkt door middel van de 
bewakers berichten met de gevangenen 
uit te wisselen. Dit zal later van grote be- 
tekenis blijken. 
Er worden plannen gemaakt voor de over- 
val en met de bewakers besproken. Alles 
moet er op gericht zijn de aandacht der 
Duitsers van een medewerking der bewa- 
kers af te leiden. Deze mogen niet de dupe 
worden, mede niet omdat het contact met 
hen voor de toekomst van te veel belang 
kan zijn. Dit is niet eenvoudig. Wil men 
zonder brokken maken binnen komen, da» 
zal het noodzakelijk zijn over valse sleu- 
tels de beschikking te hebben. Om acht uur 
'savonds worden alle sleutels van het Huis 
van Bewaring overgebracht naar de Bijz. 
Strafgevangenis. Ze blijven daar onder top- 
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zicht van den brigadier tot de volgende 
morgen zeVen uur. Des nachts wordt de 
deur alleen geopend, nadat een tevoren 
vastgesteld wachtwoord is gegeven. Dit 
wachtwoord komt elke dag in gesloten en- 
veloppe van de SD bij de directie. Klopt 
het, dan mag de portier de sleutels uit de 
BSG gaan halen om de deur te openen. Bo- 
vendien is het niet mogelijk de deur van 
het H. v. B. van de buitenzijde met 'n sleutel te 
openen, daar het sleutelgat uit voorzorg van 
een dekkingsplaat is voorzien. Daar mede- 
werking van de zijde der directie in het ge- 
heel niet is te verwachten, is 't uitgesloten 
tijdig het wachtwoord te vernemen. Wil de 
overval met 't gebruikmaken van valse sleu- 
tels gelukken, dan Is 't alleen mogelijk via 
de BSG; over een tweetal binnenplaatsen 
kan men dan in het H. v. B. komen. Men 
moet dan echter de woning van den ad- 
junct-directeur, die licht slaapt, passeren, 
waarom er de voorkeur aan wordt gege- 
ven met aten schip of praam de gracht over 
te steken. Daarvoor heeft men een pand 
aan den Grachtwal nodig, waar de jon- 
gens tevoren kunnen worden ondergebracht 
en waarheen de gevangenen kunnen wor- 
den gebracht om daar via de achterzijde 
van het huis en Achter de Hoven in de 
stad te verdwijnen. 
Begonnen wordt met het namaken van de 
benodigde sleutels. Dit is niet zoo eenvou- 
dig. De vertrouwde bewakers moeten des 
nachts wasafdrukken nemen, waarna een 
smid er afgietsels van maakt. Vervolgens 
worden de sleutels door de bewakers ge- 
probeerd en dikwijls blijkt het dan nodig 
nieuwe te maken. Zo gaat er een maand 
voorbij" vóór de zeven sleutels, voor de 
uitvoering van dit plan nodig, gereed zijn. 

wonnen, als twee bewakers zich bereid 
verklaren zo nodig deze balk te verwij- 
deren. 
Daar het van groot belang is, dat alle 
deelnemers aan de overval zich in het ge- 
bouw volledig zullen kunnen oriënteren, 
wordt voor elk hunner een plattegrond ge- 
maakt, zodat ieder zijn opdracht naar be- 
horen zal kunnen uitvoeren. 
Het is inmiddels half November gewor- 
den, als de illegaliteit te Leeuwarden een 
zware slag ontvangt door de arrestatie 
van een zestal vooraanstaande figuren. 
Eén hunner worden de duimschroeven zeer 
zwaar aangedraaid. Hij werd gearresteerd 
in de nacht van 18 op 19 November in een 
perceel aan den Harlingerstraatweg en 
overgebracht naar het' SD-gebouw, de 
Spaarbank aan het Zaailand. Hier werd hij 
opgesloten in een kleine cel van een me- 
ter in het vierkant. Voedsel kreeg hij nau- 
welijks, doch de vele verhoren gingen re- 
gelmatig met zware mishandelingen ge- 
paard, zodat hij na drie dagen marteling 
wel iets moet zeggen. ledere illegale wer- 
ker houdt zich het hart vast, want de ge- 
arresteerde weet zeer veel. Hij noemt en- 
kele namen, waarvan de gevolgen naar 
zijn mening niet ernstig kunnen zijn en 
prompt volgt een stroom van arrestaties. 
Doch hij voelt op de duur meer te moeten 
loslaten. Hij slaakt een noodkreet, waarin 
hij zegt het volgend verhoor zeker niet te 
kunnen doorstaan. 
Dan vinden besprekingen plaats tussen 
KP, LO en NC, doch men wil nog niet on- 
middellijk tot de meest drastische maatre- 
gelen besluiten. De NC zal eerst nog pro- 
beren de betrokkene vrij te kopen. 
Inmiddels wordt voortgegaan het plan voor 
de overval op de gevangenis verder uit te 
werken. Men is in contact gekomen met 
een Officier van het Leeuwarder Politie- 
corps en deze oppert de mogelijkheid het 
H. v. B. binnen te komen door middel van 
een insluitingsbevel. Politiemannen, die 
arrestanten moeten overbrengen, zijn al- 
tijd van een dergelijk formulier voorzien. 
Hij vyil een origineel formulier ter beschik- 
king stellen, mits dit weer terugkomt. Dit 
formulier wordt onmiddellijk nagemaakt 
en de plannen dienovereenkomstig gewij-' 
zigd. Het vergemakkelijkt de zaken aan- 
merkelijk. Er wordt contact gezocht met 
enkele ondergedokenen Leeuwarder poli- 
tiemannen en één hunner, Berend, is bereid 
mede te werken, Berend en een KP'er zul- 
len zich in politie-uniform steken en met 
een drietal arrestanten zich naar het Huis 
van Bewaring begeven. Tevoren is opge- 
beld over hun komst en zijn zij voorzien 
van het valse insluitingsbevel. Op deze 
wijze moet de eerste groep van vijf man 
binnenkomen. Zij moeten geruischloos de 
eerste bewakingsposten en het^-administra- 
tief personeel buiten gevecht stellen en 
daarna de overige KP'ers binnen laten. 
Een groep van zes man moet zich instal- 
leren in een pand op de hoek van de Ge- 
dempte Keizersgracht en de Oosterkade, 
vanwaar men de toegangswegen tot het 
Huis van Bewaring en de brug naar het 
voorterrein onder vuur kan nemen. Deze 
ploeg zal alleen moeten optreden, wanneer 
de zaak fout loopt. 
Op Zaterdag 2 December blijkt, dat de 
plannen tot het loskopen van den gearres- 
teerde niet zullen slagen en dan wordt de 
opdracht om de gevangenis te kraken defi- 
nitief verstrekt. 

Alle moeite schijnt voor niets als één van 
de bewakers met de mededeling komt, dat 
op last van de SD 's nachts de buitendeur, 
die toegang moet verlenen, van binnen met 
een dwarsbalk gesloten moet worden. 
Doch  ook dacs   moeilijkheid   wordt  over- 

Wordt 
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RIET  HOOGLAND: LENTE 
IN     SCHEVE HINGEN 

Het gebeurde in Scheveningen, 1941, 
Strafgevangenis. 
.... Een gedroogd plantje, een simpel 
bloempje, een bosviooltje maar .... 
Een teer violet natuurgezichtje met mos- 
groene blaadjes, nog de geur van het bos 
bij  zich  dragende  
Een groet van hem, die het stuurt, maar 
óók een groet uit de ontluikende na- 
tuur   
„Kijk!" zegt het viooltje, „kijk! Ik bloei 
al, het is voorjaar buiten. Het is Lente! 
Ik bloei al: zie je wel, hoe mooi ik ben? 
Zo bloeien er nu tientallen, honderden 
duizenden.... Viooltjes in de bossen, 
madeliefjes in de weilanden, dotters in 
het water,   tormentil  aan  de  slootrand, 
brem   bij   de  heidezoom  
„Ik ben een groet uit de natuur, een 
groet van de lente," zegt het viooltje. 
„Meik heeft mij geplukt om naar jou ge- 
zonden te worden: zul je me goed be- 
waren? Jij kunt de lente niet zien, je kunt 
óns niet zien. En daarom kom ik naar 
je toe, want je zult weten, dat het lente 
is...." 
„Je zult weten, dat het lente is " Ja, 
wij die binnen zitten, hoe zullen wij dat 
weten? Wij zijn niet buiten, wij kunnen 
niet zien, hoe de boterbloemen, mar- 
grieten en madeliefjes bloeien. We zien 
alléén de blauwe lucht. Een klein vier- 
kantje vanuit de cel, een groot vierkant 
vlak buiten, tussen de hoge grijze, met 
flessenbodems  bezette   muren  
Het is. lente. We zien het wel aan de 
meeuwen, die krijsend over onze hoofden 
scheren, als we luchten, en blinkend wit 
flikkeren tegen de blauwe hemel, de leiv 
tehemel, zodat het pijn doet aan onze 
ogen. En we zien het aan de zon, die 
blikkert tegen de hoge rood-sienen E(iuur 
van de bijzondere strafgevangenis. 
We zien het ook aan het grassprietje, het 
enige stukje groen, dat stilletjes groeit 
op een verborgen plekje in de hoek van 
de wandelplaats en waar geen spiedend 
oog het nog heeft ontdekt en verwijderd. 
Lente Een wereld van verlangen ligt 
er in dit woord, een belofte van zorge- 
loosheid en vrijheid.... Vrijheid, vreemd 
woord    Lente en vrijheid  
Vind je het vreemd, dat je tranen in de 
ogen kunt krijgen als je, opgeborgen tus- 
sen vier muren, denkt aan de lente bui- 
ten in de vrijheid? Dat je zou kunnen 
verlangen,   wérkelijk  verlangen,   om  te 
gaan waarheen je zou willen, dat je  
ja,  wat  al  niet  zou  kunnen  en  willen 
doen bulten  
Och, zolang je hier 's winters zat, schul- 
dig of onschuldig, ging het nog, de koude 
en bevroren aardappelen niet meege- 
teld; maar hoor eens vanuit de cel de 
vogels tjilpen, zie de zon eens schitte- 
ren? / 
Voor velen was de lente daar een mar- 
teling, voor de velen die er naar snak- 
ten er uit te lopen I 
 Diet kwam terug van het verhoor op 
het Binnlenhof. Haar gezicht was behuild: 
„Nee, ik huil niet om het verhoor! Ik huil 
alleen maar, omdat ik zolang heb binnen- 
gezeten en nu zag, hoe groen buiten de 
bomen zijn. Alles zó groen! Alles! En 
don nu weer naar binnen te moeten. 
O ja, ik ben wel consequent, ik wist wat 

de gevolgen waren, maar tegen de lente 
hier kan ik niet! Laat me maar even " 
Toen heftig: .„Jullie snappen het zeker 
niet, jullie hebben niet gezien, hoe het 
buiten is. Jullie zijn haast vergroeid met 
dit muffe, bedompte hok hierl" 
Dit was tegen ons, de twee gangloop- 
sters. Wij stonden met alle vrouwen in 
contact, omdat we de gehele dag op da 
gangen moesten werken. 

Jeannette droeg het innerlijk. Ze was hier 
nog niet zo lang, maar een dag of tien, 
twaalf. Ze had dus al een stukje lente 
meegemaakt. Jeannette was een voor- 
beeldige gevangene, ze lanceerde nooit 
hatelijkheden aan het adres der bewa- 
king, klaagde niet en maakte geen op- 
merkingen over het eten of drinken. Ze 
was voorlopig in gijzeling gezet voor 
een of ander feit. Haar drie kinderen 
had ze bij haar moeder gelaten en hun 
gezegd: „dat mammie uit logeren 
ging...." 
Vera en ik waren haar, voor zover het 
kon, op allerlei wijze terwille. Ik infor- 
meerde via de „Flurwarters" naar haar 
man, gaf en kreeg de groeten terug. We 
raadden haar aan toch vooral meer te 
eten en beloofden goed te zullen uitzien 
naar post, die maar niet kwam. Tot er op 
zekere dag een pak bezorgd werd. De 
Oberwachtmeisterin, door ons „Dribbel" 
genoemd, verwijderde het papier van de 
doos en zette het gestuurde zonder fee- 
langstelling op de hoek van de tafel neer. 
Het was Dinsdag en „Boekenfrits" de 
gevangenisbibliothecaris, liep zijn waar 
aan te prijzen, Vera sjouwde boeken van 
en naar de kar de gangen in en ik ging 
Jeannette op de hoogte stellen: tik-tik-tik. 
„Ja....?" 
„Er is een pakje voor U gekomen." 
„Heerlijk. Zou ik het krijgen?" 
„Waarschijnlijk wel.  Kleding  gaat altijd 
door." 
„Is er een brief bij?" 
„Weet ik niet, maar dat zal wel. Die zult 
U heel waarschijnlijk niet krijgen. Mocht 
er echter een inzitten, geeft U mij dan 
toestemming hem voor U te lezen, dan zal' 
ik de inhoud overbrengen." 
„Natuurlijk graag zelfs, als je wilt!" 
Ik vloog terug. Dribbel was „nach vor- 
nen" en kon nog wél even wegblijven. 
Toch kon je niet weten! Onderweg liep 
ik Vera bijna ondersteboven, die net op 
het laatste nippertje met veel acrobati- 
sche bewegingen een hoge stapel boe- 
ken zó wist te lanceren, dat het nog juist 
goed ging, 
„Kom gauw mee!" haastte ik. 
Ik opende de doos en bovenop lagen 
twee brieven, niet dichtgeplakt. Dat was 
een bof. Vera nam dé ene voor haar re- 
kening en ik de andere. Vera had een 
brief van Jeannette's Moeder. De mijne 
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was kort van inhoud, geschreven in een 
rond kinderschrift. Twee velletjes, waar- 
van het ene enkel krassen bevatte met 
de toelichting: 
„Dit is een  tekening van Jan-Wim." 
Het  tweede  velletje bevatte.- 

„Lieve Mammie, ik doe erg mijn best 
op school en heb een zeven voor 
mijn taal. Het is erg prettig bij Oma. 
Jan-Wim is ook zoet en Ineke ook. 
Dag Mammie. Kom je gauw terug? 
Kusje van 

Hans," 
Terwijl ik het dichtvouwde, viel iets uit 
de enveloppe. Ik bukte me naar het voor- 
werp. Het was een klein lila bos- 
viooltje  
Driftige pasjes werden gehoord in de 
buitengang en we wisten, dat die bij 
Dribbel hoorden. Vlug de brieven in de 
enveloppen, boven op het goed in de 
doos gelegd, deksel er op, klaar. 
Hijgend met een stapel boeken kwamen 
we bij de kar van Boekenfrits aan, juist 
toen Dribbel binnenstapte en ons dus 
ijverig bezig zag. Ze ging naar binnen, 
haar kantoortje in, nam een pakje mee 
— per deutsche Dienstpost in den Nieder- 
landen — en ging weg. 
Ziezo, die was „nacht drüben", want er 
moest nog zo'n adelaarhakenkruisstem- 
pel op en bleef voorlopig nog wel even 
weg. 
Vera en ik klopten bij Jeannette aan en 
zeiden elk onze van buitengeleerde tek- 
sten   op.   Vooral   het   briefje   van   Hans 
ontroerde haar! 
Onder de indruk keerden we terug naar 
de tafel. Ineens deed Vera een greep er- 
onder. Het viooltje. Jeannette's viool- 
tje.... 
We keken elkaar aan. „Er weer in doen?" 
Vera aarzelde, ik aarzelde. 
„Neen!" besloot ik toen, „geef het Jean- 
nette. De brieven krijgt ze toch niet, en 
dan heeft ze in ieder geval toch iets van 
haar kinderen." 
„Ja", vond Vera, „dat is zo. Ik ga 't haar 
brengen" en ze stapte meteen achter 
Boekenfrits aan, die juist aan cel 383 zijn 
boeken wilde afgeven. Jeannette kwam 
in de deur en Vera reikte haar zwijgend 
het gedroogde bloempje over. Ze be- 
greep waar het vandaan kwam, en nam 
het gretig met beide handen vast, alsof 
ze het nooit meer wilde afstaan. Be- 
schermend legde ze toen het tere 
plantje op haar handrug en droeg het 
naar binnen. 
Boekenfrits had intussen de drie boeken 
aan     Jeannette's     celgenote     gegeven. 
Glimlachend schudde hij zijn hoofd tegen 
ons en zei: 
„Jullie durvenl" 
Even later, toen ik niet goed wist al dan 
niet bij Jeannette aan te kloppen — ik 
wilde haar aanraden het bloempje goed 
weg te stoppen met het oog op celzoe- 
king — keek ik door het „oog". 
Ik zag Jeannette zitten voor de houten 
opklaptafel: het viooltje in haar handen, 
het hoofd gebogen en tranen druppelden 
op het simpele bosbloempje- 
Een groet van de lente, een groet va« 
haar kinderen  

En ik ben weer weggegaan. 
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(H)ij petseneen*♦♦ 

G. W. J. UITERWIJK 
(Gerard) 

Met ontsteltenis nam de Friese K.P. kennis van 
het bericht, dat Gerard (G. W. J. Uiterwijk) 
de 10e Mei 1946 op Java in de strijd tegen den 
vijand is gesneuveld. 
Wie in Friesland kende den oud K.P.-er Gerard 
niet? 
En vooral de jongens van „Groep Pieke", waar- 
toe hij behoorde. Gerard met zijn altijd opge- 
wekt humeur. Welk een innige vriendschap 
ging er van hem uit en wat hadden wij altijd 
een grote steun aan hem op onze zwerftochten. 
Hoe eerlijk was hij en oprecht. Hij wist, waarvoor 
hij streed en dat die strijd hem opgedragen 
was door God. Bij elk gevaarlijk werk dat er 
gedaan moest worden steeg de bede als hoor- 
baar op uit zijn hart: „O God, staat Gij ons bij 
en breng ons allen weer behouden thuis; maar 
Uw wil geschiede." 
Ik ga niet een opsomming maken van wat Gerard 
voor ons arm en vertrapte Vaderland heeft ge- 
daan. Dit zou mij trouwens ook niet mogelijk 
zijn; maar Gerard zou het ook niet willen, 
want niet hij heeft gewerkt, maar God door 
hem. Niets was hem te zwaar en altijd was hij 
vol vuur om het onrecht, dat er zoo grenzeloos 
geschiedde, mee ongedaan te maken. Wat was 
hij intens blij en dankbaar dat de vijand hier 

,was verdreven. Maar dat was nog niet genoeg. 
Ook Indië, zijn schone geboorteland, moest 
worden bevrijd van de Jappen en andere elemen- 
ten, die daar nog de scepter zwaaiden. 
Nadat zijn taak als Groeps- en waarnemend 
Sectie-Commandant der Sabotagegroepen te 
Leeuwarden was afgelopen, meldde hij zich 
spontaan als vrijwilliger bij het Corps Mari- 
niers, om na een zware opleiding in Amerika 
en Engeland als Korporaal der Mariniers naar 
Indië te  gaan. 
Ook hij heeft na de bevrijding van Nederland 
en de capitulatie der Jappen teleurstelling onder- 
vonden, evenals zovele andere oud-strijders. 
Wat moet dat wachten daar voor de poorten 
van Indië hem hebben bedroefd. Hoe sterk was 
zijn wil om ook daar het aangedane onrecht 
te niet te doen en de door de Jappen opgeleide 
extremisten te straffen. Nu is hij in de strijd 
tegen de extremisten, die nog over een groot 
gebied van Java zware terreur uitoefenen, ge- 
vallen. Het was Gods wil, maar  Hoe tref- 
fend en scherp stond het vermeld op zijn rouw- 
kaart: „Hij gaf zijn leven vóór en ontving be- 
lofteschending en teleurstelling van het Vader- 
land." 
Gerard, waren er meer mensen zoals jij. Wij 
zullen je nooit vergeten en zullen steeds heel 
dankbaar aan je terug denken. 
Moge heel Nederland het weten met welke geest 
jij bezield was en dat het met jou één zijner 
beste zonen verloren heeft. 
God heeft je nu geroepen en verlost van alle 
aardse zorgen, pijnen en teleurstellingen. Geve 
God je familie de troost om dit zware verlies 
te dragen. 
Laat ons allen doorstrijden zoals Gerard het 
gedaan heeft, totdat het Recht weer zegeviert. 
Gerard,  Vriend,  rust in Vrede. 

PIEKE. 

HENDRIK HEKKING 

12 Maart 1946 was het een jaar geleden, dat 
de Duitsers te Amsterdam als repressaille voor 
de aanslag op Rauter een aantal mannen neer- 
knalden. 
Tot hen behoorde  ook Henk Hekking. 
Hij gaf zich in de georganiseerde verzetsstrijd 
zoals hij was, spontaan en met inzet van al zijn 
krachten. 
In verband met z'n jeugdige leeftijd ging hij 
„slechts" als koerier op pad, maar bij de uit- 
voering van die taak beschaamde hij menigen 
oudere. Altijd en voor alles kon op hem een 
beroep worden gedaan en hij deed z'n werk 
met de hem eigen opgeruimdheid. Hier een 
opsomming te geven van hetgeen door hem 
gepresteerd werd, het zou slechts een onvolledige 
vermelding van meer of minder belangrijke 
feiten zijn; hoofdzaak is, dat het werd gedaan 
in een eerlijk besef van plicht, gemengd met 
jeugdig vuur en afkeer tegen de daden van den 
bezetter. 
Henk werd opgepakt bij een razzia, naar Amers- 
foort overgebracht, doch zou zichzelf verloo- 
chend hebben als hij niet had getracht te ont- 
vluchten. Het gelukte hem en hij vluchtte naar 
een in verband met het verzetswerk hem bekend 
K.P.-adres in de omgeving. In de nacht werd 
juist een overval op het hem toegewezen onder- 
komen gedaan; hij werd gepakt temidden van 
veel bezwarend materiaal en de dood was on- 
vermijdelijk  
Nu, ruim een jaar na de grote moordpartij te 
Amsterdam, gaan onze gedachten als vanzelf 
naar de Weteringschans en we vragen ons af 
wat er in dezen jeugdigen verzetsman op die 
vreselijke ochtend moet - zijn omgegaan. Ach, 
we behoeven het eigenlijk niet te vragen. Na- 
tuurlijk zijn de gedachten van dezen jongen 
gegaan naar z'n moeder, z'n vader en z'n zus- 
ters  
En wij? 
Na een jaar staan we even stil temidden van 
het om ons razende leven en vragen opnieuw 
of het alles verantwoord is geweest. Waarom 
juist hij en niet wij? 
Het is een vraag die ons voortdurend blijft 
pijnigen. Troost vinden wij slechts in de weten- 
schap; dat over leven en over dood niet door 
ons, niet door de Duitsers, maar door een 
Hogere Macht werd en wordt beschikt. 

C. v. H. 

KLAAS WIERDA 

Drie broers vielen op één dag 
11 April 1945. Deze datum staat in ons geheugen 
gegrift en zal nimmer worden vergeten. Vier dagen 
vóór de bevrijding van Friesland werden te Dron- 
rijp dertien jonge mannen, zonder enige vorm van 
proces, als represaille, neergeveld. De N.B.S. had 
die nacht opdracht gekregen om met hun sabotage- 
handelingen te beginnen. In het kader van deze 

»handelingen moest ook de brug te Dronrijp worden 
onklaar gemaakt, om de Duitsers te beletten snel 
op de vlucht te slaan naar Holland. Als represaille 
voor deze daad werd een groep van veertien 
jonge mannen, die wartn gearresteerd, voor de 
beulen gesleept en bij diezelfde brug neergeknald. 
Eén der slachtoffers is als door een wonder ge- 
spaard gebleven; hij werd doodgewaand en alzo 
achtergelaten. Van vele van deze gevallenen was 
omtrent" illegale actie bij de Duitsers niets bekend, 
terwijl er ook jongens bij waren, die totaal overal 
buiten stonden. Echter waren er ook anderen. Wij 
noemen hier in het bijzonder onze L.O.-medewer- 
ker Klaas Wierda, schuilnaam Klaas Jr. Voor zijn 
ouders is de slag wel bijna ondragelijk geweest. 
Drie van de vier zonen in één slag ontrukt aan 
hun geliefden. 
Drie van onze beste illegale werkers uit één gezin 
vonden  samen  de  dood  te  Dronrijp  op  11   April 
1945,-vier dagen voor de bevrijding  Deze slag 
scheen schier te zwaar voor ons en in het bijzonder 
voor de ouders, broer en verloofde. Deze tragische 
gebeurtenis heeft wel in het bijzonder een domper 
gezet op onze bevrijdingsfeesten en zal dit steeds 
blijven  doen. 
Als er ooit een trio geweest is tijdens de bezetting, 
dat actief was, dan is het wel dit geweest. Welk 
een enorme activiteit ging er van deze broeders 
uit. Is het werk van Mark en Hiele van de laatste 
tijd te noemen. Klaas Jr. behoorde zeker bij de 
veteranen. Steeds vond zijn hand wel werk om den 
vijand afbreuk te doen. Om zo eens enkele feiten 
te noemen. Toen de bange Nederlanders heel hard 
met hun radiotoestel naar de moffen liepen, daarbij 
hun aandeel in de strijd tegen de geallieerden vrij- 
willig leverde, was het Klaas, die de formulieren 
en de stempels uit de vingers van de moffenknech- 
ten haalde, daarbij even een paar van de beste toe- 
stellen meenemende. Toen het werkadres van onze 
falsificatis werd opgerold, was het Klaas, die in 
dit pand stond, terwijl de moffen de hielen nog 
niet hadden gelicht, hierbij nog waardevol mate- 
riaal uit hun handen reddende. Het laatste jaar 
was Klaas Jr. verbonden aan onze L.O.-Centrale 
Friesland. Veel en nuttig werk is in die tijd door 
Klaas verricht. Bij dit laatste werk heeft hij veel 
steun gehad van zijn jongeren broer Hiele, die 
eveneens altijd klaar stond om werk voor de L.O. 
uit te voeren. 
Was er wel één adres, dat zo in de branding stond 
als dat van de Wierda's? Wanneer er iemand was, 
die moest onderduiken, een Ausweis hebben of 
persoonsbewijs, die financieel geholpen moest wor- 
den of van levensmiddelenbonnen moest worden 
voorzien, dan was het vaak: „Even naar de Wier- 
da's, Klaas weet wel raad." Ja, Klaas wist wel 
raad. 5 Jaren heeft Klaas op de bres gestaan om 
anderen te helpen; 5 jaren heeft Klaas in de voor- 
ste linies   gevochten en is daar gevallen   vier 
dagen   voor   de   bevrijding  
Wij weten, dat deze vaderlandse held, die in het 
geloof heeft gestreden, ook in het geloof is geval- 
len. Hij zou niet willen, dat wij hem en zijn broers 
gaan wreken  maar angstig vragen wij ons af, 
of wij onze verplichtingen ten opzichte van hen in 
deze tijd wel ten volle nakomen  
Aan ons is de taak er voor te zorgen dat voor 
100% kan gezegd worden: Zij vielen niet tever- 
geefs. 

AUKE. 
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édï Pieter Metz, geb. 19 Aug, 1903. Gearr. 
13 Sepl. 1941 te Hilyersum, vla Wetering- 
schans, Scheveningen, Amersfoort naar 
Neuengamme. Had hier nr. 8191 in block 
5. Volgens bericht overleden 26 Maart 
1943. Wie heeft hem in de tijd van 
Aug. 1942^-Maart 1943 in Neuengamme 
gekend en kan iets over hem mede- 
delen? 

663 Hendrik Wollendorp, geb. 18-9-96 te 
Schiedam. Gearr. te Vlaardingen op 25 
Juni 1941. Overgebracht naar Schoorl, 
vandaar naar Amersfoort, daarna naar 
Neuengamme, Oraniënburg en Dachau. 
In September 1944 overgebracht naar 
een onbekend kamp. 

De 
tingen 

P.R.A 
over 

. te Den Helder verzoekt inlich- 
de gedragingen van: 
^^ Harm.     de     Jonge, 

geb. 4-U-1917 te 
Vlagtwedde, ' (ge- 
huwd met G. M. 
Borgo); chauffeur- 
monteur, wonende 
Beltstr.  18a,  te Hip^ 

polytushoef,   van 
Aug.    1944    tot    de 
bevrijding    ingeslo- 

ÉSi geweest in het con- 
centratoekamp 

Dachau-Ins. 

Kanttekeningen 
De Contactdag van de GOIW te Oisterwijk ligt 
weer enkele dagen achter ons. In diverse bladen 
heeft men de verslagen kunnen lezen. Rustig heeft 
men het gesprokene kunnen overdenken. En dan 
komen de vragen, beter gezegd, dan komen de 
problemen. Want ook deze Contactdag heeft ons 
weer midden in de problemen der oud-illegaliteit 
gebracht. En over deze problemen zijn reeds ellen- 
lange verhandelingen geschreven, urenlang is er- 
over geconfereerd en ook nu zou het niet moei- 
lijk zijn over de vele vragen van deze Contactdag 
een uitvoerig artikel te schrijven. 
Maar laten wij het nu bij enkele opmerkingen: 
En dan zijn het wel speciaal de onderwerpen zui- 
vering en berechting die onze aandacht trekken. 
Zeker, er is op de zuivering hier en daar ge- 
rechtvaardigde critiek, en bij grote groepen van 
oud-illegale werkers heeft een en ander tot teleur- 
stelling geleid. De vraag is echter, hoe deze teleur- 
stelling wordt opgevangen. En dan is het gevaar zo 
groot, dat men in kleine kringen elkaar blijft op- 
warmen, dat men stelselmatig de geest van onte- 
vredenheid aankweekt. En wanneer dan gevraagd 
wordt, wat tegen de slechte gang van zaken bij de 
zuivering moet worden gedaan, neigt men er wel 
eens toe over, de gedachte van illegaleKP's naar 
voren te brengen. 
Aangenomen, dat dit niet serieus is bedoeld, deze 
mentaliteit geeft toch te denken, want het houdt 
in, dat men toch niet geheel terugdeinst voor on- 
wettige middelen. 
In dit verband is het te betreuren, dat in bezet- 
tingstijd steeds gesproken werd van illegaal en 
illegaliteit, terwijl in wezen, het verzet gevoerd 
werd, juist tegen de onwettigheid, tegen de illega- 
liteit  van  den  bezetter.   En  dat  het  verzet  werd 

fevoerd om de wettelijte, de legale weg te blüvan 
bewandelen. 
Wij hebben nooit de pretentie gevoerd, «rsreffig 
te zijn, maar hebben ons integendeel ingezet, ter 
bescherming, ter verdediging van onze hoogste 
rechten en wetten, zoals wij die gewaarborgd za- 
gen in een gezonde democratie. En daarom kan 
ook onze strijd ook nu alleen zijn de handhaving 
van deze wettelijke weg, en moeten wij elkaar stel- 
selmatig waarschuwen niet af te dwalen van de 
legale weg, ook al wordt Jan Klaassen niet letter- 
lijk of figuurlijk aan de galg gehangen. 
Met het signaleren van de fouten zijn wij er niet. 
Er moet noodzakelijk volgen, het bespreken van 
alle mogelijkheden die nog openstaan. En een 
van deze mogelijkheden, die te weinig wordt aan- 
gegrepen, is onze volksvertegenwoordiging. Zoals 
elke Nederlander, heeft ook de oud-illegale wer- 
ker de plicht, zich in zijn eigen politieke partij op 
deze problemen te ^erpen. Hierover behoeft op 
deze plaats niets meer gezegd te worden en kun- 
nen wij verwijzen naar de verschillende artikelen 
in De Zwerver, die dit punt behandelen. Zie b.v. 
De Zwerver van 1 Juni,het artikel over de Rechts- 
staat. Ook is er een gevaar, dat wij het Neder- 
landse volk menen te kunnen verdelen iM twee 
scherp gescheiden groepen van aan de ene kant 
Nederlanders zonder smet of blaam, en daar tegen- 
over en op grote afstand daarvan staand, de rest van 
het Nederlandse volk, waaronder zich dan bevin- 
den de collaborateurs enz. En het is ten enenmale 
niet mogelijk om deze scheidslijn zo scherp te 
trekken, en juist de vele nuanceringen tussen goed 
en kwaad maken het probleem van de zuivering 
zeer gecompliceerd. 
Was er na de bevrijding voor de oud-illegaliteit 
een adviserende taak inzake zuivering en be- 
rechting, thans moeten wij zeggen, dat deze taak 
overgegaan is naar de verschillende politieke par- 
tijen en via deze naar de volksvertegenwoordiging. 
Wie dit ontkent, en dus thans nog een taak ziet 
voor de illegaliteit afzonderlijk, is in wezen niet 
democratisch en toont daarmede de historisch ge- 
groeide verhoudingen in ons volk niet naar zijn 
waarde te begrijpen. Wil dit alles nu zeggen, dat 
wij ons als oud-illegale werkers geheel terug moe- 
ten trekken? 
Dat moet wèl voor zover het betreft het zich in 
georganiseerd oud-illegaal verband bemoeien met 
deze problemen, maar niét wat betreft het in eigen 
politieke partij scherp naar voren brengen van 
ons standpunt. » 
Dat is een ontzaglijk zware taak, die wij aller- 
minst willen ontkennen en die ook zijn teleurstel- 
lingen zal meebrengen; maar een andere mogelijk- 
heid is ér niet, tenzij wij de machtsstaat propa- 
geren. 
Problemen als massa-loslating van geïnterneerden 
e.d. raken het gehele Nederlandse volk en niet 
alleen de oud-illegaliteit. 
Dit alles zou ik willen noemen: „De weg terug" 
van den illegalen werker, de weg terug naar nor- 
male verhoudingen, de weg terug ook naar een 
normale werkkring. Maar deze weg kost zelfop- 
offering, zelfbeheersing en is nog zwaarder dan 
onze strijd in bezettingstijd. Wil dit nu zeggen, 
dat wij ons maar moeten laten drukken en douwen 
naar plaatsen, waar wij ongevaarlijk zijn gewor- 
den? Neen, zeer zeker neen. Maar ook daarvoor 
moeten we onze normale wegen weer gebruiken. 
Dit kan in bepaalde gevallen leiden tot onrecht. 
Maar toch blijft het de enig mogelijke weg om een 
gezonde democratie te krijgen. 
Oud-illegale werkers, wij hebben- gepretendeerd 
een goede kern te zijn van het Nederlandse volk. 
Laten wij dan nu weer tonen onze vaste wil en 
onze offervaardigheid, om daardoor weer te zijn 
een goede kern in het volk, maar nu in ander 
verband. 
Tenslotte: leest ook het ernstig, waardig woord 
dat H.K.H. Prinses Juliana voor de radio sprak, 
en dat elders in dit Wad is opgenomen. 

D.  M. 

ADVERTENTIES 

* 

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). 

Gelieve brieven op advertenties voor- 
taan, met vermelding van het nummer 
op de envelop, alleen te zendem aam: 
Bureau „De Zwerver", Nic. Witsenstraat 
21, Amsterdam-C. 

DEELGENOOT. 
Steller dezes is ruim 20 jaar als aannemer 
werkzaam geweest, doch door oorlogsge- 
weld thans onmachtig zijn beroep uit te 
oefenen. Daar hij over rijke ervaring be- 
schikt, zoekt hij een gevestigde aannemer 
om als deelgenoot gezamenlijk werken «it 
te voeren. Ook .genegen als uitvoerder of 
opzichter werkzaam te zijn. Brieven onder 
nr.  182 a.  d. blad. 

Wie weet een 1 e-klas restaurantkellner, die 
de leiding op zich kan nemen van hotel- 
bedrijf in de Betuwe, waarvan de eigenaar 
gefusilleerd is? Sollicitanten, die enkele talen 
spreken genieten de voorkeur. Brieven on- 
der nr.  179 a. d. blad. 

Oud-LO-er, 29 jaar, vlot spreker en verko- 
per, zag zich gaarne geplaatst als verte- 
genwoordiger ener gevestigde firma. Bij 
voorkeur levensmiddelenbedrijf in het 
Noorden des lands. In het bezit van de daar- 
voor vereiste vakdiploma's. Goede referen- 
ties. Brieven onder nr. 176 a. d. blad. 

Welk meisje is genegen voor hulp en gezel- 
schap gedurende de zomermaanden met 
klein gezin (man ex. pol. gev.) mee te gaan 
naar landhuis in Hoog-Soeren. Condities 
nader te bespreken. Brieven onder nr. 181 
a. d. blad. 

Gevraagd op moderne étage-woning te 
Amsterdam een flink degelijk meisje voor 
dag, of dag eft nacht. Prettige werkkring, 
goede verzorging en aardige eigen zit- 
slaapkamer. Wij zijn desgewenst bereid om 
evt. jong meisje Christelijke leiding te ge- 
ven. Brieven met volledige opgave en re- 
ferenties onder nr.  177 a. d. blad. 

Gevraagd een electro-monteur, volkomen 
bekend met de aanleg en reparaties aan 
electr. licht- en krachtinstallaties; enigszins 
bekend met radio strekt tot aanbeveling, 
diploma's geen vereiste, doch moet beslist 
vakman zijn. Bij gebleken geschiktheid vast 
werk   verzekerd.   Oud-ill.   werkers   genieten 
de voorkeur. Brieven onder nr. 178 a. d. 
blad. 

Getrouwd: 
GIJSBERT JAN NUMAN 

en 
AUGUSTA   ANNA   MARIA   ROELFSEMA 

Putten,   Harderwijkerstraat   83. 
Beekbergen, Berg en Dalweg 1. 
Toekomstig   adres:    Putten,   Harderwflker- 
straat  83. 
Verloofd:' 

LEN KONING REPELIUS 
en 

JOOP DIJK 
Groningen,  22   Juni   1946. 
Heereweg   73. 
Nassauplein   19. 
Receptie: 4—5.30 uur in Hotel „De Doelea" 
Grote  Markt. 

Tot onze grote blijdschap schonk de Heere 
ons een dochter. We gaven haar de naam: 

CORNELIA. 
Nijkerk, 2 Juni  1946. 
Geref.   Pastorie, 

P.  H.  Pellicaan 
G. Pellicaan-v. Wageningen. 

Wie kan ons mededelen, wanneer het con- 
centratiekamp Natzweiler (Erzingen) werd 
bevrijd? 

Aangeboden in oud-L.O.-gezin eenvoudig 
rustig pension in Gelderse Achterhoek. Pen- 
sionprijs /3,50 p. d. p. p. Brieven onder nr. 
180 a. d. blad. 
iiiniiiiiiiiiiiiiniiirijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiitiiiiiiiiijiiiiiiiiir 
MEDEDELING. 
In verband met het vertrek van den Oud- 
Secretaris der LO en Stichting 1940—'45 afd. 
Heiloo, is het correspondentie-adres thans: 
O. de Ruiter, Kerkelaan H 48 te Heiloo. 
ALMEN-HARFSEN. 
In verband met een te houden reunie, wor- 
den principiële onderduikers, die in Almen, 
Harfsien en naaste omgeving gastvrijheid 
hebben genoten en nog geen uitnodiging 
ontvingen, verzocht hun adres te melden 
aan het POR-comité, secretaris T. Enserink, 
,.De Huurne", post Almen, Gld. 

B < 
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Losae.i 28 
Het internationaal milieu van verzetslieden, 
waarin het Congres van Praag me bracht, 
was voor mij aanleiding om mijn gedachten 
eens te laten gaan over de verschillen en 
overeenkomsten, die in de diverse landen 
hebben bestaan wat betreft de ondergrond- 
se strijd tegen het nazidom. Van verschil- 
lende gesprekken, die ik daarover voerde 
en uitlatingen, die ik opving, heb ik enkele 
aantekeningen gemaakt, die me wel de 
moeite waard leken om uit te werken. 

Het meest interessant is wel de vraag: Wat 
is bij de verschillende volken, die ten prooi 
vielen aan een langdurige Duitse bezetting, 
de diepere ondergrond van het verzet ge- 
weest. Van welke aard waren in laatste 
instantie de beweegredenen en motieven, 
die de verzetsgeest en de verzetshouding 
deden rijpen en onderhielden? Wat was 
m.a.w. de internationale achtergrond van 
het verzei? 
Ik geloof, dat we er niet aan behoeven 
te twijfelen, dat minstens drie factoren- 
complexen een rol gespeeld hebben, die we 
resp. zouden kunnen aaduiden met: Ie, het 
nationale, 2e. het politieke, 3e. het reli- 
gieuze aspect. 
t>qar is allereerst zeker een reactie van het 
nationale bewustzijn tegen den vreemden 
indringer, die de souvereiniteit en onafhan- 
kelijkheid van de natie in gevaar bracht 
of aantastte welke van invloed is geweest 
op het ontstaan van de verzetsgeest. Ook 
kan niet ontkend worden, dat het verzet 
deels gebaseerd was op politieke overwe- 
gingen. Dit aspect werd belichaamd in de 
democratische geest, die zich te weer stelde 
tegen de dictatuur. Tenslotte waren er 
godsdienstige motieven, die het verzet ge- 
ïnspireerd hebben en gewoonlijk samenge- 
vat worden als de geestelijke achtergrond 
van het verzet. 
Eigenlijk is deze drieledige analyse van de 
verzetsgeest nog onvolledig, want er was 
blijkbaar ook een verzetshouding, die een 
minder scherp afgetekend democratisch ca- 
chet droeg en zich niet zozeer uitsprak 
tegen het autoritaire stelsel in het algemeen, 
maar zich slechts richtte tegen deze be- 
paalde vorm van nationaal-socialistische 
dictatuur, terwijl het nationale element 
hierbij geen overwegende en het religieuze 
element in het geheel geen rol speelde. 
Deze laatste bemerking impliceert reeds, 
dat er een onderlinge verhouding bestond 
tussen de drie genoemde aspecten; een ver- 
houding, waarmee we rekening moeten hou- 
den, als we de vraag zouden willen beant- 
woorden, welk motieven-complex de groot- 
ste betekenis gehad heeft voor de groei 
en instandhouding van het verzet. Zelfs 
wanneer we nog even abstraheren van de 
internationale verhoudingen en ons beper- 
ken tot het Nederlandse verzet dan moe- 
ten we reeds constateren, dat het al te sim- 
plistisch zou zijn het voor te stellen, alsof 
de ene groepering zich uitsluitend zou heb- 
ben laten leiden door motieven van vader- 
landse aard, terwijl de andere exclusief 
door beweegredenen van politiek of gods- 
dienstig karakter zou gestimuleerd zijn. 
Practisch was het bij onze verzetsmensen 
zó, dat verschillende van deze motieve- 
ringen samenwerkten en ongetwijfeld is dat 
ook het geval geweest bij het buitenlands 
verzet. 
Natuurlijk kan ook dan nog de vraag ge- 
steld   worden,   welk  motieven-complex   bij 

®e NATIONALE 
EN INTERNATIONALE 

^     ACHTERGROND VAN HET VERZET 

het nationale en het internatioale verzet 
gedomineerd heeft. Maar een juiste beant- 
woording van deze vraag omtrent de inten- 
siteit van de werking der drie complexen 
stelt ons voor het nog moeilijkere probleem 
van de onderlinge verhouding dier comple- 
xen bij eiken individuelen verzetsman. Wat 
was primair bij de verzetshouding en wat 
secundair? 
Wat ons Nederlands verzet betreft menen 
^e te mogen zeggen, dat bij onze Christe- 
lijke bevolkingsgroepen motieven van over- 
wegend religieus karakter primair geweest 
zijn bij hun verzetsactie, zoals o.a. duidelijk 
geïllustreerd wordt door het grote aandeel, 
dat de kerken daarin -.^nad hebben. Zonder 
twijfel waren bij actiss van deze groepen 
ook nationale motieven in het spel, maar 
zij waren secundair inzoverre zij juist ge- 
dragen werden en te voorschijn geroepen 
door geloofsovertuigingen, die liefde tot het 
vaderland als een morele plicht kennen en 
voorschrijven. 
Bij onze niet-christelijke bevolkingsgroepen 
lagen de verhoudingen uiteraard enigszins 
anders. Wat hen betreft menen wij het zo te 

\ mogen zien, dat de democratische opvattin- 
gen en reactieve gevoelens tegen de dicta- 
tuur overheerst hebben, terwijl de nationale 
motieven eveneens een secundair karakter 
droegen en op historische, sociale en andere 
gronden innig met die democratische inzich- 
ten verbonden of daarop gebaseerd waren. 
Er was dus bij de christelijke en niet-chris- 
telijke verzetsgroepen één zeer voornaam 
element, dat beiden uiteindelijk gemeen had- 
den, n.1. het nationale element waardoor el- 
ke verzetsactie gedragen en gemeenschap- 
pelijk werk werd. 
Frappant zijn de verschillen tussen beide 
groepen vooral na de bevrijding van het 
Noorden tot uiting gekomen, inzoverre de 
ene „de Weerbare Democratie" ten toon ging 
stellen om de strijd tegen het nazidom in 
diepste wezen te karakteriseren, terwijl de 
andere „de Geestelijke Achtergrond van het 
Verzet" ging prediken ter belichting van het 
karakter der voormalige verzetsbeweging. 
Wie zal uitmaken, welke van beide motie- 
ven-complexen de grootste betekenis heeft 
gehad bij ons verzet? Wij mogen ons ertoe 
bepalen op te merken, dat beide in ieder 
geval een zeer grote invloed gehad heb- 
ben en dat ze tijdens de bezetting innig sa- 
menwerkten op grond van het nationaal 
verband. 
Merkwaardig is ook, dat de Gemeenschap 
Oud-Illegale Werkers Nederland, die reeds 
na de bevrijding van het Zuiden des lands 
geboren werd, een voldoende brede grond- 
slag ter bundeling van het gros van de 
voormalige verzetslieden dacht te vinden in 
de drie bovengenoemde elementen tezamen 
genomen, zoals in haar statuten tot uiting 
werd gebracht door de woorden: Liefde tot 

het vaderlgnd en trouw aan het Oranjehuis; 
de aanvaarding van algemeen christelijke 
beginselen en de erkenning van de noodza- 
kelijkheid van een gezonde democratie. Na 
de bevrijding van het Noorden zag zich de 
GOIW N. genoodzaakt om van deze drie 
elementen de aanvaarding van algemeen- 
christelijke beginselen te laten vallen ter- 
wille van de instandhouding of totstandko- 
ming van de eenheid onder de OlW-ers. In 
de laatste maanden wordt er bovendien 
door anders georiënteerde illegaliteitsorga- 
nisaties uit het Westen bij de GOIW N. op 
aangedrongen om ook het eerste nationale 
element terwille van een grotere eenheid 
te schrappen, zodat tenslotte alléén het de- 
mocratische element als basis zou overblij- 
ven. 
Wij zijn geneigd aan te nemen, dat de 
GOIW N. na de ervaringen, die zij met haar 
vroegere concessie opgedaan heeft, niet 
meer bereid is ook dit offer nog te brengen. 

•Wanneer wij de situatie in ons eigen land 
vergelijken met die in andere landen, dan 
menen we op grond van onze indrukken en 
contacten te Praag te mogen vaststellen, 
dat het christelijk element bij geen enkele 
andere nationaliteit zo'n grote invloed ge- 
had heeft als dat bij ons het geval geweest 
is. Misschien staat België in dit opzicht nog 
het dichtst bij ons. Voor de overige landen 
echter was deze factor zeker van heel wat 
minder betekenis. Wel kan niet ontkend 
worden, dat ook in landen als Frankrijk en 
Tsjecho-Slowakije de geestelijkheid, vooral 
de lagere geestelijkheid, een belangrijk ac- 
tief aandeel gehad heeft in de strijd tegen 
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het nazidom en fascisme. Eveneens viel in 
die landen tijdens de Duitse bezetting een 
zekere opleving van de godsdienst waar te 
nemen, o.a. inzoverre het kerkbezoek fre- 
quenter werd. Maar van een van boven af 
leiding geven aan het verzet, zoals dat in 
ons land geschied is door de vertegenwoor- 
digers der Kerken met hun talrijke kerke- 
lijke en interkerkelijke acties en steunver- 
leningen, is zeker in die mate elders geen 
sprake geweest. > 
Als we het geheel overzien, kan ik niet aan 
de indruk ontkomen, dat het vooral natio- 
nale tendenzen geweest zijn, die in andere 
landen de boventoon voerden bij het verzet. 
Zeker hebben ook hier bij grote groepen 
politieke motieven een secundaire of zelfs 
primaire plaats ingenomen, hetzij als reac- 
tie van een democratische instelling tegen 
de dictatuur, hetzij als een op zich staande 
factor verband houdende met communisti- 
sche ideologieën. Evident is in ieder geval, 
dat de verhoudingen hier niet geheel aequi- 
valent zijn aan de onze, zodat ik bij deze 
beschouwing van de nationale en interna- 
tionale achtergrond van het verzet geneigd 
ben de conclusie te trekken, dat Nederland 
wat dit betreft tot op zekere hoogte als het 
ware op een eiland woonde. 
Natuurlijk zou over dit alles heel wat meer 
te zeggen zijn. We beperken ons eenvoudig 
tot enkele aantekeningen. Trouwens ook in 
andere opzichten zijn er opvallende ver- 
schillen geweest, tussen het Nederlandse 
verzet en dat van andere nationaliteiten. 
Zo b.v. wat betreft het wezen zelf en het 
karakter van het verzet. 
In vele andere landen had het verzet meer 
een revolutionair en militair cachet en be- 
stond het overwegend uit sabotagedaden, 
aanslagen e.d., terwijl de tot in allerlei dé- 
tails gespecialiseerde en georganiseerde 
hulp- en duikacties met al hun ap- en de- 
pendenties in de vorm van centrales ter ver- 
valsing van PB's, stamkaarten, Ausweise, 
enz. daar niet op zulke uitgebreide schaal 
en op zulk een systematische wijze gewerkt 
hebben. 
Deze en andere verschillen vallen echter 
buiten het kader van dit onderwerp en wer- 
den bovendien reeds elders besproken. 

Het programma belooft zeer interessant te worden. Om 11 uur wordt een reunie gehouden en 
zullen de gasten worden ontvangen. Het officiële begin van de Landdag is om 11.45 uur, het 
einde ongeveer om half vijf. 
Pastoor „Victor" en „Frits de Zwerver",, Henk van Riessen en „Bob K.P." of „Sjef" zullen 
spreken; koerierster „Clara" en „Wim F.C." vertellen van hun ervaringen en dan zal, zoals 
U weet, ook A. den Doolaard declameren. Het hoogtepunt van de dag zal zijn de herdenkings- 
plechtigheid voor onze gevallenen in de middagbijeenkomst. De Kon. Zeister Harmonie zal 
het muzikale gedeelte van1 het programma verzorgen. 
In verband met enige radio-uitzendingen van N.C.R.V. en K.R.O. zal aan de tijden, in het 
programma genoemd, strikt de hand worden gehouden. De K.R.O. zendt direct na de nieuws- 
berichten van 1 uur een gedeelte van de morgenbijeenkomst uit; de N.C.R.V. een reportage 
over de gehele dag 's avonds van 10.15 tot 11 uur. 
Het terrein in Zeist is bosrijk en prachtig gelegen. Een goed bewaakte rijwielstalling is aan- 
wezig, een consumptietent zal U lafenis brengen, terwijl ook een beperkt aantal belegde brood- 
jes aanwezig is. Richtingsborden zullen langs alle toegangswegen naar het terrein geplaatst 

.worden; politie en padvinders zijn geïnstrueerd. Men wordt verzocht, niet van de door de 
richtingspijlen aangegeven routes af te wijken om verkeersopstoppingen te voorkomen. Ook op 
het terrein zelf zult U niet lang naar diverse inrichtingen behoeven te zoeken; noch naar de 
indeling van het programma; tegen den prijs van 25 cent is dit programma op het terrein te 
verkrijgen. Ook de teksten voor de samenzang vindt U erop. 
En hier volgen nog enige algemene inlichtingen naar aanleiding van de in zeer veel brieven 
gestelde vragen. Helaas kunnen al deze brieven niet persoonlijk worden beantwoord. De Landdag 
is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor hen, die geen medewerker aan L.O. of L.K.P. zijn 
geweest. In verband met een goede organisatie is het echter beslist noodzakelijk, dat men zich 
tevoren opgeeft, al zal 27 Juni niemand de toegang tot het terrein geweigerd worden. Vooral de 
districtsvertegenwoordigers worden dringend verzocht, per omgaande op te geven, hoeveel men- 
sen uit hun district kunnen worden verwacht, met welke vervoergelegenheid zij komen en hoe 
laat evt. de trein aankomt. Dit laatste is nodig in verband met de extra trams, die vanuit 
Utrecht, Amersfoort en Driebergen regelrecht naar Zeist zullen rijden. Aan alle tramreizigers 
wordt verzocht, aan het station te Zeist uit te stappen. 
Het logies, dat aan van veraf komenden zal worden verstrekt, is over het algemeen gratis of 
tegen zeer geringe vergoeding. Mocht men alleen na een persoonlijke uitnodiging vrij kunnen 
krijgen, vraagt dan even schriftelijk een invitatie aan bij het secretariaat voor de Herdenkings- 
dag: Slotlaan 2 te^Zeist. Van de Landdag zullen foto's gemaakt worden, die U bij het bureau 
van „De Zwerver" zult kunnen bestellen. Nadere mededelingen hieromtrent volgen nog. 
Automobilisten dienen alle aanwijzingen, die hun gegeven worden, zo nauwkeurig mogelijk op 
te volgen en niet op eigen gelegenheid te parkeren. 
Tot Donderdag 27 Juni  een prettige dag en mooi weer gewenst. 

C. B. 

Het Ministerie van Oorlog heeft aan alle militairen, die tot de LO of LKP behoord 
hebben toestemming verleend om op 27 Juni 1 dag verlof aan te vragen om de 
Landdag te bezoeken. 
Elk oud-LO'er dient zich desgewenst te legitimeren met hun LO-kaart. 
Vroegere EP-medewerkers kunnen zonodig een bewijs van toegang ontvangen 
van het Centraal Bureau der LO-LKP-Stichting, Nic. Witsenstr. 21. Amsterdam-C. 

„MICHIELS". n^^n—^^^^i 

Mist Udat J 
 'n LO-leider van een onbekende 'n tele- 
foontje kreeg, dat de SD hem die middag 
tussen 3 en 3.30 zou bezoeken; 
 hij die middag juist een vergadering aan 
huis had en de aanwezigen om half drie ver- 
zocht even mee naar buiten te lopen, omdat 
er visite zou komen; 
 het verwachte bezoek inderdaad kwam 
en ze het van een afstandje rustig stonden 
te bekijken; 
 ze na dit intermezzo rustig weer naar 
binnen gingen en de vergadering voortzet- 
ten! 
 bij 'n SD-overval op 'n KP-duikadres de 
gastheer één der SD-ers heeï onnozel vroeg 
waarom hij toch zo krijkshaftig met z'n 
M.P. onder z'n arm liep; 
....genoemde SD'er in zeer grove termen 
mededeelde, dat dit zeer vanzelfsprekend 
was, omdat aan de andere kant de trekkers 
nogal los zaten! 
... .bij een distributiekraak in de avond van 
31 Maart medewerking werd verleend door 
'n lid der plaatselijke politie, die na de opé- 
ratie de in zijn geheel meegenomen brand- 
kast gemakshalve met zijn sleutel opende; 
 de bij de overval gebonden burgerbe- 
wakers de volgende ochtend heel vroeg wer- 
den bevrijd en onmiddellijk genoemden po- 
litieman uit zijn bed gingen bellen; 
 deze politieman daar als het ware op 
lag te wachten, maar na hun ontstellende 
mededeling   de  opmerking  maakte,   dat-ie 

• niet vatbaar was voor 1 April-moppenl 

VsQm, de frauenóte piank? 

* 

Op de redactietafel verscheen van Joh. van der Haar het boekje „Tegen 
de revolutie van het Evangelie". Het wil een verantwoording afleggen 
van de invloed van het Calvinisme op ons volksleven, met name in de 
bezettingstijd en is een oproep tot terugkeer naar God, naar Zijn Evan- 
gelie, waarin de enige redding, ook voor ons volk gezien wordt. 

Terecht merkt de schrijver op, dat de grote massa van ons volk geen 
begrip had voor het wezen van het nationadl-socialisme. 

Zeker, het overgrote volksdeel was anti-Duits. Vooral anti-Duits! Maar, 
wie wat dieper peilde, kwam al ras tot de ontdekking, dat deze anti- 
Duitse gezindheid veelal meer voortkwam uit een welberekend oppor- 
tunisme dan uit een sterk gefundeerd beginsel. 

Al kan worden toegegeven, dat de overtuigde Christenen deze dingen 
beter zagen en dat uit die kringen de voornaamste krachten voor het 
verzet kwamen, toch zou het goed geweest zijn, als er ook in dit boekje 
op gewezen was, dat veel te veel Christenen het nationaal-socialisme 
niet begrepen hebben en erger nog, als ze het begrepen, de consequen- 
ties niet wilden trekken, uit vrees, of uit egoïsme. En daaronder waren 
helaas maar al te veel leidende persoonlijkheden. 
Een andere opmerking, die ons van het hart moet is deze, dat naast het 
Calvinisme, het R.K. volksdeel te weinig telt in dit boek. 

De grote winst van deze tijd is geweest, dat de Christenen van verschil- 
lende levensovertuiging elkaar in het verzet gevonden hebben, dat ze 
wisten uit één beginsel te handelen en dat ze tezamen handelden. Met 
alle waardering voor het werk van en de samenwerking met hen, die uit 
een ander of afgeleid beginsel in hét verzet gingen, was hier toch een 
verschil. 

Wie kennis neemt van het verzetswerk der Rooms-Katholieken, b.v.  in 
Limburg, zal de eenzijdigheid van dit boekje kunnen vermijden. 
Afgezien van deze opmerkingen hebben wij zeer  veel  waardering voor 
de verdere inhoud en kunnen we met name de artikelen over „Revolutie 
en Evangelie", „A-politieken" en „Het Partijwezen" zeer aanbevelen. 
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3n de Cuwte 
Nu de verkiezingsstrijd uitgewoed is en we. wat in 
de luwte gekomen zijn, is 't goed de reacties op de 
uitslag eens gade te slaan. 
Goed en op z'n plaats, want in die reacties wordt 
maar al te dikwijls de lijn van het verzet doorge- 
trokken naar de verkiezingen. We zullen ons moeten 
afvragen of dat terecht geschied is, zonder daarbij 
in politieke stellingkeuze te vervallen. 
Er zijn twee uitersten. 
De één zegt met nauw verholen ergernis: Wat een 
tragiek in dat Nederlandse volk. Ondanks zijn schit- 
terend verzet, heeft het z'n tijd niet begrepen en 
blijkt het de grote taak die het moet volvoeren, niet 
aan te kunnen, 't Is klein en burgerlijk en 't blijft 
de oude paden bewandelen. Een volk van kruideniers. 
Laten we voor het gemak maar zeggen, dat mijnheer 
Jansen zo spreekt. 
Mijnheer Pietersen daarentegen beweert: Wat een 
prachtvolk, hoe standvastig 't gaat niet mee op de 
stroom van de tijd, 't blijft bij de beproefde begin- 
selen, het heeft het verzet uit die beginselen ver- 
staan, en het verbindt 1945 met 1940. We constateren 
met vreugde dat er niets veranderd is. Een volk van 
principiële   lieden. 
Mijnheer Jansen  treurt:  De   doorbraak  is mislukt. 
Mijnheer Pietersen jaicht:  De inbraak is mislukt. 
De conclusjea zijn juist, maar in dat treuren en dat 
juichen, daar zit de  moeilijkheid. 
Eigenlijk moet mijnheer Jansen door zijn tranen heen 
een glimlach toveren en mijnheer Pietersen zou  goed 
doen   te   juichen   met   bezorgd   gelaat.   Even   geduld 
lezer,  't  is niet zo ingewikkeld. 
Eerst mijnheer Jansen maar eens onder het mes. Hij 
is wat eenzijdig, 't Nederlandse volk heeft niet ge- 
daan, wat het naar zijn oordeel had moeten doen. Nu 
heeft hij dus gelijk of het Nederlandse volk. (Er zijn 
nog wel meer mogelijkheden, maar die maken het te 
ingewikkeld voor een eenvoudig Zwerver-redac- 
teurtje). 
Hij concludeert, dat het Nederlandse volk zich klein- 

burgerlijk getoond heeft en gaat er dus vanuit, dat 
hij gelijk heeft. Dat is lichtelijk arrogant. Hij had 
moeten overwegen, dat het Nederlandse volk niet al- 
leen van hem kan leren, maar dat hij ook van dat 
volk   kan  leren. 
En dat laatste is hij helemaal vergeten. Dat is arro- 
gant en wat lichtzinnig, zelfs als mijnheer Jansen 
hooggeleerd is; ja, vooral als hij dat is, want dan 
mag hij zo'n wetenschappelijke fout zeker niet maken. 
Ik kan me b.v. indenken, dat het Nederlandse volk 
hem een lesje heeft willen leren in deze verkiezingen 
en wel dit, dat het wel iets anders wil dan wat er 
was, maar niet wat hij wil. Dat het b.v. met harts- 
tocht zich verzet heeft, bezield van ongeformuleerde 
idealen en dat het die idealen bij hem niet terug- 
vindt. Als hij dat gaat inzien, dan zal er een glim- 
lach in zijn tranen zijn, omdat hij dankbaar is, iets 
geleerd te hebben. 
En nu mijnheer Pietersen. Die juichte en dat is ook 
bedenkelijk. Het is wat kortzichtig n.1. Er is in de 
getallen niets veranderd, althans niet veel. Maar 
betekent dat, dat er in de harten niets veranderd is? 
Zou het niet kunnen zijn, dat ons volk, en met name 
de verzetslieden, nu ze zien, dat hun idealen geen 
klankbord vinden bij de politieke leiders, in arren 
moede en bij gebrek aan beter de veiligste weg ge- 
kozen hebben, de weg die wel waarborg biedt, dat 
't niet spaak zal lopen, maar die geen uitzicht biedt, 
dat het goed zal gaan, de weg, die het stukje van 
1940 tot 1945 overslaat, kortsluit., 
Ja 't is wat kortzichtig, vooral als een politicus van 
naam zo denkt. 
Weet U waar ik bang voor ben, mijnheer Pietersen? 
Dat U niet onrustig genoeg bent. 
Ik ben in mijn hart honds bang voor de verzadigdheid 
en de gezapigheid, voor de kippigheid, de dikke bui- 
ken en de grote sigaren (al kan ik daar erg naar 
verlangen), voor de valse „gerustheid in Sion". Die 
ketel van me kan een liefelijk deuntje zingen, maar 
van binnen raast en kookt hij. Het zit in de ketel. 
Als U erin kijkt, mijnheer Pietersen, dan zult U met 
bezorgd gelaat gaan juichen en zelfs met betraand 
gelaat (al was het alleen maar van de stoom). 
Nederland is een klein landje in een geweldige we- 
reld, die amechtig neerligt en in den blinde tast naar 

Wvk U noQ....f 

moet Piet ojo-fc weien ! 

een houvast. In dat kleine landje weet men wat be- 
ginselen zijn, beter dan elders en dat is een voor- 

recht, mijnheer Jansen, maar men weet niet goed 
wat er constructief mee te doen, en dat is angstig, 
mijnheer  Pietersen. 
Of ,ik dat  weet, lezer?  Ik ben alleen maar erg on- 
rustig. 

H. v. R. 



door JOT POLMAN 
(vervolg) 

Woensdag   24  October   !945, Donderdag  25  October   1945. 

GMMMOA, en Aden Mtemmen o-p de oceaan 
Daar en hier doen we dezelfde ervaring óp. We kijken uit naar bak- 
boord en zien de zee als een lap crêpe met wat zilver er doorheen, 
scherp afgeknipt langs de horizon. Daar achter hangen de doeken 
van barre berggebieden, in ragfijne nevel, in onzegbaar zachte tinten, 
in lijnen die — op de voorgrond — aan een aardbeving doen denken, 
en in de achtergrond versmelten met het hemelwit. Dan lopen we 
naar stuurboord en ziep hetzelfde  beeld. 
Wij, die al dagen lang op open zee gevaren hebben, beseffen dat de 
straat waardoor we gaan, niet meer is dan een geul tussen twee 
werelddelen: daar bij Gibraltar, waren het Europa en Afrika, hier, 
in Aden, zijn het Afrika en Azië. Dat was ook het geval bij Port-Said 
en bij Suez. Maar op die plaatsen werden we zo door alle .tekenen van 
menselijke bedrijvigheid om ons heen geboeid, dat de natuur niet 
meer bleef dan decor. 
Toen, in Gibraltar, en nu in Aden, niets anders ziende dan zee en 
kust, beseffen we hoe we dwars over de wereld varen, tussen de 
werelddelen door, die de mensen met eigen namen hebben bestem- 
peld, waar de mens zijn eigen wetten in tegenspraak met elkaar 
bracht, maar die één zijn en in evenwicht, zoals de aarde met de 
maan en de zon, zoals ons zonnestelsel één is met het heelal. Volgens 
vaste wet. 
Wat worden Soekarno en Japan toch nietig. Onze wereld, waarvan 
wij menen, dat zij door de oorlog grondig is verwoest, draait onver- 
anderlijk om de zon. En wij draaien mee. Volgens vaste wet. De rots- 
kusten bij Gibraltar en Aden kennen geen namen. Ja, zelfs de men- 
sen kennen zij niet. Europa, Afrika, Azië, het is wilsopdringerij van 
die mens, die zich niet voegen wil naar die éne wet. Tot eigen 
schande.  Worden  wij   dan   eindelijk   door  eigen   schande  wijs? 

De boeg snijdt. Druppels springen op en vallen terug. Het water wijkt 
en buigt. Een golf schudt zich uit en schuift opzij. En dat geluid 
van buigen en verschuiven deint dag en nacht langs stuur- en bakboord 
en   suist    Die   oren!   Geen   rust:   de   oceaan,   de   luchtkokers,   de 
motoren, duizend voeten op ieder dek, en vijf-en-dertig-honderd 
stemmen. 
.W? gaan niet naar Batavia, zegt d^ kok in ruim A2, de boot moet 
terug naar Bombay. We gaan niet naar Batavia, zegt de wacht op 
dek F, de bemanning gaat in Colombo weg. We gaan niet naar 
Batavia, zegt je eigen, vriend bij de dagkaart van het kraaiermest,  we 
gaan  
De boeg snijdt, een golf schudt zich uit. Het suist: het gerucht. Bin- 
nen de boorden van de Alcantara, die zich haast over de Indische 
Oceaan, groeit. een Oosterse fantasie, wilder dan wij die ooit in ons 
Westen hebben zien bloeien. Het Gerucht. 
Hoe hoger de zon door de hemel glijdt over de wijde zee, hoe 
steiler de maan de nacht inklimt en in de morgen weer daalt, hoe 
scherper de boeg door het water snijdt, hoe weliger het gerucht door 
de Alcantara tiert. We zagen nog geen jungle. Maar grilliger dan 
tropengewas  schiet  onze  fantasie  over  de  Indische   Oceaan. 
Is het door dat urenlange staren naar het regenboog-licht in de 
stuivende fonteinen van elke golf? Is er dan geen patroon van de 
Hollandse nuchterheid, die we aan kunnen roepen? Of leeft in ons 
nóg het bijgeloof van meer dan 400 jaar? Dan leeft in ons ook het 
geloof aan  de  zekere  komst  tot  ons  doel. 

Vrijdag  26  October   1945. 

Sm UoMamLie udatelmldday 
Een   bleke   Februam-zon.   Een   spiegelende   ijsbaan.   De   hemel:   een 
vrieslucht.  Wat  wolken  als  hopen   sneeuw,   een   handbreed  boven  de 
horizon.   Daar  verwacht  je  de  bevroren  polderrand,   en   'n   molentje, 
misschien  t 
Dan schiet er iets vooruit, beneden bij de boeg. Kleine cirkels kringen 
als een ketting weg. Een libel? Nee, een libel in de winter! Je wrijft 
je ogen uit. Een vliegende vis op de Indische Oceaan. Daar kringelen 
ze weer, die ringetjes, wat verder op, waar het visje met zijn staart 
het water raakte om zich af te zetten en dan, weer uit te zweven 
tot het bijna spoorloos wegschiet in de zee. I 
Of het dikwijls mogelijk zal zijn in het tropisch vergezicht een Hol- 
lands landschap te zien, zo duidelijk als vandaag? 
„Toen ik nog op de mijn was " zei op het voordek een item ver- 
trouwelijk tot een luisteraar. De Zeeuwse polder, de Brabantse hei, 
het Limburgse heuvelland, de rivieren, de weiden van het Westen, 
de bossen van Arnhem tot Groningen, en het Waterland langs de 
Waddenzee, ons land, we zullen het blijven zien. Wij, nuchtere Noor- 
derlingen,' zullen   op   het   hete   halfrond   realisten   zijn     met   een 
winterdroom. 

{Wocat vervolgd) 
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DE Jrimm& KNOKPUKGin 

knmSil DE GEVAMGEmj TE 

Liiu ymiiiri 
(Vervolg) \ 
Vrijdagmiddag, 8 December 1944. 
In de huiskamer boven de bakkerij-„De Ko- 
renaar" aan de Grachtwal zijn 2S, meest 
ongehuwde en jonge kerels, bijeen om de 
laatste instructies te ontvangen voor de op 
handen zijnde overval. Zeker, ze zijn allen 
geestdriftig voor het uit te voeren plan en 
ook trots, dat de eer hun te beurt viel eraan 
te mogen meewerken, maar ook.... ze zijn 
diep doordrongen van de grote ernst van 
dit ogenblik. 
Er is geen aarzeling    wel bezinning. 
Dat blijkt overduidelijk als' de hele zaak is 
doorgepraat en Eppie wordt gevraagd om 
Gods zegen voor deze onderneming af te 
smeken. Allen staan op. Dan is die geduchte 
Friese K.P. slechts een schare van kleine 
afhankelijke wezens, diep doordrongen van 
eigen onmacht en zich volkomen verlatend 
op  Gods  bijstand. 
De woorden, die daar gesproken worden 
tot de God der Vaderen, zijn weinige. Het 
is geen gebed, uitgesproken op de hoeken 
der straten om van de mensen gezien te 
worden. De ernst van dit ogenblik maakt 
de band met God oprecht en klaar. In het 
aangezicht van de dood valt alle camou- 
flage weg. En ze weten het allen, dat het 
ogenblik, waarop ze de dood in het aan- 
gezicht moeten zien, zeer nabij kan .zijn. 
Welke K.P.er, gereed om aan een gevange- 
niskraak deel te nemen, kan de gedachte 
aan de Weteringschans van zich afzetten? 
Zo zegt daar één de woorden, maar bidden 
vier-en-twintig anderen mee, bewogen en 
innerlijk  geroerd. 
Zo smeken vijf-en-twintig jongemannen, stuk 
voor stuk koppige vechtjassen, nu klein en 
afhankelijk, om kracht, die ze bij zichzelf" 
niet kunnen vinden. 
Boven gevouwen handen buigen zich de 
hoofden in deemoed en afhankelijkheid. Wat 
al gedachten er door hun hoofden mogen 
woelen, ze vinden een rustpunt in het aan- 
roepen van den God der genade. 

Dan   eten   allen,   als   gold   het   een   laatste 
avondmaal, een bete broods. Want niemand 
weet of hij te avond of te morgen nog weer 
zal mogen delen in het goede der aarde. 
De tijd dringt. 
Het is vijf uur geweest en om kwart over 
vijf zal de eerste groep op pad gaan. 
Tot goed begrip geven wij eerst nog een 
overzicht van hetgeen zich afspeelde in het 
tijdvak van 2 tot 8 December. 
Zoals bekend, had op 2 December het N.C. 
de K.P. verzocht tot de „kraak" te willen 
overgaan, omdat de pogingen tot omkoperij 
schipbreuk hadden geleden. Er wordt dan 
overleg gepleegd met den Gew. Comm. der 
B.S., want het is geen lichte zaak een be- 
slissing te moeten nemen over een ond^r- 
neming, waarbij het leven van tientallen 
mensen op het spel staat. Doch ook het 
aantal gevangen illegale werkers stijgt met 
de dag. Het bedraagt reeds meer dan der- 
tig. Zo valt dan Zondag 3 De.cember de be- 
slissing. 
Ze moeten eruit. Maar de zaak zal dan ook 
„tot en met" moeten kloppen. Want men 
pleegt liever geen overval, dan één die ge- 
doemd is om te mislukken. De voorbereiding 
is wel ver-gevorderd, maar nog lang niet 
af. Daaraan zal met man en macht gewerkt 
moeten worden. 
Op Maandag 4 December betrekken Piet, 
Eppie en Wim het vooronder van een schuit. 
Daar worden zwaarwichtige conferenties 
gehouden en komen plattegronden en kaar- 
ten op tafel. Daar komen Willemse, Epke en 
Karel van de B.S. ter bespreking van de af- 
voer der gevangenen, want daarvoor zal 
een afzonderlijke organisalie moeten wor- 
den gemaakt. De familieleden der bevrijden 
zullen moeten worden gewaarschuwd om 
het huis te verlaten. Er moeten bonkaarten 
zijn. En voor elke bevrijde zal een duik- 
adres moeten worden gevonden. Niet alleen 
de K.P.ers en de afvoertroepen zullen hun 
instructies moeten hebben, maar er moeten 

INGEZONDEN 
Naar aanleiding van het artikel „Gedachten bij 
onze vlag" door AD deel ik U mede, dat dit 
een m.i. zeer sympathiek artikel is. Echter wil ik 
een aanmerking maken bij de laatste alinea van 
dit artikel, waar AD spreekt over de driekleur 
met de oranjevaan voeren. 
Volgens mijn opvattingen komt juist de laatste 
jaren, ook reeds vóór de bezetting was dit het 
geval, een veel juister begrip van het uitsteken der 
vlag naar voren. Ik kan het me heel goed herinne- 
ren, dat de driekleur met de oranjewimpel werd 
uitgestoken, ongeacht het feit, waarom er gevlagd 
werd. Thans zien we veel meer een juist onder- 
scheid in het gebruik van de oranjewimpel. Alleen 
op hoogtijdagen van het Koningshuis bevestigen 

- wij de oranjewimpel aan de driekleur, om daar- 
mede onze trouw en verknochtheid aan het Oranje- 
huis te tonen. Op andere feestdagen steke men al- 
leen de driekleur uit. 
Ik heb de Rooms-Katholieken de driekleur zien 
ontrollen op hun kerkelijke feestdagen, waarbij  zij 

d^ geel-blauwe wimpel aan de driekleur hadden 
bevestigd. Dat is m.i. een juiste opvatting van het 
gebruik tot vlaggen. De wimpel vertolkt het feit, 
waarom   er  gevlagd  wordt. 

v. d. B. 

De waardering in dit 'schrijven deed ons goed. 
Wij zijn het echter met den schrijver ten dele eens. 
Hij heeft volkomen gelijk, wanneer hij — b.v. bij 
kerkelijke gedenkdagen — de oranjewimpel e.v. 
door een andere zou willen vervangen. (De Katho- 
lieke kleuren zijn niet geel-blauw, doch geel-wit). 
Bij nationale feestdagen staat de zaak echter ge- 
heel anders. Het is niet juist de binding tussen 
driekleur en oranjevaan alleen tot stand te bren- 
gen op de hoogtijdagen van het Koninklijk Huis. 
Zouden wij de bevrijding kunnen vieren, zonder 
daarbij onmiddellijk ook het herstel van de band 
met Oranje te gedenken? Wij menen van niet. 
Daarom zal niet alleen op hoogtijdagen van ons 
Vorstenhuis, doch zeker ook op nationale gedenk- 
dagen d'oranjevaan boven ons fiere rood-wit-blauw 
moeten wapperen. 

AD. 

ook instructies gemaakt worden voor de be- 
vrijden en voor de mensen die hen onderdak 
zullen verschaffen. En dan moet alle aan- 
dacht geschonken worden aan het vraag- 
stuk van de beveiliging. Het is niet vol- 
doende dat een speciale dekkingsploeg met 
zware wapenen de toegang tot het Huis van 
Bewaring onder schot houdt, ook de tele- 
foonlijnen moeten onder controle staan. 
Daarvoor zullen Jan en Theo van de P.T.T. 
moeten zorgen. Zij dienen te zorgen, dat de 
lijnen afgelakt worden en elk gesprek be- 
luisterd. Er moet een clandestiene aanslui- 
ting komen voor het pand aan de Grachtwal 
vanwaar de ploeg zal vertrekken, zodat 
men a la minute bereikbaar is. 
Tot in de puntjes nauwkeurig zal elke K.P.er 
moeten weten wat zijn taak is, want de toe- 
gemeten tijd is kort. En elke minuut, node- 
loos in de gevangenis verspeeld, betekent 
onnodig levensgevaar en grotere' kans op 
mislukking. 
Loe en Mies, de koeriersters hebben handen 
vol werk. Ze krassen her en der door de 
stad en er buiten, komen handen en voeten 
te kort, maar zijn onvermoeibaar. 
Terwijl de fijne motregen buiten een mie- 
zerige en mistroostige sfeer schept, wordt 
in 't vooronder van de boot onder hoog- 
spanning gewei;kt. De tabakswalm is er 
grijpbaar en hangt in lange slierten om de 
lamp. 
't Is Sinterklaasavond geworden, maar nie- 
mand, die er aan denkt,    ! 

Ja,  toch. 
Wim slaapt dien nacht naast Willemse. 
Willemse heeft altijd bijzonder grote belang- 
stelling voor de vraag, wie z'n slaapje zal 
zijn.   En   hij   informeert   belangstellend   bij 
Wim, of hij ook snurkt. 
Het  antwoord  stelt  hem  gerust. 
Doch als Wim iets onder zijn kussen from- 
melt wil hij weten wat het is. Dan vertrouwt 
Wim hem toe, dat het een Sinterklaasverras- 
sing is voor morgen. 
„Maar 't is niet van chocola," voegt hij er 
veelbetekenend aan toe. 
's Woensdags acht Piet het ogenblik geko- 
men om zijn K.P.'ers, die met zorg zijn uitge- 
kozen, te waarschuwen, dat ze de volgende 
dag in Leeuwarden moeten komen. Dan 
eerst vernemen zij wat er van hen gevraagd 
wordt. Datum en uur worden echter nog aan 
niemand medegedeeld. Vrijdag tussen half 
drie en drie uur zullen alle deelnemers aan 
de overval, in de bakkerij op de Grachtwal 
moeten komen. De afvoertroep van de B.S. 
wordt Vrijdag^ om 12 uur geconsigneerd 
en komt 's middags om 4 uur in een ander 
deel der stad bijeen. Zij moeten zogenaamd 
„spoormensen" naar hun duikadres brengen. 

De duisternis van de vroeg-gevallen win- 
teravond heeft zich over de stad gelegd. 
Soms is het droog, maar even later slaat 
de motregen de voorbijgangers weer in een 
kille huiver door het lichaam. Nog even, 
en de eerste deelnemers zullen op pad gaan. 

Wordt 
vervolgd. 
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GEDENKT 
DE HELDEN! 

* 

4 (5) MEI 1946 

Zij, die 't jonge leven gaven, 
moedig, willig en paraat, ■ 

hebben 't-.  „Liever dood dan  slaven" 
uitgesproken   door   hun   daad'. 

't 3s alsof zij stervend spraken .■ 
,,Schiet   maar,   laffe 'moord'naars,   schiet I 

Onze schedels kunt ge raken  — 
onze    geest,    dien treft ge niet!" 

„Als tlw wrede schoten knallen, 
is de zaak niet afgedaan, 

dl TAw macht móét 11 ontvallen — 
wat wij deden,  blijft  bestaan!" 

Welden,   op dit plechtig heden 
steken  wij geen rede   af. 

Zwijgend staan wij aangetreden, 
saluerend,  bij Zlw graf. 

"Voor de dank, aan TA verschuldigd, 
blijkt toch  ieder woord te klein,- 

maar bij 't volk, dat thans %l huldigt, 
moogt ge nooit vergeten zijn! 

Sterk deez' Meidag de memorie 
van wat uit 'Uw offer spreekt, 

alles wordt vergane glorie, 
als .,d i e   daad voor ons verbleekt. 

Ja,  het bloed, door 11 vergoten 
vest op ons een dure plicht! 

Is Zlw laak al  afgesloten, 
onze   taak dient  nog verricht. 

Caat Vtv geest dan in ons werken-. 
levenernst en arbeidslust, 

ons tot  elke  roeping sterken: 
offervaardig, doelbewust. 

Caat ons zaaien,  planten,  bouwen  — 
gorden wij ons als één man, 

dat de wereld 't kan aanschouwen: 
WEÏRCAWD'S  VO£X   -   het   wil,   het   kdnl 

Alles dient thans prijsgegeven, 
wat verslapt, verspilt, verdeelt, 

dat de Natie weer kan leven 
naar TAw hoogverheven beeld! 

Beter tijd kan voor ons gloren, 
mits hij dit tot grondslag heeft: 

„WA7 ■JOErN WEL, 
gmg WEJ VEKWREW — 

WOLCAWD'S   VOVEWSCHAA-R   - 
ZJJ    CEE7J"! — 

Zeist Ti. la R. 

X 
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STICHTING  1940-'45 
Vrijdag'   14  Juni  j.1.   kwam   het  nieuwe 
hoofübestuur    voor    het   eerst   voltallig 
bijeen. 
De   verkiezingen   leverden   als   dagelijks 
bestuur op: 

Voorzitter:   Smallenbroek   (Drenthe). 
Vice voorz.:  van  Riessen  (aangewezen). 
Secretaris:  van  Namen „ 
2e Secr.: Gillieron „ 
Penningmeester:   van   Schaik. 
2e    Penningm.:    Mevrouw    Driebergen 
(Amersfoort). 
Algemeen Adjunct: van Rooy (aangew.). 

Verder zijn leden: 

Ottevanger (Groningen). 
Kruithof  (Overijssel). 
Drees   (Gelderland). 
van Dam (Utrecht). 
Mevr. Breukelaar (N.H.). 
van  Rijn  (Z.H.). 
Enckevoort   (Limburg). 
Vingerhoets   (N.   Brabant). 
Maljers  (Zeeland). 
Mulder (Amsterdam). 
Hollaar (Rotterdam). 
Rijk van  Ommeren  (Den  Haag). 
Buys   (aangewezen). 
van Riel (aangewezen). 

De 7 aangewezenen werden reeds de 
vorige vergadering in overeenstemming 
met de statuten door de provinciale 
vertegenwoordigers in het hoofdbestuur 
op voordracht gekozen. 
Na de verkiezingen stond de vergade- 
ring een ogenblik stil bij de nood- en 
vrije huwelijken in verband met de uit- 
keringen. Dit probleem, dat op tal van 
wijzen zich openbaart, zal door een 
commissie breedvoerig in een rapport 
behandeld worden, waarna het hoofd- 
bestuur besluiten zal nemen. 
Salarisschaal en bevoegdheden districts- 
bureaux zullen eveneens ' bestudeerd 
worden door bureau en dag. bestuur, 
alvorens in het hoofdbestuur behandeld 
te worden. 
Een Fancy Fair en een verloting zijn 
voor versterking der financiën naar het 
oordeel van het hoofdbestuur niet in 
overeenstemming met doel en stijl van 
de Stichting. 
Vastgesteld wordt, dat bestuursleden en 
medewerkers, hoeveel zij ook voor de 
Stichting doen, niet gesalarieerd zullen 
worden. Alleen functionarissen worden 
gesalarieerd. 
Uit het contact met de bond van ex- 
politieke gevangenen blijkt, dat deze or- 
ganisatie niet voldoende op de hoogte 
is met wat er verricht wordt door de 
Stichting  1940—'45. 
Tante Wien deelt mede, dat in aanslui- 
ting aan de vacantieweek in Amersfoort 
voor vrouwen van gevallen verzetslieden, 
deze zomer nog voor 120 vrouwen een 
dergelijke gelegenheid zal openstaan. 

LO.-VERGADERING 
'S-HERTOGENBOSCH    -    MEI    1946 

Voor het eerst waren wij vandaag weer 
bij elkaar. We voelden, dat het ons 
goed deed, weer eens bijeen te zijn en 
het speet ons, dat niet allen er waren. 
Als eerste punt stond op de agenda: 
a. De vriendschapsband welke gegroeid 
was tijdens de bezetting, te behouden, 
en nog hechter te doen worden, b) Om 
ons tezamen als vrienden in te zetten voor 

I die    idealen,    waarvoor    we    gevochten 

hebben, en deze na te leven en te ver- 
breiden. Onze vrienden, die gevallen zijn 
te gedenken, en onze steun te geven aan 
het werk voor de nabestaanden. 
Als tweede punt kwam aan de orde 
„De Zwïrver". Bij een telefonisch on- 
derhoud had Jan vernomen, dat Den 
Bosch wat abonnementenaantal betrof, 
het laagtt van het gehele land stond. 
Dit moest toch veranderen. 
Wij beskten: ten eerste, allen zelf een 
abonneme it te nemen, en voorts te 
trachten, ieder een twintigtal abonné's 
te werven. Eim 200 proefnummers waren 
aangevraagd, en deze zouden door ons 
worden vei spreid. Vervolgens kwam ter 
sprake de landdag te Zeist. Allen gaven 
zich hiervoor op. Naar een middel van 
vervoer zou worden uitgekeken. 
Voorts zou aan Amsterdam gevraagd 
worden, hoe het stond met de legitima- 
ties en de plaquettes. Er werd tevens 
besloten, als er plaquettes komen, er ge- 
zamenlijk uit dankbaarheid enkele toe 
te kennen aan onze „duikmoeders." 
Het gedenkboek werd op deze vergade- 
ring ook niet vergeten. Jan was in het 
bezit van een LO-vragenlijst, en zou 
aan Amsterdam om meer exemplaren 
vragen. In de volgende vergadering zou 
dan iemand aangesteld worden om een 
overzicht samen te stellen voor de ge- 
denkboekcommissie. In dit verband werd 
een reunie van het gehele district op de 
proppen gebracht en besloten hieraan 
een ietwat feestelijk karakter te geven. 
Enkele toezeggingen werden' in de ver- 
gadering gedaan. 
Dan bracht Jan, de districtleider van de 
Stichting 1940—'45, het Siichtingswerk 
naar voren, en drukte ens op het hart, 
dat wij LO-ers op de eerste plaats toch 
medewerker moesten zijn. Velen van ons 
hebben steeds medegewerkt én het mag 
gezegd worden, dat dank zij de LO, 
Landelijk Herstel en de Stichting in het 
Zuiden steeds geslaagd zijn. Wij allen 
geven ons op als medewerker(ster). 
Na nog even onder ons gepraat te heb- 
ben en ondergetekende als secretaresse 
een hoop werk op de hals te hebben ge- 
schoven,  werd  de  vergadering   gesloten. 

N. WIJNEN. 

* 

INDIË-ACTIE 
Orue vrienden in Indië heb- 
ben dringend behoefte aan 
lectuur en de noodkreten om 
„Zwervers" te sturen zijn dan 
ook niet van de lucht. Wij 
hebben de indruk, dat we dat 
maar beter zonder kosten 
voor hen kunnen doen, want 
erg dik zullen ze daar wel 
niet in hun geld zitten. 
Daaraan zijn natuurlijk kos- 
ten verbonden en we stellen 
voor, dat we die met onze le- 
zerskring delen. 
Laat, wie hiervoor voelt en 
daartoe in staat is, de abon- 
nementsprijs voor een abonné 
in Indië storten op het giro- 
nummer van onze administra- 
tie Nr. 109588, dan zal de ad- 
ministratie er zorg voor dra- 
gen, dat er in ieder geval vol- 
doende „Zwervers" naar on- 
ze troepen' in Indië gaan. 
Laat U niet onbetuigd, maar 
stort direct onder de bijvoe- 
ging: Indië-abonnement. 
Ieder bedrag is welkom. 

RED. 



Gerrit Pieter Corba 

Het zijn alle geen grote heldendaden, die ons 
verhaald worden in de stukjes, gewijd aan de 
nagedachtenis van hen, die voor de vrijheid van 
ons land en volk gevallen zijn. Het kenmer- 
kende is juist de eenvoud en beginselvastheid, 
waarin de meeste gevallen strijders geleefd 
hebben. Zij zochten niet zichzelf, maar alleen 
het welzijn van land en volk. In deze geest 
herdenken ,wij ook defi eenvoudigen, stillen 
strijder Gerrit Pieter Corba, geboren 24 Mei 
1915,  te  Amsterdam. 
Tijdens een belangrijke opdracht voor het 
Commando der NBS te Arnhem, is hij in de 
trein gearresteerd, waarna hij op 10 September 
1944 door de Duitsers werd vermoord, na eerst 
op gruwelijke wijze te zijn mishandeld. Toen 
hij deze opdracht kreeg wist hij, dat aan het 
volbrengen van dit bevel veel risico verbon- 
den was. Dit was hem trouwens ook van ver- 
schillende zijden voorgehouden, maar typerend 
zijn zijn laatste woorden, die hij tot zijn vrouw 
sprak: „Ik moet gaan, waar God mij roept." 
Wij denken in het bijzonder aan al zijn arbeid, 
die hij verricht heeft in verband met het ver- 
zorgen van Joodse- en andere onderduikers. 
Hij en zijn vrouw hebben samen jaren ach- 
tereen onder moeilijke omstandigheden een 
Joodse vrouw geherbergd tot aan het moment, 
dat de Duitsers- tijdens zijn afwezigheid een 
inval in zijn woning deden, waarbij deze vrouw 
door een wonder aan de dood ontsnapt is. 
Hoewel Gerrit niet direct medewerker van de 
LO was, heeft hij toch tezamen met Kees 
Jaarsma en Leendert van Damme veel voor 
onze organisatie gedaan. 
Gerrit had een gesloten karakter, sprak zelden 
over zijn illegale werk, maar wij, die hem ge- 
kend hebben zijn overtuigd, dat hij een groot 
strijder was voor onze vrijheid. Zijn gezin mag 
trots zijn op hem, die zo uit overtuiging zijn 
leven voor hun en onze vrijheid heeft gege- 
ven. Moge God Mevrouw Corba en haar kin- 
deren, waarvan de jongste nooit zijn Vader 
gekend heeft, steeds nabij zijn. Ook als het 
soms te moeilijk voor hen wordt. 

BAAS. 
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■ 
Ds. L. Touwen, Maklcum 

Een kleine, bewegelijke figuur, ogen, die twin- 
kelen van levenslust en boordevol zat met 
nieuwe plannen, een persoonlijkheid, die de 
eigenschappen bezat zich ten volle in te zetten. 
Zich inzetten, dat heeft hij gedaan met een 
haast   ongekende   energie. 
Touwen was de man, dié zich het lot aantrok 
van zijn verdrukte landgenoten. Joden, onder- 
duikers, wie en wat zij ook waren. 
Daarvoor activeerde hij zijn omgeving, met als 
resultaat een organisatie van plaatselijke groe- 
pen, die  af was. 
Touwen heeft de taak van het verzet begrepen 
en  vervuld, want Touwen heeft gediend. 
Nog zie ik hem naar Leeuwarden gaan om bij 
de leiders der SD te pleiten voor gevangenen. 
Totdat hij zelf werd gegrepen  
In de moeilijkste uren van zijn leven in de cel, 
bemoedigde hij zijn medegevangenen, getuigend 
van zichzelf: „Wat er ook gebeurt, ik weet mij 
in   Gods hand." 
Op 8 September 1944 werd het leven van 
dezen „terrorist" door de Sicherheitsdienst 
afgesneden. 
Een Duits succes, voor ons een smartelijk ver- 
lies? 
Niet meer, want Touwen ontving het loon 
van den getrouwen dienstknecht «it handen van 
zijn Hemelsen Vader. 
En wij, wij moeten even actief als dezen pionier 
van het verzet blijven dienen onzen God en ons 
Vaderland. 

PETER. 

c^ 

Dirk Floris v.d. Dooi 
(van Tol) 

Op 9 Februari 1945 werd deze oud-districts- 
leider der LO, rayon Nieuwerkerk a. d. IJssel, 
te Amersfoort gefusilleerd. 
Een golf van ontroering ging door de gemeente 
Nieuwerkerk en door Rotterdam, waar hij ook 
bij diverse toppen en contacten geen vreemde 
figuur was. Van Tol was een verzetsman van 
formaat, niet alleen voor de Vaderlandse zaak, 
maar ook een strijder voor zijn Hemelsen Ko- 
ning. Wie hem kende, hield van hem. Hij was 
een principieel Calvinist, een echte Geus. 
Hij viel door vuig verraad. Een onderduiker 
(een zekere Ome Piet), die al een paar maanden 
bij hem in huis was, ging eind October naar 
den kapper in het dorp, maar kwam niet terug. 
Totdat op 31 December 1944, oudejaarsmiddag, 
hij terugkwam in moffenuniform met een groep 
van 30 SD-ers, die van Tol wegsleurden, het 
eten roofden en het huis totaal leegplunder- 
den. Gelukkig werd geen bezwarend materiaal 
gevonden. Dit was nog de enige hoop; dit kon 
nog zijn redding betekenen. 
Een dag later gingen zijn vrienden 's avonds 
alles uit zijn tuin halen, zodat, als de SD-ers 
terugkwamen, zij niets zouden vinden. En de 
SD-ers kwamen terug, direct daarna. Zij ploeg- 
den . het land om, gooiden de hooiberg omver, 
maar vonden niets. 
Dankbaar waren de vrienden en hun gebed 
steeg omhoog: „O God, bewaar hem toch!" 
Maar Gods wegen zijn anders dan de onze. 
Op 9 Febr. 1945 werd hij als represaille-maat- 
regel te Amersfoort met nog 20 anderen door 
den vijand doodgeschoten. 
Typerehd voor hem was, dat zijn vrouw 3 we- 
ken vóór hij gefusilleerd werd, op clandestiene 
wijze een briefje ontving, waarin o.a. stond: 
„Vergeef Piet (den verrader) hetgeen hij heeft 
gedaan, ik heb het hem ook vergeven. Laten 
wij veel voor elkander bidden." 
Hij volgde zijn Heiland en liet een lieve vrouw 
en 8 kinderen achter. 
Broeder, vriend, collega van de Dool'is niet 
meer. Vermoord op 42-jarige leeftijd. Wij zul- 
len hem nooit vergeten, dezen man van zo'n 
groot geloof en principe. Harde, stoere werker, 
je was een held, een groot mens. 

N. v.  L. 



Wie kan inlichtingen verschaffen ? 
664 Gerard van Rijk, geb. 22 Juli 1922, wonende 

te Jutphaas (Utrecht), sinds 12 November 
1942   in   Keulen.   Op 
7 Maart 1945 door de 
Amerikanen bevrijd- 
Op 9 Maart «1945 door 
granaatscherf gewond 
aan de linkerkant van 
het hoofd. Door Am. 
Roode Kruis (Ie pant- 
ser-divisie) verbonden 
en vervoerd, vermoede- 
lijk naar Lindenburg- 
ziekenhuis in Keulen. 
Vandaar vervoerd naar 
onbekende plaats. Wie 
heeft hem later nog 
ontmoet? l 

665 Kik Meylink, in Febr. 1945 van Amersfoort 
naar Neuengamme gebracht. Vermoedelijk 30 
Maart 1945 naar Santborstel vervoerd. Hij 
is 2 meter lang, draagt  bril, is  29 jaar oud. 

666 Cornelis George Branse, geboren 20 Sept. 
1926 te Wassenaar, bij-razzia op 18 Januari 
1945 te Voorschoten gearr. en op transport 
gesteld naar Wesel, sindsdien niets meer ver- 
nomen. 

667 J. Wildeboer, geb. 12-9-'08 te Woensel bij 
Eindhoven, Hoofdon- 
derwijzer M.U.L.O. te 
Ferwerd. Gearr. te Fer- 
werd en vervoerd naar 
Vught. Van. Vught: 
vermoedelijk naar 
Neuengamme. getrans- 
porteerd. Kentekenen: 
gaaf gebit, lidteken aan 
bovenlip en een lang, 
vol gezicht. Hij was 
gehuwd en had 2 kin- 
deren. 

668 Johanneü Roosjen, geb. 4 Oct. 1884. Gearr. 
24-10-1944 in zijn woonplaats Roermond. 
Huis    van    Bewaring. 
31-]0-'44 overgebracht 
naaf Politiebureau te 
Venlo. Volgens inlich- 
ting Dr. J. B. v. d. 
Weyden uit Den Haag 
met transport politieke 
gevangenen van Venlo 
naar Neuengamme en 
aldaar vermoedelijk in 
Dec. 1944 overleden. 
Wie heeft hem tijdens 
transport of ziekte in 
kamp meegemaakt? Hij 
was van beroep Hoofd- 
opzichter   Prov.    Electr.   Bedrijf  in  Limburg. 

Financiën 
Ofschoon zeer vele provincies, districten en 
rayons hun vrije en geblokkeerde gelden 
met ons hebben afgerekend, zijn er toch nog 
heel wat plaatsen, die dit niet hebben ge- 
daan. 
Het is de wens, zowel van het Algemeen 
Bestuur van de L.O.-L.K.P. Stichting, als van 
het Departement van Financiën, dat de af- 
rekening via het Centraal Bureau plaats 
vindt. De reden hiervan is, dat nog vele 
verplichtingen, door de L.O. en de L.K.P. 
tijdens de bezetting aangegaan of over- 
vallen die gepleegd zijn, moeten worden 
geregeld. Deze kunnen alleen van een cen- 
traal punt uit worcfen overzien en beoor- 
deeld. 
Wij willen dit onderdeel van het afwikke- 
lingswerk zo snel mogelijk tot een goed 
einde brengen. Het Ministerie van Finan- 
ciën heeft ons hiertoe uitgebreide volmach- 
ten gegeven. Mogen wij nu ook op UW me- 
dewerking rekenen? 
Onder machtiging No. 204 van het Depar- 
tement van Financiën is ons volmacht ver- 
leend alle «zich in het land bevindende en 
aan de L.O. en L.K.P. toebehorende geblok- 
keerde gelden over te boeken op onze re- 
kening bij de Amsterdamsche Goederen- 
Bank N.V. te Amsterdam ten name van 
L.O.-L.K.P. Stichting. 
Na ontvangst van Uw gelden kunnen wij 
eveneens de verplichtingen regelen, die U 
ten behoeve van de L.O. of L.K.P. hebt aaifc 
gegaan. 
Helpt ons het afwikkelingswerk bespoedi- 
gen! 

DAGELIJKS   BESTUUR   VAN 
DE L.O.-L.K.P.-STICHTING. 

■ 

WIE KENT ZE NOG f 

1- Fischer, Karl, Kriminal-Obersekretar, van 
Januari 1943 tot Augustus 1944 Sipo te St. 
Michielsgestel, leider van het kamp, al- 
daar. 

2- Schweiger, Johann, S.S.-Hauptscharfüh- 
rer, van 1 Juni 1944 tot 3 September 1944 
in Concentratiekamp Vught als plaats- 
vervangend leider. 

3. Penndorf, Franz Erich, Meister der Gen- 
darmerie van Juni 1940 tot Mei 1943 bij de 
Ordnungspolizei te Den Bosch als Haupt- 
wachtmeister. 

4- Heimei, Karl, Scharführer Waffen S.S. van 
begin 1943 tot September 1944 gediend 
bij de B.d.S. te Haaren als Unterschar- 
führer. 

5. Schumacher, Hermonn Ferdinand Johan- 
nes Wilhelm, S.S. Bewerber van Mei 1944 
tot eind September 1944 in gevangenkamp 
Haaren. 

6. Ortmann Wilhelm Linus, Untersturmführer 
Sipo, van September 1942 tot September 
1944, gediend bij de Sipo in het gevangen- 
kamp Haaren. 

7. Voss, Franz Hubert, Oberwachtmeister, 
van December 1943 tot September 1944, 
gediend bij de Wachtdienst S.D. in het 
gevangenkamp te Haaren als Oberwacht- 
meister. 

8. Gottschalk, Erich, Fritz, Arthur, Kriminal- 
beambte, werkzaam bij de S.D. te 's-Her- 
togenbosch. 

Bovengenoemde personen zijn ter beschik- 
king gesteld van het Hoofd der Sub-Commis- 
sie Opsporing Oorlogsmisdrijven te 's-Her- 
togenbosch. 
Klachten met betrekking tot misdrijven, door 
bovenvermelde personen tijdens de bezet- 
ting gepleegd, moeten ten spoedigste mon- 
deling of schriftelijk worden ingediend bij 
de Politieke Recherche (Afd. Opsporing 
Oorlogsmisdrijven) Papenhulst 1 te 's-Her- 
togenbosch. 

ADVERTENTIES 
Wilt U brieven 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. 

Zaans LO-er zoekt goed pension in bosrijke 
streek, liefst Overijssel, voor 3 volwassenen 
en 2 kinderen. Brieven onder nr 183 a. d. blad. 

Gezocht te Haarlem of omgeving: woning of 
gedeelte van woning (event. gestoff.) met 
vrije kookgelegenheid. Brieven onder nr. 18S 
a. d. blad. 

Wie kan gezelschap, bestaande uit enkele 
KP-ers en vrouwen van gefusilleerden aan 
een zomerhuisje in bosrijke omgeving hel- 
pen voor de maand Augustus? Ook een 
huisje aan de plassen, evt. met zeilboot iè 
zeer welkom. Kosten worden vergoed. 
Brieven onder nr. 187 a. d. blad. 

Gezocht door oud-illegaal werker, die gaat 
trouwen, een zit- en slaapkamer benevens 
keuken, of gebruik van keuken in Den Haag 
of onmiddellijke omgeving. Brieven onder 
nr.  186 a. d. blad. 

Biedt  zich aan:  Bekwaam  chauffeur,  reeds 
10   jaar   als   zodanig   werkzaam   en   oud-ill. 
werker. Brieven onder nr. 184 a. d. blad. 

Met dank aan den Heere en grote blijd- 
schap geven wij kennis van de geboorte 
van een dochter 

WILHELMINA. 
R. G. VAN DER HAAR 
A.  VAN DER HAAR—BREMMER. 

Amersfoort, 13 Juni 1946. 
Steven v. d. Hagenlaan 2. 

Ondertrouwd: 
ANNA VAN ROY 

(medewerkster L.O.) 
en 

JAN PUTTERS 
(Oud-L.O.-er) 

geven kennis van hun voorgenomen huwe- 
lijk, waarvan de plechtige inzegening zal 
plaats hebben op Dinsdag 2 Juli 1946 om 
9.30 uur in de Noodkerk van den H. Marti- 
nus te Neer. 
Neer, Rijksweg 313. 
Hilvarenbeek, Gelderstraat A 4. 
Toekomstig   adres:   Hilvarenbeek,   Gelder- 
straat A 4. 

* 

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- 
kwitontie betaald. 
Gironummer   109588  t.n.v.   LO.-LKP-Sticbt4ng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
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OP de vooravond van de Herden- 
king der gevallenen in het ver- 
zet door de Landelijke Organi- 
satie voor Hulp aan Onderduikers 

en de landelijke Knokploegen, wendt de 
voormalige leiding der LO en LKP, 
zich tot alle overheden en burgers van 
het Nederlandse volk, die rechtstreeks 
of zijdelings betrokken zijn bij zuive- 
ring of berechting en bij het rechtsher- 
stel van hen, die door de bezetting ge- 
troffen zijn. 
Zij zijn er zich ten volle van bewust, 
dat de materiële verarming, geestelijke 
ontwrichting en organisatorische ont- 
reddering van ons volk de rechtsprac- 
tijk en het herstel van de maatschappe- 
lijke positie der oud-illegale werkers 
ernstig belemmeren. Van die kant be- 
zien is zelfs niet te verwachten, dat volk 
en overheid die activiteit kunnen ont- 
plooien, waartoe ze vóór 1940 in staat 
geweest zouden zijn. Niet in de laatste 
plaats moet hier gewezen worden op de 
verbijsterende omvang, die de corruptie 
in verantwoordelijke kringen van ons 
volk heeft aangenomen. 
Daar komt nog bij, dat tal van personen 
in officiële functies door een twijfelach- 
tige houding in de bezettingstijd zich 
naar vele zijden menen te moeten be- 
schermen, waardoor zij gedwongen zijn 
ook anderen in bescherming te nemen, 
die zelf schuldig, teveel van hen weten, 
en waardoor zij bovendien de neiging 
hebben oud-verzetslieden te weren. Vele 
schuldigen zijn door zoveel draden ver- 
bonden aan vooraanstaande personen 
uit ons leven, dat hun val van rechts- 
standpunt bezien wel een oplossing zou 
zijn, maar vanuit de gezichtshoek der 
betrokkenen een zodanig gevaar voor 
hun maatschappelijke positie betekenen 
zou, dat zij geen middel onbeproefd la- 
ten om „hun" slachtoffer te redden. 
De leiding der LO en LKP realiseert zich 
verder ten volle, dat de problemen rond 
zuivering, berechting en rechtsherstel 
van een dermate ingewikkelde aard zijn 
en dikwijls zo geheel nieuwe normeren- 
de arbeid vragen, dat eien snelle oplos- 
sing ervan billijkheidshalve niet ver- 
wacht  mag  worden. 
Intussen kan men niet aan de indruk 
ontkomen, dat, welke verlammende in- 
vloed deze factoren ook op de gang van 
zaken mogen hebben,, door hen, die nog 
over de juiste mentaliteit beschikken en 
hun roeping verstaan, ter zake niet 
steeds die voortvarendheid . is betracht, 
die nodig was voor herstel en afdoening 
van zaken. 
Welke invloeden hier nu ook verder mo- 
gen werken (en men denke hierbij aan 
toenemende moedeloosheid om in zo'n 
ontwrichte maatschappij nog iets recht 
te zetten, aan verkeerd begrip of te kort 
aan begrip voor de verzetsstrijd, waar- 
in ons volk door Gods gunst mee mocht 
werken aan de bevrijding van het va- 
derland), het moet ieder duidelijk zijn, 
dat verkeerde maatregelen, uitgestelde 
beslissingen e.d. op de duur een diepe 
ontgoocheling in ons volk te weeg heb- 

ALGEMEEN 
APPÈL 
ben gebracht. En met name de verzets- 
beweging, die vervuld was van idealen 
voor de toekomst van ons land heeft de 
teleurstellende gang van zaken nauwe- 
lijks kunnen verwerken. 
Als personen, die gezuiverd moesten 
zijn, tot elke prijs gehandhaafd worden 
of langs een omweg weer in ere hersteld 
worden; als lieden, die voor den rechter 
moesten verschijnen, vrij rondlopen zon- 
der dat er uitzicht is op berechting; als 
oud-illegale werkers in plaats van op 
gelijke voet met anderen behandeld te 
worden, over het algemeen bij het zoe- 
ken van een functie nadeel ondervinden 
van het feit, dat zij oéns hun vrijheid en 
hun leven geriskeerd hebben voor hun 
land en hun medeburgers, om dan nog 
maar niet te spreken van voorrang, van 
herscholing e.d.; als deze en dergelijke 
feiten den oud-illegale werkers nu een 
jaar na de bevrijding als resultaat van 
hun vrijheidsstijd voor ogfen komen, dan 
mag het niemand verwonderen, dat hun 
hart in opstand is. Dan is het te begrij- 
pen, hoewel niet te verontschuldigen, dat 
velen eigen wegen zoeken te bewande- 
len, om recht te doen, waar naar hun 
diepste overtuiging onrecht gedaan 
wordt of rechtspleging uitblijft. 
En met nadruk zij vastgesteld, dat het 
hier niet gaat om een groep uitvhet lood 
geslagen mensen, noch om personen, die 
op eiglen voordeel uit zijn. Wat het eer- 
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ste betreft, worde in herinnering ge- 
bracht, dat nergens in Europa de verzets- 
beweging zo gedisciplineerd geweest is 
en zich zoveel zelfbeperking heeft opge- 
legd als in Nederland. En ook thans nog 
gedragen de oud-illegale werkers zich 
bij voorkomende ergernis wekkende ge- 
vallen gedisciplineerd, al kan niet ont- 
kend worden, dat gaandeweg grotere 
spanningen ontstaan. Ten onrechte wor- 
den de verzetsbeweging daden verwe- 
ten, kort na de bevrijding verricht, die 
voor rekening van lieden komen, die in 
het gezicht van de bevrijdingshaven en 
zelfs na de bevrijding zich haastig de 
voordelen realiseerden, die toetreding 
tot het verzet hlen zou kunnen opleveren, 
om vervolgens dienovereenkomstig te 
handelen. En wat het tweede betreft: de- 
ze mannen hebben ook nu nog slechts de 
toekomst van ons land op het oog, waar- 
voor ze, indachtig het offer, dat hun ' 
vrienden met hun leven brachten, alles 
over hebben/ 
Niet om de verzetsbeweging bevrediging 
te schenken, maar boven alles om het 
land, dat ons allen dierbaar is, te ver- 
heffen uit de sfeer van corrupte, on- 
recht en wantrouwen, een sfeer, die het 
herstel zo ernstig blijkt te schadlen, doen 
de toppen der LO. en LKP. een ernstig 
beroep op overheid en volk, op U die dit 
leest, om de verantwoordelijkheid en 
haar consequenties te verstaan, waar- 
voor ieder in verband met rechtsherstel, 
zuivering en berechting gesteld is. 
Met name wordt een dringend beroep 
gedaan op alle personen, die deel uit- 
maken van organen, die in deze zaken 
beslissingen moeten nemen, om werke- 
lijk recht te doen, om niet te wijken voor 
chantage, voor corruptie, voor omkoperij 
en voor schijnbaar onoverkomelijke 
moeilijkheden. 
Wie zijn roeping in dit opzicht verstaat, 
wie niet aarzelt het mes te zetten in de 
voze plekken van ons volksbestaan, om 
zo de band van handlangers in het kwa- 
de te verbreken, die werkt niet slechts 
aan een geval, die deelt in de algemene 
krachtsinspanning.van hert, die het goede 
voor ons land zoeken en zijn geestelijke 
en materiële herrijzing beogen. 
Zij, die zo handelen, zullen op de volle 
medewerking van de voormalige ver- 
zetslieden kunnen rekenen, ook als die 
medewerking zou bestaan in het gedul- 
dig afvyachten van de te nemen maat- 
regelen. En zij kunnen er zich verzekerd 
van houden, dat deze mannen niets lie- 
ver zullen doen dan zich op te lossen in 
ons volk om op hun plaats mede te wer- 
ken aan het herstel van ons land. Gétef 
hen echter het vertrouwen weer, dat zo 
deerlijk geschokt is. 
Ons land is niet verloren door de aan- 
wezigheid van een groot aantal onwaar- 
achtige burgers en overheidspersonen. 
Ons land is verloren als zij, die waar- 
heid, trouw en plicht in hun vaandel ge- 
schreven hebben, daarnaar niet meer 
zouden handelen. 

De voormalige Toppen der 
LO.  en LKP. 
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Toen,   na   het   mislukken   van   het   Duitse 
Kerstoffensief van 1944, de Duitse Generale 
Staf tot een wanhopige verdedigingsoorlog 
moest besluiten, was een enorme behoefte 
aan mensenmdteriaal voor het bouwen van 
versterkingen  een  noodzakelijk  gevolg. 
De   mensenroof   in  de  nog  bezette  landen 
nam  derhalve  schrikbarende  vormen  aan. 
Razzia's en nog  eens razzia's  moesten  de 
mensen intimideren, opdat zij  zich vrijwil- 
lig bij  de overal  gevestigde  aanmeldings- 
bureaux   zouden  opgeven.  Inderdaad  wer- 
den er enige successen geboekt en iedere 
Amsterdammer herinnert zich nog met  er- 
gernis de lange rijen werkwilligen, die zich 
voor Gebouw Atlanta verdrongen. De  K.P. 
liet het er niet bij zitten en ondernam enige 
geruchtmakende  acties  als  b.v,  de brand- 
stichting in de Spieghelschool en de liqui- 
datie van  enige  van  de  meest  schunnige 
Nederlandse handlangers,  die zich vrijwil- 
lig hadden aangeboden de namen van de 
aanmelders te registreren. Het succes was 
merkbaar, doch er bleven nog genoeg sla- 
venzielen  over,  die  hun plicht  als  Neder- 
lander niet verstonden en voor kleine voor- 
deeltjes den vijand hun diensten aanboden. 
Zo werd besloten  een nieuw voorbeeld  te 
stellen en wel door midden op de dag een 
bom  te laten exploderen  in  een  der aan- 
meldingsbureaux. Er  zouden  zeker gewon- 
den en misschien doden vallen, maar daar 
stond  tegenover,  dat  voor  lederen  Neder- 
lander,   die   zich  meldde,   een   Duitser  vrij 
kwam voor het front. Consideratie kon niet 
in acht genomen worden. Als object werd 
gekozen de Emmaschool op de Passeerders- 
gracht, waar de Duitsers na de brand in de 
Spieghelschool, een nieuw bureau geïmpro- 
viseerd  hebben.  Het  plan  werd  tot  in  de 
kleinste bijzonderheden voorbereid. Op een 
adres op de Nassaukade kwam de K.P., die 
deze actie zou uitvoeren, bijeen. Ter beschik^ 
king stonden 10 staven plastic, enkele tijd- 
potloden en enige flesjes, gevuld met fosfor. 
Dit alles werd, op de tijdpotloden na, in een 
actetas ondergebracht na de nodige behan- 
deling te hebben ondergaan. 
Gijs werd opgedragen om met een soortge- 
lijke actetas, echter gevuld met boeken, de 
situatie   in   de   Emmaschool   te   verkennen. 
Vporal  werd hem  op het  hart gedrukt de 
actetas goed zichtbaar te dragen. Hij  ver- 
trok   en  de  tijd  werd  opgenomen.  Precies 
20   minuten   later   was   hij   terug.   Na   een 
tijdje in de rij te hebben gestaan, was hij 
de 2 Duitse posten bij de ingang  van het 
gebouw en  een post bij  de  deur van  het 
aanmeldingsbureau  gepasseerd.  In   het  lo- 
kaal noteerden 6 Grüne de namen van de 
adspiranten. Gijs was, ha de situatie in het 
lokaal   te   hebben   opgenomen   en   zonder 
zich   te   melden,   doorgelopen,   wat   in   de 
grote  drukte   niet  opviel  en  had  het  ge- 
bouw verlaten. 
Na dit opwekkend rapport te hebben aan- 
gehoord, werd besloten een tijdpotlood van 
30 minuten te gebruiken. De afstand ■ Nas- 
saukade-Marnixstraat zou per rijwiel afge- 
legd worden,- wat enkele minuten scheelde, 
terwijl P. op zich nam de bom te leggen. 
Precies om 2.30 uur werd het timepencil 
ingedrukt en vertrokken P. en Fr. De tas, 
waarin zich de springstof bevond was vrij 
dik en kon niet aan de beugel gedragen 
worden, daar deze zeer zwak was, terwijl 
de sluiting ook nog gammel was. Op de 
hoek Marnlxstraat-Passeerdersgracht bleef 
Fr. met de twee fietsen wachten en liep P. 
met scheefstaande hoed en stropdas en op- 
gezette kraag onverschillig naar het aan- 
meldingsbureau. Om te beginnen moest hij 
enkele minuten in de rij blijven wachten en 
alle mogelijke opmerkingen van het aan- 
wezig volkje aanhoren, zoals b.v.: „De ille- 
galen  pra'en  lekker,   maar ".  Na  enige 
malen tersluiks op zijn polshorloge te heb- 
ben gekeken, mocht hij om 14 minuten over 
half drie naar binnen en had dus nog een 
zee van^ tijd. Rakelings liep hij met nog 
ongeveer 20 personen langs de Grüne heen 
en stond om 16 minuten over half drie in 
het aanmeldingslokaal. 
Aldaar aangekomen werd hem door eten 
kalen Duitser gevraagd of hij een Ausweis 
bezat en op zijn ontkennend antwoord naar 
een   tafeltje   verwezen.   Daar   aangekomen 

greep hij naar zijn portefeuille om zijn ver- 
valst) persoonsbewijs te voorschijn te ha- 
len en zette, om zijn handen vrij te hebben, 
daar deze handeling met een zware .tas in 
de arm moeilijk ging , de actetas tegen 
de poot van een andere tafeltje midden in 
het lokaal, waaraan eveneens een Grüne 
ijverig zat te schrijven. Veiligheidshalve 
ging hij maar een paar passen opzij, doch 
hij had nog geen vier passen gedaan of 
met een onbeschrijfelijk lawaai en ontzet- 
tende vuuruitbarsting stortte de wereld io- 

*een  
P. werd wakker in een hoek van het lokaal, 
dat gevuld was met grijze stof, terwijl het 
behang in brand stond.  Het  regende kalk 
en cement, de ramen hingen eruit   het 

, was een ontzettende ravage. 
Schreeuwende en gillende mensen trapten 
over hem heen en de Grüne, razend van 
woede en opwinding renden zenuwachtig 
met getrokken pistolen heen en weer zon- 
der te weten, wat er precies aan de hand 
was en op wie zij schieten moesten. De bom 
was na 17 minuten ontploft!!! Latere ex- 
perimenten hebben uitgewezen, dat de 
vloeistof van een timepensil door schudden 
te snel doorvreet en dus de explosie ver- 
haast. De drie passen waren de redding 

- van-P. geweest en hij had geluk, anders 
was hij in stukken gerukt. 
Zodra P. weer enigszins was bijgekomen, 
trachtte hij zich op originele manier in vei- 
ligheid te brengen door onder het gillen 
van: „Tommies"!! „De Tommies!" uit het 
raam te springen. Buiten aangeland werd 
hij echter door de Grüne opgevangen, die 
hem zonder veel omhaal met de anderen 
tegen de muur plaatsten. Hij zag eruit als 
een polderjongen. Grijs en verward hing 
zijn haar om zijn hoofd. Zijn donkere jas 
was gescheurd en had een/ grijze kleur 
aangenomen. Behalve enkele builen en 
schaafwonden, had hij een kleine", maar 
diepe en hevig bloedende wond aan zijn, 
rechterbeen opgelopen. 
Fr., die P. naar binnen had zien gaan, schrok 
hevig bij het vroegtijdig ontploffen van de 
bom, doch had niet veel tijd om erover na 
te denken, want de Grüne dwongen de men- 
sen in -de Marnixstraat door te lopen door 
als wilden over hun hoofden heen te schie- 
ten. 
P. zat in de val, want niemand mocht de 
Passeerderschool vertaten. Hij probaerde 
het eerst met een oud moedertje aan zijn 
arm en opgetrokken broekspijp, zodai zijn, 
van het bloed. rode, witte sok duidelijk 
zichtbaar was, maar de Duitse post trok 
zich van dit vertoon niets aan. Tenslotte 
echter zag P. de kans om bij een groepje 
van enkele lichtgewonden, die verlof had- 
den gekregen zich onder geleide van 2 
Duitsers in civiel nadr een apotheek op de 
Leidsegracht te begeven, aan te sluiten. Na 
dat hij een vergeefse, poging gedaan had 
de benen te nemen, belandde het gezel- 
schap in de apotheek. 
P. hield zich enigszins achteraf en gebruik- 
te de eerste de beste gelegenheid om eruit 
te wippen en naast de apotheek aan te 
bellen. Voordat echter werd opengedaan, 
stond alweer een der begeleiders naast 
hem. Tot zijn geluk begon op dit ogenblik 
weer een hevige schietpart op de Passeer- 
dersgracht, waarop hij een zenuwtoeval 
sirtiuleerde en door den Duitser sussend 
weer naar de apotheek werd gevoerd, en 
een glas water molest drinken om bij te 
komen. Toen viel echter een van de ge- 
wonden flauw en van de algemene verwar- 
ring, die daarop volgde, maakte P. gebruik 
om er van door te gaan. Bij aen vertrouw- 
de Dokteres in de buurt, waar hij toevallig 
enige dagen te voren was geweest, werd 
hij in bad gestopt en medisch behandeld. 
Na zich te hebben opgeknapt, vertrok de 
polderjongen als een heertje. Intussen was 
P. door Fr., Martin, en de jongens voor dood 
verklaard, zodat zyn telefonische present- 
melding grote verrassing en vreugde ver- 
wekte. 

De situatie in Ned. Indië 
We plaatsen bieronder een recent ooerzicht 
van de toestand in indië. dat vanzelfsprekend 
geheel voor rekening is van den schrijver. Red. 

i.    De dominerende vraag is m.i.  steeds geweest: 
„Wie is de feitelijke machthebber in de Republiek: 
Sjahrir, Soekamo of eventueel een andere groep?" 
Begin April hoorde ik "Op deze vraag een antwoord 
van  zeer  gqpaghebbende  zijde   en   wel   als  volgt: 
„Soekamo is nog steeds de grote man in de ogen 
van  het  volk.  Hij  is de  eerste, die  het  volk  tot 
opstand kan aanzetten. Door zijn groot redenaars- 
talent,   door   het   feit,   dat   hij   zijn   redevoeringen 
weet te kruiden met passages uit Javaanse mythen 
en legenden, heeft hij zijn gehoor volkomen onder 
zijn beslag. Dit is nog steeds het geval. Bovendien 
is  zijn  positie  staatrechterlijk  zeer  sterk,  doordat 
hij als President  der Republiek onder de  Indone- 
sische   Constitutie,   grotendeels   naar   Amerikaans 
model   opgesteld,   de   drager   is   der   uitvoerende 
macht, hierin ter zijde gestaan door een vice-pre- 
sident  (Moh.  Hatta)  en   een  raad  van  ministers. 
De laatste tijd echter is de positie van Sjahrir zeer 
versterkt,   ook  in  Mi-dden-Java,  door  het   verloop 
van de onderhandelingen". 
Dit werd gezegd begin April, toen Dr. van Mook 
en de Indische delegatie op het punt stonden naar 
Nederland  te vertrekken;   dit na  1%  maand van 
onderhandelingen, waarbij, naar we nu wel mogen 
aannemen,  onder pressie van Sir Archibald Clark 
Kerr  de  kansen  op  verwezenlijking  van  vele  der 
Indonesische   aspiraties   zeer   gunstig   schenen.   In 
brede   kringen   heerste   de   verwachting,   dat,   na 
terugkeer van  Dr.  van  Mook  en  de  Indonesische 
delegatie uit  Nederland,  het  agreement  tussen de 
Ned.  Indische  Regering  en de groep Sjahrir zeer 
spoedig  zou worden getekend. 
Twee   gebeurtenissen   hebben   deze   verwachtingen 
gelogenstraft. In de eerste plaats blijken — volgens 
Indonesische  verklaringen  —  de  voorstellen  thans 
door Dr. v. Mook uit Nederland meegebracht, veel 
minder  ver te gaan dan hetgeen men  in April  te 
Batavia meende  bereikt te  hebben.  Naar verluidt, 
is  Sumatra  het  twistpunt.  Van  Nederlandse  zijde 
zou men niet genegen zijn, de macht van de Repu- 
bliek over dit eiland te erkennen. Welke motieven 
precies  een  fol  hebben gsspeeld,  is hier uiteraard 
niet na  te gaan;  wel ligt het voor de  hand,  dat 
de huidige toestand op Sumatra, waar bendeleiders 
en    communistische   elementen   thans   feitelijk   de 
macht   uitoefenen   en   hoge   Republikeinse   functio- 
narissen   zoals   Dr.   Amir,   de   Republikeinse   vice- 
gouverneur van  Sumatra,   bescherming  zochten  in 
door de geallieerden bezet gebied, zelfs den meest 
vooruitstrevende moet afschrikken van het toeken- 
nen van self-gouvernment, hic et nunc. 
Deze eerste  factor — thans door de nationalisten 
aangevoerd als oorzaak van  een eventueel misluk- 
ken  der onderhandelingen  — ligt,  althans op het 
eerste gezicht, aan de Nederlandse zijde, in zoverre 
men op  de Hoge  Veluwe minder  ver wilde gaan 
dan te Batavia. 

£ffi$ 
WEEK... 

Er is deze week slechts één bericht, dat- werkelijk 
de sombere tijdingen enigszins kan opheffen. We 
nemen het uit de Nieuwe Apeldoomse Courant 
van 8 Juni óver: 

„Degene, die schade aan zijn woning heeft 
opgelopen, hetwelk een rechtstreeks gevolg 
is van eigen verzetsdaden, kan deze schade 
geheel  vergoed krijgen. 
£en  financiële  regeling  dienaangaande  wordt 
uitgewerkt.   Bovendien   zal   aan   materiaaltoe- 
wijzingen  voor  het   herstel   voorrang  worden 
verleend". 

Eindelijk mogen we nu  eens aan de wederopbouw 
medewerken.  En  nog  niet  eens  ten  bate van  ons 
gshele volk,  maar voor ons zelf. Per slot van  re- 
kening mogen we  niet op dankbaarheid aanspraak 
maken.  Als wij niet illegaal werk hadden verricht, 
had Seyss Inquart dat toch wel gedaan. Zeer juist 
schrijft „Het Binnenhof"  van  13. Juni,  het in een 
„Momentje": 

„Als ik lees, wat ons Seysje daar in -TJeuren' 
berg allemaal heeft staan zingen over de Ne- 
derlandse verzetsbeweging en zo meer, ben ik 
ervan  overtuigd,  dat, indien  er geen Neder- 



Zij — deze eerste factor — wordt echter verre 
overschaduwd door een tweede gebeurtenis, die 
zich de laatste tijd is gaan openbaren in het Indo- 
nesische kamp: een aan de gang zijnde machts- 
verschuiving binnen de Republiek. 
Een belangrijk symptoom hiervan is te zien in de 
zeer onlangs plaats gehad hebbende wijziging in 
het oppercommando der T.R.I. het Indonesische 
Republikeinse leger. Naast deze T.R.I., die van 
Indonesische zijde wordt beschouwd als het offi- 
ciële leger van de Republiek, zijn er talloze andere 
militaire organisaties, veelal volkslegers met sterk 
linkse inslag en godsdienstig mohammedaanse 
strijdorganisaties. Van deze meer links- en extreem 
georiënteerde groepen zijn thans vertegenwoordi- 
gers in de hoogste leiding der T.R I. opgenomen. 
Wij mogen aannemen, dat de „oude" T.R.I., voor 
Zover ze in de hand te houden is, staat achter 
en zal gehoorzamen aan Soekarno. Van de andere 
groepen, die thans in de T.R I.-leiding zijn verte- 
genwoordigd, is dit niet zonder meer aan te nemen. 
Behalve een machtsverschuiving zal zodoende een 
verslechtering in de uiterlijke eenheid en innerlijke 
discipline te verwachten zijn. De berichten over 
een gespannen toestand te Soerakarta wijzen ook 
in deze  richting. 
Naar aanleiding van de machtsverschuiving bin- 
nen de Republiek wordt thans gevreesd, dat Sjah- 
rir zich niet als premier zal kunnen handhaven. 
In dat geval zal het zeer moeilijk, zo niet onmo- 
gelijk zijn, een voor de Nederlanders acceptabele 
onderhandelingspartner te vinden. 
Een insider hoorde ik onlangs zeggen-. 
„Laten we vurig hopen, dat Sjahrir als premier 
aanblijft, want wat krijgen we als Sjahrir valt? In 
dat geval krijgen we eerst èn het Volksfront èn 
de orthodoxe Moslims, met wie al veel moeilijker 
te praten zal zijn. Verdwijnen ook deze, dan krij- 
gen we een bendeleider, dan krijgen we Sumatra". 
Soekarno en Hatta noemde hij niet eens, omdat 

) deze te zeer gecompromitteerd zijn door hun wel 
zeer vergaande collaboratie met den Japansen vij- 
and, dan dat zij nog acceptabel zouden zijn, hetzij 
voor de Nederlanders, hetzij eventueel voor de 
UNO. 
Dezelfde autoriteit wees nog op het feit, dat Sjah- 
rir en zijn medewerkers door hun Westerse pduca- 
tie en door hun houding als mens niet zo ver van 
ons af staan. Zij mogen sterk van ons in inzicht 
verschillen, vSn mens tot mens bestaat er weder- 
zijds begrip en zeker ook waardering. Door hun 
politiek van onderhandelen met de Nederlanders 
hebben Sjahrir en de zijnen ongetwijfeld van hun 
kant een zekere risico op zich genomen. Bij mis- 
lukking van deze politiek staan deze mensen bloot 
aan gevaar voor eigen leven en dat hunner familie- 
leden. 
Men kan zich in dit verband afvragen, waarom 
zij dan niet, zoals verschillende andere Indone- 
siërs, samenwerking met de Nederlanders verko- 
zen, daar zij toch vrij zijn van collaboratieve smet- 
ten. Het antwoord hierop wordt bepaald door twee 
factoren. Enerzijds kruipt ook hier het bloed waar 
het niet gaan kan, en hebben velen een nationalis- 
tisch verleden van voor de oorlog; (ook Sjahrir is 
oud-Digoelist), men leze zijn „Indonesische Over- 
peinzingen".  Daarnaast kunnen wij  van niemand 

loyaliteit verwachten, als hij of zijn verwanten 
daardoor blootstaan aan levensgevaar. 
7. In dit verband dringt zich bij mij steeds meer 
de overtuiging op, dat ook in de practijk het veel 
omstreden „gezagsstandpunt" niet zonder meer 
los te laten is. Zelfs al aanvaardt men het niet 
uit religieuze overtuiging, dan wijst de historie 
toch nog uit, dat normaliter in een revolutie een 
Kerenski op de duur door een Lenin wordt terzijde 
geschoven. De hoop, uitgesproken door den Minis- 
ter, dat de Republiek op Java op de duur zijn 
revolutionnair karakter wel zal verliezen, komt mij 
in het licht der bovengeschetste machtsverschuiving 
niet erg gegrond voor. 
Waar het gezag der Ned. Indische Regering kón 
worden hersteld, is het gedaan. De gevolgen mogen 
plaatselijk nog een weinig verschillend zijn, in 
zoverre de toestand op de ene plaats beter is dan 
elders, toch is de conclusie gewettigd, dat dit de 
beste oplossing was. Vooral omdat het noodzake- 
lijke complement ■ van gezagsherstel, t.w. het met 
alle krachten streven naar herstel der volkswelvaart 
en het doorvoeren van staatkundige hervormingen 
op royale schaal, terstond waar mogelijk in practijk 
is gebracht. Het eerste, de volkswelvaart, verschilt 
plaatselijk nogal, en door de grote tekorten op elk 
gebied kan hier niet steeds die hulp worden ge- 
boden, die men wenselijk acht. Politieke moeilijk- 
heden worden vaak veroorzaakt doordat in een 
bepaalde streek de goederenvoorziening tekort 
schiet. 
Wat de staatkundige hervormingen betreft, men 
heeft niet gewacht op het beëindigen der onder- 
handelingen en het bijeenroepen der Rijksconfe- 
rentie, maar men is begonnen, waar zulks mogelijk 
was, in belangrijke mate het regionale bestuur 
aan Indonesiërs uit het betrokken ressort over te 
dragen. Dit' omvat voorlopig, zoals gezegd, het 
regionale bestuur; ook al hierom, omdat de nieuw- 
aangestelde Indonesische bestuurs-ambtenaren, die 
hun eigen ressort door en door kennen, veelal niet 
in aanmerking komen voor overplaatsing naar an- 
dere gedeelten van Ned. Indië, en hiertoe in de 
regel ook niet genegen zijn. Staatkundige hervor- 
mingen op deze voet hebben tot dusver plaats 
gehad in Zuid-Cerebes, Zuid-Oost Bomeo en de 
Minahassa; onlangs is ook een begin hiermee ge- 
maakt op Bali, waar verschillende Vorsten en een 
groot deel van de bevolking actief deelnemen aan 
de bestrijding van de plaag der nog steeds uit Java 
infiltrerende   extremisten. 
De kroon op het werk kon echter worden gezet 
op Lombok, waar de bevolking bij de landing der 
Ned. Indische troepen in Maart jl. niet alleen 
blijk gaf van groot enthousiasme, maar ook van 
het merkwaardig gezonde standpunt uitging: 
„Laat ons eerst, in volledige samenwerking met 
de Nederlanders, proberen de vooroorlogse toe- 
stand, die goed was, terug te krijgen; daarna pra- 
ten wij wel eens over hervormingen." 
3. Wat de toekomst zal brengen, hangt thans 
geheel van de Indonesiërs af, aangezien de door 
de Nederlandse Regering gedane voorstellen, op 

* basis der Regeringsverklaring van 10 Februari, 
als definitief kunnen worden beschouwd. Bij de 
politiek    van    onderhandelingen    met    de    groep- 

Sjahrir kon men zich op tweeërlei standpunt 
plaatsen: 
a. Wij wensen, op grond der democratische be- 

ginselen, de rechten van het Indonesische volk 
te eerbiedigen, en zijn daarom bereid met haar 
vertegenwoordigers te onderhandelen, hetgeen 
ons voorkomt de beste methode, want de meest 
democratische te zijn. 

b. Wij kunnen de beste weg, die van voorafgaand 
herstel, van rust en orde,. thans niet volgen. 
Daarom moeten wij zoeken naar een andere 
modus en willen wij contact zoeken met die 
Indonesische Leiders, die wij acceptabel ach- 
ten. 

In de eerste gedachtengang bestaat alleen het de- 
mocratisch ideaal, weliswaar volkomen gefalsifi- 
ceerd door de Japanse en fascistische invloeden, 
die aan de Republiek ten grondslag liggen. In de 
tweede is een overtuigd zijn van de grond van 
eigen gezag zeer wel denkbaar. 
Lange tijd bleef het duister, welke beweegrede- 
nen aan de politiek der Regering ten grondslag 
lag; waarbij het inzicht nog werd vertroebeld door 
de door de Engelsen uitgeoefende pressie. 
Het gaat er thans de schijn van krijgen, dat men 
van Nederlandse zijde inderdaad niet verder is 
willen gaan dan contact op te nemen met een 
voor ons acceptabele groep, al heeft men zich 
missclren in de kracht van deze groep, in verhou- 
ding tot de anderen, vergist. In de nabije toe- 
komst moet dit tot klaarheid komen. Heeft men 
zich alleen voor ogen gesteld, te komen tot een 
agreëment met de groep-Sjahrir, dan zal een weg- 
vallen van deze groep uit zijn leidende positie 
verder onderhandelen aan beiden zijden practisch 
illusoir  maken. 
En dan rijst tenslotte de vraag: „Mocht de Ne- 
derlandse Regering het zo ver laten komen? Moest 
Sjahrir niet steunen in zijn streven door een 
meer toegevende politiek?" Hierop is slechts één 
antwoord: Zolang de Nederlandse Regering nog 
enig gevoel van verantwoordelijkheid bezat ten 
aanzien van deze gewesten, was dit het versie 
punt, waartoe zij gaan kon. Had Sjahrir geen 
blanco-volmacht, dan mocht de Nederlandse Re- 
gering ' niet de verantwoordelijkheid op zich ne- 
men voor de vervulling van de pensen van die 
stromingen, die hem de vrije hand niet wilden 
laten: collaborateurs als Soekarno en Hatta, com- 
munisten als Tan Malakka en de bendeleiders en 
vechtgeneraals  van  Sumatra. 
De Nederlandse Regering heeft getoond, een 
open oog te hebben voor de nationalistische aspi- 
raties der Indonesiërs. Zij kan het land echter 
niet uitleveren aan de terreur van door de Japan- 
ners opgeleide  avonturiers. 
Het gaat niet om het herstel van Nederlands 
machtspositie op Java, het gaat erom, de volken 
van Java en Sumatra te redden van de terreur, die 
door de Japanners naar deze gebieden werd ge- 
bracht. 
Hiervoor vechten en werken de ' Nederlanders 
hier. Geve God, dat aan het schrikbewind over 
Java en Sumatra een spoedig einde wordt ge- 
maakt. 
Batavia, 30 Mei 1946. U. 

landse verzetsbeweging ware geweest, Seyss 
deze onmiddeïïijk zou hebben opgericht'. 

Ozo. (O neen, dat mogen we niet schrijven, als 
het over Herr Dr. Arthur gaat). Buiten de verzets— 
beweging, die hij niet heeft opgericht, hebben we 
hem toch al zoveel te danken. Het loopt in de 
millioenen; leest U het zelf maar in „De Vrije 
Alkmaarder"  van 8 Juni: 

„Wist V dat totaal werden geslagen 76 ooo.ooo 
zinken   kwartjes,   t54.400.0OO  zinken   dubbel- 
tjes,   51.000.000   zinken   stuivers,   27.800.000 
cent". 

Het duizelt je werkelijk van zoveel astronomische 
goedheid.   Nou   ja,   die   gekke   oud-ondergrondsen 
zijn ook niet allen  sterren.  Dat bewees  het dag- 
blad van het Oosten op 15 Juni wel in een „kop' : 

„De bonnenzwendel te Delden. 
Illegale  werkers zetten  na  de bevrijding bet 
verduisteren van bonkaarten voort". 

Nu  zingt  heel  Nederland  eensgezind: 
„Weet je wat ik van die illegalen vind " 
Dat generaliseren is een ramp. Niet de enige ramp 
natuurlijk. Een zwaar verlies is ook, dat er nu al 
weer enige NSB-ers (laten we oppassen: geïnter- 
neerden) een onnatuurlijke dood zijn gestorven. Zie 
slechts het officiële communiqué van het kamp- 
commando Duindorp, Overgenomen uit Het Bin- 
nenhof van 17 Juni: 

.gisterenavond beeft\ een tiental geïnterneer' 
den in het kamp Tyuindorp, te ca. 19 uur ge- 
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tracht, een oproer in het kamp te verwekken. 
Mei behulp van  'n grote groep op sensatie 

; beluste gedetineerden  werd  een  blokpost  be- 
stormd   en   een   brandje   gesticht.   Aangezien 
bet aanvankelijk de schijn verwekte, dat een 
massaal oproer dreigde te ontstaan, zijn door 
de kampleiding en den Betachenientscomman- 
dant   zéér   uitgebreide   voorzorgsmaatregelen 
genomen. Door het beheerste optreden is het 
aantal slachtoffers beperkt gebleven tot i dode 
en 3 gewonden (allen gedetineerden)". 

Het   is  werkelijk   schandalig,   dat  de   kamppolitie 
zo maar durft te schieten als er een heel gewoon 
opstand-brandje wordt gestookt. De Duitsers, onze 
beschermers, zouden toch ook niet geschoten heb- 
ben  Ach ja, die mof,  pardon Duitsers; bij 
hen hadden we geen staking, geen solidariteit...;., 
(alweer pardon): 

„Waar het Vrije Volk verneemt is bij de stem- 
ming van verleden Zaterdag over het al of niet 
voortzetten der havenstakingen, te Jiolterdam 
de meerderheid der arbeiders voor opheffing 
geweest. "Zij werden echter gebonden door het 
besluit  van   de  Amsterdammers  om  door  te 
staken'. 

Geen   suiker,   precaire   vetpositie,   minder   brood. 
Waarvoor hebben we eigenlijk ons gebit nog nodig. 
Leest slechts wat de  Schakel van 7 Juni  schrijft,, 
en U weet het: 

, Deze  drijvende  tentoonstelling,   die   het 
idee is van een Deense' ingenieur, en door de 

Noorse autoriteiten geestdriftig is aanvaard, 
heeft veel weg van de Nederlandse tentoon- 
stellingen op het gebied van het ondergrondse 
werk. Radio's, vernuftig ingebouwd in strijk- 
ijzers, boeken, en in een kunstgebit. De ge-~ 
lukkige bezitter van dit laatste snufje moest 
elke keer, als hij naar de Engelse zender wilde 
luisteren, zijn tanden uit zijn mond halen". 

Overigens is het niet te begrijpen, dat er zo weinig 
vet in de wereld is. Als U nu leest, wat De Tijd 
van 19 Juni uit «en jaarverslag van de Unilever 
overneemt: 

„De neffojfinst over i944 ad ƒ 57.649 954.— 
is verkregen, nadat een bijdrage van 2j^ miK. 
aan Van den Bergh t furgens Tabrieken, ten 
laste van de winst is gebracht". 

Maar een kleine 60 millioen! Het is om te huilen, 
zo weinig. En daarvan moeten ze nog een doch- 
teronderneming steunen ook. Dan maar een reser- 
vepotje vormen, heren, als U over een paar maan- 
den uit de gevangenis komt. 
Tot waardig besluit, het verblijdende bericht, dat 
de LO niet in 1942 maar in 1941 al een organi- 
satie was. Timotheus van 7 Juni schreef in een 
persoonsbeschrijving: 

„7n '41 benoemd aan de Chr. Mulo te Qorin- 
chem, legde hij contact met de LO en Vrij 
Nederland". 

Wie  zei   ook  weer,   dat   èoede   voorlichting   een 
eerste vereiste was? P.  P. 



door JOT POLMAN 

(vervolg) 

Zaterdag,   27  October   1945. 

Xeam-uwJifc 

<£>& kal op del & 
Zondag,  28  October  1945. 

Ik lig languit, zó, dat iedereen mij ziet. Het is de beste plek om zo te liggen, want er wonen 
weinig mensen. Wat koks en hulp-MP. Die zijn nooit thuis. De horlogemaker blijft rustig 
in zijn hok. Wel draaien er wat O. en O.-figuren, wat Kraaiennest- en brulboei-zonder- 
lingen rond. Maar ik blijf daar volkomen buiten. Ik lig, plat, losjes langs de muur waardoor 
je in de mess kunt zien. Daar komt geen mens, want wie de trap op gaat of naar beneden 
wil, staat hier niet stil. Er is één genot: de wind waait vers en fris, zó uit" de zee door 
open luiken van stuur- naar bakboord langs je heen. 
Schaduw   —   koelte   —   rust. 
Laat-ze langs die trappen draven met hun les en theorie, hun O. en O.-kabaal, hun huichel- 
lichje en hun mooie praat, hun zenuwen om vuile waterbakken of bedorven rijst, hun 
spookverhalen over Jan en alleman. Weten ze wel dat er jaren in zulke schepen mannen 
werden vervoerd, zoveel, dat zij op de kop af twee uur van de vier-en-twintig aan dek 
mochten gaan? Deze wekelingen zijn verwend. En dat wil naar de rimboe! Daar zullen 
ze nog anders piepen. Wie daar niet oppast, is voor de poes. Nee, dat is kattentaal. De 
Akantara is geen muizennest. Het wil een pantserwagen' zijn. Niet door de scheepshuid. 
Die is te dun. Maar door de huid van mannen, die zich harden zullen. Nu — of nooit. 

We hebben ons ingesteld op de boot, op de 
zee, op de hitte en op elkaar. In ruim 02 zwe- 

ten enkelen op hun dagelijkse brief. Op het 
voordek liggen ze in maanlicht en wind. Daar- 
achter wordt gezongen bij harmonica en uit- 
etensblikjes-samengestelde drum. In de gang- 

boorden leunen ze tegen de luchtkokers, sla- 
pen, lezen, dromen. Onder A-dek staat men 

in de rij voor de bibliotheek, op B-dek draait 
een klassiek platenconcert voor kleine kring, 
op C-dek staan ze de reisbeschrijving over te 
plannen, op D-dek loopt de film in de recreatie- 
zaal, • en buiten wordt in de ene hoek over 

Hindoeïsme gesproken, in de andere houdt de 
dominé zijn avonddienst, aan stuurboord wordt 

een verwoede touwtrekwedstrijd uitgetrokken, 
aan bakboord wordt maleise les geleerd, en in de 
'ounge , nee, dat is  fabrieksgeheim! En op 

de achterdekken is het niet minder druk. Daar 
geeft een ijverige luit stiekeme sein-instructie, 
daar zit een kleine kring om een guitaar, daar 
staart een hoopje heimwee over boord. En dan 
staan de koks in de keukens, de MP. loopt 

haar wacht, de corveërs ^schrobben de trappen- 
huizen, en op het hoogste dek, achter de schoor- 
steen, zit er een met een potlood en schrijft div 
alles op. 

Team-work. In de dienst en ook daarbuiten. 
Ja, O. en O. doet mep! 

Waar is die wedstrijd-woede uitgebroeid? Op 
B-dek, in dat hokje van O. en O. Dank U 

zeer! Geeii prijs gewonnen? Mag niet hin- 
deren. We spelen ora het spel, niet om de knik- 
kers. Doe mee en blijf fit. Als we ooit weer 
aan wal zullen komen, (wat is die Indische 
Oceaan toch lang-), dan is de wereld veel te 
W{J«. 

SUofi^eft aft het choqe éLcMp 
Maandag,   29   October   1945. 

Het is uit met die eeuwige blauwe hemel en die zon. Al 'n dag of wat geleden klommen 
kleine wolken uit het Zuiden en bleven eerst wat drijven op de horizon. Toen drong ineens 
grijsheid uit dp hemel en het water tegelijk naar ons toe en blazend op de misthoorn voer 
de Alcantara door de eerste regenbui. Daarna bleef het kwakkelweer. En nog lag onze 
schuit  onbewogen  in  haar koers. 
Maar nu: nu slaan we eindelijk uit het lood. Terwijl de oceaan nog rustig was, begon het 
schip, eerst heel soepel en met lange slagen van voor- naar achterdek, te 'stampen, en de 
horizon deinde zachtjes op en neer. En liep je in de lengte van het schip, dan schoot je 
voet vooruit of hing nog in de lucht. Toen kwam vannacht de wind erbij. Dwars. Nu rolt 
de Alcantara van stuur- naar bakboord en loop jê als de losgeslagen slinger van een Friese 
klok. Wijs je naar je vriend/ dan steek je hem een oog uit, en maak je daarna een nederig 
gebaar, dan is het of je HaHelujah zingt. Als het zout vandaag niet in de koffie komt en 
de  suiker in de  soep, dan  geloven we  niet meer aan Sinterklaas. 
Indische   Oceaan,   grauwer  dan   het   Kanaal,   en  dat,   terwijl   we   vandaag  de   schoone   kust 
van Ceylon hadden moeten zien met theetuin en koralen, zoals het Kraaiennest ons dit heeft 
voorgedroomd. Zijn Wij dan dronken of is het de zee? Het schip is droog als een kurk. Of 
is dit de taal van den man die teveel heeft geslikt en zei dat hij nooit dronk? 
Java,  geef ons vaste  wal om er met beide benen  op te  staan! (Wordt vervolgd). 
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e KNOKPUKGin 

(Vervo/g) 

Alle voorbereidingen zijn getroffen. Om 
half vier is een telefoongesprek gevoerd met 
het Politiebureau te Leeuwarden, waarbij 
een CCD-ambtenaar uit de omgeving van 
Bolsward den officier van Dienst mededeel- 
de, dat hij met enige collega's middags 
drie zwart-handelaren had gearresteerd, 
die naar Leeuwarden zouden worden over- 
gebracht om in het Huis van Bewaring te 
worden opgesloten. 
De Officier van Dienst was eerst een kwar- 
tier op post en zeide van deze zaak niets 
af te weten. Waarop de CCD-er mededeel- 
de, dat alles al in orde was. Het Insluitings- 
bevel was in zijn bezit en zijn telefonische 
mededeling had alleen maar de bedoeling 
de politie ervan in kennis te stellen, dat de 
arrestanten regelrecht zouden worden door- 
gebracht. 
De Officier van Dienst vindt dat prachtig, 
zijnerzijds geen bezwaar. 
Mocht straks van het Huis van Bewaring 
uit, geïnformeerd worden naar de komst 
der arrestanten, dan is de politie op de 
hoogte en klopt alles als een bus. 
't Is kwart over vijf, het ogenblik, waar- 
op de dekkingsploeg van Harry, waarin 
Tinus, Jaap, Cor, Ab en Jelle waren opge- 
nomen, zijn post moet gaan betrekken. 
Eerst gaan Harry en twee van zijn men- 
sen erop uit. Ze moeten onopvallend het 
pand op de hoek van de Gedempte Kei- 
zersgracht en de Oosterkade, van waaruit 
de toegangswegen tot het Huis van Bewa- 
ring en de brug, die toegang tot het voor- 
terrein geeft, bestreken kan worden. In het 
benedienhuis is een niet in gebruik zijnd 
Woningbureau gevestigd, waarvan een 
sleutel in hun bezit is. Boven echter wonen 
mensen. ' Twee K.P.-ers bellen aan de 
voordeur, terwijl een derde de achterzijde 
van het huis in het oog houdt. Als er wordt 
opengedaan delen ze mede, van de politie 
te zijn en stappen meteen naar boven. Daar 
■wordt de bewoners aan het verstand ge- 
bracht dat hun huis enige uren gevorderd 
zal moetep worden en hun niets zal gebeu- 
ren wanneer zij zich maar rustig houden en 
alle bevelen stipt opvolgen. Met vijf minu- 
ten is de zaak voor elkaar. Dan kunnen de 
drie overige leden van de ploeg komen en 
kunnen de zware wapens worden opgesteld. 
Ze hebben de beschikking over vier stens en 
een bren-machinegeweer. De lichten wor- 
den zorgvuldig uitgedaan, de gordijnen ge- 
opend en de ramen op een kier gezet. Voor 
't middelste van de drie ramen op de boven- 
ste verdieping wordt een der K.P.-ers met 
een sten geplaatst. Bovendien krijgt hij 
eenige handgranaten ter beschikking, omdat 
deze van de bovenste verdieping af, het 
grootste effect zullen kunnen hebben. Het 
grote winkelraam van het woningbureau 
biedt mogelijkheid voor twee sten-posten, 
die elk één der straten onder vuur kunnen 
krijgen. De laatste sten-post .komt in het por- 
tiek achter de openstaande deur, om te kun- 
nen optreden, wanneer een aanval op het 
huis langs de huizenzijde zou worden ge- / 
daan. De mitrailleur staat schietklaar, doch 
niet in stelling. Zo nodig kan deze in een 
ommezien naar de hoek van de straat wor- 
den gebracht en daar worden opgesteld. 
Harry zelf, gewapend met een 9 mm. pistool 
en handgranaat, begeeft zich buiten het 
pand, omdat men van bet pand uit de sltua- 
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tie voor den ingang van het H, v. B. niet 
kan  waarnemen. 
Zodra blijkt, dat de zaak „fout zit" zal de 
brug voor de gevangenisingang onder vuur 
genomen worden, doch dan is ook aan de 
eigen ploeg de mogelijkheid ontnomen de 
brug als uitvalspoort te gebruiken. Voor 
dat geval is afgesproken, dat uit het H. v. 
B. een wit lichtsignaal zal worden gegeven. 
Dat zal het vertrek van de zich binnen 
bevindende ploeg aankondigen. Het vuren 
zal dan moeten worden gestaakt om hun 
doortocht te verlenen, waarna zij zich moe- 
ten verzamelen mét de dekkingsploeg, en 
dan gezamelijk proberen uit de stad te 
komen, die wemelt van Duitsers en land- 
wachters. 
Inmiddels komen op de Grachtwal de laat- 
ste rapporten binnen van de bewakers in 
het H. v. B, Om vier uur hebben twee S.D.- 
ers vijf arrestanten binnen gebracht. De 
S.D.-ers zijn echter weer vertrokken zodat 
er binnen geen bijzondere omstandigheden 
zijn, die uitstel wettigen. 
Om vijf minuten over half zes belt Berend, 
de Leeuwarder Politieman, het Huis van Be- 
waring op. Ongeveer in dezen trant: 
„Met het Huis van Bewaring? U spreekt met 
het Hoofdbureau van Politie, Ik bel U even 
namens den Officier van Dienst. Er zijn 
twee agenten onderweg met drie arrestan- 
ten, die hedenavond nog moeten worden 
ingesloten in het Huis van Bewaring. Zij 
kunnen met enkele minuten bij U zijn." 
„U zegt"? 
„O ja, het insluitingsbevel hebben zij bij 
zich. Dat is dus in orde. Goeden avond." 
Nu is de zaak even de reactje in het Huis 
van Bewaring af te wachten. 
Het is nu de beurt aan Jan en Theo. Ze 
zitten op het vinketouw. Ze luisteren mee 
naar het gesprek, dat via no. 3866, dat 
clandestien door hen werd aangesloten, met 
het H. v. B. werd gevoerd. En elke reactie 

daarop zullen ze onmiddellijk registreren. 
Na drie minuten is het eerste rapport van 
de telefoondienst reeks binnen. Alles is 
OKE. 
De eerste ploeg van zeven man, die van 
Gerard, gaat dan op pad. Via de Vlietster- 
bruggen en de Oosterkade zullen ze zich 

, naar het gevangenisterrein begeven, daar 
over het hek het plantsoen binnen klimmen 
en wachten tot ze kunnen worden binnen- 
gelaten. Recht tegenover het instructiepand 
zullen ze een lichtstraal geven waarop de 
tweede ploeg zal vertrekken. Er ligt ech- 
ter een hooggelaolen turfschip en het sig- 
naal wordt dan ook iets verder gegeven, 
doch men kan niet waarnemen, dat een 
tweede ploeg zich op pad begeeft. Voorlo- 
pig stelt men zich dan verdekt op op de 
hoek Öosterkade-Oosterstraat, recht tegen- 
over de electrische brug. Niemand van de 
ploeg bemerkt echter iets van de komst der 
beide volgende groepen En in spanning 
vragen allen zich af, of er iets is misge- 
gaan. 
Zou er toch nog een telefoontje gekomen 
zijn dat alles in de war schopt? 
Er is inderdaad nog een telefoontje geko- 
men na hun vertrek, doch dit bevatte al- 
leen maar een mededeling, dat alles rustig 
bleef. 
Daarop is Chris met zijn ploeg van zeven 
man op pad gegaan, en heeft zonder moeite 
z'n post in het plantsoen links van het 
H. v. B. betroklöen. 
Om tien over half 6 heeft de laatste groep 
van Berend onder Piet Kramer, de z.g. ar- 
restantenploeg, die de toegang zal moeten 
forceren', het instructiepand verlaten. Ook 
zij bereiken 'zonder ongemak de deur van 
het H. v. B. 
Links in de deurpost zit de electrische bel. 
.Berend drukt erop en hij heeit het gevoel, 
aat hij daarmede het . gehele zorgvuldig 
opgebouwde apparaat in beweging brengt. 
Nu is er geen terug meer. 
In de linkerdeur bevindt zich het kleine 
portiersluikje. 
Daarop concentreerd zich alle aandacht. 
In de gang worden voetstappen hoorbaar. 
De stappen  van twee mannen. 
Twee  portiers. 
En zij dragen de sleutels, die over het sla- 
gen van de onderneming moeten beslissen. 
Rinkelend komen ze nader. 
Hoe   dikwijls   zullen   gevangenen   met   de 
wanhoop in het hart hebben geluisterd naar 
diezelfde  geluiden? 
Voetstappen. 
En sleutelgerinkel. 
Dichtbij  en veraf. 
Voor mij, of voor een ander? 
Wat beduidt het? Kwelling?  De dood? 
Of....  bevrijding? 
Dat het ditmaal het laatste zij. 



LEZERS, REDACTIE 

INDIË-ACTIE 
Jansen, de bekende Nederlandse Jansen, 
Is in het buitenland; laten we zeggen: Zwe- 
den. Jansen amuseert zich, geniet van na- 
tuurschoon of doet zaken. Alles in een 
vreemde taal, in vreemde omgeving, met 
andere gewoonten. 
Zekere avond is er een uurtje, dat hij niets 
te doen heeft. Hij zet zich in de hall van het 
hotel of op een bank in een park en 
haalt een krant uit zijn zak. {Natuurlijk „De 
Zwerver" — Red.). Daar kon hij niet buiten; 
die heeft hij gedurende zijn verblijf buiten- 
lands door laten sturen. Hij verdiept zich 
in zijn lectuur. Ineens ziet hij op. Wat hoort 
hij daar? Nederlands? Even kijken wie het 
is. Hé, is dat Pietersen niet, die een drogis- 
terij in Rotterdam heeft? Zowaar, hij is het. 
Even naar hem toe. De twee heren her- 
nieuwen de kennismaking en — al zeggen 
ze het elkaar niet — beiden zijn in hun hart 
blij in de vreemde een landgenoot te heb- 
ben gevonden, weer Nederlands te kunnen 
spreken, zich niet aan de zeden en vormen 
van Zweden te moeten houden. Ze gaan 
ergens wat drinken en ontdekken, dat ze 
beiden in dezelfde illegale organisatie heb- 
ben gezeten: de L.O. Het word -laat eer de 
heren naar bed gaan. En gedurende hun 
verblijf in het mooie Zweden proberen ze 
toch zoveel mogelijk contact met elkaar 
te houden. 
U zult zeggen: „Wat heeft dat nu met de 
„Zwerver" Indië-actie te maken?" 
Veel, zeer veel zelfs. Onze jongens, onze 
militairen zijn daar in zo een vreemd land. 
„Maar ze zijn toch onder hun landgenoten, 
ze hebben toch geen behoefte om weer 
andere Nederlanders te zien?" 
Het antwoord is eenvoudig. Als Jansen en 
Pietersen maanden lang noodgedwongen 
met elTsaar in Zweden hadden moeten om- 
gaan, zouden ze ook eens uitgepraat zijn 
geraakt!" Onze jongens willen wat anders. 
Ze willen contact met hun vaderland, ze 
willen de oude verzetsgeest weer meege- 
nieten. Dat is toch niet teveel verlangd van 
deze mannen, die eens in de bezettings- 
nachtmerrie (wat lijkt dat al weer lang ge- 
leden) hun leven over hadden, ook voor U 
en ons. En die nu hun vaderlandse plicht 
weer verstonden en naar Indië gingen. We 
hebben allen de plicht aan hun wens te 
voldoen. En dat kunt U doen, lezer, met 
weinig moeite. 
De lezers-redactie-Indiê-actie is eigenlijk al 
geslaagd. Van nu af aan krijgen onze sol- 
daten in Indië voldoende „Zwervers". De 
redactie    en    administratie    hebben   Jiaar 
plicht reeds gedaan. Maar ze rekenden 
daarbij op, dat U, zoals het oud-illegalen 
onder elkdar betaamt, haar daarbij zoudt 
helpen door één of meer abonnementen 
voor uw rekening te nemen. En dat doét U 
zeker, ongeacht, hoe U over de politieke 
kwesties in Indië denkt. Gaat U zichzelf 
maar na, wat U zoudt willen, wanneer U 
in zo een vreemd land was. 
De heren Jansen en Pietersen waren niet 
voor niets blij elkaar weer te ontmoeten. 
En zo wachten onze jongens op de her- 
nieuwde ontmoeting met de „Zwerver", ver- 
zocht door U! Mogen we op uw giro-over- 
schrijving rekenen? (Giro no.  109588). 

| Er waren KP-ers in Heeten, ^ 
3 die 't gedenkboek ^ 
€ niet hadden vergeten, f 
Ü Ze waren niet bang. C 
3 En schreven zo lang. \ 
Éj! tot hun potloden £ 
% waren versleten. C 
S c 
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Eindelijk zou het er dan van komen! Al dikwijls was er een verhuizing aangezegd, maar 
dan bleef het daar bij. Nu werd er dus ernst mee gemaakt. Een verhuizing met deze heren 
had altijd die attractie, dat je nooit de nieuwe bestemming wist, dus ook niet, hoelang 
de reis zou duren. 
's Morgens om 7 uur reden de vrachtwagens voor, één wagen voor 20 mensen met hun 
bagage. We zagen al direct, dat het zitten niet bepaald een genoegen zou worden. Onze 
Jap. chauffeurs hadden ook nog wat bagage achterin 'staan plus een drum benzine. 
Toen we een paar kilometers gereden hadden, merkten we, dat het richting Medan ging.. 
Dez;e weg heeft veel bochten en het verschil van temperatuur is vrij groot. Al heel gauw 
werden er veel dames en kinderen wagenziek, maar daar werd geen rekening mee ge- 
houden. 
Eindelijk kwamen we om twaalf uur doodmoe en verreisd in Medan aan. We werden onder- 
gebracht in loodsen, die vroeger gebruikt werden als doorgangshuizen voor de koelie's. 
Eerst werdaa we geregistreerd, wel 6 keer werden we geteld, eerst op rijen van drie, toen 
van vijf, toen in groepen van tien en iedere keer klopte het aantal niet. Wé stonden in 
de gloeiende zon en toen deze Jap. rekenaar bij de zesde telling zes „orangs" te veel had, 
gaf hij het op en tekende voor accoord. 
Er waren optimisten, die uit „goed ingelichte" bron wisten, dat de nassi goreng al voor 
ons klaar stond. Het is mogelijk dat het eten toen al klaar was, maar gekregen hebben 
we het in ieder geval niet. We hadden deze dag nog niet productief gemaakt en daarom 
moest er eerst gewerkt worden. Op de auto's stond nog al de bagage; deze moest eerst 
gelost worden en daarna eten. Onze eerste opwelling was, dan maar geen eten, maar door 
de huilende en. doodvermoeide kleine kinderen (die ook onder deze maatregel vielen) 
werden we wel gedwongen om aan het werk te gaan. Toen het tempo niet vlug gienocg 
was naar Japanse maatstaf, "werden er een paar klappen uitgedeeld, en daarna was het 
grqte voorplein in een paar uur tijd één grote chaos geworden van koffers, kisten, teilen, 
emmers enz. enz. Toen dit allemaal opgeborgen was onder afdaken en in loodsen werd het 
eten uitgedeeld en vielen we doodmoe neer op het pUkkenhed. 
Dit hadden we wel begrepen: we waren hier maar op doorreis en de tocht zou per trein 
worden voortgezet in Zuidelijke  richting. 
De volgende morgen werden we al vroeg wakker geschreeuwd, door Soekarilla's (inheemse 
vrijwilligers bij het Jap. leger, meestal waren ze door de Jap. losgelaten uit onze ge- 
vangenissen). We moesten direct aantreden, niemand mocht in de loods blijven. Toen 
begon het werk, dat twee lange dagen geduurd heeft en dat ik nooit meer zal vergeten. 
De bagage van de vorige dag moest in de wagons gebracht worden. Eerst moesten w,e er een 
kleine kilometer mee lopen, dan door een diepe greppel de spoordijk opsjouwen, vervolgens 
over de spoorlijn, meestal op blotje voeten, met grote kieselsteenen en dan in de wagons. 
Door de aanhoudende regen zakten we iedere keer weer van de spoordijk af. Er was 
een soort aflossysteem ingesteld, zodat niet steeds dezelfden het zwaarste werk deden. 
Als het tempo iets verslapte, werden we door geschreeuw weer opgejaagd tot grotere spoed. 
We beefden over alle ledematen, niet alleen van oververmoeidheid, maar ook van zenuwen 
^n angst. 
Na deze twee doodvermoeiende dagen werden we 's avonds naar de trein gebracht. We 
moesten een uur op het perron wachten, aangegaapt door de bevolking en geplaagd door 
de  muskieten. 
In de trein kregen we zitplaatsen, zo nu en dan rolde er iemand middenin de slaap van de 
bank. Na drie jaar was een treinreis een heel evenement en vooral de kinderen genoten 
er reusachtig van. De Jappen hebben een bijzondere opvatting over het eten tijdens een 
verhuizing. Zij zijn van mening: hoe minder je eet en drinkt, hoe minder ongemakken je 
hebt! Ook deze keer werd die stelregel toegepast. 
Iedereen kreeg 's avonds 100 gr. gekookte maïskorrels, bedoeld als ontbijt voor de volgende 
morgen.    . 
Om 5 uur kwamen we 's morgens in Pamienke aan, we mochten eerst ontbijten en gingen 
daarom op de rails zitten.om de zuur geworden mais op te eten. De „zitgelegenheid" was 
wel een beetje koud, maar daardoor werden we meteen klaar wakker. Er was ook een 
soort ziekentransport gevormd en er was met de Jappen overeengekomen, dat deze mensen 
van de trein per auto naar 't nieuwe  kamp  zouden  worden  gebracht. 
Toen we zo ongeveer drie kwartier door het rubherbos hadden gelopen, begrepen we er 
niets van, dat deze auto's ons nog niet waren gepasseerd. Enkelen besloten terug te gaan 
om poolshoogte te nemen. Ze kwamen deze. stakkers lopende tegen. De Jap had gevraagd, 
waar ze eigenlijk op stonden te wachten. Toen hij hoorde, dat ze op auto's rekenden, werden 
ze met de zwe^p van 't stationnetje afgejaagd. Er waren stakkers bij met open beenwonden. 
Oude dames van bijna tachtig jaar, hartpatiënten en ook hele kleine kinderen, ledereen 
moest na die vermoeiende nacht die tocht van 9 km. maken. Toen we daar liepen, dacht 
ik aan de woestijnreis van de Israëlieten; zij zwierven ook rond .zonder de bestemming te 
weten. Wat zal dat ook doodvermoeiend geweest zijn. Maar in mijn hart, wist ik en 't was 
mij tot grote troost, dat de mens gaat naar zijn eeuwig thuis, waar vele woningen zijn. Tjegen 
de middag kwamen we in 't nieuwe kamp aan, midden in het rubberbos gelegen. Toen kwam 
voor vele vrouwen 't zwaarste moment van hun hele leven. Er was uit 't mannenburgerkamp 
een lijst van overledenen binnengekomen. Er stonden 116 namen op vermeld. Nergens 
kwamen nadere gegevens op voor, de verslagenheid was diep en 't was bijna niet om door 
te komen. Wat betekenden bij dit vreselijk verlies de dagelijkse ongemakken van 't kamp: 
geen water, geen licht, geen sanitair. Er werd een bidstond gehouden tot verootmoediging, 
we lazen de zeven en negentigste psalm: Mijn stem is tot God, als ik roep en heeft 
God vergeten genadig te zijn? om dan verderop het antwoord te lezen: Uw weg is in het 
heiligdom, ik zal Uw wonderen gedenken van oudsher. M.  H. 



Vao*  de êeuettóte plank ? 
V.VM.-serie „Laat Uw  licht schijnen."  In Memoriam Ds. B. J. Ader, 

T        door Mevr. J. Ader—Appels. Uitgave Kirchner, Amterdam. 

Bij de fa. Kirchner verschijnt een serie brochures, gewijd aan in de bezettings- 
tijd omgekomen predikanten, o.a. over Ds. T. Ferwerda, Dr. K. Sietsma, Ds. B. 
J. Ader, Ds. D. A. v. d. Bosch, Ds. A. Keuter, Ds. C, J, Laarman, Ds. K. 
Evert, Ds. J. Versteegt, Ds. Sj. Rijper, Ds. J. R. Immink, Ds. A. R, Rutgers, 
Ds. W. H. v. d. Vegt, Ds. W. J. Tunderman, Ds. A. Ringnalda, Ds, H, R, de 
Jong, Ds. J. Kapteyn, Dr.' J. Eykman en Ds. C. P. Boodt. 

Een van deze boekjes ligt voor ons. Het is dat over Ds. Ader, geschreven door 
zijn weduwe. Het is een kort, ontroerend woord over een nog, jong en onbekend 
predikant, een man, die in zijn leven toonde een „lichtdrager van Christus" te 
willen' zijn. Hij stond in Nieuw-Beerta in het Hoge Noorden, „an 't voutenende" 
zoals de mensen daar zeggen. In een streek, waar het modernisme het laatste 
licht van de kandelaar had weggenomen. Daar heeft hij getracht „een leesbare 
brief van zijn Heer en Heiland" te zijn. Hij heeft er zelfs het offer gebracht 
een zeer aanlokkelijk beroep naar elders af te wijzen, omdat hij hier zijn taak, 
hoe zwaar ook, meende niet te mogen loslaten. Daar heeft hij ook voor de 
verdrukten en vervolgden uit de bezettingstijd gedaan, wat hij kon. Het kostte 
hem de vrijheid en het leven. Ontroerend is hetgeen zijn vrouw in dit werkje 
mededeelt omtrent zijn gsvangenistijd. 
Op de morgen, dat hij gefusilleerd werd op een heuvelrug, die uitzag op de 
Gelderse vallei, werd bij den gevangenisportier een briefje van zijn vrouw ge- 
bracht, waarin hem de geboorte van zijn tweede zoontje werd medegedeeld. Dat 
briefje heeft hem nooit bereikt. Zijn vrouw ziet er Gods barmhartigheid in, om- 
dat dit het schelden van dit leven voor hem wel heel moeilijk zou hebben ge- 
maakt. De opbrengst van dit werkje is bestemd voor het Ds. Aderfonds, dat 
bedoelt .een der liefste wensen van Ds. Ader, een kerkje te Drieborg in zijn 
gemeente te stichten. 
In een tweetal- andere werkjes „een Groninger pastorie In oorlogstijd" en een 
werkje van Ds. Ader zelf, „De laatste dagen van de J. I." dat hoewel onvoltooid 
toch verschijnen zal, zullen wij iets meer van het werk van Ds, Ader vernemen. 
Wij besluiten met een tbr gedichten door Ds. Ader In zijn gevangenschap ge- 
schreven : 

PSALM 31 :16 a. 

Het is dan eerlijk waar,  dat ik met stil vertrouwen 
Mijn tijd gegeven heb In Uwe Hand 
En weet: Er Is niets waar ik op wil bouwen 
Dan slechts 't ontwaken In het Vaderland. 

Vanaf den dag, dat mijn verwonderd hart ging Toelen 
Dat Gij het zijt, Wiens liefde alles draagt, 
Zijt Gij geweest gezel van mijn geheim bedoelen, 
Heb ik aan 11 alleen mijn diepsten nood geklaagd. 

Als kind heb ik met warm ontzag U aangebeden * 
— Gij waart toen groot en toch zoo heel nabij — 
En later soms met vuur Uw Naam beleden 
Of fel geloochend bij het keeren van 't getij. 

Bij 't opengaan van 's levens wijde vergezichten 
Heeft niemand -méér dan Gij in mijn geluk gedeeld, 
Als mij verscheurden wonden, die geen mensch kan dichten 
Hebt gij, begrijpend, zacht mijn schuldig hoofd gestreeld. 

En hebt aan  mij het oud geheim onthuld dat weinigen slechts weten, 
Ofschoon het week pp week in alle kerken wordt geleerd. 
Dat Gij, wie zelf zich dobbelaars en zwervers heeten, 
Als eigen kind'ren op het feest in Uwe woning eert. 

En nu: Gij zult mij niet verlaten in mijn dood, 
Maar mij, — als nat de nevels zijn en koud het vale piorgenrood — 
In eindeloos erbarmen voor eeuwig bergen in Uw schoot, 

Ad, 

(r^(p^ij^<?^(5^<r^<r^(5^(!^!?^(?^<r^(?^!f^(?^ 

^ttjit 
c c c c c c c c c c c 

Heer doodt in mij 't hartstochtelijk verlangen 
Naar 't geen Uw liefde mij ontnomen heett. 
En laat mijn ziel toch nieuwe kracht ontvangen, 
Die mij weer lust tot kloeke daden geeft.' 
Brengt Gij in mij tot zwijgen alle vragen 
Waarop 't verstand toch nooit een antwoord vindt 
Leer mij U volgen, zonder ooit te klagen. 
Gij immers weet wat goed is voor Üw kind. 

GRETHA HOOYKAAS. 

^n'Mémmtm'm 

Bob Dijkstra, oud 21 jaar, chemisch student 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
7 April 1945 te Makkum door de Duitse Si- 
cherheitsdienst vermoord, na hardnekkig .te 
hebben gezwegen bij 'n drievoudig zwaar 
verhoor, schreef October 1944 deze brief 
om die aan zijn ouders te geven als hij 
mocht vallen In de strijd voor ons Vader- 
land. 

Als U deze brief ontvangt zal een groot ver- 
driet U getroffen hebben. U weet, dat Ik deze 
4 jaren naar mijn vermogen gewerkt heh om 
onze vaderlandse zaak te dienen. Nu, ongeveer 
3 maanden geleden, werd mij een zwaardere en 
nieuwe taak op de schouders gelegd en kwam 
ik bij het ondergrondse leger. Ik kon niet met 
U praten, hoe te beslissen, omtrent deze ge- 
wichtige stap, er was niet genoeg contact tus-, 
sen ons om dat te bespreken en Ik werd dus 
helemaal aan mezelf overgelaten. Ik ben toen 
toegetreden, omdat Ik het allereerst een plicht 
vond van een krachtig christelijk student om 
in alles voor ons Nederlandse volk een voor- 
beeld te wezen en alles voor dat volk over te 
hebben. Vooral omdat Ik eèn christen geloof te 
zijn en tracht te zijn, heb ik de moed gevon- 
den om deze stap te doen. 

Ik kan mijn lot In Zijn hand stellen en ver- 
trouwen dat Hij mij In grote gevaren zal be- 
hoeden en Indien Ik viel, dan was dat Zijn wil 
en naar mijn overtuiging In Zijn dienst. 
Nu weet ik wat Moeder zou zeggen: „Waar- 
om juist jij?" 
Maar Ik ben een christen, èn krachtig gebouwd 
èn jong. Wie zou het dan moeten doen, als 
Ik met zoveel voorrechten niet wilde? Niet dat 
deze beslissing me niet moeilijk viel. Mijn le- 
ven Is niet ten volle ontplooid, de grote liefde 
hier op aarde heb ik niet gekend, m'n prach- 
tige toekomst moest Ik ook kunnen loslaten en 
Ik wist dat mijn sectie een zeer moeilijke taak 
zou hebben; tevens moest ik dis kans riskeren 
om U een groot verdriet te doen. Toch heb Ik 
met Gods hulp gekozen voor een korter leven 
In Zijn dienst (al is het met vele, vele gebre- 
ken), tegen een langer leven met een'sprekend 
geweten. 
'k Wilde U nu' met deze brief wat troost 
brengen na mijn dood en U de enige weg wij- 
zen, die misschien Uw wanhoop wat zou kun- 
nen verzachten: Ik hoop op de beloften Gods 
aan een zondaar gegeven en hoop Hem dan na 
m'n dood eeuwig te zien. Misschien zult U 
dan ook kunnen berusten In Zijn wil en mijn 
keuze en m'n volgen van mijn principes en niet 
wrokkig zijn tegen Zijn wil en mijn beslissing. 
Ik wens U met alle liefde, een, door Gods 
hulp, gelukkig leven In bevrijd Nederland, waar 
ik 't liefste wat In mij is aan denk te geven, 
(Hierna ^volgen enkele persoonlijke woorden, 
waarna  de  brief eindigt met): 

'k neem afscheid van  U allen, 

BOB. 



ADVERTENTIES 
WIE KAN 

INMGHTINGEIN VERSCHAFFEPf ? 

S69 Christianus Keizer, geb. 
19.12-1916 te Chica- 
go, distributie-ambte- 
naar te Rotterdam, 
gearr. door de S.D. 
4 Juni 1944 te Rotter- 
dam; op 17 Juni weg- 
gevoerd naar Vught. 
6 September wegge- 
voerd naar Oranien- 
burg. 

670 André Putten, Oranje Nassaulaan 11, Am- 
sterdam Zuid, was ondergedoken te Aalten, 
is 2 Oct. 1944 opgepakt door de Landwacht 
te Aaften en bij Aalten-Boiekels de grens 
overgebracht, vermoedelijk naar het kamp 
„Mahle Huls", sindsdien nooit meer iets ge- 
hoord. 

671 Joop Spaay, gsb. 4-9-1920, in Mei 1944 van- 
uit kamp Amersfoort op transport gesteld 
naar Wangeroog (DL), vandaar naar Vaarel 
en tijdens dit transport ontvlucht. Daarna 
weer gepakt en naar Orbek overgebracht. 
Op 30 Dec. 1944 naar Osnabrück getrans- 
porteerd en waarschijnlijk ter beschikking 
gesteld van het Arbeitsamt aldaar. Verder 
ontbreekt  elk  spoor. 

672 André Pattenier, geboren 22 November 1920 
te Oostkapelle, eind November 1943 te Roo- 
sendaal gearr. en daarna vervoerd naar Gro- • 
ningen. Begin 1944 naar Vught overgebracht. 
Vermoedelijk in Aug. of September 1944 
naar Duitsland gevoerd, sindsdien niets meer 
van hem vernomen. Lag in Vught in het P. 
Lager,  Blok .13 A. 

673 Kiaas Gruizinga, geb. te Delfzijl op 13 
Maart 1926. Voor de evacuatie woonachtig 
te Arnhem, Weverstraat 18. Bij de Evacuatie 
van Arnhem ging hij vrijwillig in dienst bij 
het Ned. Roode Kruis. 
Bij aankomst te Putten 
op 1 Oct. 1944 bij 
razzi^ gearr. en naar 
Amersfoort     gebracht. 

• Van daar uit naar 
Neuengamme. Op • 10 
Juni 1945 bericht ont- 
vangen, dat hij 11 Dec. 
1944 was overleden te 
Meppen (Dld.). Enige 
maanden later via het 
Roode Kruis bericht 
ontvangen; dat hij in 
Neuengamme  op   11   Dec.  '44 was  overleden. 

N Weer enige tijd later bericht van iemand, 
die hem in Wuppertal had gezien en gespro- 
ken. Dit was vlak voor de alg. capitulatie. 
Ook door een ander persoon xis hij op dezelf- 
de  tijd  te Remscheid bij  Wuppertal  gezien. 

574    Reint,   Johann   Brug-  
man, geb. 10 Juni 1926 
te Malang Ned. Ind. 
laatste woonpl. Jan P. 
Heyestraat 48, Am- 
hem. Droeg uniform 
Machinistenschool van 
Apeldoorn. Zijn ver- 
dere gegevens zijn de- 
zelfde als genoemd 
onder nr. 673 betr. 
Klaas   Gruizinga. 

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

Verloofd: 
FINY VAN  VEELEN 

en 
THEO   PEPERKAMP 

23   Juni   1946. 
Spijkerlaan 20, Arnhem. 
Jan van Galenstraat 78, Nijmegen. 

Getrouwd: 
P. A. C. DOUWES (Arnold, J. v. d. Toren) 

en 
H.  J.  REICHENBERGER (Jo  Gerritsen) 

Amsterdam, Ruischstraat  14 hs. 
Doetinchem,   Vondelstraat  23. 
14 Juni  1946, 

LEX P. DUBBELMAN 
en 

FIEKE  FEENSTRA 
geven hierbij, mede namens wederzijdse 
ouders, kennis van hun voorgenomen hu- 
welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal 
plaats hebben op Woensdag 10 Juli a.s. 
Huwelijksinzegening des namiddags te 
2.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Capelle 
a. d. IJssel (Dorp) door den Weleerw. Heer 
Ds. A. J. Flink, Predikant te Capelle a. d. 
IJssel, 
Rotterdam, Plantageweg 78 19 Juni 1946. 
Capelle  a.  d.  IJssel, Ketenschedijk  6 
Gelegenheid tot gelukwensen na afloop 
van de dienst van 4.00—S.30 uur, Keten- 
schedijk  6,  Capelle  a.  d, IJssel. 
Toekomstig adres: Prunuslaan S4, Schie- 
broek. 

Zaterdag  29  Juni   1946 hopen  de  Heer en 
Mevr.   Van   Huessen-Pikaar   (UI.   Ted en 
Martha) hun 25-jarige Huwelijksfeest te 
vieren. 

Oud-L.O.-er   zoekt   slaapk.   (of   zibslaapk.1 

met  pension,  in  Amsterdam. 
Brieven onder nr.  189 a.  d. blad. 

Tuinarchitect (oud-L.O.-er) belast zich met 
het ontwerpen, banleggen en onderhouden 
van iedere soort tuinen, onversch. waar. 
Brieven onder nr. 190 a. d. blad. 

Courant- en Handelsdrukkerij in dorp (cen- 
trum Zuid-Holland) 2e loonkl., vraagt be- 
kwaam 2e kl. DRUKKER voor snel en degel- 
pers. Bekendheid met alle voorkomende 
drukwerken vereist, enigszins bekend met 
zetten, gewenst. Oud-ill. werkers genieten 
voorkeur. Brieven onder nr. 188 a. d. blad. 

Wie weet  Ie klas restaurantkellner,  die  in 
hotelbedrijf   in   Betuwe   wenst   te   werken, 
naast  en  tot  steun  v.   d.  leiding.  Eigenaar 
is    gefusilleerd.   Oud-ill.   werkers    genieten 
voorkeur. 
Brieven onder nr,  193 a. d. blad. 

Meisje, oud-ill. werkster, zag zich gaarne 
geplaatst op een Tribunaal, of in een In- 
terneringskamp voor administratie. Is reeds 
eerder werkzaam geweest op een afwik- 
kelingsbureau. 
Brievlen  onder  nr.   191   a.  d.^blad. 

* 

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). 

Wegens huwetijk der tegenwoordige, heb ik 
in mijn gezin van 3 pers., wed. met 2 k., 
meisjes van 12 en 7 jaa^, nodig, 

een beschaafde huishoudster 
die. daar ik door werk buitenshuis de ge- 
hele dag afwezig ben, de gehele leiding der 
huishouding op zich . kan nemen, desge- 
wenst hulp voor ruw werk, grote was b. h. 
Brieven onder nr. 194 a. d. blad. 

2 vriendinnen, vrouwten van gefusilleerden,, 
met 5 kinderen, 4 meisjes en 1 jongen, tas- 
sen 4 en 10 jaar, zouden gaarne in Aug. 
met vacantie. Wie kan pension aanbieden? 
Br. met opgave van kosten enz., onder nr. 
192 a. d. blad. 

Degenen, die met mij op transport zijn ge- 
gaan op 15 Febr, 1945, van Neuengamme, 
met de Bauzug naar Soest-Westfalen, wor- 
den verzocht hun naam en adres op te ge- 
ven aan Jacob Leur, Handelstraat 16 t» 
Arnhem. 

Signalement van het lijk van een man, die 
op 16 Juli 1944, (de dag, waarop de KP- 
ers van de 2e ovejryal op de Wetering- 
schans zijn gefusilleerd) uit de gevangenis 
aan de Weteringschans te Amsterdam is 
gehaald en vervolgens in de duinen te 
Overveen is gefusilleerd en begraven. 
Lang pl.m. 190 cm, blond haar, rond-ovaal 
gelaat, slecht gebit, gekleed met bruin, 
blauw geruit sportcostuum, beige tricot 
sporthemd met ritssluiting en vestzak. 
Brieven aan Mevr. Bouman, p.a. Stichting 
1940—1945, Honthorststraat 3 te Amster- 
dam. 

OORLOGSMISDRIJVEhJ. 
Zoals bekend, werden tijdens de bezet- 
ting, indien iemand onderdook, die door 
de Duitse SD werd gezocht, de huisge- 
noten (vrouw en kinderen) gearresteerd. 
Het Hoofd Sub-Commissie Opsporing 
Oorlogsmisdrijven, gevestigd te 's-Her- 
togenbosch, Papenhulst nr. 1, verzoekt 
te worden bekend gemaakt met de 
namen en adressen van personen, die bij 
wijze van represaille door de Duitse 
SD, die destijds werkzaam waren in de 
prov. Noord-Brabant, zijn aangehou- 
den  en  van  hun  vrijheid  beroofd. 

De  Inspecteur  van  Politie, 
Hoofd   Sub-Commissie. 
Opsporing      Oorlogsmisdrijven 

C,   VERHAGEN. 

MisiUdat  J 
... .ééndezer dagen, anno 1946!!, een weer 
vrijgelaten NSB-er, zich met vervallen rij- 
wielbandenbonnen, indertijd uitgegeven 
door dé gehate Nederlandse Volksdienst, 
wendde tot de Distributiedienst om deze te- 
gen nieuwe bonnen in te wisselen  
....de ambtenaresse kookte, maar dit 
schaamteloos en niet voor verbetering vat- 
baar individu kalm antwoordde, dat zij hier- 
toe niet bevoegd was maar dat hij zich maar 
moest wenden tot de Nederlandse Volks- 
dienst! 

... .gedurende de bezettingstijd een gooche- 
laar in het bovengronds verzet optrad, die 
een vel oranjepapier verscheurde met de 
woorden: „Dat kun je verscheuren" (Pro- 
testen uit de zaal)" 
 hij   de   snippers   verbrande,   terwijl   hij 
zei: „Dat kun je vernietigen" (wederom pro- 
testen); 
....hij het papier dan weer in zijn geheel 
tevoorschijn toverde met de woorden: 
„Maar wat je ook doet, het komt toch steeds 
weer gaaf terug", (en dan daverende ova- 
ties kreeg); 
....deze goochelaar hiervoor gearresteerd 
werd en de dood vond in een concentratie- 
kamp. 
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