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't Is ene mooie, die „Stefke" van de K.P. „Margriet . 
Ge moet hem kennen. Toen zijn leider Wim Duwé (Wim Andriessen) gepakt was en kort daarop, 
15 Augustus 1944, met drie anderen werd gefusilleerd, nam hij de leiding, wierf een stelletje flinke 
jongens aan om de oude Kerngroep en toog aan het werk. Hij liet de lijn van Den Bosch naar Nij- 
megen op enkele punten springen om het wegvoeren der gevangenen uit Kamp Vught te helpen 
tegenhouden en, genesteld op de frontlijn, die na de landing der para-troops dwars door de Meierij 
van Brabpnt kwam te lopen, hielp hij met zijn kornuiten de Engelsen, wat hij kon en K.P. de tussen 
de moffen door, dat het een lust was. 
En toen er eindelijk — na weken schermutselingen en verkenningen, granaten en vliegtuigmitrailleurs, 
tankaanvallen en pantservuistafweer — van allen kant, van Berlicum en Geffen, van Rooi en Boxtel 
de opmars der geallieerden tegen Den Bosch begon, beet Stefke's „Margriet" de spits af en leverde 
de voorgeveohten aan  de rand der stad. ,,      ..      . i. j    »*     „ 
Als eersten hier traden zij toe tot de Stoottroepen en menige Duitse patrouille, die zich over de Maas, 
de nieuwe frontlijn, waagde, beet voor hen in het zand. Bij het offensief tegen Kleef stonden Stetlce 
en de zijnen in de eerste rijen. , i. i      ■ 
Neen, Stefke had heus niet alleen zijn naam daaraan te danken, dat hij, als ongekroonde koning, na 
de bevrijding van Den Bosch, waaraan hij zo'n actief deel had, bevelen tot aanhouding en vnilating gat, 
die later wel eens herziening behoefden. Wie maakte er toen geen foutfen! En Stelke s elementaire eer- 
lijkheid en stellige goed trouw stonden — en staan nog — buiten kijf. 

HOE J&iBfim DE   KONINGIN    DE(OR€ERDE 
(Een sproofe/e, da* werkelijk gebeurd is) door KEES N.B.O. 

Het was deze Stefke, die op zekere dag een briefje thuis gebracht kreeg, netjes gedrukt, met het stads- 
wapen op de enveloppe. Dat was 19 Maart 194S. Hij werd daarbij verzocht „aanwezig te billen zijn in 
het raadhuis der Gemeente 's-Hertogenbosch op Dinsdag 20 Maart des namiddags te 2.45 ure voor een 
dringende bespreking, welke bespreking door hoge autoriteiten zal worden bijgewoond. Er wordt in 
ieder geval op Uwe komst gerekend". En aan de voet stond: „Kleding der heren, indien mogelijk, donker 
coll?ert costuum". 
Zou het waar zijn? Wie waren die hoge autoriteiten? De  Koningin,...? 
Zij was in het land. Had Middelburg, Roosendaal,  Breda, Tilburg bezocht. Zou Zij, de hoge Landsvrouw, 
ook hier komen? Maar dat kon toch niet?  Er was wel   veel  over   gesproken,   maar   Den   Bosch   was 
frontstad. Regelmatig verschenen er nog Duitse patrouilles tot aan de rand der buitenwijken. Zij hadden. 
nog helpers binnen de muren. ledere dag vielen er   granaten.   De   Maas   vormde   de   frontlijn   en   die 
loopt maar een  kilometer of vijf benoorden de stad. 
Zij was het   Onofficieel. Maar het gerucht had zich snel verspreid en duizenden waren op de been in 
een  ongekende  ontroering.  Den  Bosch,  levend  onder de dagelijkse druk van V I's en granaten,  rom- 
melig en rumoerig door de eindeloze ononderbroken stroom van tanks en trucks, op weg van Antwerpen 
naar Duitsland, dag in,  dag uit  en dag en nacht, maakte zich voor één dag uit zijn beklemming los 
om de Landsvrouwe te zien en te begroeten. En de Bossenaar begroette Haar als een moeder,  die na 
lange  afwezigheid tot haar kinderen is  teruggekeerd. Dat was het overheersende gevoel in het Zuiden 
in die dagen, waarin het gezag  een vertrouwenscrisis  doormaakte; 
de Koningin is terug, nu zal weer alles in orde komen. Ik geloof niet, 
dat Hare Majesteit ooit zó tastbaar dicht te midden van Haar volk 
heeft gestaan.  Een Moeder  temidden  harer  kinderen. 
In Roosendaal ontving Burgemeester  Prinsen Hare Majesteit  op  het 
Stadhuis   en  tracteerde  Haar  en  de   genodigden   op   taartjes  bij   de 
thee. Doelend op de schaarste hier in het Zuiden en de nood in het 
Westen,   stelde   Hare   Majesteit   den   Burgemeester   de   vraag,   of   de 
armen   van  Roosendaal   die   dag   ook   taartjes   kregen.   En   Claudius 
Prinsen antwoordde: „Als Moeder lange tijd is weggeweest en weer 
thuis  komt,  vergeten  wij   even  onze  armoei  en  zetten  onze  zorgen 
van allen dag aan de kant en we halen, naar Brabantse aard, van 
het weinige, dat er is, het beste en we verwennen Moeder en ons- 
zelve, zodat het die dag waarlijk feest is", En al zijn er — om die 
vraag  — in Breda  en Tilburg  en  Den  Bosch  geen  taartje  meer  bij 
de thee geweest en alleen, recht toe recht aan, wat Engelse, biscuits, 
dat neemt niet weg, dat Burgemeester Prinsen in zijn antwoord toch 
op  rake wijze uiting  gaf aan  de   gevoelens,  die  duizenden  en  dui- 
zenden diep in hun binnenste doorleefden en in ontroering brachten. 
Maar gaan we terug naar Stefke. 
Dieën middag om kwart voor drie was Stefke er, en met hem een 
twintigtal uit het verzetswerk. Gewone jongens. De boerenstnjder 
naast den kapitein uit het Nederlandse leger. De K.P.-er en de leider 
van   het  studentenverzet.   De   Militaire   Commissaris   uit  Den   Bosch, (Vervolg pag. 6) 
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'n Jaar 
bevrijde. 

Per circulaire en in de krant wordt me al sinds weken verteld wat me te 
doen staat. De meningen van de geachte zenders en inzenders lopen 
wel eens 'n weinig uit elkaar naar gelang het accent wordt geplaatst. De 
oude vrienden willen enkel „herdenken"; de comitë's, die bij haar spontane 
optreden, 'n jaar geleden zoveel erkenning en bijval oogstten, trappelen van 
ongeduld en willen vieren (en gevierd worden), de, ordenende en reglemen- 
terende instanties moeten daar tussendoor en zeggen èn herdenken èn vieren. 
Waarschijnlijk wijs  geworden  door de ervaring,  voegen allen  er echter aan 
toe: „ doch wat we ook doen, laat het waardig zijn!" 
En juist nu ik op dit „waardig" zit te peinzen, stapt daar een oude bekende 
bij me binnen. Oud, niet in jaren, want hij is juist 19 geworden, maar wel 
in levenswijsheid  en beoordeling. 
Zonder enige inleiding heet het: „Alles is één rotz .". Nu moet ik toe- 
geven, dat klinkt niet erg parlementair; maar ja, hij is jong en leeft al een 
jaar onder de soldaten en wat schreef men laatst ook weer over de morele 
toestand in onze kazernes! 
Doch hoe het ook was: kort en duidelijk was 't in ieder geval. 
Evenzo z'n levens-overzicht: oud 19 jaar — van '43 af gewerkt — had één 
broer, werd neergeschoten — zat zelf in Scheveningen en in drie kampen 
in Duitsland — vlucht gelukte bij de derde poging, — moeder, 'n weduwe, 
wordt nu bijgestaan door de Stichting — hij diende in de BS. — rommel — 
ging vrijwillig in 't leger — nog rommel — wil vooruit en zal vooruit! Con- 
clusie:  Alles één grote ontgoocheling.* 
Ja, ik moet het toegeven-, mijn verhaal is saai en zal U weinig interesseren. 
Het is één van de oneindig vele variaties op het overbekende thema: algemene 
teleurstelling. 
Niemand die dit beter beseft, dan ik zelf. En het gaat me zoals herU 
waarschijnlijk zal gaan: je luistert er naar — je leeft mee met den kerel — 
je geeft je eigen kijk op het geval en hij  gaat de deur uit,  weer naar die 
rotz  toe. 
En dan mag ik schrijven over: „'n jaar bevrijd ". 
Die gedachtenpuntjes van het opschrift vind ik nog wel het meest karak- 
teristieke. Wat zou je daar in willen vullen en wat moet je daar invullen? 
Wanneer men mij verleden jaar 5 Mei had gevraagd om het reeds voor dit 
jaar op schrift te stellen voor „De Zwerver", dan was er een litanie van 
juichkreten losgebroken, waarbij het ene woord mogelijk over het andere 
gestruikeld was. Doch nu is het langzamerhand 5 Mei 1945 geworden. Maand 
na maand zonk weg in 't voorbije. De Canadezen vertrokken. De Engelsen 
vertrokken en ook het M.G. werd na een taaie doodstrijd in ons historisch 
archief opgeborgen.  En wij hoopten. 
5 Jaar bezetting met veel hoopvolle- voorspellingen via B.B.C, en Radio- 
Oranje en nog meer ontgoochelingen door de feiten hndden om wel geleerd 
te vertrouwen en steeds weer te vertrouwen. Desnoods tegen beter weten in 
en om geen andere reden dan dat we wilden leven. 
Dezelfde levenswil  en  levensdrang,  waarom  we  allen   riskeerden  te  sterven. 
En  het is  —  geloof  ik  — diezelfde  levensdrang,  waaruit  en  waardoor we 
thans, na 'n jaar, terug maar vooral vooruit moeten zien: 
Daarom  komt  het  er  allereerst  niet  op  aan,  hoe  we' die  bedoelde  puntjes 
in zouden willen vullen, maar hoe we ze in kunnen vullen. 
Ik wil hier dit maar mee zeggen, dat het niet alleen saai en vervelend is om 
als  maar  te  constateren,   dat  het   eigenlijk  niets   is  geworden  met  heel   die 
bevrijding — dat er onrecht zo en onrecht zus is — dat er tegenvallers bij 
de  vleet zijn  zowel  in de  genomen  maatregelen  als  in  de  mensen,  die  ze 
namen — maar ook dat een dergelijke repetitie van dit koorgezang voor heel, 
heel  velen  een nietszeggend  iets  wordt,  en  'n  uiterst  gemakkelijke  camou- 
flage voor eigen gemakzucht en misschien wel halfheid. 
Wil ik daarmee beweren, dat ik wel enthousiast ben over dat jaar vrijheid? 
Dat  in  mij  nooit   die  twijfelende  vraag  naar boven  kruipt:   „Was  't  heus 
verantwoord om zoveel te riskeren?" 
Och, ik ben ook maar een kleine mens en al kan ik door mijn Geloof in 
een eeuwigheid rustig leven' temidden van alle onrecht, gevlei, gekonkel, 
ellebogerij en meer van dergelijke onverkwikkelijke zaken, wetend dat eens 
over de grens van tijd en eeuwigheid heen de definitieve afrekening zal 
komen — toch zou het dwaas en dus onwaar zijn om zichzelf immuun te 
verklaren voor het je overal omspoelende leven. Je bootje volgt nu eenmaal 
de cadans van de golven. Toch ben je geen speelbal zonder meer. Als 
redelijk mens kreeg je zelf het roer in handen. 
En dan komt „'n jaar bevrijd " zo ongeveer hier op neer: 
In de bezettingsjaren hebben we veel geleerd. De schoonfreid van vriendschap 
en trouw. De kracht van vaderlandsliefde. De onverzettelijkheid en moed van 
een christelijke gvertuiging. Maar ook: de perversiteit van een verdierlijkt 
mens — de magische kracht van een goed-opgezette en geraffineerd-gehan- 
teerde propaganda — het alles verkwanselende egoïsme en de alles over- 
hoord-gooiende geld- en machtshonger van ons mensen — de niets ontziende 
gruwelijkheid van een totale oorlog. Maar na de bevrijding, nu onze blik 
weer wat verder over de aardbol kan zien, nu dringt het pas langzaam bij 
velen van ons door, hoe radicaal de zaak is vastgelopen. 
Nu wordt het eerst duidelijk dat oorlog niet enkel wil zeggen: mensen dood,, 
ledematen blijvend verminkt, en steden in puin, maar ook ontwrichting over 
heel de lengte en breedte van de aarde — wanorde en verwarring in de 
meest primaire voorzieningen van ons bestaan — een hopeloos vastlopen van 
de noodzakelijkste organen-. 
In één woord een chaos; om dan nog maar te zwijgen van alle geestelijke 
en morele ellende, welke we als een belastende erfenis uit deze worsteling 
hebben overgehouden. En nu kan er onrecht zijn in onze omgeving — of 
corruptie in het ambtenarencorps — of een alles-geoorloofd-oordelende win- 
zucht bij de bedrijven, welke allen op de beurt ons herstel tegenwerken — 
toch zou 't al te eenvoudig, te naief zijn om 't uitblijven van een definitief 
succes alleen maar aan het falen van die enkelingen te wijten. 

Een zaak, welke ons al}en aangaat, mislukt niet zo gemakkelijk door het 
falen van enkelen. 
En dan is er nog iets: we waren verwend. We leefden in een bepaald 
kringetje. We waren wel met velen, doch niet heel Nederland was illegaal. 
We waren — laat ik dat dan vandaag (het is immers feest) maar eens zó 
noemen — „de besten". 
Maar nu we weer „thuis" gekomen zijn, nu we weer „gewoon" zijn gewor- 
den — missen we vele van die mooie eigenschappen, welke ons toen gelukkig 
en  groot maakten, bij anderen èn   bij  ons zelf. 
Het is niet gebleven zoals het was en zoals het zijn moest, dikwijls ook niet 
bij ons zelf. In de grond van de zaak blijken we oqk niet zo erg best te zijn. 
Tenslotte nog dit: de broodkorsten, die _we thans weer in onze vuilnisbakken 
vinden en als iets vanzelfsprekend dreigen voorbij te gaan ..zonder dat we- 
ons voldoende realiseren, dat we een jaar terug nog met smaak in ons bieten- 
prakje hapten, kunnen ons getuigen, dat wij mensen maar moeilijk het hoofd 
wenden om het goede te bewonderen dat bereikt werd. Zeker, er wonen 
nog mensen in varkenskotten, er lopen nog kinderen op blote voeten, er is 
nog nood aan het meest elementaire bij duizenden^ er rijden nog grote zwarte 
pieten in prachtwagens, de  man,  die  U aanbracht kreeg verleden week nog 
een pracht-job. Maar  er gebeurde toch ook wel iets. Misschien wel door 
Uw toedoen. 
Ja, laten we dat hopen. Door ons werk — door ons niet-opgeven — door 
ons vertrouwen ondanks alles — door onze levensdrang temidden van deze 
wereld van dood en ellende. 
Theun de Vries schreef een boekje: „De Vrijheid gaat in het rood". Onze 
doden — onze mensen in of buiten de ere-graven — de tienduizenden, spoor- 
loos ondergegaan in de concentratiekampen — zij hebben dit begrepen, 
doorleefd en waar gemaakt. Met het rood van hun traagwegvloeiend bloed 
kochten zij onze vrijheid. De prijs was hoog, maar als na een jaar bevrijd 
te zijn mocht blijken, dat ook die prijs nog niet voldoende is geweest, — 
dan aan ons de plicht om er bij te betalen. Laat dit niet zijn met het rood 
van ons bloed, dan toch in ieder geval met het paars van ons offer. 
Wij overleefden niet", om zonder meer van de vrijheid te genieten. 
Wij overleefden, opdat we na het winnen van de oorlog niet enkel door het 
constateren van de fouten en de tekortkomingen maar vooral door het offer 
van onze persoonlijke, inzet in een sterke drang naar het leven ook de vrede, 
de ware en volledige vrede, het herstel zouden winnen. 
Fouten zijn er in overvloed. We constateerden daf een jjaar lang in onze 
bevrijding; desondanks geven we het ook nu nog niet op. Dat moet de ge- 
dachte  zijn,  als  we  de  dag herdenken  of  vieren  —  het  blijft mij  om het 
even — dat we „een jaar bevrijd " zijn. 
Dat is in ieder geval „waardig!" 

PASTOOR V1CTOR. 

CAPITULATIE 
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©an at tie mij öcstaaren, 
€nti nnjn ©erVioIiBÏjcrs sijn, 
jüSijn #atit toilt tocï) fictaarcn 
<©cn trautaen bicnaer tijn: 
^at si) mij niet bcrraescïjtn 
3In ïjarcn boosen moet, 
^acc ïjaiiöcn niet en toasscïien 
3in mijn onsd)iiltiic& WoEt- 

^100 ïjet ten taiïïe öcs peeren 
©p üié tyt ïjali gljetoECSt, 
^ab teft gtern toiüfn ïfeercu 
©an u tit staaer tempeest: 
4iiaacr be ïjeer ban tytt bobeiv 
liït aïle bindt regeert, 
^ie men aïtijt moet ïoben 
€n öeeftet niet begljeert. 

(©odof mijn arme ^cfiapen 
^ie ^ijt in groaten noot, 
ïl berber saï niet slapen 
5Ü jijt gljij mi berstjeoijt; 
^Tot (öobt Inilt n begljeben, 
Jjijn öeijlsacm ïöoort neemt aen, 
5lls bromc Christen ïeben, 
't Jiaï ï)icr 'ïjaest 3ün gebaen- 

©oor a5obt luil icTt belijben 
<j5nb fijner grootcr 0iit\]t- 
WAX. k\x tot gljeenen tijben 
^en Conincft ijeb berad)t: 
^an bat idt a3obt ben C^ecre 
^er ijoodjster JlSaieateijt, 
ïjeö moeten obcbieren, 
Sfn ber gljeredjtigljcijt. 

De offers vergeefs? 

m Vanneer ik mijn pen op papier zet, om in een ar- 
tikel onze gevallenen te gedenken grijpt een die- 
pe  weemoed mi]   aan. 
Ik wil geen namen noemen, maar in gedachten zie 
ik een grote   schare mannen en vrouwen, jongens 
en meisjes. , , 1.1 
Ik zie den vereenzaamden man, de achtergebleven 
weduwen met haar kinderen, de verloofden, de 
vaders en moeders in groot verdriet. Elke keer 
komt de gedachte bij mij op: Ik wou, dat ik wer- 
kelijk kon helpen, iets kon' schrijven of doen, dat 
hun troost kan bieden. Ik wou, dat ik mijn leven 
mocht geven, om hun leven iets gemakkelijker te 
maken. Maar je voelt je machteloos. Alles is tegen. 
Hadden „onze treurenden" nu maar het overtui- 
gende bewijs, dat het offer van man, vrouw, zoon, 
verloofde of kind, niet te vergeefs is geweest, dan 
was het veel gemakkelijker. 
Maar er gaat van allen een grote roep uit. Ver- 
geefs gestreden, vergeefs de folteringen doorstaan, 
vergeefs het bloed geofferd. 
Het Nederlandse volk vertrapt de offers m on- 
dankbaarheid. Maar toch wil ik boven al dat ge- 
roep mijn stem verheffen in geloofs-optimisme. Het 
is niet waar. Het kan niet tevergeefs geweest zijn. 
Zulke offers worden niet tevergeefs gebracht. Als 
deze offers tevergeefs gebracht zouden zijn, zou 
God niet waar zijn. Want velen, zeer velen wisten 
zich door God geïnspireerd tot dit werk. God had 
er Zijn bedoeling mee, om zoveel te vragen. En 
God vergist zich toch niet. Wij zijn zo hardnekkig. 
Wij zullen vandaag zien, dat hun offer geweldige» 
uitwerking gehad heeft. Maar wij moeten leven 
door het geloof in God. Hij regeert de wereld Hij 
vorderde de Uwen voor dit machtig grote werk en 
het is een grote genade, dat hij hen daarvoor ge- 
bruikte. Hij heeft hen in die korte spanne tijds zo 
iets geweldig groots gegeven, dat alleen daarom 
het leven het leven waard is geweest De vreugde 
van het offer is een vreugde, die alles overtreft. 
Zii hebben gezamenlijk duizenden anderen gereü, 
lichamelijk en geestelijk. Hun werk tevergeefs ge- 
weest? Het lijkt er alles op, maar het is gelukkig 
niet waar. Het kan pok niet waar zijn, daar staat 
Gods Woord ons borg voor. 
Maar er is meer. Ik spreek nogal veel en dan kom 
ik met honderden jonge mensen in aanraking. En 
dan moet je de gezichten zien van die jongens en 
meisjes als ik vertel, wat gebeurd is en waarom 
het gebeurd is. Ze nemen het in zich op en het 
bezielt hen om ook zo hun leven te geven. Je kunt 

het op hun gezicht lezen, dat het hen ontroert, in 
het diepst van hun ziel. Ja, het draagt vrucht bij 
onze jonge mensen. Zij maken zich klaar tot de 
grote geestelijke strijd, die hen wacht. De offers 
van onze kameraden werken bevruchtend in op 
het hart van duizenden jonge mensen. 
Vergeefs geweest? Och praat me er niet van. Als 
je een week met mij op stap was geweest, zou je 
wel anders praten. Dan zou je zien, dat de kracht 
van hun offer vandaag nog doorwerkt in de har- 
ten van duizenden. Luister toch niet naar het ge- 
kanker van zovelen, die zeggen: Waarom al dat 
werk gedaan, waarom al die offers gebracht. 
Ik zeg U, ze weten er niets van. Ik weet wel, er 
zijn bittere teleurstellingen. Maar bij die berg 
van teleurstellingen wil ik het mooie niet, verge- 
ten, wil ik me voorhouden, hoe ellendig het zou 
geweest zijn, als dit alles niet gebeurd was. Het 
verzetswerk in zijn brede omvang was het licht- 
punt, temidden van al de misère. 
God heeft gewone mensen tot helden gemaakt. En 
door hun arbeid zijn duizenden moedelozen weer 
bezield. En wanneer vandaag-jonge mensen dit 
werk zich indenken, worden ze in deze beroerde 
tijd weer met moed bezield. U weet toch wel, dat 
onze jeugd erg pessimistisch is. Ze hebben het 
vertrouwen in veel waarden verlorfen. Ze vragen 
zich af: „Waar leven we voor?" Maar als ze horen 
van onze jongens en meisjes, hoe ze alles uit 
liefde tot Gods zaak, voor Land en Volk hebben 
doorstaan, dan zien ze weer idealen. 
Ze gevoelen: dat was leven. De uitwerking van de 
illegale strijd op onze jeugd is geweldig. Ik vond 
daarom de rondreis door Nederland zo mooi. Dui- 
zenden hebben we bereikt en naar -ze zelf zeggen, 
weer met moed bezield. Praat me er dan niet van, 
dat de offers tevergeefs zijn geweest. Ze zijn van 
grote betekenis geweest voor de jongens, die toen 
moesten onderduiken. Maar ze zijn van niet minder 
grote betekenis voor onze jongens en meisjes, die 
voor de grootste moeilijkheden en taken staan. 
Maak het hun bekend .Schrijf erover, spreek er- 
over. Oud-illegalen, jullie hebt een geweldige taak. 
Bederft die nu niet door mopperen en klagen. Dat 
gebeurt maar al te vaak. God heeft jullie een ge- 
weldige opdracht gegeven in de bezettingstijd, 
maar nu niet minder. Vervult die taak zoals God 
het wil. Willen jullie de nagedachtenis van onze 
kameraden eren, ijvert dan niet in de eerste plaats 
voor een monument in steen, maar voor een mo- 
nument  in  geloofsdaden,  gedaan in hün  geest. 

FRITS DE   ZWERVER. 
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Ze waren samen uit de trein gespron- 
gen, — twee Engelse piloten". 

In hun gliders kwamen ze aan, om Hol- 
land te bevrijden. Ze vlogen laag over de 
vlakke landen, en de vele uitgebreide 
waterplassen, die het vruchtbare Holland- 
se gebied verdronken. Ze schepten het zon- 
licht op hun wijde, brede vlerken, de 
zweefvliegtuigen, de transportvliegtuigen 
en daar omheen, als zwermen bijen de 
jacht- en gevechtsvliegtuigen, kleine vlug- 
ge dingen. Toen sprongen ze eruit. „Jum- 
ping out", zelden ze. Ze hadden er lang op 
gewacht. 
Telkens en telkens weer zou het gaan ge- 
beuren, maar even zo vele malen werd 
een   operatie   afgelast:   „Niet   meer  nodig" 
— de legers waren al te snel opgerukt, 
achter de Moffen aan, en door de Moffen 
heen. Maar nu eindelijk zou het dan toch 
zo ver zijn. 
Enthousiast en ietwat opgewonden — al 
leken ze ook nog zo kalm en langzaam, 
waren ze in de gevaarten-voor-de-lucht 
gekropen, gewoonlijk een 30 bij elkaar in 
één toestel. Van geringe hoogte wierpen 
zij zich neder. De parachute zat vast aan 
de romp van het vliegtuig, met een touw 
dat breekt, als daar een mens met vol ge- 
wicht aan komt te hangen. Zo werd hun 
valscherm dan opengetrokken en beland- 
den ze veilig op de begane  grond. Veilig 
— dat wil zeggen — de één kreeg een 
verstuikte voet, en de ander sloeg met zijn 
achterhoofd onzacht tegen de onvriende- 
lijke Hollandse bodem; en een derde kwam 
in  een boom  terecht;  en  een vierde  
Maar laat ik van de twee vertellen, die ik 
later leerde kennen. Ze waren beide van 
de Roya! Army Medical Corps, Rode Kruis- 
afdeling van het leger. De één was dok- 
ter, en de ander ziekendrager. Bepakt en 
beladen met verband en ook met de han- 
dige morphinespuitjes voor de vreselijke 
pijnen van ernstige gewonden, met schaar 
en garen, en wat al niet, in hun vele zak- 
ken, £b daalden ze neer. Ongelukkiger- 
wijze kwam de dokter precies temidden 
van een groep Hollandse S.S.-ers op de 
grond. Het was bij Ede, September 1944. 
Snel zocht hij dekking; maar de dunne- 
berkenboompjes konden hem niet bescher- 
men of onzichtbaar maken. Een kogel trol 
hem door de arm. Dwars door het vlees en 
door het bot heen. „Deed het zeer?" vroeg 
ik hem later. „Just a llttle twinkly": het 
prikkelde alleen een beetje ■— was zijn 
antwoord. Binnen enkele minuten was hij 
al in gevangenschap geraakt. In handen 
van de „Germans". Wat zou verder nu zijn 
lot zijn. 
Hij werd naar Apeldoorn gevoerd. Daar 
ontmoettte 'uj nog vele' andere kameraden. 
Daar arriveerde enkele dagen later ook de 
ziekendrager, die bij Oosterbeek in een 
verwoed gevecht gewikkeld was geweest. 
Zijn groep moest zich terugtrekken; kon 
het niet houden. Met een afdeling gewon- 
den bleef hij achter, zelf niet verwond, 
maar tot hun verzorging. Zo kwam ook hij 
tassen muren, achter wachten. Totdat.!,, 
ja tot dat ze ontsnapten. 
Want ze „jumpten" nog eens. Nu uit de 
trein.  , 
Met een heel kalm gangetje reden de wa- 
gens, geladen met Britse gevangenen van 
Apeldoorn naar Duitsland, over Zwolle. 
Daar zouden ze verder hun gevangenschap 
uitzitten, als ze er door kwamen. Veel zin 
hadden onze vrienden daarin niet. Tegen 
schemerdonker begaven ze zich elk op 
eigen gelegenheid, naar een balcon van 
de trein. Daar maakten ze kennis: „Wat 
ga je doen?" „Jumping out". „Dan gaan we 
samen". En daar gingen ze. Moffentoezicht 

juist niet in de buurt. Dat konden ze ook 
niet gebruiken. Ze rolden aan de kant van 
de spoordijk. Hielden zich daar schuil, 
plat gedoken, tot de trein voorbij was. Toen 
stapten ze gewoon het bos in, een heide- 
veldje over, kruisten de hoofdweg, en lie- 
pen een uur tussen de bomen verder. Eerst 
in Westelijke toen in Zuidelijke richting. Tot 
ze een huis zagen. Even luisterden ze aan 
de vensters. Het was Hollands wat daar- 
binnen werd gesproken. Ze besloten aan 
te kloppen, maakten zich bekend en — 
waren welkom. Ze werden geholpen met 
kleren en eten. Toen naar het bos ge- 
bracht. In huis dat was niet veilig. Maar 
daar temidden van de stammen, dicht in de 
rimboe, daar hadden verschillende jongens 
een schuilplaats gegraven; een hele ka- 
mer, overdekt met dennebalken, daarover 
grond en mos en dennenaalden. Een dek- 
sel pet aarde erop, een boompje om de 
toegang af te dekken. Dan zaten ze veilig 
tegen het moffengespuis en hun razzia- 
onhebbelijkheden. Twee dagen, en twee 
nachten   vertoefden   de  „Tommies"  in   hun 

len !"  En  zij  er  van  door,  zo hard als 
ze maar lopen konden. Dat was juist de 
bedoeling, als was het niet de bedoeling, 
dat ze hun gezicht vol met schrammen 
en met bulten zouden hebben, maar 
dat was mijn schuld niet, dan hadden ze 
maar kalmer weg moeten lopen, heel net- 
jes  langs  het   paadje,   en     niet   overal 
dwars door moeten springen. Waarom 
deze haast toehl? Ik trachtte intussen hun 
verdergaan nog. wat aan te moedigen, 
door op Moffenmanier nog een paar maal 
te brullen: „Halt!" Het hielp niet, ze ver- 
tikten het om gehoorzaam te zijn. Toen 
aanvaarden ook wij de terugtocht. Die was 
zo mogelijk nog griezelijker en geheimzin- 
niger, dan de heenreis. Men kon geen 
hand voor ogen zien. We liepen soms zo 
tegen een boom op of struikelden over een 
wortel. De beide vrienden van „overzee" 
kregen ieder een fiets, en peddelden ach- 
ter mij aan, totdat we veilig in mijn huis 
belandden. Daar zouden ze een paar da- 
gen blijven. Het is 6 weken geworden. 
Maar gezelliger logé's hebben we nim- 
mer gehad', 's Avonds kwamen ze bij ons. 
De volgende morgen: Grote razzia van 150 
„groene" in ons dorpje. Wij in de schuil- 
plaats. De vrouw op de uitkijk. Daar ko- 
men zq'n paar groenjakken: „Is hier al 
controle geweest?" O ja, knikt mijn vrouw. 
En zij verder. Op enkele meters afstand 
waren de khaki-uniformen. In ons huis 
hadden we ook nog een anderen onder- 
duiker. We achtten het beter, dat hij niets 
zou weten. Dus doken de Engelsen onder 
in dubbele zin.  Ook in  mijn huis voor de 

schuilplaats. Toen werd het gevaarlijk. De 
vriendelijkheid was al te groot en de be- 
langstelling eveneens. Tien vrienden op 
één keer kwamen aan, om eens kennis te 
maken. Dat kon maar even duren, en ze 
zouden weer in handen van de Moffen 
vallen. Dat moest voorkomen worden. De 
„ondergrondse" kreeg er lucht van; en we 
besloten ze er weg te halen, na eerst ons 
ervan overtuigd te hebben, dat het werke- 
lijk Engelsen waren, en geen Duitse spion- 
nen. 
In het schemerdonker werd de tocht naar 
het „hol" ondernomen. 
't Was griezelig duister in dat bos en on- 
der de' bomen waren ze als het ware 
levend begraven. Bij een zwak lampje 
maakten we kennis, hadden een gesprek; 
Toen besloten we, zo vlug mogelijk weg, 
voordat er anderen kwamen, want die 
mochten niet weten waar ze bleven. Dan 
zou alle moeite, alle voorzorg tevergeefs zijn. 
Dat tot geen prijs dus. We kropen uit het 
gat, vlak achter elkaar. Maar daar had je 
het gegooi in de glazftn.' Twee jongens 
kwamen ook nog eens een kijkje nemen. 
Ze beduiden de Engelsen bij hen te blij- 
ven. Wij trachtten echter hen met ons mede 
te trekken. Wat nu te doen in deze jam- 
merlijke situatie. Ons bekend maken, dat 
ging niet. Zo weglopen ook niet. We trok- 
ken ons terug tussen de bomen, hielden 
even krijgsraad, maar zagen geen uitweg. 
Toen plotseling een inval. Ik spring naar 
voren en ik schreeuw: .,Wir sind Deutschel 
Und Sle?!" Een ogenblik was het doodstil. 
Toen verried een luid gekraak van takken 
en geritsel, dat de vrienden het hazenpad 
kozen!  Ze dachten:  „Daar heb je  de Mof- 

„mysterie-ipan", zoals ze hem noemden. 
Maar het duurde te lang en het liep in de 
gaten. Op zekere dag kwam de ene onder- 
duiker den andere tegen. Tableau! 
Tenslotte zijn ze van ons huis uit weer 
verderop gegaan. Na veel omzwervingen 
kwam de één in een rubberbootje (dat hij 
kreeg van een boer, die het haalde uit een 
neergestort Engels vliegtuig) over de Rijn. 
Via Antwerpen en de R.A.F, was hij Dec. 
1944 alweer thuis, en kon hij thuis plum- 
pudding eten. 
De andere voer in een kano urenlang tus- 
sen de belde fronten. Tenslotte wist hij de 
andere oever te bereiken. Het was een 
„thrlllery adventure" (een opwindend 
avontuur) zo schreef hij. Ook hij was in 
Febr. weer thuis en schreef ons vlak na 
de capitulatie een brief, die ons spoedig 
bereikte, en ons het bewijs bracht, dat ze 
ons niet hadden vergeten. Ze toonden zich 
„sincerely"  dankbaar. 
Maar  wat  ik  zeggen  wilde:   Ze   sprongen 
eerst uit 't vliegtuig, toen ook nog uit de 
trein  en   eindelijk  dan  ook   nog   uit    hun 
bootje  aan  de oever.  Dat was  hun  derde 
„jumping out" — welgeteld. 
Later   volgden   nog   drie   kameraden   een 
zelfde weg! Ik bedoel dan de weg der ont- 
vluchting.  Ze  klommen  uit   een  raam  met 
een laddertje, liepen bijna 30 K,M. en kwa- 
men veilig in mijn woning. Ze hadden mijn 
adres van de zuster in het ziekenhuis  ge- 
kregen.   Hoe   één  van   deze   drie   op    een 
wandeling ook nog eens....  door een mof 
werd gecontroleerd en er doorglipte dat zal 
ik U nu in den brede maar niet meer ver- 
tellen.  Genoeg  zijn  U  te  melden,  dat  ook 
deze   drie  veilig   en  wel   door  alle  „trou- 
bles"   heen   zijn   gekomen.   Ze   werden  be- 
vrijd door  de  Canadezen. Het   was   toen 
April   1945.   Ook   wij   waren   toen   al   vrij. 
Dank zij het moedige optreden, mede ook 
van deze 5 dappere kerels! We denken er 
met plezier  aan  terug  en maakten  vrien- 
den voor het leven! 

NICOLAAS. 



EF^ÉZi WEEK,.. 

,,3k ken geen beter middel tegen zwaar- 
tiüendhetd en depressie 'dan zo'n verfrissend 
bad in de Nederlandse samenleving, zkh 
moeizmm maar zeker herstellend van de 
ontzettende gevolgen van vijf jaar vijande- 
lijke bezetting, roof en pijniging van ziel en 
lichaam". 

Dit werd in Je Maintiendrai van 26 April ge- 
schreven en we vonden ons nu eindelijk eens goed 
voorgelicht. Want ondanks de ontzettende gevol- 
gen van 5 jaar vijandelijke bezetting, wisten we 
niet, dat we nu dagelijks in een bad ons leven 
doorbrachten. Wel, dat we uit de brand maar m 
de kou zaten. 
Ook  de  pers  todht  deze  week,   dat  we  ons  aan 
bet „herstellen" zijn. 
Ziet U maar. ^ 
U hebt toch het A.N.P.-bericht gelezen dat op 
20 April — de verjaardag van „onzen" Führer, 
op een Duitse mijnenveger in Rotterdam de ha- 
kenkruisvlag is gehesen? Welnu, direct werd 
deze demonstratie de kop ingedrukt: Den com- 
mandant werd —, net als aan Arnold Meyer — 
gevraagd, of hij er geen bezwaar tegen had, zich 
enkele dagen af te zonderen. 
Wat zou die Duitse bevelvoerder gedaan heb- 
ben, als wij zoiets in bezettingstijd hadden ge- 
pleegd? 
Het Vrije Volk schreef in een artikel over „Rechts- 

. herstel"  op 24- April: 

„De practijk is, dat er tot dusverre nog geen 
enkel onroerend goed officieel weer [in eigen: 

dom van den vorigen eigenaar is tenigge* 
keerd". 

Het bevreemdt den schrijver, dat dit na een jaar 
nog zo kan zijn. Ons niet. Hij had bet toch over 
Rechtsherstel! 
Over Rechtsherstel gesproken. „Trouw" van 24 
April vraagt of de illegale werkers vergeten wor- 
den.   Het blad schrijft: 

„Wet gaat deze groep niet om een beloning 
voor gedane arbeid. iDat men dit goed be- 
seffe, het ,gaat deze groep er om, dat de ach- 
terstand, welke zij lichamelijk en materieel 
heeft verkregen, op zijn minst wordt teniet 
gedaan". ■ 

Wij zijn het niet met Trouw eens. Het gaat deze 
mensen   er  alleen   maar   om,   niet   ten   achter  bij 
anderen gesteld te worden.  En  zelfs dat...... 
In Strijdend Nederland van 20 April vonden we 
onderstaand kopje: 

W£JlJiWJCHJSW£KK£JiS   XTÜfgEW 
jiEQEiimgsop'DnACJijeN. 

Aannemers protesteren. 

Het antwoord op dit bericht vindt men in een 
algemeen  verspreide  foto  met  onderschrift: 

Vanaf ,1 Mei zal de nationale hulppostzegel 
in vijf verschillende waarden verkrijgbaar 
worden gesteld. De extra opbrengst komt ten 
goede aan oorlogsslachtoffers. De symbolieke 
figuur op de in staalgravure uitgevoerde ze- 
gels stort de ontvangen goede gaven over het 
vaderland uit. 

Wie moeten er anders van hun wjnsten postze- 
gels kopen ten bate van hen, die ze zelf naar de 
ondergang hebben geholpen? Er zijn verder geen 
„niet-goede" Nederlanders. Kijkt U maar naar 
wat, volgens Strijdend Nederland, den Doolaard 
in   zijn  nieuwste  boek   gezegd  heeft: 

„Er is maar één nieuwe orde....! 
Tiet verzet, de iz/el van ons volk". ' 

Heel ons volk verzette zich toch inderdaad tegen 
zijn  doodsvijand:    .de  honger. 
De Patriot van  24 April beweert: 

„Westelijk Nederland heeft <van de bloem- 
bollen, die thans in het brandpunt van de 
belangstelling staan, nog altijd - een bijsmaak- 
je. Jiet is nog maar een paar jaar geleden, 
dat de bollen ons tot voedsel dienden. Er is 
toen naar schatting vier millioen kg. bollen 
— dat zijn ongeveer i40 millioen bollen!, — 
geconsumeerd, hel grootste gedeelte van het- 
geen toen eigenlijk voor export bestemd was". 

Denkt U eens in: 4.000 ton tulpen, narcissen en 
hyacinthen zijn door onze magen gegaan. Geen 
wonder, dat in deze dagen vele dingen bloemrijk 
in de pers herdacht worden. 
De bevrijding, de voedselbombardementen, de 
illegale ^pers, ja zelfs onze gevallenen. Onder de 
kop: 
„Een doden-appèl ten politie-burele", schreef de 
Nieuwe Apeldoomse Courant op 18 April; in haar 
verslag van de rede door Commissaris J. S. de 
Jong tot de manschappen gehouden: bij de ont- 
hulling van een gedenksteen: 

„Wij hopen, dat bij het zien van die steen 
liw voorbeeld ons zal inspireren tot goede 
en mooie gedachten en dat het ons zal aan- 
zetten tot daden, die zullen sieren mannin 
van eer". 

Alles is relatief. Wellicht zouden er in deze tijd 
van zuivering onder de politiemannen „Schalk- 
haarders" kunnen zijn geweest. En die staan toch 
zeker te wachten om daden van „moed, beleid en 
trouw" te verrichten  

Neen, opwekkend is onze pers helaas niet in 
deze zonnige dagen. 
Behalve wanneer het de bevrijding betreft. Dan 
denken wij weer terug aan den eersten Canadees, 
den laatsten Mof, het eerste pakje Engelse siga- 
retten en de laatste, die we oprookten. 
Gelukkig dat er nog mannen zijn, die door hun 
geloof staande zijn gebleven en dat door Gods 
genade  zullen  blijven. 

„Jan Schouten bleef „Jan Schouten" 
schreef „Trouw" van 24 April. En uit dit artikel 
leren wij, dat dit betekent: Dat zijn redevoeringen 
en zienswijzen met hun tijd zijn meegegaan. Maar 
wel is hij behoudend in de principes, behoudend 
ook in de innerlijke rust", ging het blad verder. 
En wij weten het: Zolang dergelijke mannen in 
alle kringen nog bestaan, zolang zal ook ons volk 
sterk blijven. 
Al moet deze persrevue vaak in mineur gestemd 
zijn, we zullen toeleven naar het ogenblik, dat 
we kunnen zeggen:, 

„Nederland is werkelijk vrij!" 
P. P. 

EEN JAAR VREDE 

MAAR WAT KLEEDT ZE ZICH NOG RAAR 



„STEFKE" (Vervolg pag. 1) 

die de O.D. had georganiseerd en de bak- 
ker, die zijn rol in het natura-apparaat 
had gespeeld. De duik-kapelaan en de ge- 
reformeerde dominé. De pilotenhelper en 
de persmari. Daar waren ook de moedige 
helpsters onzer gevangen vrienden: de 
representanten van het Vughtse Rode 
Kruis en het stationswerk. 
Hare Majesteit had — zoals elders — de 
wens te kennen gegeven om met de ille- 
gals werkers alleen te zijn. De wn. Com- 
missaris der Koningin en de wn. Burge- 
meester trokken zich terug. Zelfs de Hare 
Majesteit trouw begeleidende adjudant 
verdween. Op het ongedwongen verzoek 
van Hare Majesteit belastten de genodig- 
de dames zich met het serveren van de 
thee en de gereedstaande diensters wer- 
den weggezonden. We waren „onder ons"l 
Alleen Minister Beel, uit eigen rijen, voort- 
gekomen, bleef in ons midden. We vormden 
een 'gezellige  kring. 

En toen gebeurde het, dat aan Stefke ge- 
vraagd werd om iets te vertellen over de 
wederwaardigheden der K.P. „Margriet". 
En luitenant Stefke sprong op en ging in 
de kring staan in de houding vóór het ta- 
feltje van de Hoge Vrouwe. En onopgesmukt 
en zonder omhaal vertelde hij van de ge- 
vallen jongens en de gevechten om Den 
Bosch. Een eerlijk verhaal van een een- 
voudigen volksjongen.... Aan het eind van 
zijn korte verhaal gekomen zei Stefke, dat 
zijn „jongens" hem gevraagd hadden een 
cadeautje te geven aan de Koningin. En 
Stefke hield met zijn linkerhand de rand 
van de rechterbroekzak terug en met zijn 
rechter tastte hij diep daarin — ge weet 
hoe diep die uniformzakken zijn — en uit 
het diepste viste hij een klein doosje op. 
En probeerde het open te maken. Maar of 
het kwam van zenuwachtigheid of emotie, 
ik weet het niet, het vlotte niet goed. En 
toen zei Hare Majesteit: „Wacht Stefke" — 
„Stefke" zei Zij, ik heb het zelf gehoord, 
en allen die erbij waren. — „Wacht Stefke" 
zei de Koningin, „ik zal U helpen". — En 
Zij, de Landsvrouwe, nam het doosje uit 
Stefke's onwennige handen en maakte het 
zelve open. En Stefke vertelde de Lands- 
vrouwe, dat er vijf draaginsignes inzaten, 
vijf zilveren margrieten „één voor U, Majes- 
teit, één voor de Prinses en drie voor de 
kleine  Prinsesjes". 
En toen zei de Koningin: „Dat is veel te 
mooi, Stefke, dat had U niet mogen doen. 
Die had U niet van zilver mogen laten ma- 
ken; eenvoudig aluminium of blik was goed 
genoeg geweest. Want de waarde van deze 
margrieten is niet daarin gelegen, dat zij 
van zilver zijn, maar dat zij het ereteken 
zijn van een zo dappere K.P. als de K.P. 
„Margriet". Ik beschouw het als een hoge 
onderscheiding deze te mogen ontvangen 
en ik verzoek U, Stefke, mij zelve die onder- 
scheiding te geven." 

En de grijze Vrouwe, Die alle zorgen van 
een heel volk te dragen heeft, stond op en 
ging in de kring der illegale werkers staan, 
in stram militaire houding, en de Comman- 
dant van het derde bataljon Stoottroepen, 
de eenvoudige, eerlijke K.P.'er Stefke, 
speldde de zilveren margriet op de linker- 
revers   van    de   mantel    van    Wilhelmina, 
Koningin   der  Nederlanden  
En Stefke- zelve stamelde: „Majesteit, veel 
kan ik niet meer zeggen, maar dit zeg ik 
U: wij blijven U trouw  trouw tot in de 
dood." 
En   met  beide  handen   greep   de  Koningin 
de hand van Stefke en dankte hem. 
Ik schaam mij niet te zeggen, dat ik tranen 
gezien....  en gevoeld heb, 

Nog geen uur later vielen er granaten op 
deMnmiddels verlaten markt. 

KEES   N.B.O. 

VOLK VAN NEDERLAND 
Nederland is heden een jaar bevrijd. Een jaa'r vol zegening, een jaar ook van veel 
onheil. Zo ooit, dan gaan heden gevoelens van dank uit naar hen, die deze vrijheid voor 
ons hebben bevochten: de soldaten onzer vrienden, de strijders ook die vielen op het 
front van het binnenlands verzet. De voormalige illegaliteit, die haar liquidatie zo 
spoedig mogelijk beëindigd wil zien, gedreyen door hetzelfde verantwoordelijkheidsge- 
voel, dat haar bezielde in haar strijd tegen den bezetter, wil in het openbaar verant- 
woording afleggen. Zij stelt zich daarbij niet tegenover doch in het Nederlandse Volk. 
Voortgekomen uit dit volk heeft zij tijdens de bezetting de strijd daarvoor gevoerd en 
.na de bevrijding heeft haar hef eens gestelde ideaal onverzwakt voor ogen gestaan; de 
eendracht en saamhorigheid van alle Nederlanders in een maatschappij, waarin geeste- 
lijk en stoffelijk ieder onderdaan zo spoedig mogelijk geheel zichzelf zou kunnen zijn. 
Wegens de schending van de vaderlandse plicht en eer en als onmisbare voorwaarde 
voor de gezondmaking van ons volk was de zuivering noodzakelijk. Is wellicht regerings- 
beleid ten deze in menig opzicht te kort geschoten, mede doordat de in het Neder- 
landse volk zelf levende krachten niet toereikend bleken, — in het bijzonder wordt zij 
ondermijnd door machten, die onmiddellijk na de bevrijding het eigen- of groepsbelang 
— hoger stelden dan het welzijn van het volk. 
Enerzijds is daardoor de gezondmaking van het Nederlandse volksbestaan geremd, 
anderzijds worden hierdoor spanningen opgeroepen, welke door hoe nobele motieven ook 
gedragen, desalniettemin een onrust en onbevredigdheid binnen bepaalde volksgroepen 
bestendigen, die een gezond herstel belemmeren. Het zijn deze. zelfde machten die 
hebben getracht een aantal in een rechtsstaat ontoelaatbare handelingen als moorden, 
corruptieve practijken en zwendelaffaires op rekening van de ijiegaliteit te schuiven. 
Waardig, maar ook met verontwaardiging wijst de voormalige illegaliteit deze verdacht- 
making van de hand en zij wenst met nadruk openlijk te verklaren, dat zij deze han- 
delingen onvoorwaardelijk afkeurt. 
De werkelijkheid van vandaag is al een geheel andere dan het droombeeld van een 
vernieuwd Nederland, dat alle Nederlanders, vereend in de hitte van de strijd, voor 
ogen hebben gehad. Een beeld dat blijkbaar ook, de Londense regering heeft gekoesterd, 
toen zij beloften heeft gedaan die zij onder druk van de barre werkelijkheid niet hetft 
kunnen inlossen. 
Toen de vijand op mensonterende wijze ons volk naar het leven stond, en zijn bestaan 
bedreigde, verzette het Nederlandse Volk zich als één man, om zijn mannen en jongens, 
zijn vrouwen en kinderen, zijn kracht en zijn hoop, te vrijwaren voor de ondergang. 
Nog steeds staan dezelfde waarden en werkelijkheden op het spel, thans niet bedreigd 
van buiten af, maar van binnen uit. Het is ditmaal niet de baatzucht van een vreemden 
overheerser, het is het tomeloos verlangen naar het behoud of de yerwerving van 
machtsposities ten eigen bpte, slechts rechten opeisend, maar plichten schuwend eigen- 
belang. De Duitser heeft niet alleen het Nederlandse rechtsgebouw gesloopt, maar meer 
nog het rechtsbesef der burgers geschonden. 
Het is dan ook niet genoeg wanneer allerlei instanties trachten dit rechtsgebouw weer 
op te trekken. Het is veeleer noodzakelijk dat iedere burger van Nederland in zich- 
zelve aankweekt en versterkt het ook in hem geschonden besef en begrip voor orde en 
recht en waarheid, op welker eerbiediging elke samenleving behoort te zijn gegrondvest. 
Slechts door ieders persoonlijke inspanning kan dit voor de Nederlandse samenleving 
worden bereikt. Dit is niet de zaak van de Overheid noch de taak der illegaliteit, noch 
van welk deel van het volk ook!- 
Het i; de plicht van het gehele Nederlandse volk. 
Aldus kan bereikt worden — en moet bereikt worden, het ideaal van dat nieuwe 
Nederland, dat Neerlands' beste zonen voor ogen heeft gestaan, toen zij in de lopen 
staarden van de geweren van hem belagers. Een ideaal, dat zij met hun bloed bezegel- 
den en waaraan op deze dag ieder Nederlander zijn oprechte trouw opnieuw dient te 
bevestigen. 

DE G.A.C. EN G.O.I.W. 

Een K.P.er uit Tiengemefen 
Wou   eerst   van 't  gedenkboek   niets weten 
Maar hij heeft-zich bedacht 
En schreef onverwacht 
Een verhaal om nóóit te vergeten. 
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JAN KAPER 
(Blonde Jan) 

Jan heb ik voor het eerst ontmoet ii>het 
begin van 1944 in de kanier van een 
LO-contactpunt te Akkerwoude, gemeen- 
te Dantumadeel. Onze KP-groep moest 
uitgebreid worden en Jan was één van 
de nieuwen, die zich spontaan opgaf. Hij 
was een ondergedoken politieman, dié 
reeds in 1943 door de Duitsers gezocht 
werd en die hem staatsgevaarlijk ver- 
klaarden. 
Ik leerde Jan kerinen als een felle hater 
van het nationaalsocialisme. Eén die al 
het onrecht, dat gebeurde onmogelijk 
aan kon zien/zonder iets te doen. 
Jan voelde zich tot het KP-werk aan- 
getrokken; hij wist, dat het gevaarlijk 
werk was, maar hij was er ook van over- 
tuigd, dat het moest gebeuren en aan- 
vaardde alle consequenties dienaangaan- 
de. Er ging veel initiatief van hem uit. 
Hadden wij een tekoriraan wapens. Jan 
wist er raad op. Met een paar andere 
KP-ers ging hij er op uit naar een 
dorpje in het Noorden van Friesland en 
wist daar een politieman te wonen, die 
nu niet bepaald bij de „goeien" gere- 
kend kbn worden. Hij had de sleutels 
in handen weten te krijgen, terwijl het 
gezin niet thuis was en de jongens kwa- 
men thuis met een compleet politie-uni- 
form en bewapening. 
Steeds was Jan er op uit om den ge- 
haten vijand afbreuk te doen. Nog hoor 
ik hem zeggen: „Moeten wij onze han- 
den nog langer thuis houden van die 
vuile landwachters?" Jan was fel, im- 
pulsief en hij wilde, dat alle Nederlan- 
ders zo waren geweest. Dat bewees hij, 
toen bij een paardenvodering een slap- 
peling de formulieren moest rondbren- 
gen. Jan erop af. De kerel werd gedwon- 
gen de nog aanwezige papieren af te 
geven en de reeds bezorgde weer terug te 
halen. Opnieuw had Jan de plicht tegen- 
over het Vaderland aan een ander bij- 
gebracht. 
In September 1945 is Jan overgegaan 
naar de Gevechtsgroepen te Dantuma- 
deel, waarbij hij groepscommandant 
werd. Vooral in de laatste weken voor 
Friesland's bevrijding heeft Jan volop 
sabotage helpen plegen. Jan vond zijn 
einde, toen hij tijdens de bevrijding in 
gevecht gewikkeld raakte met twee Duit- 
sers aan de Achterweg te Murmerwoude. 
Ze waren rerscholen in de z.g.n. „put- 
jes", gegraven door die goeie en gewil- > 
lige  Nederlanders. 
Hetgeen hij altijd zo verafschuwde is 
hem tenslotte nog noodlottig geworden. 
De KP-er Jan Kaper stierf als soldaat, 
als een held, voor zijn Koningin en 
Vaderland. 

PIEKE. 

HARMEN VISSER j 
(Oom Willem) 

De 20ste December 1945 hebben wij hem definitief ter 
ruste gelegd op het mooie rustige kerkhof van Oudmirdum, 
onzen Oom Willem. Nu rust hij in de Friese grond, die hij, 
geboren  Fries, zo  lief had. 
Op die dag, is het ons — zijn makkers — of, zoals hij 
ons noemde: „zijn jongens", weer helder voor ogen ge- 
komen, wat hij voor ons betekend heeft en hoezeer wij in 
hem onzen onbetwisten leider voelden in het verzet tegen 
den  vijand. 
Midden in de oorlog werd hij als opperwachtmeester der 
Marechaussee overgeplaatst van Urk naar Vollenhove. En 
al spoedig, hoewel hij zichzelf nimmer op de voorgrond 
drong, nam hij onder ons en in het verzet tegen den vijand 
een grote en vooraanstaande plaats in. Rustig en kalm zag 
hij de meest gevaarlijke karweitjes onder ogen en nimmer 
werd er een vergeefs beroep op hem gedaan. 
„Nu, dan mot het maar even wezen", was zijn stereotype 
antwoord. Hij ging en volbracht wat men van hem vroeg. 
Belast met de geregelde bewaking van het Distributiekan- 
toor te St. Jansklooster, bewees hij' iri die functie de LO 
onschatbare diensten. Of het in het verschaffen van pa- 
pieren, de verzorging vari onderduikers, hulp bij droppings 
of het^ „kraken" van magazijnen enz. was, altijd stond Oom 
Willenï klaar. 
Is er wel één terrein op het wijde veld der illegaliteit ge- 
weest, waarop hij zich niet bewoog? 
Groot was de schrik toen hij 14 Dec. 1944 door de SD 
gearresteerd werd enin de kazerne te Steenwijk werd in- 
gesloten, maar met een berekening en koelbloedigheid, die 
vriend en vijand verbaasd deden staan, wist hij zichzelf in 
de nacht van 20 op 21 Jan. 1945 "te bevrijden en onmid- 
dellijk toog hij weer aan het werk. 
Groot was zijn blijdschap toen hij op 15 April 1945, als 
afdelings- en plaatselijk Commandant der BS., Groep Vol- 
lenhove, de bevrijders mocht begroeten, nadat de B.S. onder 
zijn leiding Vollenhove zelf bevrijd had. Dit was de glorie- 
dag van zijn leven. Helaas heeft hij het niet lang mogen 
overleven. Op de morgen van de 16de April 1945, sneuvelde 
hij, na de bevrijding van Kuinre, in een gevecht tegen 
Hollandse SS-ers te Schoterzijl. 
Het einde van  een leven,  dat veel  betekend  heeft  en  nog 

^ had  kunnen betekenen.  Welk  een  rust  ging. van  hem  uit. 
Voor  niets   en  voor  niemand  bang;   stoer,  recht  door  zee, 
koppig,   eenvoudig  als  Friezen  zijn. 
Uiterst rechtvaardig en daarom soms wat hard lijkend, 
maar toch, wie hem beter kende, wist hoe een groot en be- 
grijpend en medelijdend hart in hem klopte. 
En bovenal een man van een groot geloof, die zich juist 
in zijn verzet een soldaat van Jezus Christus wist, Daaraan 
ontleende hij zijn kracht en rust ook onder de moeilijkste 
omstandigheden. Zo staat hij voor ons als een lichtend 
voorbeeld. Zo was hij een vriend, een vader haast voor ons 
en toch onze onbetwiste leider. God heeft gewild, dat juist 
hij zou vallen en heeft hem de kroon gegeven, die wij hem 
hier niet konden geven. Soms zijn we er blij om, in de chaos 
en het onrecht onzer dagen, dat God Oom Willem hiervoor 
bewaard heeft. Hij is daar waar de Koning heerst. Dit 
trooste zijn vrouw, die met kind en pleegkind is achter 
gebleven. 
En wij. Oom Willem, herhalen de belofte, aan Uw laatste 
rustplaats vernieuwd: „Wij zullen de fakkel van de strijd 
voor Recht en Gerechtigheid verder dragen, in gehoorzaam- 
heid aan Jezus Christus, onzen Heer." Hij geve ons daartoe 
de kracht. 

KAREL. 

GERRIT BRUSSE. 

Men zou boekdelen kunnen wijden aan 
het verzet in ons land, dat bedreven werd 
door die stille figuren op de achtergrond. 
De mensen, die, ieder in hun eigen om- 
geving de stroohalmen waren, waaraan 
de tnassa zich vastklemde, in haar angst 
>voor den onderdrukker. 
Het verborgen gebleven heldendom, dat 
zich, vaak eenzaam en, zonder organi- 
satieverband wist te handhaven door hun 
voorbeeld gevende, vaderlandslievende 
houding. 
Tot deze groep behoren ook de strijd- 
sters en strijders bij de distributiedienst. 
De ambtenaren, die bij -federe uitreiking 
vrijwiMig grote risico's lipen om hun 
medemensen te helpen. 
Zij waren het, die steeds voor de S.D. 
een gemakkelijk te grijpen prooi waren, 
die aan geklets en verraad van hun 
„collega's" elk ogenblik bloot stonden. 
Eén dier dapperen was Gerrit Brusse. 
Ook hij had als distributie-ambtenaar in 
de gemeente Wisch zijn plicht tegenover 
de onderduikers gedaan door iedere 
maand opnieuw talloze bonkaarten in 
hun handen te stellen. Begin Mei 1944 
liep het mis. Hij werd gearresteerd en 
overgebracht naar Kamp Vught. Man- 
moedig wist hij bij zijn verhoor te zwijgen 
over het verzetswerk bij de distributie- 
dienst, zodat daar de mooie' arbeid on- 
gehinderd kon worden voortgezet. Van 
Vught werd hij naar Oraniënburg en 
later naar Rathenau doorgestuurd. 
Gerrit Brusse heeft de bevrijding mogen 
beleven en zag de zijnen nog terug. Maar 
deze aardse verlossing mocht hij helaas 
niet lang genieten. Deze eerlijke strijder 
voor ons land en volk stierf, na eerst 
in de bezettingstijd veel geleden te heb- 
ben. 
Moge het de Jonge weduwe en zijn fa- 
milie tot troost zijn, dat Gert thans be- 
vrijd is door God, die in Zijn Genade 
allen, die tot Hem kwamen, met liefde- 
volle Hand de zorgen ontnam. Hij kreeg 
de grootste beloning, die hem kon te 
beurt vallen. 

P. 

«^ 



531 E. JONGSTRA, hoofd 
der ^school te Zwart- 
sluis, geb. 11 Maart 
1902, w€rd 20 Juli 
1944 gevangen .geno- 
men. Ging van Zwart- 
sluis naar Zwolle, 
daarna Arnhem na 5 
weken werd hij naar 
Amersfoort vervoerd. 
Vanuit Amei^foort van 
hem zelf niets meef 
gehoord. Volgens het 
Rode Kruis is hij haif 
October vervoerd naar. 

Duitsland, waarschijnlijk Hamburg. 
532 CORNEL1S N1CO- 

LAAS SQHRAVEN, 
geb. 17 April 1917 
Breda, café-houder. 
Gearr. 26 Aug. 1944 
door SD. Via Amers- 
foort, Neuengamme, 
Hussum, weer naar 
Neuengamme. Gevan- 
gennummer in Amers- 
foort 6688. Van Neuen- 
gamme naar Meppen. 
1 April 1945 op trans- 
port gesteld. Sindsdien 
ontbreekt elk spoor. 

Sinds arrestatie geen enkel bericht van hem ont- 
vangen. 

533 JAN GOUMAN, geb. 
13 Juni 1916, als 
marechaussee gediend 
te Brunssum, laatst te 
Hoogerheide, van daar 
ondergedoken, op 27 
Juli 1943 te Gronin- 
gen, vandaar gegaan 
Nov. 1944 naar TiéT^ 
daar overgevarén tus- 
sen 1 en 15 Nov. 
aangekomen te Wamel. 
Was in gezelschap 
van Wijdeveld en 
Wobbus uit Hoogkerk, 

Groningen,   van  wie   ook   nog   niets   bekend   is. 

Alle ledenvan de 
Oud-KP-g:roep Ëdam 
worden er aan herinnerd, dat op Vrijdagavond 
3 Mei, in het kader der bevrijdingsfeesten, een 
kranslegging zal plaats vinden op de graven dei- 
gevallenen, in oorlog en bezettingstijd. Vertrek 
7.15 uur vanaf Westerbuiten (Aramplein). ledere 
oud-KP-er wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn. 

OUD-KP   EDAM. 

VJLstUdcttJ 
door den Heer Joekes aan den Kamer- 
voorzitter een heïinneringsprent Is aan- 
geboden naar aanleiding van een voetbal- 
wedstrijd, destijds gespeeld in het Gijze- 
laarskamp te Gestel tussen Kamerleden en 
mensen van de pers. 

de zwemmer Gerritsen, die destijds voor 
de Nationale Jeugdstorm in Milaan start- 
te, onlangs weer als Amerikaans zwemmer 
onder de naam Garritsen aan een wedstrijd 
hier  te  lande  deelnam. 

een vos wel zijn haren kan verliezen, maar 
dat-ie dan nog even goed kan zwemmen, 
de    Hoge   Veluwe   tegenwoordig   Mooker- 
heide heet. 

men het er niet over eens is, of het nu Coen 
of Koenraad is geweest, die in 1619 Ba- 
tavia stichtte. 
bij een overval op een P.B.H, de overval- 
lers een briefje achterlieten: „Pas op, tijd- 
bom". 
de S.D. eerst een paar dagen later met het 
onderzoek durfde beginnen en geen bom 
aantrof. 
we nog steeds wachten op Uw gegevens 
voor het Gedenkboek. 

we op 27 Juni onze landdag houden. 

* 
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ADVERTENTIES 
Oud-LO-er zoekt voor zich en zijn vrouw (geen 
kinderen) in verband met zijn werk, met spoed 
een paar gemeubileerde kamers met keuken of 
met gebruik van keuken te Rotterdam (liefst om- 
geving Hillegersberg). Wie kan hem hieraan hel- 
pen? Brieven onder nr. 151  a.d. blad. 

Biedt zich aan op boerderij, waar een goede toe- 
komst mogelijk is, als Bedrijfsleider een gedupeerd 
jongeman, leeftijd 24 jaar, Israëliet, jarenlang on- 
dergedoken geweest, 6-jarige ervaring op bouw- 
en weidebedrijf. Zeer gunstige referenties. Brie- 
ven onder nr. 152 a.d. blad. 

Oud-KP-er, gehuwd, ,zoekt door omstandighedcr! 
verandering van werkkring, liefst als boswachter, 
wil zich ook inkopen in bestaande zaak. Prima 
referenties. Brieven onder nr,   153  a.d. blad. 

TIJE VAN DER LAAN (Jopie) 
en 

JANNETJE DE VRIES 

geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennis 
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- 
trekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 
2 Mei a.s. 's middags 2 uur. 
Kerkelijke bevestiging half drie n.m. in de Geref. 
Kerk te Bergum door den Weleer. Heer Ds. Na wijn. 

16  April   1946. 
Garijp  124, 
Bergum,   Lageweg   115. 

Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag in 
Café Zandstra,  's avonds  7.30  uur. 

De  13e Mei hopen wij met onze geliefde ouders 

J. RUSSCHEN (Peter C.D.K.) 
en 

W. RUSSCHEN-HARTHOLT 
hun 25-jarige echtvereniging te gedenken. 

Hun   dankbare   kinderen: 
Annie  en verloofde. 
Jannes. 

Wolvega, Mei 1946. 
Sleeswijklaan 7. 

Receptie  vanaf  12  ur  in  hotel   „De  Kroon",    o 

Ondertrouwd: 

TOON DE VOS (Frans de Weber) 
en 

TON1A KLEVER (Willy van Meren) 

Huwelijksinzegening de 22e Mei 1946 te 10.00 
uur in de Parochiekerk van St. Victor te Benschop. 

1   Mei   1946. 

Hekendorp  132. 
Benschop 361. 

Toekomstig adres: Benschop 361. 

Bij de economische recherchedienst te Utrecht 
kunnen geplaatst worden rechercheambtenaren. 
Gegadigden moeten een onberispelijk verleden 
hebben, vlot stylist zijn en 5 j. H.B.S. of een 
daarmee gelijk staande ontwikkeling bezitten. 
Zij die in handel of industrie zijn werkzaam ge- 
weest en gedurende de bezetting illegaal hebben 
gewerkt genieten  de voorkeur. 
Voor hen die blijk geven daartoe geschikt te zijn -g 
bestaat de mogelijkheid over te gaan naar de ^ 
Politiedienst. < 

(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stlchttng. 

Salaris ƒ 2600—ƒ 3200 p. j. 

Voor ori'geh. vermeerderd met 10%. 

Voor geh, vermeerderd met 15—19%   + ƒ  150.— 
voor elk kind beneden de leeftijd van  18 jaar. 

Sollicitaties  te  richten  aan  het  Hoofd der Econo- 
mische  Recherchedienst:   Maliebaan   1,  Utrecht. 
Bezoek:   alleen na oproep. 
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* ILLEGALITEIT EN POLITIEK ^ 

Wanneer we uitsluitend afgaan op de letter- 
lijke betekenis van deze beide bovengenoemde 
begrippen, dan zouden we er met betrekkelijk 
weinig moeite een tegenstelling tussen kunnen 
ontdekken. 
Onder „politiek" verstaat men immers alles 
wat samenhangt met ons staatkundig leven en 
de lezers van „De Zwerver" zullen het, alle 
verschil in levens- en wereldbeschouwing ten 
spijt, ongetwijfeld hierover eens zijn, dat de 
-Staat moet worden bestuurd naar de begin- 
selen van recht en wet. 
Er,  de  illegaliteit? 
Dankt zij haar naam niet aan de strijd „tegen 
de wet", is zij niet „onwettig" in hoge mate? 
In verkondig echter geen nieuwe dingen, wan- 
neer ik nog eens met nadruk de stelling ver- 
dedig, dat in de jaren van onderdrukking en 
tyrannie, het juist de illegaliteit is geweest, 
die onafgebroken en ten koste van zware of- 
fers de strijd voor de handhaving van recht 
en wet heeft gevoerd. 
Is zij, ondanks vee! zwakheid en gebreken, niet 
een beschamend voorbeeld geweest voor vele 
rechterlijke instanties, op wie toch in de eersre 
plaats de plicht had gerust een vlammend pro- 
test te doen horen tegen de voortdurende rechts- 
verkrachting waaraan ons volk 5 jaar achtereen 
ten prooi is geweest? 
Neen, de naam „illegaliteit" past ons niet en 
het burgerrecht dat deze term heeft verkregen, 
is in zekere zin te betreuren. 
Van een iegensteUing tussen politiek en ille- 
galiteit kan dtts geen sprake zijn. 
Er zijn echter ook verzetslieden, en men vindt 
ze zowel buiten als binnen de grenzen van 
ons vaderland, die een zeer nauw verband leg- 
gen tussen beide begrippen. 
In de ondergrondse strijd hebben de mensen 
van het verzet niet alleen geleerd de vuurwa- 
pens te hanteren, maar het was dikwijls ook 
nodig de geestelijke wapens te gebruiken tegen 
de tijdelijke machthebbers, die meestal met 
overmoed en eigenwaan trachtten goed te ma- 
ken, wat zij aan recht en kennis te kort kwa- 
men. 
Met geweld van wapenen, maar ook op andere, 
dikwijls nog doeltreffender wijzen werden 
maatregelen van de „Overheid" onmogelijk ger 
maakt en wij voelden ons daarbij geen ogen- 
blik als- overtreders, maar veeleer als handha- 
vers van het recht. 
Nu het normale leven, zij het dan ook nog 
niet in alle opzichten, is teruggekeerd en wij 
weer van een wettige overheid kunnen spreken, 
valt het sommige oud-illegalen wel eens moei- 
lijk de weg terug te vinden. 
Vooral wanneer zaken als zuivering en berech- 
ting, die hen zeer ter harte gaan, niet worden 
opgelost op een wijze, die hen als juist voor- 
komt, sluiten zij zich opnieuw aaneen en trach- 
ten zij door daadwerkelijk en soms vrij hard- 
handig optreden hun eisen kracht bij te zetten. 
Ik wil voorop zetten, dat hun ontstemming 
meermalen volkomen begrijpelijk is. Maar dat 
rechtvaardigt in genen dele, het eigen rechter 
spelen, waarvan we ook hier te lande telkens 
weer symptomen zien opduiken. 
Een dergelijk „contact" tussen de illegaliteit en 
het staatsbestuur moeten wij met klem afwijzen. 
Als de verzetsmensen met dit doel zich zouden 
gaan verenigen tot het bereiken of verhin- 
deren van bepaalde maatregelen op het ter- 
rein van ons volksleven, is daarmee mijns in- 
ziens de eerste stap gezet op een heilloos pad. 
Van een politiek samengaan van de verschil- 
lende schakeringen uit 4e verzetsbeweging zal 
alleen  daarom reeds geen  sprake  kunnen zijn. 

omdat de politieke uitgangspunten zodanig uit- 
eenlopen, dat over bijna alle punten van prac- 
tisch staatsbeleid verschillend wordt gedacht. 
Er is echter een derde verband tussen politiek 
en illegaliteit of liever: het behoort er te zijn. 
En daarover willen we het deze week voorna- 
melijk  even   hebben. 
De jaren,' waarin wij met verzetsmensen uit 
allerlei kringen schouder aan schouder streden 
tegen de onrechtmatige overheid, zijn geen 
verloren jaren geweest, al hebben ze onze 
maatschappelijke carrière meestal vertraagd en 
in sommige gevallen zelfs gebroken. 
Deze strijd heeft ons geleerd, dat er hogere 
waarden zijn dan geld en goed, dan persoonlijk 
gemak en voordeel. 
Hij heeft ons waardering bijgebracht voor de 
levensbeschouwing van andersdenkenden met 
wie we in nationaal opzicht, één front vorm- 
den tegen den onderdrukker. Hij heeft ons 
ertoe gebracht, met wegcijfering van eigen be- 
langen ons volkomen te geven voor onze land- 
genoten, die in nood verkeerden. 
Hij heeft ons sociaal besef ongemeen verdiept. 
Hij heeft — last not least — onze belangstel- 
ling in en onze kern ; van liet politieke en 
maatschappelijke leven, binnen en buiten onze 
grenzen, in vele gevallen zeer vermeerderd. 
Vrienden, nu onze illegaliteit is beëindigd, zou 
ik U met klem willen opwekken, deze nieuwe 
verworvenheden niet te laten verschrompelen 
door U terug te trekken in Uw isolement. 
Ge weet het, gaven die niet gebruikt worden, 
gaan op de duur verloren en onze na-oorlogse 
maatschappij heeft ook aan Uw gaven drin- 
gend behoefte. 
Hoe ge die dan kunt aanwenden? 
Wel,   begin  eens,  als ge  dat  nog  niet gedaan 
hebt,  met  U  te  interesseren  voor de  politieke 
strijd van  onze  dagen. 
Er is op staatkundig gebied een grote lauw- 
heid  te  bespeuren. 
Terwijl ik dit schrijf, scheiden ons nog enkele 
dagen van de datum van 17 Mei, waarop voor 
het eerst na 9 jaar ons volk weer in vrijheid 
zal kunnen oordelen over de koers, waarin het 
de volgende jaren geleid wenst te worden. 
Maar. van een intense verkiezingsstrijd merkt 
ge nog \veinig. 
Zou één van de oorzaken daarvan ook kunnen 
zijn, dat de voormalige illegalen zich te veel 
afzijdig houden van het staatkundig gebeu- 
ren? 
Wij houden ons in „De Zwerver" natuurlijk 
verre van iedere propaganda voor een bepaalde 
politieke partij of richting. 
Maar wel menen wij er goed aan te doen, juist 
in de vertrouwde kring, die door de lezers van 
dit blad omspannen wordt, een lans te breken 
voor de partij, waartoe ook gij, lezer, behoort 
en die ook U nodig heeft. 
Wat zegt U? Behoort U tot geen enkele partij? 
Geeft U dan rekenschap van de strijd, die ge- 
voerd wordt en bepaal daarna Uw keuze. 
U zult, wanneer U óp 17 Mei van Uw rech- 
ten als staatsburger gebruik gaat maken, toch 
niet luk-raak Uw stem geven aait den eersten 
den besten candidaat, wiens naam U te binnen 
schiet? , 
U wilt toch niet tot de kleurloze middenstof 
gerekend  worden? 
Verberg  Uw gaven niet onder een korenmaat, 
maar werk mede aan het handhaven van recht 
en wet, een ieder in Uw eigen kring. 
Dan   zult   ook   gij   het   juiste   verband   tussen 
politiek   en   illegaliteit   hebben   gelegd! 
Amsterdam. 

J. A. VAN BENNEKOM. 

GEDACHTEN 61) ONZE VLAG 
Lange jaren is de rode baan van onze vader- 
landse driekleur op de eerste Mei alléén uit 
passagieren gegaan. Het was een formele af- 
scheiding. Het wit en het blauw van de vlag 
waren op die dag in geen Velden of wegen 
te bekennen. Als op de Prinsessedag de dei- 
nende vlaggenzee onze straten verlevendigde, 
dan werden aan de avond van die dag de 
driekleuren zorgvuldig binnengehaald. Op de 
morgen van de nieuwe dag kleurde het rood 
het stadsbeeld. 
Dat alles is dit jaar anders. 
Wij zijn deze gehele week van 30 April tot 
4 Mei gaan zien als een week van gedenken 
van onze nationale wedergeboorte. De vlaggen 
van de Prinsessedag werden ditmaal niet in- 
gehaald, doch bleven wapperen tot deze week 
voorbij was. ^ 
Zo viel ditmaal de rode vlag niet op temidden 
van onze nationale feesttooil Daar kwam nog 
bij, dat noch Prinsessedag, noch de 1 Mei dag 
eep uitbundig karakter konden dragen, omdat 
de Regering het een noodzakelijkheid achtte, 
dat de arbeid aan de wederopbouw van ons 
vaderland ook dan zou doorgaan. Zo werden 
alleen de avonduren besteed aan demonstraties 
en  vergaderingen. 
Er was een tegenstelling gegroeid tussen ons 
rood-wit-blauw en het zelfstandig-geworden 
rood. „Wie vroeger op Prinsessedag de driekleur 
uithing, zou zeker de volgende dag geen rode 
vlag doen wapperen. 
En de 1 Mei-vierders dachten er niet aan ons 
fiere rood-wit-blauw als symbool te zien. Die 
tegenstelling is nog niet verdwenen. 
Wij weten, dat een groot deel van de volgelin- 
gen van de rode vlag ons Koningshuis liever 
vandaag dan morgen zouden zien verdwijnen. 
Maar ook zijn wij er van overtuigd, dat een 
belangrijk deel van hen, die de Dag van de 
Arbeid vieren, geen tegenstelling meer zien tus- 
sen de nationale kleuren en hun rode vanen. 
Ook onder ^ién zijn er talrijken, die op feest- 
dagen van het Koninklijk Huis het symbool der 
vaderlandse eenheid ontplooien. 
Dit nu willen wij zien als een winst uit de 
oorlogsjaren. 
En de reden daarvan vinden wij in de houding 
van ons Koningshuis, toen het verbannen van 
land en volk, niet heeft opgehouden te strijden 
voor onze zaak. 
Nog wapperen rode vanen over onze straten. 
Gelukkig  zonder  het   gehate   hakenkruis.   Wel 
echter met hamer en sikkel. 
Hoe schoon zou het zijn, wanneer heel ons volk, 
bij   alles   wat   het   doet,   de   driekleur   en   de 
branjevaan   wilde  voeren. AD. 
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ersen  voor he ,t 

Daan zat er op  zijn gemak in een hoekje 
van de salon. De boot van de Rederij op'de 
Lek gleed rustig de rivier af. 
De andere jongens van de ploeg vermaak- 
ten  zich op wat luidruchtige wijze   we 
waren voor de zoveelste maal aan de haal! 
Ons werkterrein — de Geldersche Vallei 
— was weer onveilig. 
Daan geeft me een knipoogje en fluistert: 
„ik heb een nieuwe coupe op de korrel, we 
pikken -een krant en zetten er eens een 
paar degelijke dingen in; het is zo lang- 
zamerhand een jaar geleden, dat de spon- 
tane   staking   uitbrak   en   dat   moeten   we 
vieren !" 
De jongens reageerden erop als kippen op 
het schudden van de voederbak. Ik wist 
een pracht van een krantje met een aardige 
oplaag in een centrum, waar het verzet 
nu bepaald niet glinsterde. 
Daan gaf me de opdracht voor' de verken^ 
ning. Eén van de vroede vaderlanders ter 
plaatse gaf enige inlichtingen en zo kwam 
de kwestie ter laatste discussie' in de K.P. 
ïedere ploegman kon een artikel schrijven. 
Er draaiden er drie voor op. 
Op 13 April zijn we bij kennissen (vaste 
medewerkers voor onze- huisvesting en 
verzorging in Krimpen aan de Lek) en ver- 
anderen een slaaokamer in een redactie- 
bureau. De dorpsbakker leent de schrijf- 
machine. Ben, de enige overlevende van de ' 
K.P. van .,Kappie" in Amsterdam, is iour- 
nalist en komt onze gelederen versterken. 
De stemming laait op als een vuur! 

De voorpagina zou „gewoon" zijn, met 
moffen-spatten dus! De achterpagina: een 
artikel van Daan naar aanleiding van de 
staking van 1943, dat we zouden kunnen 
samenvatten als „spontane gedachten over 
en  voor  verzet": 

een  kort  artikel  van  de  K.P.  „de  dag 
der   vergelding";   dan   een  stukje   van 
ondergetekende:  „naar  aanleiding van 
de kmdwacht"; 
een   artikel  van  Ben:   „Waar  blijft  de 
invasie?" 
2 geuzengedlchten. 

Op 14 April zitten we om 8 uur «p de fiets. 
'Een uur later stappen Daan en Ben de 
Schoonhovensche Courant binnen, terwijl 
de anderen de dekkings-cirkel betrekken. 
Hoe het precies daar binnen gegaan is, 
weet   ik  niet.  Eén  van  de  bureau-mensen 
deed   erg   zenuwachtig z'n   P.B.   klopte 
niet! Dat was begrijpelijk, daar Daan en 
Ben aanvankelijk het S.D.-trucje voorwend- 
den van „drukken van valse bonkaarten". 
Dat was altijd een goede manier om het 
zaakje kort te houden, en vooral deze 
keer, nu we 2 gebouwen met hun personeel 
onder onze controle moesten stellen.... 
we waren slechts met 6 man („Radio 
Oranje" sprak van 12!). 
Toen het kantoor „genomen" was v/erd 
den hoofdredacteur het doel van onze reis 
uiteen gezet. Hij behoefde daar niet over 
na te denken, want hij werd de drukkerij 
mee ingenomen, die zich in een straat be- 
vond, die parallel liep met de achtergrens 
van de kantoor-tuin. Deze oversteek be- 
droeg ca. 35 M. Jqques had de leiding op 
het kantoor overgenomen en Rooie Wira 
klopte daar een wachtje van de vóórdeur 

tot de achterdeur (van het tuinhek dan!). 
In de drukkerij „penetreerden" we erg ge- 
moedelijk, wat toch niet wegnam, dat we 
met wantrouwen bekeken werden. De zet- 
ters werden ingewerkt! De bedrijfsleider 
kreeg de tip van „perscontröle". De ach- 
terdeurging op slot en de voordeur kreeg 
een mannetje. Dat maakte toch een gekke 
indruk, maar ja, we waren met zijn vieren 
In   de   drukkerij   en   het   zaakje   moest   nu 
snel afgewerkt  worden  
Ben kreeg z'n handen vol met de technische 
kant, Joko en ik waren de „surveillanten". 
Daan had een „heen- en weerdienst", om 
de 10 min, van kantoor naar de drukkerij 
▼.v. 
Gedurende een uur heeft hij deze onder- 
broken omdat de reeds genoemde directeur 
die verboden spullen in huis had en na onze 
overval de SJD. aan huis verwachtte, aan 
onzen K.P.-chef vroeg thuis schoon schip 
te mogen maken. 
Tegepover de redacteursvrouw speelde 
Daan weer de „S.D.-er", maar dan wel een 
zeer bijzondere hij wilde haar man ont- 
zien en oogluikend toestaan, dat deze de 
spullen „evacueerde". Het arme mens heeft 
het desniettegenstaande zeer benauwd ge- 
had! 
In de drukkerij was er vertraging ontstaan' 
door een foutief zetsel. De krant kon daar- 
door niet bijtijds de deur uit en het per- 
soneel hierdoor niet naar hufs voor het 
twaalfuurtje. De Rooie Wim ging daarom 
met een zetter de ronde doen langs de res'p. 
kosthuizen    „vanwege   percontróle   niet 
naar huis, geeft U brood mee" etc. etc. 
Éénmaal probeerde de drukkerij-staf de 
opdracht niet uit te voeren. Ben heeft toen 
de afscheidsbrief van zijn gefussilleerden 
broer „Kappie" laten lezen en Joka hield 
even .,wapen-show"). Toen dus bleek, dat 
wij fanatiek aan onze verzetsqrtikelen vast- 
hielden, kwam er een prettiger sfeer.... 
het kon toen naar de mening van het per- 
soneel zo goed als geen Gestapo-val meer 
zijn. Hun houding was zeer begrijpelijk! 
Zoals we al een beetje gewend waren, 
moest er water voor een meisje gehaald 
worden. Het heeft haar niet veel geholpen, 
ze is de gehele dag klappertanderig ge- 
bleven  
Voor dat de persen gingen draaien, be- 
steedden wij reeds onze aandacht aan de 
auto, die langs Lek en IJssel de agenten 
van kranten voorzag. We hebben- met die 
ellendige generatorwagen pech gehad. Of 
ze ons gesaboteerd hebben, weten we niet. 
maar na 2 uur tobben deed hij het nog 
niet. Als we ooit weer moeten gaan K-Pyen 
moet er een monteur in de ploeg zittenr! 
Ik had een klein jaar in Schoonhoven ge- 
woond van '41 tot '42 en ik voelde me zwaaf 
„te koop" lopen, daar achter die auto. Ik 
had  het  gevoel  alsof  iedereen  mij   kende, 
maar never mind  
Op een gegeven moment kwam Daan met 
een auto aan, die de bestelwagen aan zou 
trekken. Ook dat heeft niet geholpen en 
met dat al, maakte de perscontröle op de 
nieuwsgierige straatbewoners een rare in- 
druk. 
Mensen, die een krant aan de drukkerij 
kwamen halen, werden afgepoeierd.... 
Agenten,   die   hun   porti©   kwamen   halen 

eveneens.   Eén   ervan  werd  binnengelaten, 
we wilden eens zien of hij iets in de gaten 
zou krijgen. 
Om   half   drie   gaat   de   grote   machine   in 
werking    een   geweldige   herrie   en   de 
kranten   vliegen   eruit    Joko   spert   zijn 
kaken open en brult: „En nu draaien de 
persen voor het verzet!" 
Daan komt binnen lopen en laat zijn ogen 
glimmen als ongedimde koplampen. Hij 
slaat me op de schouder en zegt: „Voor 
mekaar, jochie." 
Rooie Wim komt af en toe een kijkje nemen. 
Hij is het wachten beu en zet zo nu en dan 
een gezicht alsof hij de editie eerst op 
„D-da"y" verwacht. Nu hij de machines hoort 
begint zijn gehele lichaam te lachen. Ben. 
zijn ernstige allure van bedrijfsleider, 
maakt plaats voor een kwajongens hou- 
ding. Hij loopt met een krant te zwaaien 
alsof het „Vova" is, dat hij van een N.S.B.-er 
heeft  afgepikt. 
Joko gaat met een transport naar de Zui- 
delijke Lek-oever. Hij vergezelt den man, 

. die de kranten in de dorpen aan de agenten 
afgeeft. Deze rit had geen rustig verloop. 
Toen de kranten waren afgeleverd werd de 
bezorger in de polder aan een boom ge- 
bonden met de opdracht: „Het eerste kwar- 
tier je kiezen op elkaar". Bij de aftocht 
krijgt Joko last van patrouillerende-auto's 
der „Grüne Polizei". Hij vindt de situatie 
verre van safe; als een auto, die hem juist 
gepasseerd is aanstalten maakt om te 
draaien, verlaat hij de Lekdijk. 
Na een zware cross-country vindt hij een 
gastvrije boer, dife- gevoel voor de toestand 
heeft! 
De anderen pakken tegen half vier de fiet- 
sen met kranten op. 
We laden met zijn vieren 1500 stuks. Dit 
gaat beurtelings, in verband met de bewa- 
king van de drukkerij. Ben brengt met nog 
iemand van het personeel een kruiwagen 
kraijten weg, die over de post gaan." 
Jacques zit nog steeds op het kantoor. 
Als wij het personeel in een kamer van de 
drukkerij hebben opgesloten en de deur 
gebarricadeerd, krijgt Jacques de tip voor 
de aftocht. De energie, de geladenheid van 
de opgekropte overval-woede, die hij op 
het kantoor niet heeft kunnen botvieren, 
vindt zijn uitbrastinq in het verbreken van 
de  telefoonverbinding. 

' Daan en ik staan in de tuin en zien daar 
binnen 2 handen, waartussen een telefoon- 
hoorn, de lucht in gaan.... een zwaai om- 
laag.... een klap  de hele ,santekraam" 
is van de muur gescheurd! Met de hoed 
achterover en een verbeten gezicht verlaat 
Jacques als laatste man het domein der 
Schoonhovensche Courant. 
Drie weken later zitten we met zijn allen 
weer op de Lekbootl Het is lekker weer en 
we hebben het bovendek opgezocht. Een 
stokersleerling komt van de plaat naar bo- 
ven  en maakt een praatje:    ze waren 
wel met 16 man en fijne revolvers, ze heb- 
ben de hele keet overhoop gehaald, en die 
krant wordt in Gorinchem voor /125/— 
verkocht, en nou motte ze in Schoonhoven 
6 weken lang om zes uur binnen zijn " 

GEORGE. 
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DE PERS SCHREEF DEZE WEEK... 
Lezers, er is een blad in ons lieve landje, dat de illegaliteit durft te ver- 
dedigen! Leest U „De Spiegel" van 20 April: 

„We ontkennen ten enenmale, dat de oneerlijkheden, die plaats vin' 
den bij verschillende kampleidingen, gebeuren door vroegere illegale 
werkers. Er is verschil in illegale arbeid. Onder illegale werkers 
verstaan we alleen hen, die gedurende jaren hun werk hebben ver' 
richt en niet de meelopers van de laatste ogenblikken". 

Kan het ook mogelijk zijn, dat deze woorden uit een werkelijk illegaal hart 
kwamen? Hier wordt nu eens niet van „ondergrondse" gesproken, zoals 
de meesten doen, die niets van het ondergronds verzet weten, en volgens 
Trouw van 27.4.46 ook Prof. Gerbrandy heeft gedaan: 

„Via de ondergrondse  werden  voedselpakketten afgeworpen". 
Hoe kunnen nu via een ondergrondse voedselpakketten uit de lucht komen 
vallen, professor? 
Nog iets met een „luchtje" er aan, geconstateerd in „Het Vrije Volk" van 
27.4.46 waarin iemand klaagt, dat hij voor een fractie van de officiële prijs 
nat. soc. lectuur kan kopen: 

„De verkoop van nat.'soc. lectuur is verboden, maar aan het inzicht 
van de boekhandelaren is overgelaten te onderscheiden wat daar' 
onder wel en niet valt. Dat is, zoals in dit geval blijkt, een mis' 
greep, gevolg van de neiging om de [inanciële strop zo klein mo- 
gelijk te maken. Boekhandelaren, die tijdens de bezetting dit gif 
verkochten, moeten de gevolgen daarvan nu maar dragen. De boek- 
handel heeft in de oorlog bovendien zoveel verdiend, dat hij een 
verlies best kan lijden en de geestelijke gezondheid van ons volk 
is een groter goed dan de beurs Van den boekverkoper. Een krach' 
tiger en duidelijker beleid en een scherp toezicht eisen wij met 
nadruk." 

Hoe durft H.V.V. dat nu weer zo scherp te zeggen. Een dergelijke maat- 
regel zou de H.H. Boekhandelaren toch schade veroorzaken! Zeker weer 
een actie van die „ondergrondse". 
En hier is een bericht uit „De Tijd" van 27.4.46, waar een kopje als 
„Zuivering door Zuiveraars" in sommige gevallen van node kan zijn: 

„In Amsterdam zal een proef worden genomen met mannelijke 
dienstboden boven de 45 jaar. Zij zullen worden gerecruteerd — 
maar zonder dwang — uit de drie a vierduizend iéerktozs maga- 
zijnbedienden, zeelieden, hotelbedienden, glazenwassers, en andere 
ingeschrevene?, bg hel GeW. Arbeidsbureau, die mar. f 30.— per 
iviek san steun ontvingen. Het loon bedraagt minimaal 136.— 
per week. Twee gezinnen kunnen één dienstbode nemen." 

Ook onder magazijnbedienden en glazenwassers zijn „illegalen" geweest. 
Verbeeldt U zich eens, dat zó iemand wérken moet bij een dame, die zijn 
mede-KP-er erin gepraat heeft  —  op een  visiteavondje. Want U  weet, 
die lichte gevallen  
Ziehier zo'n geval, gesignaleerd in het „Utrechts Dagblad" van 29 April: 

„Na een zitting van bijna twee uur heelt het Bijzonder Gerechtshof 
te Amsterdam Zaterdagmiddag den Utrechtsen chirurg Dr. G. H. 
de Kleyn vrijgesproken van het hem ten laste gelegde misdrijf van 
hulpverlening aan den vijand door operatieve verwijdering van het 
bloedgroepteken bij den S.S.-marc Stricker. waardoor deze S.S.-man 
spionnage-diensten zou kunnen verrichten. Het Hof vond 'echter 
geen termen  aanwezig  om  een  onmiddellijke  invrijheidsstelling  te 
bewerken." t. 

Is het dan zo verwonderlijk, dat Prof. G. Mannoury in „De Vlam" van 
27.4-'46  vraagt: 

„WAT    IS    DE    ZWAARST    DENKBARE    STRAF:    DE 
EXECUTIE OF DE EERLOOSHEID?" 

Eigenlijk mag dat voor ieder mens met eergevoel geen vraag meer zijn; 
De zwaarst denkbare straf is natuurlijk een lichte of geen straf! 
Getuige  de  uitspraken  van  tribunalen  enz. 
Want wie zijn er nu eigenlijk schuldig aan alles,  wat in de oorlog  ge- 

beurde? De Duitsers zeker niet. Volgens een persbericht heeft Ds. Nie- 
möller gesproken over: 

„DUITSLAND'S SCHULD AAN ZES MILLIOEN MOORDEN." 
Maar wie gelooft nu in Duitsland, wat een man als Ds. Niemöler be- 
weert en zijn nu 6 millioen Joden waard, om zoveel drukte over te maken? 
Nee „Het Limburgs Dagblad" van 27-4-'46 schrijft iets veel belang- 
rijkers: 

„Vrijdagmorgen    ia    de    1000ste    Amerikaanse    oorlogsbruid    uit 
Brussel  naar de   Ver.   Staten   vertrokken.   De   gelukkige  is  Mlle. 
Julie Pirnay, thans Mrs. Raymond Green,  die  naar  haar  echtge' 
noot te Mackay  (Idaho)   vertrokken  is". 

's Is toch van meer belang,  dat die meisjes, omdat ze vrouw zijn, ver- 
trekken, dan dat een aantal jongens naar Amerika gaat,  die als illegale 
werkers in concentratiekampen  hebben   gezeten? 
Hebt U ook het volgende in de „Kennemer Koerier" van 27.4 gelezen: 

„De meest ondiplomatieke figuur in de wereld, zoals New York 
La Guardia noemt, had bij zijn ambtsaanvaarding hard en rauw 
uitgeroepen: „Het gaat om tarwe in April of om doodkisten in 
Juni . 

Nee, dat hebt U vast niet gezien, anders zou „De Tijd" van 26.4.46 niet 
behoeven te schrijven: 

„Nu ligt het wittebrood op straat, haast een hele snee. Er komt 
een dame aan, die aan een hondelijn zo'n hond als een lijn, een 
hazewind meevoerde. De hazewind ziet het brood, hij trekt de 
dame erheen, maar dan ziet ook deze het, het brood, het witte' 
brood. Zij trekt de hond ervan weg en vraagt: „Heb je zo'n 
honger?"." 

Leuk, hè, dat zoiets binnen één jaar na de bevrijding in het buitenland 
gelezen kan worden. Dit stond in „Het Nieuws" van 29-4-46: 

„Vele van de door de Nederlandse Regering aangeboden tulpen, 
welke thans in Regentspark te Londen in volle bloei komen, zijn 
door onbekende personen vernield. Men kwalificeerde deze daad 
als louter vandalisme en een belediging van het Nederlandse volk." 

Als we de „belediging" nu eens omkeerden? 
Honger,   bonkaarten    9  millioen  bonkaarten.   „Groot  Gouda"   van 
29.4,  schrijft  het volgende aardige stukje: 

DE ILLEGALITEIT MAAKT ZICH MEESTER VAN 
9 MILLIOEN BONKAARTEN. 

„jarenlang hebben de illegaal verschijnende bladen in Nederland 
regelmatig berichten opgenomen over overvallen op distributie' 
kantoren, waarbij dan eens enkele duizenden, soms tientallen dui' 
zenden bonkaarten werden bemachtigd. Telkens kon ons volk zich 
verbazen ov^r de brutale staaltjes, die door de „knokploegen" 
daarbij werden uitgehaald. 
Die tijd is voorbij. Toch werden wij ook nu van tijd tot tijd 
nog opgeschrikt door ontvoeringen van operazangers e.d. die men 
graag in de schoenen van vroegere verzetsmensen schuift, of' 
schoon het voldoende bekend is, dat zij, die in de bezetting hun 
leven waagden, tegenover deze practijken afwijzend staan. 
Wat nu'te denken van het feit, dat 9 millioen bonkaarten van 
de komende 'distributieperiode werkelijk door de vroegere verzets' 
mensen zijn veroverd. Zal de anarchie opnieuw ons land gaan 
beheersen! Het feit is minder ernstig, dan het zich laat aanzien. 
De 9 millioen bonkaarten zijn, na aan de achterkant te zijn be- 
drukt, op normale  wijze in omloop gebracht. 
Alleen: die achterkant wijst ons nu op een plicht, die we hebben, 
om de slachtoffers van hef ondergrondse verzet en hun nabe- 
staanden bij te staan. 
De Stichting 1940—1945 wekt langs deze weg alle Nederlanders 
op om contribuant te worden". 

Mogen de Nederlanders hieraan gehoor geven en niet al hun geld aan 
bevrijdingskermissen verdoen. Dan zal dit grieperige overzicht nog 
enigszins koortsvrij  gaan lijken. , 

K.P.-REÜNIE BRABANT 
Een K.P.-reünie kan nooit zijn een bijeenkomst, waarin enkel 
jolijt de harten vervult, waarin ongedwongen vrolijkheid zich 
van de deelnemers meester maakt. Aldoor weer valt daar de 
schaduw van het kruis, waaronder de doden, „onze doden" 
rusten. En in onze kring zullen altijd zijn — als het tenminste 
goed is — de vrouwen en de meisjes van deze gevallen mak- 
kers. Dat schept verplichtingen. Zulks constateren doen wij 
niet mét epn spijtig gevoel. Wij zullen nooit het gevoel mogen 
hebben, dat de aanwezigheid van de nabestaanden onS hin- 
dert. En zij zullen nooit mogen denken te veel te zijn. 
Wij kunnen niet naast het leven gaan staan, omdat zoveel 
vrienden ontbreken, maar zeker nog minder mogen wij voort- 
gaan zonder steeds weer hun ontbreken als een schrijnend 
leed te voelen. En bovenal zal hun ideaal ons moeten blijven 
bezielen. 
Zo blijft het probleem hoe men een avond van herdenken kan 
doen samengaan met een vrolijk en ongedwongen samenzijn. 
Voor dat probleem zag ook de K.P.-Brabant zich geplaatst toen 
zij Zaterdag 27 April een reünie belegde in „De Stad Rotter- 
dam" te Eindhoven. Niet minder dan een 175-tal genodigden 
was daar bijeen, toen Sjef allen welkom heette, aan de Bra- 
bantse koffietafel, waarmede de avond aanving. Hij wees op 
het niet mogen en kunnen vergeten van de idealen, die ons in 
de afgelopen jaren leidden en bezielden. Zij die vielen vragen 
ons: „Ik gaf alles, wat doe jij?" Vijf jaren hebben wij in brand 
gestaan zonder' op persoonlijk voordeel te letten. Zouden wij 
nu onder elkander ruzie maken en elkander met kleine dingen 
de nek breken? Wij moeten doordrukken en standvastig zijn. 
Onze geest zal ondanks alles in geestelijke zin overwinnen. 
Nadat Ad allen had opgewekt zijn plicht te doen voor het Ge- 
denkboek en Frits K.P. namens Bob, die verhinderd was, ge- 
sproken had, wees-Cor op die éne, grote plicht, de zorg voor 
de nabestaanden. De weinige medewerking voor de arbeid van 
de Stichting 1940/1945 brachten hem er toe het heel scherp te 

zeggen: „Wie geen contribuant en medewerker van de Stichting 
1940/1945 is, hoort hier niet thuisl" Gelukkig bleek, dat het niet 
overal even slecht was. De gehele K.P.-Nijmegen had zich voor 
het inzamelingswerk opgegeven. Voorts droeg Cor een tweetal 
gedichten voor. Waaronder het Afscheid van Bllderdijk, waar- 
naar geboeid geluisterd werd. 
Sjef onderstreepte de woorden van Cor nog eens, waarna de 
vrouw van Giel onopgesmukt iets vertelde van de door haar 
uitgestane angsten in de bunker te Maastricht. 
Staande werd een minuut stilte in acht genomen, toen de 
K.P. de wacht betrok bij de doden. In de schaduw van het kruis 
luisterden allen ontroerd naar deze korte herdenking. 
De welsprekendheid van Sjef verdween zelfs een ogenblik toen 
hem een tegeltableau werd aangeboden, dat voorlopig in zijn 
werkhokje, maar straks zo mogelijk een plaats zal vinden in 
een eigen K.P.-huis. 
Pater Slegers belichtte in het kort de rol die Kerk en Geeste- 
lijkheid speelden in de strijd voor God en Vaderland. 
Dat vaderland is niet het land waar de rood-wit-blauwe vlag- 
getjes vandaan komen, waarmede wij bij bepaalde gelegen- 
heden naar België trekken. Het is de plaats waar God ons stel- 
de om onze plicht te doen. De strijd moge stoffelijk gewonnen 
zijn, geestelijk zeker nog niet. Hij wekte op ook deze strijd te 
helpen winnen. -     „    „ 
Er werd een telegram van,trouw aan H.M. de Koningin gezon- 
den en allen namen zich plechtig voor de oude vrienden in 
Indië te schrijven over deze avond. Zang, muziek en dans be- 
sloten het geheel van deze reünie, waaryoor Lelox en Prins 
zich zeer veel zorgen en moeiten getroost haddeQ. 

EXTRA TREINEH..... voor de landdag bezoekers. Dit 
kan alleen, wanneer U zich tijdig opgeeft aan 
het Sepretariaat: Slotlaan 2, Zeist. 
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Wat bracht dit jaar 
de Bevrijdingsherdenking ? 
3-5-'45. Het gedreun der kanonnen, het afgrijselijk 
gekerm van de millioenen gewonden, het geram- 
mel der hongerende magen, dit alles is overge- 
gaan in het gedreun van de fabrieksmachines, 
gekerm om vrijheid en in het gerammel van col- 
lectebussen van de Stichting \940-'45. 
Reeds lang vroegen velen zich af, hoe dit jaar die 
bevrijding, de opluchting uit een benauwde droom, 
herdacht zou worden. 
Zou het volk, dat zoveel illusies niet verwezen- 
lijkt zag, nog de durf, de lust hebben, om de ont- 
zetting van Holland te vieren, ja zelfs, in rust te 
herdenken? 
Tot voor enkele weken kon niemand nog énige 
definitieve oplossing geven, wat betreft het laat- 
ste. Slechts de kermis- en andere vermakelijk- 
heidsexploitanten, wisten, dat zij uitnemende za- 
ken zouden maken. Zoveel gelegenheid had dat 
arme volk toch niet om zijn zwart of teveel ver- 
diend geld uit te geven  

Maar de plechtige herdenkingen, hoe werden die? 
Wel kreeg men vele berichten over minuten-stilte, 
monument-onthullingen en regelingen, die geen 
van alle precies met elkaar klopten, totdat eens- 
klaps de op 17 Maart verschenen circulaire van 
de Comm. Nationale Herdenking als maatstaf 
aangenomen kon worden. Dit programma was als 
volgt: 
De avond  vóór de  werkelijke  bevrijdingsdag,  dus, 
3 Mei, zullen om 6 uur n.m. alle vlaggen halfstok 
worden uitgestoken; 
Om 7.30 zullen stille omgangen worden gehoudeii 
naar graven van Nederlandse verzetsstrijders of 
soldaten. Van kwart voor acht tot een halve mi- 
nuut vóór 8 zullen de kerkklokke/i luiden. Op die 

Jiranslegging bij hel monumenl te Amertfocrt 

ogenblikken loeien de sirenes 30 sec. Precies 8 uur: 
2 minuten stilte, stoplegglng van alle arbeid en 
van het verkeer. 
Zaterdag 11 uur: 1 min. stilte. U hebt zeer zeker 
een deel van dit stijlvolle programma meegemaakt, 
zij het dan op één plaats. Hoe het in andere 
plaatsen toeging las U wellicht in Uw lijfblad. 
Er waren echter ook andere programma's en ont- 
hullingen. En omdat het zo in de stijl van De 
Zwerver lag, besloot de redactie den lezers een 
reportage aan te bieden met vooVbeeUen, hoe in 
ons land „gevierd en herdacht" werd en daaraan 
ook enig commentaar te binden. Ziehier het re 
sultaat. 

Het begin was in Vught. De plechtigste en meest 
stijlvolle herdenking op de gronden, op welke hon- 
derden van onze dappersten vielen voor het vuur- 
peloton van een meedogenloze vijand. 
Op lunet 2, hadden zich reeds een uur^ voor de 
aanvang een menigte nabestaanden, ex-verzets" 
lieden en officiële autoriteiten verzameld. 
Dit lunet bestaat uit een lange, smalle grond- 
strook, geflankeerd door heuvels en afgestoten door 
een zandafgraving. Vóór de greppel, die langs 
de zandmuur loopt en waarvoor de slachtoffers 
werden neergezet, staat een hoog, eenvoudig hou- 
ten kruis. Een zee van bloemen en kransen is 
reeds door de nabestaanden en autoriteiten aan de 
voet ervan neergelegd. 
Ter linkerzijde staat de kapel der Gezagstroepen 
uit Den Bosch opgesteld, die rouwmuziek speelt. 
Reeds zijn vele der hoogste Kerkelijke-, verzets-, 
Regerings- en Politieke autoriteiten en -delegaties 
aanwezig. Dan betreedt onder het zingen van 
„Wilt heden nu treden" door een koor om 5.40 
uur H.M. de Koningin met klein gevolg het veld. 
Achter haar komt een officier met een grote krans. 
Ongeveer 20 meter vóór het kruis neemt H.M. 
de krans van hem over. En hoewel het Haar zicht- 
baar moeite kost, torst zij de zware krans door 
het mulle zand en legt die temidden van de an- 
dere bloemen neer. 

Het programma  vermeldt dan: -' 
1   minuut   stilte.   De   Koningin   staat   in   deemoed 
voor het kruis als in stil gebed. Deze ogenblikken 
— dat torsen door de zware, eens met bloed door- 
drenkte grond, die taaie wil tot doorzetten, het in 
deemoed   voor   Haar   Koning   gebogen   staan   van 
onze   volhardend*,   grijze   Vorstin   —   deze   mo- 
menten  bewezen,   meer  dan  enig  ander  deel  der 
herdenking,    hoezeer    Koningin   Wilhelmina   zich 
met het  verzet  had  één   gevoeld. 
H.M.   treedt   achterwaarts   en   houdt   een   korte, 
treffende   toespraak,   aan   het    graf    van    13.600 
Nederlanders. 
Aan deze rede ontlenen wij het volgende: 

„Levendig voor onze geest staan onze man- 
nen, die hij de overrompeling in 1940 tegen- 

over den ooermachtigen vijand pal stonden tot 
in de dood, de mantten en de vrouwen, die de 
strijd hebben voortgezet in het verzet, en 
onze strijdkrachten ter zee, te land en in de 
lucht, onze koopvaarders en vissers, die vier 
jaar lang buiten ons grondgebied met onze 
bondgenoten schouder aan schouder hebben 
gevochten tot de ure der bevrijding sloeg. 
Op deze dag, gedenk Ik bijzonder met grote 
dank en waardering, de talloze offers, die de 
strijdkrachten onzer bondgenoten voor ons 
hebben gebracht en breng hulde "aan hun 
dappere mannen, die in de strijd zijn geval- 
len. Jlulde breng ik aan de Jrene-Brigade, die 
medegestreden heeft van Normandië. tot aan 
het hart des lands, hulde aan onze Binnen- 
landse Strijdkrachten, die vaak onder zo 
moeilijke wijze hun soldatenplicht hebben ge- 
daan. 
Qod alleen weet van al het leed, dat er ge- 
leden wordt en van alle rouw in de harten, dit 
is te heilig en te teer om door mensen te wor- 
den aangeroerd. 
H/ij staan voor een tweesprong-, de keus tus- 
sen een betere wereld en ons losmaken van 
de macht van het kwade, of de weg van de 
ontbinding in te gaan. Een tussenweg bestaat 
er niet. 
Qaat niet achter alle problemen, waarvoor 
wij geplaatst werden, ten diep menselijk 
vraagstuk schuil -. , het levensvraagstuk van 
mens en Qod moet worden opgelost, willen 
ivij de vraagstukken van onze tijd in wezen 
aankunnen 7 
Tiet is als in de gelijkenis van het begraven 
talent, dat geen rente opbracht en het andere. 
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waarmede gewoekerd werd. ..'Wij willen dat 
gij met ons zijt".- Deze wens van hen, die hun 
dierbaren moeten missen, zal voor ons allen 
in vervulling gaan, indien wij dat talent ge- 
bruiken ter voortzetting van wat zij begonnen." 

Volgend op dele rede zingen de gecombineerde 
koren van Den Bosch en Vught het „Ecce quoraodo 
moritur" van Handel, waarna de aanwezigen onder 
begeleiding van de Kapel der Gezagstroepen het 
Wilhelmus inzetten. 
H.M. onderhoudt zich nog even met nabestaan- 
den der slachtoffers en verlaat dan het terrein. 
De organisatie van deze plechtigheid was af. M.P., 
marechaussee, padvinders en politieagenten, zorgen 
voor een prima regeling van het verkeer en de 
nodige  inlichtingen. 

De redactieauto suist terug. Na enige tijd rijden 
wordt hij_ aangehouden. Politie. Wachten tot de 
stille omgang is afgelopen. Het blijkt, dat we in 
Vianen zijn, waar volgens het programma tussen 
half acht en acht uur een omgang wordt gehouden 
met als einddoel de twee graven van de in deze 
plaats gesneuvelde verzetsslachtoffers. 
Rustig en devoot, lopen de mensen, jong en oud, 
arm en rijk door elkaar, naar de begraafplaats. 
Om kwart voor acht begint de kerkklok te luiden. 
Tegen achten heeft de stoet het kerkhof bereikt. 
Vol eerbied loopt men langs de graven. De tranen 
zijn moeilijk te weerhouden in deze stille ogen- 
blikkea Bloemen worden neergelegd. Dan staakt 
het klokgelui! 
Men  staat   stil,  biddend of  in gedachten verzon- 
ken.  Twee minuten stilte. 
Rustig   keert   men   hierna   huiswaarts. 
Wij zijn blij, deze herdenking hier te hebben mee- 
gemaakt.   Warit   al   lag  alle   arbeid,   alle   verkeer, 
gedurende  die  twee  minuten  geheel  stil,   wanneer 
we op  de weg hadden gezeten,  waren wij  alleen . 
geweest.  Nu konden wij ons omringd weten door 
mensen,   die  niet  alleen   aan   feestvieren   dachten, 
maar  ook   de   betekenis   van  de   verzetsstrijd   be- 
grepen. 

En nu het officiële programma is afgewerkt,  ver- 
laten  we de reisroute  en gaan zig-zag door onze 
ervariiïgen. 
Er werd herdacht eri gevierd. 

Van de kerk van O.L.  Vrouw van GöSdsn Raad, 
aan   het   Bezuidenhout   te   Den   Haag,   staat • riög 
slechts de gehavende voorgevel. 
Treffend initiatief om  een aantal verkenners daar 
de dodenwacht te laten betrekken. 
De pui was stemmig op prachtige wijze versierd. 
Men herdacht hier temidden van het puin van de 
oorlog    alle   oorlogsgevallenen,    soldaten    met   en 
zonder   uniform,   zowel   bombardements-   als   hon- 
gerslachtoffers.  Treffend! 

Aan de Laan van Nw. Oost-Indië te Den Haag 
werd in bezettingstijd een Duitser neergeschoten. 
13 willekeurige gevangenen werden hiervoor op 
dezelfde plaats gefusilleerd en enkele huizen opge- 
blazen. 
Bij het monument, dat hiervan getuigenis blijft 
afleggen werden Vrijdagavond vele bloemen neer- 
gelegd. 
Zo geschiedde bij ieder monument waar dan ook 
in   Nederland. 

We komen terecht in Soesterberg, waar enige tien- 
tallen vrouwen van gevallenen een week lang „ver- 
geten" mogen en  kunnen. Hier wordt op bij- 
zondere wijze herdacht. Mevrouw Hannema draagt 
er verzetsgedichten voor . Zij worden met het 
hart gebracht en met het hart ontvangen. Een her- 
denking in bijzondere  sfeer. 

In de Nieuwe Kerk te Delft had Zaterdag een 
herdenking der gevallenen plaats. Het woord werd 
gevoerd door Ds. De Voogd. Ir. Heertjes en Ds. 
de Kleer. Na opening door den eerstgenoemde" 
werd gezongen gezang 303. Daarna volgde 
Schriftlezing en wel een gedeelte van psalm 23. 
Nadat Gezang 132, verzen 1 en 2 gezongen was, 
sprak Ir. Heertjes. Gezongen werden achtereenvol- 
gens Gezang 282 :4 „Geen vijand vrees ik, als 
Gij bij mij zijt" en Psalm 42 :7 „O, mijn ziel, 
wat buigt g'u neder, waartoe zijt g'in mij ont- 
rust". 
Ds. de Kleer sprak in bezielende taal het sluitings- 
woord en eindigde met dankgebed. Ongeveer een 
500-tal personen stelden zich achter de vele krans- 
dragers op en volgden deze naar de R.K, en Al- 
gemene Begraafplaats. Nadat op een tiental gra- 
ven kransen gejegd waren, werden als laatste 
twee kransen gelegd bij het monument van hen, 
dié in de Meidagen van 1940 gesneuveld zijn. 
Vanaf deze plaats werd nog een herdenkingswoord 
gesproken door Pater Commandeur, die in een- 
voudige woorden herinnerde aan de vreselijke strijd 
en onze blijvende plicht om verder te strijden, 
zij het tegen geheel andere belagers, n.1. die in ons 
eigen  volk.  Desillusie  mag ons   niet  ontwapenen. 

maar moet juist de prikkel zijn om voort te gaan. 
Alleen dat doende zal het niet tevergeefs geweest 
zijn, dat deze jonge, veelbelovende levens verloren 
gingen en alleen zo is deze kranslegging geen 
„holle"  geste. 

We gaan verder en komen in Amersfoort, waar 
's morgens de onthulling van een gedenksteen 
plaats vond. Tien verzetsmensen uit Ede 'werden 
hier gefusilleerd. Het muziekcorps van de Caval- 
lerie speelde op keurige wijze de traditionele rouw- 
muziek. De commandant van de verzetsgroep Ede, 
Wildeboer, onthult het monument. Hij herhaalt 
de reeds zo gehoorde vraag: „Heeft dit offer van 
deze jongens zin gehad?" en ook hij antwoordt: 
„Ja", Want een volk, dat vertrapt wordt en zich' 
niet verzet, is niet waard vrij te zijn. Wij moeten 
onze jeugd bijbrengen, waarom dit alles is ge- 
schied." 
De Burgemeester van Amersfoort aanvaardt het 
monument namens het gemeentebestuur. „Laat ons 
van de Gedenksteen deze les leren, dat we ge- 
schillen nooit met wapengeweld moeten proberen 
op te lossen". De Burgemeester legt vervolgens de 
eerste krans bij  de steen, die als opschrift draagt: 

„De   lofkrans,   groenens   nimmer   moe 
Die  komt het naar derzulken toe 
Die het al voor het algemeene wag'en." 

De herdenkingen zijn voorbij. Overal in den lande 
zijn   soortgelijke    bijeenkomsten    geweest    werden 

"de  gevallenen  herdacht  in  stilte,  met klokgebeier, 
door woorden. 
We moeten onze plicht verder nakomen. We gaan 
op zoek naar feestvreugde   en blijven zoeken. 

Waar is de werkelijke volksvreugde gebleven, die 
vroeger b.v. op verjaardagen van het Koninklijk 
Gezin onze steden en dorpen doorgolfde. 
De meeste plaatsen waren uitgestorven. In Den 
Haag vond men iets van de oude drukte terug, 
omdat daar enige gebouwehi fraai verlicht waren 
en voor de rest? Voor het overige was het over- 
al hetzelfde recept: bals en kermissen. Hier en 
daar waren Zaterdag kinderfeesten, zoals we b.v. 
in Amsterdam en Volendam zagen. En dan was er 
natuurlijk het grote gebeuren voor de Stichting 
1940—1945. 

In tegenwoordigheid van Prinses Juliana, Prins 
Bernhard, de Prinsesjes Beatrix en Irene, enkele 
ministers, ssbassadeurs, militaire attaché's en vele 
andere civiele en ffiiütaire autoriteiten, werd in het 
geheel met belangstellendert gevulde Amsterdamse 
Stadion Zaterdagmiddag A. den' DooL^rd's „Spel 
der Bevrijding" getoond. De auteur heeft ie;; de 
sterk beeldende tekst gezegd, welke op het veld in 
bewogen vormen werd uitgebeeld. Het spel was 
min of meer een vervolg op het Bevrijdingsspel van 
verleden jaar. Van de oorlog werden .alleen de 
laatste maanden uitgebeeld; vervolgens werd veel 
aandacht aan >de bevrijding en de wederopbouw 
gewijd. Het spel eindigde met een opwekking 
voor de toekomst. Het werd met zang van toe- 
passelijke liederen afgewisseld. 
Tijdens de vertoning cirkelden vele vliegtuigen 
boven  het terrein. 

Dit was, naar wij vermoeden wel de meest 
grootse viering van de bevrijdingsherdenking, 
maar het was georganiseerde viering. Spontane 
vreugde over de bevrijding kwamen wij nergens 
tegen. . 
We vermoeden, dat het ook nergens geweest is. 
Of lag de blijdschap mogelijk opgesloten in het 
hart van diegenen, die haar niet door dansen 
uitten, maar haar in dankwoorden zonden^ naar 
hun Heer, Die ook hen de bevrijding en dé her- 
denking daarvan liet beleven? 
Van hen, die dit niet alleen deden, zagen wij 
weinig dankbaarheid, dus weinig werkelijke 
vreugde. 
Een  mens  vergeet   zo  gauw,   en  er  is  alweer  zo 
veel   om  over  te  piekeren    Wie  denkt  er nu 
nog aan de bevrijding, behalve als iedereen hét 
doet en je toch  niet onderuit kunt  

De Redactie-auto was thuis! 
P.  P. 

S£  36 

Ji. M. de J^oningin na 4e kranslegging te Vught 

Voodengreppel te Pugkt 

Vught 

lliiiii 
flirnii 

Den Haag Bezuidenhout 

Weteringplantsoen f* Amsterdam 



TOPVERGADERING LKP. 
In de bekende en gezellige omgeving van 
het huis van Tante Wien te Amersfoort 
vond op Donderdag 2 Mei J.l. een vergade- 
ring plaats van. de TOP. der L.K.P. 
Zoals gewoonlijk stond deze vergadering 
onder leiding van onzen voorzitter Bob, 
die te plm. 2.30 uur de vergadering open- ■ 
de met gebed, waarna hij de aanwezigen, 
vrijwel alle vertegenwoordigers der ver- 
schillende provinciën, een hartelijk wel- 
kom toeriep. 
Was deze vergadering hoofdzakelijk be- 
legd met het oog op het aloude probleem: 
onderscheidingen, ook onderwerpen als 
zuivering, sociale zorg e.a., vormden — 
hoe kan het anders? — êfen' dankbaar on- 
derwerp van bespreking. 

Zuivering. 
Het resultaat van de besprekingen, die 
over het onderwerp zuivering gevoerd 
werden, was weer, evenals op de meeste der 
vorige vergaderingen, dat men gezamen- 
lijk tot de conclusie kwam, dat, indien er 
werkelijk gezuiverd zou worden volgens 
de maatstaven, die onder normale omstan- 
digheden zouden mogen worden vereist, 
minstens 90% van het Nederlandse volk 
onzuiver verklaard zou kunnen worden. 
Is voor ons, en voor vele anderen uit de 
kringen der illegaliteit, de zuivering een 
grote teleurstelling geworden, en kunnen 
wij de balans opmakend, tot de conclusie 
komen, dat de zuivering als zodanig een 
groot fiasco is geworden, groter zorg van 
de leden dezer vergadering is het vraag- 
stuk van de opvoeding van onze Neder- 
landse jeugd in de geest van de verzets- 
strijd gedurende de oorlogsjaren. 
Met betrekking tot de maatregelen, die 
ons nog staan te doen t.o.v. de zuivering, 
worden enkele afspraken gemaakt en 
regelingen getroffen met de bedoeling om 
voor het eind dezer maand een grote ver- 
zameling van zeer sprekende en in het 
oog lopende onbillijkheden bij de'zuive- 
ring te verzamelen. 
De meningen over onze verplichtingen 
t.o.v. de Nederlandse jeugd lopen enigs- 
zins uiteen. Sommigen zijn van oordeel dat 
het op de weg van onze organisatie ligt de 
wegen te zoeken om deze zorg ter hand 
te nemen, weer anderen zijn ervan over- 
tuigd, dat, alhoewel deze verpücliiLi^gen 
ten volle worden erkend ^r» gezien, wij 
niet als organisatie öcch alle leden afzon- 
derlijk de ivök hebben onze beginselen 
en «Is gsèst van ons werk uit te dragen 
■CTióer onze jeugd. Dit onderwerp is niet 
volledig „uitgepraat"; de resultaten van 
deze bespreking zullen hopenlijk zijn, dat 
wij de verplichtingen, die t.o.v. deze ma- 
terie op onze schouders rusten, door ieder, 
op welk terrein hij ook moge worden ge- 
plaatst,  zullen worden  verstaan. 

Sociale Zorg. 
Voor zover tot nu toe in verschillende ge- 
vallen de sociale zorg voor onze leden 
zelf ter ^iand is genomen, hebben -wij ge- 
durende de laatste maanden getracht 
deze verplichtingen zoveel mogelijk over 
te schakelen op de daarvoor intussen met 
eigen medewerking in het leven geroepen 
instanties als „Stichting 1940-1945" en 
„Sectie IX". Wim I, vestigt de aandacht van 
de vergadering op het Prins Bernhard 
Fonds. Dit Fonds heeft ten doel de geval- 
len, die buiten de competentie der „Stich- 
ting 1940-1945" vallen (bijv. militajren, die 
in 1940 zijn gesneuveld) te verzorgen in de 
geest van laatstgenoemde Stichting. Tot op 
dit moment worden deze gevallen nog be- 
hartigd door de Stichting, doch dit wordt 
als lening beschouwd. Ook de nagelaten 
betrekkingen van gevallen B.S.-ers komen 
gedeeltelijk voor rekening van het Prins 
Bernhard Fonds. Zij, die voor September 
1944 als gevolg van hun illegale werkzaam- 
heden, zijn gevallen, genieten de zorgen 
van de „Stichting 1940-1945", die, zoals be- 
kend, het ideaal tracht te verwezenlijken 
om die uitkering te verstrekken, die de 
achtergeblevenen ook zouden hebben ge- 
noten, wanneer hun familieleden in leven 
waren gebleven. De zorg voor de nagela- 
ten betrekkingen van hen, die na Septem- 
ber 1944 in de strijd tegen den bezetter in 
B.S.-verband zijn gevallen, komt voor re- 
kening  van   Sectie  IX..  Sectie  IX  beschikt 

echter niet over voldoende middelen om 
dezelfde maatstaven aan te leggen als in 
het geval bij de Stichting 1940-1945. Het 
Prins Bernhard Fonds tracht het verschil 
van uitkering, dat op deze wijze ontstaat, 
aan te vullen. Het voorstel van Wim I., om 
t.z.t. de baten van de L.O.-L.K.P.-Stichting 
ook gedeeltelijk ten goede te laten komen 
aan het Prins Bernhard Fonds, zal ter 
sprake worden gebracht in het dagelijks 
bestuur van de L.O.-L.K.P.-Stichting. 

Onderscheidingen. 
Bob doet verslag van het verloop der be- 
sprekingen, die gedurende de laatste tijd 
hebben plaats gevonden in verband met 
het uitreiken van onderscheidingstekenen. 
Nadqt ook op deze vergadering ondubbel- 
zinnig tot uiting kwam, dat men in onze 
gelederen positief afkerig staat tegenover 
het uitreiken van onderscheidingstekenen, 
wordt van verschillende zijden met klem 
van betoog het voorstel ter tafel gebracht 
om het besluit te nemen voor goed dit on- 
derwerp van de vergadering te weren. 
Verschillende der aanwezigen zetten hun 
standpunt nogmaals in duidelijke bewoor- 
dingen, over dit probleem uiteen en met 
eenparigheid van stemmen wordt het be- 
sluit genomen om een schrijven te richten 
aan Hare Majesteit de Koningin, in welk 
schrijven tot uitdrukking zal worden ge- 
bracht, het verzoek om: 
1. niet tot toekenning van onderscheidin- 

gen aan individuele leden der L.K.P. te 
willen overgaan; 

2. indien niettemin tot het uitreiken van 
onderscheidingstekenen zal worden 
overgegaan,   zulks   te   doen  in   de  vorm 

'j van het verlenen van een onderschei- 
dingsteken aan de organisatie als zo- 
danig. 

Met grote dankbaarheid werd dit besluit 
genomen en, alhoewel deze vergadering 
aanvankelijk als laatste bedoeld wasj werd 
besloten de vriendenband door het hou- 
den van een enigszins feestelijke slotver- 
gadering in de toekomst, te téatuiten. 
Wim I. eindigde verrja^ring met dankge- 
bed. 

2¥    JfJNI...    gedenkt 
Bezoekt 

» K.P. bijeenkomst 
of 

* L.O. vergadering? 
U denkt er toch ook aan, even de 
27ste Juni ter sprake te brengen 
en dan aan ons op te geven hoeveel 
personen de landelijke herdenkings- 
dag bezoeken. 

KortYerslag van de Bureau-Verg. 
der G.A.C, van 30 April 1946 

Allereerst werd gesproken over het Congres 
van de Internationale Verzetsorganisaties te 
Praag; de Nederlandse delegatie zal als 
„luisterpost" optreden en zal zich in geen en- 
kel opzicht binden, tenzij na de goedkeuring 
van de Plenaire Zitting van de G.A.C. 
Na_, uitvoerige discussie werd besloten een drie- 
tal namen van verzetsslachtoffers op te geven, 
die in aanmerking zouden komen voor een 
Tsjechische onderscheiding. 
Een aifgevaardigde werd benoemd om de G.A.C, 
te vertegenwoordigen bij de te houden bevrij- 
dingsfeesten in Luxemburg. 
Opnieuw' kwam aan de orde de Ereraad in- 
zake het Driemanschap der Nederlandse 
Unie; getracht zal worden, hierover nog nader 
contact  op te  nemen. 
De tekst van het manifest der G.A.C, aan 
het Nederlandse Volk, welke op de bevrij- 
dingsdag allerwege zal worden verspreid, werd 
definitief  vastgesteld. . 
Tenslotte werd in de brede geb^Sucid over 
Nederlandse onderscheidingen "voor oud-ille- 
gale werkers; gg zljri geruchten, dat deze als- 
nog Suilen worden uitgereikt. De G.A.C, heeft 
haar afwijzend standpunt in dezen reeds zeer 
vele malen aan de Ministerraad kenbaar ge- 
maakt; om die reden werd het niet nodig 
geoordeeld ons over deze aangelegenheid nog- 
maals  tot   de   Ministerraad  te  wenden. 

uw medestrijders uit de LO. en L.K.P. 
de herdenkingsdag te Zeist. 

S'^:'' 

Delft eert 
de gevallenen 

■a s 
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Kicolaas Doelman 
(Geb. 18 J-1897 

(Oom Klaas) 
Zwammerdam 

Dirk v. Ommeringl 
Geb. 1 9-1922 

■Dirk) 
Zwammerdam 

Pieter   Doelman 
. Geb. 22-2-1922 

(Jan van A;fen) 
Zwammerdam t^Mm 

Dedelef G. Pronk 
Geb. 22-8-1922 

Amsterdam 

Met het ontstaan en de groei van de L.K.P. in het Westen 
des lands is onlosmakelijk verbonden 't gezin en de woning 
van Oom Klaas in Zwammerdam. Oom Klaas was evenals 
zijn zoon Piet een rustige en ernstige persoonlijkheidr 
uiterst bescheiden en gesloten van aard. Hun geloolsover- 
tuiging dreef hen, de taak door God gesteld te volbrengen. 
De rust waarmede zij werkten sloeg over op de mensen, 
die hier te allen tijde een hartelijk en gastvrij onthaal 
vonden. Deze woning was met recht een verzamelplaats 
van onderduikers en illegale werkers, die daar vele plan- 
nen voor overvallen en sabotage hebben uitgewerkt. 
De pioniers van de L.K.P. o.o. Bertus. vonden hier in 1943 
een tweede ouderlijk tehuis. Piet, de zoon van Oom Klaas, 
die door het L.O.-werk en de verspreiding van „Trouw" 
zijn werk op de boerderij als ondergeschikt beschouwd 
Jiad, vond zijn weg onder den eminenten leider'Bertus in 
het kraakwerk. Hel verzetscentrum voor de Rijnstreek werd 
in deze boerderij gevestigd. 
Zij leende zich uitstekend als opslagplaats voor bonkaar- 
ten, wapens en munitie. De uitgestrekte weilanden daar- 
achter werden gebruikt als schietterrein en oefenterrein 
voor handgranaten en andere springmiddelen. Van de 
overvallen, waaraan Pist heeft deelgenomen, worden hier 
slechts vermeld: Politie-Bureau te Delft, Alphen a.d. Rijn 
2 maal. Broek op Langendijk en IJsselstein. Hij leidde voorts 
de vernieling van weermachtsinstallaties en voerde ver- 
schillende spoorwegaanslagen uit. terwijl hij-bij de bevrij- 
ding van „Kees" van „Trouw" uit het Kriegslazaret te 
's-Hertogenbosch, eveneens een werkzaam aandeel had. 
Na September 1944 werd door hem het S.G. der B.S. in de 
Rijnstreek georganiseerd. De practische ervaring opgedaan 
bij de eerste wapendropping in de omgeving van Voort- 
huizen, kwam hem zeer ten goede toen ook in de Rijnstreek 
wapens werden afgeworpen, waarvoor als eerste terrein 
het weiland van Oom Klaas werd benut. Ruim een dozijn 
droppings heeft hij in ontvangst genomen.'Via de boerderij 
van zijn vader vonden déze wapens hun weg naar de 
diverse punten in de provincies. Flinke assistenten had Piet 
o.a. in Dirk van Ommering en Pronk. Eerstgenoemde kende 
als geboren boerenzoon de Rijnstreek uitstekend. Hij was 

het sabotagewerk goed meester en een flinke kracht in de 
ploeg, die bij de wapendroppings uitmuntend werk ver- 
richtte. Laatstgenoemde was een Amsterdamse jongen, 
een der eerste onderduikers in Zwammerdam. Hoewel hij 
rustig op de boerderij zijn werk kon verrichten, bood hij 
zich direct aan voor het gevaarlijke KP-werk. 
Enige maanden voor de bevrijding bracht een wapen- 
dropping, achter de boerderij, die met het oog op het 
slechte weer niet meer werd verwacht, een plotseling einde 
aan deze toestand. 
Door verraad, verband houdend met deze dropping, werden 
Oom Klaas en Piet met nog enige gezinsleden op 6 Maart 
194S door de Feldgendarmerie gearresteerd. Dirk van Om- 
merissg en Pronk, die dezelfde nacht de wacht hadden op 
de schuit, waarin de wapens waren ondergebracht, liepen 
na aflossing bij de boerderij in een Duitse vol. Niettemin 
is het schip door de Duitsers nooit gevonden. 
Om de familie te vrijwaren nam Piet alle verantwoordelijk- 
heid op zich. Op 12 Maart d.a.v. werd hij met Dirk van 
Ommering en Pronk op het Hofplein te Rotterdam gefusil- 
leerd. Zijn vader werd uit gevangenschap ontslagen. Doch 
toen deze de intussen door de Duitsers bezette boerderij 
weer zou overnemen, bleek inmiddels een geheime berg- 
plaats voor wapens ontdekt te zijn. Op 3 April is ook hij 
op het Hofplein te Rotterdam gefusilleerd. 
Alle pogingen der Moffen ten spijt is noch door deze ge- 
vangen genomen heldhaftige Zwammerdammers, nóch door 
dezen kronigen Amsterdamsen jongen één woord over 
personen of zaken de illegaliteit betreffende, losgelaten. 
Oom Klaas, Piet en Dirk zijn op het Kerkhof te Zwammer- 
dam, Pronk op de begraafplaats te Holysloot, bijgezet. 
Het is 'n voorrecht voor de families te weten, dat zij naast 
hun gewone, ook een geestelijke wapenrusting droegen en 
dat zij met beide wapenrustingen, steeds hun werk hebben 
verricht. .  . 
De aardse vrede en vrijheid hebben zij niet meer mogen 
beleven. Bij hun Heiland genieten zij thans de Hemelse 
vrijheid. Wij hopen, dat dit de achtergeblevenen tot troost 
mag zijn. 

Peter Noord. 

Die 't leven in de waagschaal stelt. 
Omdat 't meedogenloos geweten 
Geen rust hem liet, die heeft gekweten 
Zich van de taak, door God gesteld. 



W/E KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN ? 
634 Dirk Boerema, Appingedam. Werkte in  1942/ 

1943 o.a. voor Engelandvaarders via Zweden. 
Juli 1943 naar Den Haag vertrokken. Onbe- 
kend met wie hij daar werkte. Eind 1943 ge- 
arresteerd in Zuid-Frankrijk bij poging om 
naar Engeland te komen. Overgebracht naar 
Haren (N.B.). Zat in dezelfde cel als de Heer 
de Koe, Amsterdam(?) Werd waarschijnlijk 
21   Juni   1944 te   Utrecht gefusilleerd. 
Wie heeft hem gezien' of gesproken en kan 
enige   bevestiging  geven? 

635 IJsbrand Uiltje de Haan, geb. 8 Jan. 1916, 
gearresteerd 27 Jan. 1944 in zijn huis, Bur- 
gemeester Weertstraat 22, Arnhem. Beroep 
rechercheur van politie. Naar Amersfoort 
overgebracht op 22 Febr. 1944, verrrtoedelijk 
medio October 1944 naar Hamburg (Neuen- 
gamme). No. Amersfoort 7020. Laatst gezien 
te Ladelund bij een arbeiderstransport begin 
Nov.   '44.   Nadien   niets   meer   vernomen. 

636 H. W. Dikkers (Henk) 
geb. 5 Sept. 1923, Ge- 
arresteerd te Lochem, ; 
25 Juli 1944. Via 
Arnhem - Amersfoort 
(No.   4269-B10)   Sept. 
1944 naar Duitsland. 
Nov. 1944 in Husum 
(No. 48943-B1. Hu). 
29 April 1945 bevrijd 
in Sandborstel. • 
Omstreeks 6 Mei '45 
zou hij als lopend 
patiënt .naar Engels 
hospitaal   zijn   gegaan. 
De ouders van betrokkene wonen in Almelo, 
Vrielinckslaan   13. 

637 Johannes       Strietman,        msgmmmmmmmmm 
geb.    24    Aug.    1919. 
Roepnaam      Johannes. 
Ca. begin Febr. '45 met 
transport     van     kamp 

Grosz-Rosen naar 
Kamp Dora (Mittel- 
bau) bij Nordhausen, 
aldaar tot 5 April '45 
in de ziekenafdeling. 
Na de evacuatie van 
het kamp Dora i.v.m. 
de naderende geallieer- 
de troepen, is Striet- 
man met het eerste 
transport      vertrokken, 
daarna niets meer vernomen. Een persoon wel- 
ke met het tweede transport in dezelfde rich- 
ting vertrok, is een gebombardeerde trein ge- 
passeerd. Het vermoeden is dat Strietman zich 
in die trein bevond en gedood is. 

ADVERTENTIES 
Gevraagd: j bewakers voor enige kampen ('t 
Gooi en omg. Haarlem). Salaris volgens Rijks- 
regeling. Ex-il. werkers genieten voorrang. Goede 
arbeidsvoorwaarden. Na afloop gelegenheid tot 
overgang naar Rijksdienst. Sollicitaties onder 
nr. 157 a. d. blad. 

WONINGRUIL. 
Wie wil een ruim, zonnig huis, op g. st. in 
kustplaats ruilen voor een geschikt huis in een 
bosrijke omgeving, t.b.v. een oud L.O,/L.K.P,-er 
ex-politiek gevangene, die wegens herstel van 
gezondheid persé boslucht moet kunnen ge- 
nieten? Brieven onder No. 154, bur. v. d. blad. 

Verloofd: 
INA 

MARTIN (Otto). 
Pa Verkuyllaan 53. 
Badhoevedorp,   8  Mei   1946. 

11    Mei    1946   hopen    mijn    geliefde  'ouders 
W. VOOYS 

en 
CHR.   VOOYS-VERHOEFF 

de dag te herdenken, waarop zij vóór 25 jaar 
in de  echt werden verbonden. 

C.   M.. Vooys." 
Katwijk aan Zee, 
Wijborghstraat   9. 

Gevraagd in bosrijke omgeving eenvoudig de- 
gelijk pension voor de maanden Juli en Augus- 
tus voor 3 tot 8 personen. Brieven onder No. 
156 Bureau van dit Blad. 

De Heer en Mevrouw Bouwense.—Bouman ge- 
ven   kennis   van  de   geboorte   van   hun   Zoon: 

WILLEM LODEWIJK. 
Middelburg,   14 April  1946. 
Noordsingel   142. 

638 C. Doornberg (Kees). Gearresteerd in de nacht 
van 15 op 16 Mei 1944. Via Amstelveensche- 
weg op 7 Juni '44 overgebracht naar Amers- 
foort. In de 2e helft van Sept. '44 uit het kamp 
weggevoerd. Op 17 Nov. '44 bericht uit Kam- 
pen, dat hij te werk was gesteld in de Oost- 
polder. Tevens een bericht, dat hij met een 
grote razzia in die polder was weggevoerd. 
Op 29 Jan. '45 bericht ontvangen van de 
S.D., dat hij op 19 Dec. '44 overleden zou 
rijn. 
Van het Rode Kruis bericht ontvangen dat hij 
in het Kamp Neuengamme was overleden aan 
disentherie. 
Is er iemand die hem gekend heeft en iets van 
hem weet? 

639 Kapelaan A. Sars,.geb. 36.12/05 te Den Bosch. 
Tenger postuur, zwart haar, lang 1.78 m., gaaf 
gebit. 
GeaVresteerd op 17 Dec. '44 te Roermond. 
Via gevangenis München-Gladbach in gezel- 
schap van Simmelinck uit Haelen (Limburg) 
naar Buchenwalde. Volgens geruchten daarna 
op transport naar Leipzig. Zou zich om- 
streeks Maart 1945 in het stadium van „Mu- 
zelman"   bevonden  hebben. 

640 Hendrikus, Antonius 
Nupoort, geb. 26-11 - 
'24 te Schoten. (R.K.) 
Beroep loodgieter-me- 
taalbewerker. 
Op 22 Juni 1943 naar 
Duitsland. Tot 26 Mrt. 
1945 in het Gemeln- 
schaftlager F. P. Krü- 
ger, Glasowerstrasse, 
Berlin-Neukölln. 
Omstreeks '26 Maart 
1945 opgepakt door de 
S.D. en naar straf- 
kamp Saxenhausen - 
Oraniënburg   gebracht, 
vermoedelijk barak 3 of 4. Op 10 April 1945 
bericht gesmokkeld naar vrienden in Neukölln, 
dat hij zich er wel doorheen zou slaan. Daarna 
niets meer vernomen. 

641 Evert Vonk, geb. 18 Sept. 1922 te Noórde- 
loos (Z.H.). Beroep Distributie-ambtenaar te 
Nieuwpoort. Gearresteerd op 6 Mei 1944, trein 
Gouda-Utrecht, vandaar overgebracht naar 
Haagsche Veer, Rotterdam, later naar de Ri- 
vierpolitie,- na een maand naar Amersfoort, No. 
13705, 11 Oct. 1944 naar Neuengamme. Vol- 
gens bericht afwikkelingsbureau op transport 
van Neuengamme naar Bergen-Belsen, overleden 
op 13 Maart  1945. 

Welk Geref. meisje tot 40 jaar wil kinderen 
op boerderij, wier vader in een concentratie- 
kamp is gestorven en wier moeder in een inrich- 
ting is opgenomen, als huishoudster helpen? 
Flinke hulp aanwezig. Brieven onder No.  155. 

Op het Secretariaat van het Gedenkboek L.O./ 
L.K.P.  in  de  provincie   Groningen  wordt  met 
spoed een stenotypiste gevraagd. 
Sollicitaties  te  richten  aan: 
Inspecteur   Gedenkboek,   Provincie   Groningen, 

. Ubbo,  Emmiusstraat  30,  Groningen. 

D.V. hopen onze geliefde ouders, behuwd- en 
grootouders hun 35-jarige echtvereniging te 
gedenken: 

K.  KOOISTRA 
en 

G.   KOOISTRA-TIENSTRA. 
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de 
wens van hun dankbare kinderen. 
Gelegenheid tot feliciteren op 13 Mei van 3—4 
uur. 
Zevenhuizen   B  412,  Leek. 

WIST U DAT...? 
 wij het Onafhankelijk Weekblad „De Uit- 
kijk" (uitgegeven door oud-illegale werkers) 
adviseeren zijn naam te wijzigen in „Kijk 
Uit"? 

 dit   advies   verband   houdt   met   het   feit, 
dat wij tot de ontdekking kwamen, dat een 
medewerker van dit blad, de heer Haakma 
(H-a), die regelmatig artikelen over Scandi- 
navië schrijft, in de bezettingsjaren de „Deut' 
sche Zeitung in den Niederlanden" van zijn 
pennevruchten   voorzag. 

 laatstgenoemd blad nog niet illegaal ver- 
schijnt, zoodat de heer H-a op dit terrein zijn 
sporen niet kan hebben verdiend. 

 de   heer   H-a,   ondanks   de   Perszuivering, 
ook   in   andere   bladen   publiceert? 

 de  heer  H-a  een  voorvechter  is  voor  de 
Finsche „Sauna" ook in Nederland. Wij hem 
liever  een  echt   Hollandsch koud bad  gunnen. 

 de   redactie   van   „De   Zwerver"   niet   het 
voornemen heeft den heer H-a uit te noo- 
digen voor ons blad te schrijven, zoodat onze 
lezers het voorloopig zonder „gedegen" voor- 
lichting over Scandinavië  moeten  stellen. 

 de   dag   van   de   arbeid,   1   Mei,   ondanks 
verbod van onze regeering, ddor velen zónder 
arbeid is gevierd. 

 een   K.P.Ter   die   met   de   hulp   van   een 
agent de tralies van zijn cel doorvijlde en uit 
een politiebureau in het zuiden van ons land 
ontsnapte, dezer dagen een rekening van ƒ 7,50 
ontving wegens het beschadigen van Rijkseigen1 

dom. 

Mededeting. 
In de N.R.C, van 10 April 1946 wordt onder 
de titel „Een aanvoerder" Minister Schermer- 
hom aanbevolen als lijstaanvoerder en?r partij. 
In dit stukje komt de volgende zinsnede voor: 
„Tijdens de bezetting was hij aanvoerder der 
illegale   Knokploegen   (K.P.)". , 
Het blijkt thans, dat de N.R.C, hiervoor niet 
verantwoordelijk is, maar dat dit een adver- 
tentie van de Partij v. d. Arbeid betrof. 
K. Vorrink heeft 27 April j.1. in een open- 
bare vergadering verklaard, dat het illegale 
werk geen object mag zijn voor verkiezings- 
propaganda. Het Dag. Best. der L.O.-L.K.P.- 
Stichting is van oordeel, dat zijn partij daar 
zelf in deze advertentie inbreuk op maakt. 
Ernstiger is echter, dat de aangehaalde opmer- 
king volkomen bezijden de waarheid is. 
Het Dag. Best. der L.O.-L.K.P.-Stichting is 
gemachtigd te verklaren, dat Prof. Schermer- 
hom nooit aanvoerder der K.P. is geweest, nog 
aanvoerder ener ploeg dier organisatie. Zijn 
verbinding met de K.P. - bestond in het feit, 
dat hij gedurende de laatste vier maanden van 
de oorlog lid van de Adviescommissie der K.P. 
was, van welke commissie Prof. Oranje voor- 
zitter was. 
In het algemeen kan ook de Partij v. d. Arbeid 
zich door deze opmerking niet beroepen op 
een speciale relatie met de K.P. Dat zouden 
wel andere partijen kunnen doen, maar die 
laten dat na, met het argument van den voor- 
zitter van de Partij van de Arbeid. 
Het Dag. Best. vertrouwt, dat Prof. Schermer- 
hom zelf niet op de hoogte is van deze mis- 
plaatste verkiezingspropaganda en adviseert het 
partijbestuur zich eerst met hem te verstaan, 
alvorens over hem  te  adverteren. 

DAG.   BEST. 

* 
Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en Iaat hem(hoar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver", 
Prins Hendrikkade 1S2  Ie Etage, Amsterdam. ^^_^^ 
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lANDOUKC ORCANIIAm VCDR 
HUIP   AAN    ONDERDUIKERS 

LAMMLUKE 
KNOKPLOEQÊtl 

Losse munmMTS 20 cent 

Vreugde, intense vreugde, is ongetwij- 
feld een der mooiste dingen in een 
mensenleven. Het volkomen opgaan 
in de rust, de schoonheid van het 
ogenblik. Hoeveel mensen verdienen 
deze momenten tegenwoordig meer 
dan ooit. 
En wij mochten getuigen zijn van 
deze vreugde van 50 mensen. 50 
vrouwen van gevallen verzetsmen- 
sen. Zij, die, vaak l'evend in de 
mooiste tijd van hun huwelijk, daar- 
uit gerukt werden door den niets en 
niemand ontzienden vijand. De 
vrouwen, die in de jaren van het 
illegale werk zich het sterkst met 
haar man verbonden voelden, zagen 
deze band plotseling breken door 
arrestatie, door fusillering, van haar 
echtgenoot. Zonder nog direct aan 
zichzelf of de kinderen te denken, 
begrepen ze onbewust in haar ver- 
driet toch, dat ze voortaan alleen 
zouden moeten doorvechten tegen 
de moeilijkheden, die het leven nu 
eenmaal meebrengt. Brak deze we- 
tenschap eenmaal bewust door, dan 
was dikwijls zware moedeloosheid 
het gevolg. Hoe moest geestelijk en 
materieel de opvoeding der kinderen 
doorgang vinden? De vrienden, de 
familie, hielpen. Dat was waar, 
maar zou dat blijven? In het jaar na 
de bevrijding wisten vele vrouwen er 
geestelijk al weer aardig bovenop te 
komen. Wel bleven af en toe die 
vreselijke buien van moedeloosheid 
terugkomen, de momenten Van ver- 
slagenheid, maar de kinderen en 
anderen mochten daar niets van 
merken, nietwaar? Dus doorvechten 
maar weer. Wat begreep een overi- 
gens toch goed begrijpende vriendin 
van je geestestoestand, als ze zelf 
die slag niet had meegemaakt? En 
juist dat, het eens uitpraten met 
iemand die je begreep, dat was het, 
waar al die vrouwen naar verlang- 
den. Tot ineens die vriendelijke uit- 
nodiging van de Stichting kwam  

Toen Tante Wien op een vergade- 
ring van het C.B. voorstelde een 
aantal vrouwen van gevallen K.P.- 
ers en L.O.-ers eens een week l?ij 
elkaar te laten komen, ontmoette dit 
plan aanvankelijk veel tegenstand. 
Men hielp, zo redeneerden de critici, 
door die vrouwen bij elkaar te laten 
wonen, hen van de wal in de sloot. 
En hoe konden en wilden moeders 
van grote gezinnen nu daaruit weg? 
Tante Wien zette door en vroeg de 
Stichting l940-'45 toestemming. Met 
als gevolg, dat iedere afdeljng ge- 
vraagd werd een lijst van gegadig- 
den te sturen. Prompt kwamen deze 
binnen en er werd geloot. Nu kwam 
het psychologisch meest moeilijke 
ogenblik. Zouden de uitgekozenen 
gunstig antwoorden op de met zorg 
opgestelde uitnodigingsbrief? Het 
resultaat was, dat slechts 2 dames 
antwoordden, zich tot een dergelijke 
bijeenkomst nog niet in staat te voe- 
len. Het experiment was reeds ge- 
deeltelijk gelukt. Al gauw kregen de 

50 VROUWEN VER6ATEN HAAR ZORGEN 
Wanneer de volgende vijftig? 

deelneemsters een instructiebrief in huis. De bijeenkomst, die een week zou 
duren, zou gehouden worden in het Bondshuis van de Ned. Protestanten- 
bond te Soesterberg. Er werd aangeraden, dit wel en dat niet mee te nemen 
en mochten de dames nog prijs stellen op een speciale vriendin als „slaapje" 
in de vacantieweek: ze moesten het maar schrijven en het kwam in orde. De 
treinen waren voor allen reeds nagezien; reiszorgen waren er pracfisch niet 
meer. Dinsdag 30 April stond Mej. Westendorp, sociaal verzorgster van de 
Stichting afd. Amersfoort, in de hal van het station. Een groot bouquet 
fleurige bloemen maakte haar voor de aankomenden kenbaar. Met auto's 
werden de dames naar „huis" gebracht. 

Tante Wien 
deelt 
de post uiti 

Eerst was alles even onwennig. Allemaal onbekende gezichten, het vreemde 
idee voor niets en niemand te hoeven zorgen. 
Men ging aan de eerste gezamenlijke maaltijd. Gelegenheid tot bidden. En 
dan de stem van Tante Wien: „Dames, wat zoudt U zeggen, als ik voor 
iedere maaltijd zei: „Eet smakelijk. Dames"   en   U   antwoordde,   „Insgelijks, 
Tante Wien!" Zullen we het eens proberen?" 
Het  werd geprobeerd, maar Tante Wien was zo gauw niet tevreden. Nog 
eens en nu was het in orde. Hiermede was dejstemming er ook ineens en 
de tongen kwamen los. 
We  praatten  met Tante  Wien  over het  programma,  dat  voor  die  dagen 
samengesteld was. De eerste dag, de verjaardag van Prinses Juliana, was er 
een van aan elkaar wennen. De omgeving (en wat voor een) werd verkend 
en contacten werden gelegd. De stemming was er in, toen de dames om tien 

uur naar bed gingen. En die bleef 
er in. Ook, toen de volgende mid- 
dag, de tocht die door de L.K.P. 
was aangeboden, enige auto-pech 
ondervond, waardoor het program- 
ma enigszins gewijzigd moest wor- 
den. Het einddoel was de Helena- 
hoeve, waar een maaltijd de da- 
mes wachtte. Henk van Riessen en 
Bob Scheepstra voerden het woord. 
De derde dag werd gewandeld en 
bezichtigde een deel der dames 
oud-Amersfoort. De hoogtepunten 
van de vierde dag waren de wed- 
strijden, die door de gasten onder- 
ling werden gehouden. Vooral de 
dames de Vries en Kalcoen had- 
den zich bij het vervaardigen der 
prijzen verdienstelijk gemaakt. Voor 
iedereen was er een verrassing. Deze 
dag werd besloten met een herden- 

^kingsavond ter gelegenheid van de 
bevrijding. Mevrouw Hannema droeg 
verzetsgedichten voor, terwijl Mevr. 
Kruis het muzikale gedeelte op de 
piano verzorgde. Zaterdagavond werd 
tante Wien de leiding uit handen 
genomen, niet omdat de dames- on- 
tevreden waren, maar juist om haar 
dankbaarheid te betuigen. Hetgeen 
dan ook van harte werd gedaan en 
zeer zeker verdiend was. De Zon- 
dagmorgen was voor Kerkdiensten 
gereserveerd, 's Avonds sprak Dr. 
Boerwinkel en _ bood ^e L.K.P. alle 
deelneemsters een verrassing aan. 
Een fraaie doos bonbons, regelrecht 
uit Amerika. Deze grepen uit het 
welgevulde programma konden U 
slechts een zeer onvolledig beeld 
geven van alles, wat er werd ge- 
heerlijke samenzijn, de rust, die van 
daan. De gezellige maaltijden, het 
alles uitging. Hier waren nu vijf- 
lig  vrouwen   bijeen.   Zij   waren  één, 
door de  slagen, die hen troffen , 
maar, waar ze dank zij deze 
vacantieweek, weer een tijd lang 
overeen hopen te kunnen kijken. 
Want unaniem was de mening. Het 
mooiste van deze dagen was, dat 
men nieuwe vriendinnen had kun- 
nen maken, waarmee men direct 
het diepste wat' men had opgekropt 
kon   uitpraten    En   dat   het   ook 
begrepen, werd. 
Een feit was ook, dit vertelde tante 
Wien ons nog, dat niemand buiten 
de groep stond. Had de een het eens 
te moeilijk, direct stonden de ande- 
ren klaar om op te vrolijken en te 
helpen. 
We traden nog. even de gezellige 
recreatiezaal binnen. Enkelen zaten 
hacir zojuist ontvangen post door 
te nemen of lieten die aan nieuw- 
verworven vriendinnen lezen. Een 
groepje was aan het musiceren, 
weer anderen waren geheimzinnig 
in   de   weer   voor   die    avond;    „U 
weet  wel.  Tante  Wien's  avond  
maar niet tegen haar zeggen, hoor!" 
En Tante Wien vertelde maar 
verder. Huldigde het personeel, dat 
ieder uur van de dag klaar stond, 
om de dames een zorgeloze week te 
verschaffen, waarin zij alles op haar 



tijd kregen en vaak wat extra's ook. 
Bovenal werden Mevrouw en de 
Heer Koudijs gehuldigd, de mensen, 
die reeds 23 jaar lang de gastvrouw 
en -heer zijn in dit mooie bonds- 
huis; die ook deze week de tech- 
nische leiding hadden en voor ieder- 
een klaar stonden. Maar de vrouw, 
wie bovenal voor deze week dank 
verschuldigd was, vergat zichzelf te 
noemen. 
Tante Wien, een kern van het ver- 
zet vroeger, de kern van het socia- 
le werk der Stichting nu. Zij werd 
door de dames op de handen ge- 
dragen   en    zij   verdiende   het. 
Zij verlangt geen dank, het ver- 
driet haar alleen, dat ilechts ééns 
zo'n samenkomst georganiseerd kon 
worden en dat alléén, omdat in heel 
Nederland geen ruimte beschikbaar 
is   voor  meerdere   bijeenkomsten.   Er 
is   geen   ruimte   meer    voor   de 
vrouwen, die haar mannen gaVen voor 
de bevrijding van 'Uw en ons land. 
Er is geen ruimte meer, terwijl in 
Nederland tientallen kastelen en 
buitens, het grootste deel van het 
jaar onbewoond staan. Neen, er is 
geen ruimte om de honderden vrou- 
wen eens een week er uit te halen 
in het enige milieu, waar ze zich 
thuis kunnen voelen; vrouwen, soms 
moeders van acht of negen kinde- 
ren, die allen door één offer gebon- 
den zijn. 
Het is nu wel bewezen, dat de cri- 
tici ongejijk hadden. De vrouwen 
vonden steun door het samenzijn. 
Zij hadden allen oplossingen voor 
de door die vacantieweek ontstane 
huishoudelijke moeilijkheden gevon- 
den. En zoveel had de week toch 
niet gekost, dank zij de gaven van 
diverse firma's. Neen, in alle op- 
zichten hadden de optimisten ge- 
wonnen. 
Het moet een plicht van ons volk 
zijn, een harer materieel meer be- 
gunstigden bereid te vinden, een 
geschikte ruimte beschikbaar te stel- 
len. Vijftig vrouwen vonden vreugd, 
nog vele malen vijftig wachten met 
ongeduld. Wij kunnen tante Wien 
geen groter dankbaarheid tonen voor 

.haar initiatief, haar onvermoeibaar 
werken, dan door binnenkort dit te 
kunnen zeggen: „Tante Wien, alle 
vrouwen, die er voor in aanmerking 
komen, zullen Uw gast kunnen wor- 
den." 
Dat dit artikel er zijn steentje toe 
mag hebben bijgedragen. 

P.   P. 
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BETER EEK GOEDE BUUR 
DAN EEN VERRE VRIEND 

/ 

. vlak voor grootpa in de haardplaat geketst 

De K.P. had een nieuw kwartier.... Een 
s bovenhuis. Het was wel niet alles, dat trap- 
pen klimmen, maar het schijnt, dat een 
mens het nooit naar zijn zin heeft. 
Over het probleem benedenburen kwamen 
echter pas later de meningen los. Later, 
toen het bijna te laat was! 
Op zekere avond kwam Kees thuis met 
een vers ,',gesnaaide" moffenparabellum. 
Pracht apparaat, je kon er stenmunitie in 
„stoken", Hoe het geval precies werkte 
moest nog uitgekiend worden. Zo te zien 
een gewoon automatisch principe. 
„Say, Paul, do you know something about 
this kind of birds?" vroeg Kees aan den 
Engelsen piloot, die bij ons op doorzenden 
wachtte. 
„Niksch", zei hij, „ienemienemutte, is the 
boss, that's all I know". Hiermede viel een 
schrijnend licht op a* meer dan naakte 
waarheid van Pauls kennis van het Ne- 
derlands en van de wapens. Kees morrelt 

' verder, pistool tussen de knieën, loop om- 
laag. Hij wipt de patronen eruit, die met 
een sierlijke zwaai in de theekopjes dui- 
ken. 
Kees fronst zijn machtig voorhoofd, trekt 
rimpels  als  voren   in  een  akker,  en  zegt: 
„Snap  jij   daar ".  BOEM!,  rook,   herrie, 
het  schot valt   We schrikken ons wild, 
geen van ons gewond gelukkig, een 
schroeigaatje in het tapijt en de kogel door 
de vloer. 
bovenhuis" gaat door onze gedachten. 
Paul reageert anders. 
„Oh, poor Mr. "Woedstra (Woudstra), may 
be you shot 'em. Oh, boy, this is the under- 
ground, hogh gang, more thrills, more 
murders". 
„Shut-up"  is  ons  antwoord en wij  vinden 
de  sensatie  niet  bepaald   „je".   We  zetten 
de  gramofoon  aan,  peuren  met  een  brei- 
naald in het gat om te voelen of de kogel 
soms in een balk gestuit is. 
„Heren,   is   er   geschoten?"   informeert   een 
zenuwachtige   stem   van  beneden.   „Neen", 
galmt het koor,, „dat was buiten". 
„Heren,   er   zit   een   gat   in  mijn   plafond". 
Daar   heb   je   het  gedüvel   in  het  plafond. 
Stomme   ezels   die  wij   zijn.   We   zitten   op 
een   bovenhuis.   Kunnen   we   weer   verhui- 
zen. En zo kankeren we  zachtjes  verder. 
Paul  grijnst als  een Mephisto.  „Lach niet, 
jij   aap"   en   vernietigent   kijkt  Frans  naar 
Paul. „I'm no aap,  I'm Tarzan". We halen 
onze schouders op voor dit flegma en brul- 
len   naar   den   man   in   het   ondermaanse: 
„We  komen, mijnheer Woudstra", 
Frans,  beroemd en berucht om  zijn mees- 
terlijke   stalen   gezicht   bij   zulke   gelegen- 
heden,  informeert, wie hem bij deze grote 
missie zullen begeleiden. 
„Op naar het bloedbad", grinnikt men, niet 

al te rustig, doch in het besef te gaan red- 
den wat te redden valt. 
Beneden gekomen blijkt de familie, zich 
niet bewust van wat boven hun hoofd 
hing en leefde, .een partijtje kaart gespeeld 
te  hebben. 
Links in het plafond een behoorlijk gat, 
kogel langs de lamp boven de tafel, vlak 
voor (ca. 14 M.) grootpa Woudstra, in de 
haardplaat geketst. Geen doden, veel kalk, 
veel rommel, grootpa wakker. De hele 
familie wit van de schrik. 
Frans lost de kwestie meesterlijk op, speelt 
August de Domme, geboorteplaats Ger- 
mania, biedt excuses aan en dist het vol- 
gende verhaal op: 
„U weet, er komt bij ons wel eens een 
marechaussee. Deze man heeft zijn revolver 
laten liggen. Ik wilde het ding eens bekij- 
ken,  en    het ging ineens af. We zullen 
vanavond nog met gips komen om het gat 
te dichten en de deuk uit de haardplaat 
te slaan. Het beroerde echter is, wanneer 
die marechaussee morgenavond zijn re- 
volver moet overgeven, dan mist hij een 
patroon, hoe moet dat nou? 
We wisten, dat Woudstra „safe" was, zijn 
broer was in de L.O. en was tevens onze 
nicotinekoetsier. Frans, het schoffie, spe- 
culeerde daar op. 
„Heren", deed Woudstra geheimzinnig, 
„jullie bennen onderduikers, bemoei je er 
dus verder niet mee, jullie lopen al ge- 
vaar genoeg. Ik zwijg als het graf („waar 
je bijna in lag", dacht Frans) en ik zorg 
voor een kogel. Ik heb (hierbij daalde zijn 
stem) uitstekende relaties. Ken alle illegale 
grote mannen. Ze hebben mijn altijd no- 
dig. Nou heb ik hun nodig, dus dat moet 
lukken". 
We vertrokken, nogmaals excuserend, 
nogmaals op onze hachelijke positie van 
onderduiker wijzende. Hij wist nu wat van 
ons, wij wat van hem, We moesten beiden 
zwijgen, dat vond Woudstra ook. 
Dezelfde avond werden de sporen verwij- 
derd. De L.O.-neef kreeg de volgende och- 
tend van ons het verhaal plus patroon. De 
patroon kwam 's avonds bij ons terug via 
Woudstra, die zeer geheimzinnig en inte- 
ressant deed, zijn zakdoek open frommelde 
en het kleinood eruit nam en het ons ter 

-hand stelde. We legden de patroon bij de 
andere. ^ 
Zo werd weer eens bewezen, dat de uiter- 
ste  voorzichtigheid altijd geboden was en 
    dat   het   hebben   van   benedenburen 
ook niet „alles" is, 

JANTJE. 

. . het schot valt . . 
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DE WITTE BRIGADE 
bezoekide L.K.P. Rotterdam 
Op uitnodiging van de L.K.P. Rotterdam heeft 
de Witte Brigade, afd., Antwerpen (Sectie A. Bor- 
gerhout) een tegenbezoek gebracht aan Rotter- 
dam. Het programma droeg een vrij officieel ka- 
rakter en is zeer vlot afgewerkt. De ontvangst 
aan de grens op Vrijdag 10 Mei was het begin 
van een grote manifestatie van vriendschap. Toen 
even over vier Fidelio, de grote leider van de 
Witte Brigade België met zijn staf aan de grens 
arriveerde, was daar de commissie van ontvangst 
onder leiding van Wim I ter verwelkoming aan- 
wezig. Diverse L.K.P.-ers werden voorgesteld, 
alsmede Bram (C.I.B.) en José (L.O.), die als ad- 
viseurs der L.KP. aanwezig waren. Precies om 
4.15 zette de stoet van vele auto's, geëscorteerd 
door Mf.'s, zich in beweging. Deze tocht reeds 
was voor de Belgen een verrassing, vooral toen in 
Rotterdam door de M.P.'s het verkeer werd stil- 
gelegd. Om ca. 6.30 uur arriveerde men aan de 
Coolsingel, waar van het Beursgebouw de Bel- 
gische driekleur wapperde. In de foyer van het 
Beursrestaurant werd een gezellig borreluurtje 
aangeboden. De pers deed al spoedig een aanval 
op Fidelio. Op rustige, doch 'krachtige wijze gaf 
deze een uiteenzetting van het verzetswerk in 
België, waaruit deze conclusie is te. trekken, dat 
de W.B. en L.K.P. zeer nauw aan elkaar verwant 
zijn. Ook de W.B. heeft te kampen met na-oor- 
logse moeilijkheden. Ook in België is men teleur- 
gesteld, hoewel men ons daar een slag voor is. 
Zij zijn thans een door de regering erkende orga- 
nisatie. Pensioenen zijn min of meer geregeld en 
wij menen te mogen zeggen, dat deze resultaten 
bereikt zijn door de activiteit van Fidelio, die zich 
geheel aan de behartiging van deze belangen ge- 
geven heeft. 
Tijdens dit vraaggesprek hebben we kunnen ge- 
nieten van de eenvoud van voordracht, doch ook 
kunnen bewonderen de ^ onverzettelijke wil van 
dezen man en de verbetenheid waarmee hij per- 
soonlijk al het leed heeft gedragen in het Capitol- 
theater, alwaar ook enige vriendelijke woorden 
aan het adres van de W.B. gericht werden. 
Zaterdag is, na een officieel bezoek aan de ten- 
toonstellmg Weerbare Democratie, een deputatie 
der WB. en L.KP. door den Burgemeester van 
Rotterdam ten stadhuize ontvangen. Burgemeester 
Oud wees op de band, tussen België en Neder- 
land die ook door dit contact verstevigd wordt. 
Na de toespraak van den Burgemeester speelde, 
het orgel in de imposante burgerzaal de Braban- 
^onne. Na een woord van dank voor deze ont- 
vangst door Peter Noord, werden enige verfris- 
singen aangeboden, 's Middags vond een knns- 
hgg'.ng plaats op de begraafplaats ,Crooswijk. Op 
he^t gemeenschappelijk graf van Frits, Rudolt 
Ruys en Rob (Marinus van der Stoep) werden 
kransen neergelegd. Cdt. Denbroeder van de Sec- 
tie Borgerhout heeft op die plaats op zeer een- 
voudige, doch ontroerende wijze hulde gebracht 
aan alle gevallenen in Nederland, waarbij hij 
vooral wees op de plicht, die wij hebben om hun 
werk voort te zetten. 

HOLLAND-BELGIE. 

GEBEURDE OOK 
cJsütrr*   uOur fö&n O 0?z*5 

H.v. ItlGEH. 
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5—0 overwinning voor de W. Br.) gingen zo- 
wel de winnaars als de verliezers op de schou- 
ders. 
Met een geestig speechje overhandigde Peter 
Noord aan den Belgischen aanvoerder de over- 
winningsbeker en merkte t.a.v. de Rotterdammers 
op, dat hij ze wel eens beter had zien schieten. 
Om half tien verzamelden ongeveer 250 geno- 
digden zich in het Beursrestaurant voor het offi- 
ciële   diner. 
Overal bekenden, die bekenden begroetten. Een 
stemming en een menu om van te smullen, toe- 
spraken in het Hollands of in sappig Vlaams; een 

Tegen twaalf uur nam Fidelio het woord en be- 
dankte allen, die de ontvangst van de Witte Bri- 
gade tot een onvergetelijke hadden gemaakt. De 
Belgische verzetsleider benoemde ereleden van de 
Witte Brigade. Magnesiumlampen flikkerden, 
Leica's klikten en nadat de aanwezigen spontaan 
het Belgische volkslied en het Wilhelmus hadden 
gezongen, werd de tafel opgeheven en was het 
officiële gedeelte van de avond voorbij. Nog lang 
bleef men gezellig bijeen en met grote voldoe- 
ning kunnen we terugzien op het contact, dat'op 
deze wijze werd gelegd met onze zuidelijke bu- 
ren, dat zeer zeker vrucht zal dragen voor beide 
landen. 

Zondag heeft men als sluitstuk van deze ont- 
vangst een bezoek gebracht aan het Eregrafhof 
te Bloemendaal, waar door het leggen van kran- 
sen hulde gebracht is aan allen, die zich gegeven 
hebben voor ons land. Een woord van dank moet 
gericht worden tot de organisatoren van deze ont- 
vangst. Het was af. Er moet veel werk verzet 
zijn om alles te doen verlopen, zoals het gegaan 
is. De LKP-Rotterdam heeft op voortreffelijke 
wijze een voorbeeld gegeven en weer eens be- 
wezen, dat de ondernemingsgeest een Rotterdam- 
mer aangeboren is. DAAN. 

Om zes uur gaf de Witte Brigade aan de LKP 
Rotterdam een lesje in voetbal op het sportter- 
rein  R.F.C. 
Feestelijk woeien de vlaggen en op de tribune 
heerste een Holland—België-stemming. De wed- 
strijd zelf? We zullen er geen volledig verslag 
van geven, maar volstaan met de opmerking, dat 
de Witte Brigade met onze jongens heeft ge- 
speeld, 't Was een partijtje voetbal in KP-geest: 
Fors, sportief en enthousiast. Hoewel er af en 
toe een speler vakkundig werd „gevloerd", had 
scheidsrechter Welsenes niet de minste moeite 
met   beide   ploegen   en   na   afloop   ('t   werd   een 

officieel diner, dat helemaal niet officieel aan- 
deed. 
Zowel van Hollandse als van Belgische zijde 
werd gewezen op de eenheid in mentaliteit en 
streven gedurende de bezettingsjaren en op de 
gemeenschappelijke taak, die de twee verzets- 
organisaties nog hebben bij de wederopbouw van 
beide landen. 
Er werd getoast op den Prins-Regent en op H.M. 
de Koningin en de spontane uitingen: Leve Bel- 
gië, Leve Nederland kwamen voort uit vader- 
landse harten, die warm klopten voor de zaak 
der vrijheid. 

rt.vx 
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"Hande hoch!! 

Een droeve nacht 
Opgedragen aan Marie 

Het was avond en de schemering begon 
te vallen. De donkere struiken wuifden de 
scheidende dag bedeesd een góenacht; 
een eenzame vogel zwiepte met gejaagde 
vleugelslag naar het warme nest en de 
avondmist overwaasde het natte gras. Een 
devote stemming beheerste de natuur, 
soms verstoord door een helle vogel- 
schreeuw. 
Zie, daar achter die hoge struik gloeide 
even een klein lichtje, en verdween dan 
weer. 
Duidelijk werd het gedempte geluid van 
veel voetstappen hoorbaar. Zes wazige 
gestalten maakten zich los van het gelijk- 
matige duister. Het waren jonge mensen, 
jongens nog. 
Eén van de grootsten     keerde    zich    om. 

„Zullen we hier wedlopen, jongens?" De 
anderen knikten. Ze ontdeden het boven- 
lichaam van kleren en klopten met de 
handen op de naakte borstkassen, die zich 
scherp aftekenden tegen de donkere om- 
geving. Het gezicht naar den aanvoerder 
gekeerd, stelden ze zich op in een rij. 
„Jongens", zei hij, „denk erom, dat je niet 
schreeuwt en niet met de lantaarn schijnt, 
vooral nu niet. V/ij zitten hier vlak bij de 
weg en het geringste geluid kan ons ver- 
raden". 
Maar zijn woorden hadden geen invloed. 
(De ontbeerde lichaamsbewegingen tenge- 
volge van hun noodgedwongen zolderka- 
mer verblijf die dag, verdubbelde hun felle 
begeerte naar ontspanning. 
Op het startsein schoten ze weg, de witte 
ruggen dansten de donkerte in en het 
schokkende hijgen vermengde zich met het 
geluid van hun snelle voeten. 
Soms veroorzaakten de lichtbundels van 
een voorbijsnellende auto een spel van licht 
en schaduw op de hoge struiken, die daar- 

lm "—i^ i"^ ■ ^^««^ 

VGOK de 
(hwettóie p£an&? 
Uit onze lezerskring wordt herhaaldelijk aandrangv uitgeoefend 
in „De Zwerver" de boeken, welke in de laatste tijd over de 
bezettingstijd en het verzet verschijnen, te bespreken, daar de 
overstelpende veelheid daarvan het niet mogelijk maakt van 
alles kennis te nemen, terwijl boyendien een groot deel van 
hetgeen op de boekenmarkt verschijnt zelfs niet aan de meest- 
elementaire eisen, welke men aan verzetslectuur mag stellen, 
voldoet. 
Onze mensen kunnen zich dan aan de hand van deze bespre- 
kingen enigermate oriënteren. Zij weten dan althans wat wel 
en wat in geen enkel opzicht in aanmerking komt om op de 
bovenste plank in onze boekenkast een plaats in te nemen. 
Het spreekt vanzelf, dat wij hier voor een zeer uitgebreide taak 
staan, waarvan het volbrengen niet eenvoudig is. Wat ons in 
handen komt, willen wij zoveel mogelijk onder de loupe nemen, 
doch de veelheid van het gepubliceerde maakt volledigheid niet 
wel mogelijk. Wie wensen heeft ten opzichte van een bepaald 
boek, schrijve het ons. Wij zullen trachten aan de geuite wen- 
sen  zoveel   mogelijk  te  voldoen. 

NEDERLANDS VIJFJARIG VERZET, door J. J. Boolen 
en^Dr. J. C. v. d.  Does; uitgeverij  D.A.V.I.D., A'dam. 

De oranjeband, waarop een Weermachtswagen in vlammen opgaat, zowel als de naam van 
den bekenden historicus, Dr. J. C. v. d. Does en de naam van de illegale uitgeverij, doen 
hier een alleszins lezenswaardig boek veronderstellen. Daarin wordt men teleurgesteld. Dit 
boek geeft niet in de eerste plaats een beeld van het verzet, althans niet van het georganiseerd 
verzet. Het bedoelt een totaal beeld te geven van Duitse beloften en maatregelen en de 
reactie van de bevolking daarop. Wij kunnen niet ontkomen aan de indruk, dat men het verzet 
der bevolking als te spontaan ziet. Er is te weinig inzicht in de ontzaglijke arbeid, die achter 
de schermen moest worden verricht om de mensen zover te krijgen. En waïir het georganiseerd 
verzet ter sprake komt, daar worjlt de plank dikwijls volkomen misgeslagen. Dit gebeurt 
heel sterk in het hoofdstuk „De Kwartiermakers der Bevrijding". Daarin wordt getracht een 
enigszins sluitend overzicht te geven van het werk der. gezamenlijke verzetsorganisaties. 
Wij citeren daaruit: „De Duikorganisatie hielp de onderduiker, de landelijke Organisatie, 
verzorgde de uitreiking van distributiekaarten voor de onderduikers en voor anderen, die 
aan kaarten behoefte hadden; de Persoonsbewijzen-centrale, waaraan voor altijd de naam 
van Gerrit van de Veen verbonden zal blijven, ontwierp. en vervaardigde valse Persoonsbe- 
wijzen; het Nederlandse Steunjonds zorgde voor allen, die door de strijd tegen een Duitser 
in financiële nood verkeerden; de "Raad van 'Verzet was een bekende verzetsorganisatie; het 
Nationaal Comité van Verzet bereidde stakingen voor en had een hele vervalsingscentrale 
opgebouwd. De Koninklijke Patrouilles, de K.P., in de volksmond de knokploegen genaamd, 
bereidden overvallen voor op distributiekantoren en gevangenissen." 
Nu moet het niet erger worden, zult ge zeggen. Zo is het. Gelukkig onthoudt het boekje zich 
verder van een gedetailleerde beschrijving van het werk der verzetsorganisaties. Hier en 
daar worden enkele dingen gememoreerd, die kant noch wal raken. Maar de gelegenheid 
om zich door dieper op deze zaken in te gaan, volkomen onmogelijk te maken, hebben de 
schrijvers gelukkig laten voorbijgaan. Er is maar een excuus en dan nog maar een gedeeltelijke 
verontschuldiging. Het boekje werd in het laatste halfjaar van de bezetting geschreven 
Doch de schrijvers hadden moeten bedenken, dat het niet mogelijk was, zonder achter de 
schermen te kijken, zich in die tijd een volledig beeld te vormen. Jammer genoeg is dit 
werkje nog in een Engelse uitgave verschenen ook. 

Ad. 

REEF^I^i WEEK... 

Bevrijding en verkiezing. Bij het eerste onderwerp 
klaagden de redacteuren onder elkaar, dat ze er 
zoveel ruimte voor hadden. Wat de verkiezing 
betreft, schreeuwden ze in het openbaar, dat er 
zo weinig papier beschikbaar was. Wat er aan pa- 
pier was, werd over heitje onderwerpen met op- 
gezwollen woorden, phrasen en veel valse pathos 
volgeschreven. De, verkiezingen kunnen wij als 
niet-over-politiek-schrijvend-weekblad gelukkig la- 
ten rusten. Over de bevrijdingsherdenkingen in 
de pers, zouden we mèt „Op Wacht" van 9 Mei, 
graag  het volgende willen  zeggen .- 

„De weinigen, die met hun pennevrucht het 
onderwerp recht deden wedervaren, gingen 
reddeloos te loor in die razende maalstroom 
van de holste, de zinledigste de naargeestig- 
ste bombast, die ooit onze vaderlandse druk- 

kerijen heeft verlaten'. 

Wilt U het bewijs voor deze woorden? In vele 
bladen kon men een zin aantreffen als: „Ons 
volk heeft gelukkig bewezen, de daden van hen, 
die in het verzet vielen, nog niet vergeten te zijn". 
Wat daar in "de practijk van terecht kwam, moet 
U eens aan de Stichting 1940-'45 vragen. Haar 
algemeen verbreide slagzin; „Zij gaven alles, 
geeft U iets!" werd wel opgevolgd. Maar meer 
dan „iets" werd niet gegeven. Met woorden en 
plezier wil   ons   volk    graag    ge-    en    herdenken. 
Maar in daden ? Laten we eens zien naar de 
opbrengsten van de huizen-collectes in de beter- 
gesitueerde wijken van onze grote steden. 
Ze _ zijn treurig. Wellicht kan deze slechte op- 
brengst ook liggen aan de onvakkundige propa- 
ganda en organisatie, gebruikt door onze huidige 
hulpinstellingen, gebruikt ook door de Stichting. 
Maar dit kan de geringe daadwerkelijke dank- 
baarheid van ons volk nooit goedpraten! 
Genoeg hierover. Laten we eerst nog even het 
stukje uit  het  „Limburgs  Dagblad"  lezen: 

„Bezinnlen wij ons vandaag op onze her- 
wonnen vrijheid. Laten we in rechtmatige 
trots de werken gedenken, die we dit jaar 
tot stand brachten. Het zijn er vele en het 
zijn grote. Maar laten we nog dieper besef- 
fen hetgeen we te kort schoten'. 



üü^ 

na hun donkere wacht over het grasveld 
weer innamen. 
De snelste lopers waren ondertussen te- 
ruggekeerd, hadden ' volgens gebruik een 
jas over hun rillende schouders geslagen 
en plaagden iederen terugkerenden renner 
met z'n late komst. 
Ieder had zich weer in zijn kleren gesto- 
ken. Jan, de aanvoerder had het sein tot 
de aftocht gegeven en nog hijgend van de 
inspanning nam de terugtocht voor de 
jongens een aanvang. 
Plotseling      hoorde       Jan       stemgeluiden. 
Roerloos   en   verschrikt   staarden   allen   in 
de richting van het vreemde. Een lichtbun- 
del flitste door de nacht, draaide en rustte 
op hun gezichten. 
„Halt! Polizei! Hande hoch!" 
O   Here,   een   patrouille?   Jan   zag   zwarte 
gestalten haastig toelopen. Hij herkende de 
uniformen,  de taal!  Een vreselijke beklem- 
ming drukte hem, maar hij moest, kon niet 
anders. 
„HSnde hoch! Hande hochl" 

Hij nam een sprong en ijlde door het 
struikgewas. Meerdere zware schoten 
dreunden door de lucht. Hij had opeens 
het gevoel, alsof hij droomde. Hij liep niet 
meer, maar zweefde. Zweefde in snelle 
vaart langs bomen en struiken. „O, Here, 
help mij!" 
Kijk, de nacht was opgeklaard, alles was 
rood. Rode struiken, rode luchten. Maar 
hij kon niet meer. De rode kleur vervloei- 
de en.... hij viel bewusteloos neer, 
Hij ontwaakte, een kalme en vriendelijke 
trek lag over zijn gelaat. Maar een felle 
pijnscheut sloot zijn ogen weer. Hij her- 
innerde zich aljes, ieder uur, tot de vrese- 
lijke vlucht.  Nog wilde hij  zich  oprichten, 
maar viel terug in  een diepe slaap  
De morgen kwam. De zon steeg op aan de 
horizon, ontsloot de bloemknoppen en joeg 
de dauw van bomen en struiken. 
De   druppels  tikten  gestaag  op   de  grond 
    tikten  gestaag  op  het  dode  lichaam 
van een gevallen  onderduiker  

W.   B. 
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Beantwoorden we dit berichtje even persoonlijk en 
regel voor regel, dan doen we het Limb. Dag- 
blad weten: 
a. Dat   we  nog  steeds  getrouwd  zijn; 
b. De werken van, dit jaar inderdaad vele wa- 

ren: formulieren invullen, Rijksbureaux aflo- 
pen,   kankeren   en    wachten,   alhoewel   dit 
laatste niet tot de gróte daden zal behoren. 

Maar al we ons gaan bezinnen op wat we te kort 
zijn geschoten  
Er wordt al genoeg gepraat en geschreven! 

„VAW MEI 707 MET. 

Kunnen we dit kopje uit de Alg. Koerier van 3 
Mei, in verband met het heersende egoïsme, niet 
beter veranderen in: „Van Mei tot mij?" Of mis- 
schien nog beter in: „Van Mei tot Mij?" , Erg 
egoïstisch zijn we als volk toch ook weer niet. 
Lees maar, wat het Groninger Dagblad van 8 
Mei schrijft: 

„Vijf Enc/ehe schepen, die reeds in de Rot- 
terdamse haven liggen, zulten, wegens de sta- 
king, met hun \1ading naar Duitsland ver- 
trekken". 

Wij gunnen die arme Duitsers toch ook wel iets, 
hè? Waarom staken we anders. Trouwens; ze ver- 
dienen   het,   die   goeie   mofkens.   Wat   treden   ze 
fijn in het voetspoor van  onze  K.P.'s. 
In „Op Wacht" van 9 Mei vonden we dit: 

,,Onlangs is het nog voorgekomen,, dat een 
aantal nazi's in boten een expeditie ondernam 
over de Jegernsee 'om enige Edelweiss-leden, 
die door de 'Beierse "Politie gevangen waren 
gezet, uit een politiebureau te bevrijden. (Je- 
heel volgens het model der talloze bevrijdin- 
gen, uit gevangenissen, huizen van bewa- 
ring en politiehureaux, die de X.P.'s in de ja- 
ren der Duitse bezetting in verschillende 
Europese  landen   ondernamen". 

De pers bracht deze week ook intense vreugde. 
Blijdschap om de "erkenning van de verzetsstrijd 
door onze Kroon en Regering! De Regerings- 
persdienst  berichtte: 
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,,Op gemeenschappelijke voordracht van alle 
ministers, is bij K.ü. van 3 !Mei i946 — ter 
erkenning van bijzondere moed en beleid, 
aan de dag gelegd bij het verzet tegen de 
vijanden van de Nederlandse zaak en voor 
het behoud van de geestelijke vrijheid, — " 
een onderscheiding ingesteld, genaamd het 
Verzetskruis. Dit Verzetskruis kan ook 
posthuum  worden  toegekend". 

Jammer alleen, dat dit bericht, — waarin ook 
voorkwam, dat de Koningin deze week reeds een 
49-ta! Verzetskruizen posthuum zou uitreiken — 
met de volgende regels eindigde: 

,,Nadrukkelijk is echter de mogelijkheid open* 
gelaten   voor  verdere  toekenningen". 

Dit zou kunnen betekenen, dat de vraag van vrij- 
wel alle ex-illegale organisaties, om geen onder- 
scheidingen aan nog levenden uit te reiken, in de 
wind wordt geslagen. En dat zou de waarde van 
het Verzetskruis kunnen verminderen. We hopen, 
dat we ons vergissen! 
U weet het, onze huidige regering is sportief. 
Mocht U dat nog niet bekend zijn, leest dan wat 
„Het Binnenhof" van 8 Mei weet te berichten: 

„Ook in Regeringskringen blijkt een overwel- 
digende belangstelling te bestaan voor de 
komende interland ontmoeting Nederland— 
België". 

Ook onze bestuurders willen deze zeldzame ge- 
legenheid, dat er deviezen ons land binnenkomen, 
persoonlijk eens zien. 
In de „Nieuwe Nederlander" van 8 Mei vonden 
we: 

„De controle of> de prijzen van verlichtings- 
artikelen leverde in de eerste helft van April 
een aantal processen'Verbaal op in Rotter- 
dam, Qroningen en Winschoten. 7n totaal 
tverd voor bijna 250.000 gulden teveel voor 
lampekappen, lichtkronen en verlichtings- 
materiaal betaald, 

Het wekt allicht lichtelijk verwondering, dat in 
deze licht verlichte tijd van oproepingen aan vele 
lichten in lichtingen voor lichter ligwerk (in Ma- 
lakka) toch nog bijna 34 millioen teveel voor ver- 
lichtingsmateriaal werd betaald. En dat nog maar 
in drie plaatsen! Een „licht" geval! 
Tot slot een bericht uit de „Prov. Zeeuwse Cou- 
rant" van 8 Mei: 

„Van sommige zijden wordt gevraagd hoe het 
eigenlijk staat met de regeling van de spel- 
ling der Nederlandse taal". 

Mogen wij daar antwoord op geven? „Schreif Uw 
ijgen  taal,  zoals ge  hem zecht.  Dat   heft dierekt 
het tekort aan onderweizers  op". 
Of gebruikt de Nederlandse eenheidstaal van het 
ogenblik: Betalen! 

P.  P. 

STICHTING 1940-1945 
Vele illegale werkers hebben in de voorbije oor- 
logstijd ten behoeve van het verzetswerk hun rij- 
wiel geofferd. Ook zijn er velen, die hun rijwiel, 
nadat het eerst veilig opgeborgen of gedemon- 
teerd was, ter beschikking hebben gesteld van 
illegale werkers, die deze fiets moesten gebrui- 
ken voor Ijoeriers- of verzetswerk. 
Het blijkt echter, dat de plaatselijke distributie- 
diensten, wanneer men zich daarmee in verbin- 
ding stelt, niet Kunnen overgaan tot het toewij- 

, zen van een rijwiel, gezien het kleine aantal 
fietsen dat voor verdeling beschikbaar is. 
Met het Rijksbureau voor Metalen en het Cen- 
traal Distributiekantoor is overeengekomen, dat 
er maandelijks een zeer klein aantal fietsen ge- 
distribueerd zal worden onder dit soort mensen, 
om in noodgevallen rechtstreeks te kunnen voor- 
zien. 
Men mag hieruit natuurlijk niet concluderen, dat 
iederen illegalen werker nu als premie op zijn 
illegale werk een nieuwe complete fiets ter be- 
schikking wordt gesteld. 
Het aantal fietsen, dat door de commissie, die 
samengesteld is uit een afgevaardigde van het 
Rijksbureau voor Metalen, iemand van het C.D.K. 
en een vertegenwoordigen, van de Stichting, kan 
worden verdeeld is zo gering, dat alleen in nood- 
gevallen tot toewijzing van zo'n rijwiel kan wor- 
den overgegaan. 
Mocht U menen ;in Uw district dit soort ge- 
vallen te hebben, dan is het nodig, dat U ons de 
volgende  gegevens  verstrekt: 
1. Naam, voornamen, adres, woonplaats en be- 

roep of bedrijf  van den  aanvrager; 
2. Het causaal verband tussen het verzetswerk en 

het kwijtraken, resp. geheel versleten zijn van 
het rijwiel van den illegalen werker, c.q. 
schenker  van   de   fiets   aan   de   illegaliteit; 

3. Een verklaring van- het rayonbestuur der 
Stichting 1940-Ï1945, waarin de economische 
urgentie   beschreven   wordt. 
Toelichting: U begrijpt, dat alleen dan een 
fiets beschikbaar wordt gesteld, wanneer vast- 
staat, dat belanghebbende nieU meer in het 
bezit is van een bruikbaar rijwiel en dat dit 
rijwiel onmisbaar is voor de uitoefening van 
het beroep of bedrijf. Deze verklaring moet 
door het Rayonbestuur der Stichting 1940- 
1945  voor accoord worden getekend. 

4. Een verklaring van den aanvrager, dat hij zich v 
ter verkrijging van een rijwiel met de plaatse- 
lijke   distributiedienst   in   verbinding   heeft   ge- 
steld. 

De hierboven gevraagde gegevens dient U flp te 
geven aan het Prov. Bureau der Stichting in Uw 
provincie of aan het Hoofdbureau. 
Aangezien de eerste opgaven binnen enkele da- 
gen binnen moeten zijn, verzoeken wij U de thans 
bij U bekende gevallen direct in te sturen en 
niet te wachten t»t U de lijsten compleet hebt. 

STICHTING   1940-1945. 



Geschreven en geïllustreerd door 
leerlingen van de belrokken school 

De bel gaat voor het laatste uur van 
de morgen en langzaam, met klaarblij- 
kelijke tegenzin schuifelt de hoogste 
klas het tekenlokaal binnen. 
„Sinds die vent 'verkeerd is, kan ik hem 
niet meer luchten of zien" fluistert Piet, 
de belhamel van de klas tegen zijn 
buurman Kees. „Moet je die kerel daar 
zien staan, met zijn dikke kop. Hij heeft 
vast ook nog twee distributie-kaarten". 
De leraar met zijn kale hoofd en dikke 
nek staat met felle ogen achter zijn bril 
te gluren en kijkt argwanend de klasse 
aan. Hij weet wel wat ze van hem den- 
ken. 
„Zo jongelui, we gaan met de les begin- 
nen. Ik wil jullie vandaag een omwente- 
lings-lichaam laten tekenen. Kijk eens 
naar deze „urn". Een prachtig voor- 
beeld van „germaanse pottebükkers- 
kunst". Het zou een goed onderwerp 
zijn voor de „Heemkunde-les" voor de 
volgende week". 
„Lamme kwast" zegt Piet, „met zijn 
heemkunde". Ik zou wel eens willen we- 
ten tot wat voor „sibbe" hij hoort! Wie 
weet, misschien wel bij die der „aap- 
mensen". 
„Maar hij maakt het niet lang meer. 
Heb je de Engelse radio gehoord. Hess 
is naar Engeland gevlucht, 't Gaat 
goed! Nog een paar maanden en ook 
hij vliegt eruit. O.Z.O." En met een paar 
felle krassen schrijft hij de letters 
,ozo" midden op zijn tekenpapier dat 
voor hem ligt. Kees grinnikt, maar.... 
„Pas op, jo!.... Hij komt er an". 
„Kan me niks bommen", aromt Piet en 
kijkt uitdagend naar den naderenden 
leraar, die onraad geroken heeft. Wan- 
neer hij ziet wat het geval is, ontstaat 
er een hele rel. Met één van toorn be- 
vende vinger, wijst  hij  op Piet's papier 

en buldert „Wat moet dat?" „Weet je 
wel wat dat betekent?" „Weet je wel 
dat dit gevolgen voor je kan hebben!" 
Piet blijft zwijgen, maar kijkt den leraar 
vlak in de ogen. Deze draait zich om en 
gaat met driftige passen naar voren. De 
gehele klase volgt met een zekere be- 
langstelling het gebeurde. Het blijft 
dood-stil! 
Een ieder is schijnbaar ijverig aan het 
werk. De potloden krassen over het pa- 
pier.   Enige   ogenblikken   later    prijken 

dan  ook op   elk   papier   de   verboden 
letters. 

De leraar -is bleek geworden. Langzaam 
loopt hij tussen de rijen door. Overal 
grijnst het O.Z.O. hem aan. De gehele 
klasse zit voorovergebogen. Het is 
doodstil. 
Stil blijft het, 't gehele lesuur. Véél ge- 
tekend wordt er natuurlijk niet. De bel 
brengt (Jan ook voor allen een zucht 
van verlichting. 
„Ik ga naar den Dirk" zegt Piet als ze 
opgewonden in de gang bij elkaar 
staan. Een ogenblik later staat hij met 
Kees, die meegegaan is, in de kamer van 
den Directeur. Deze luistert met een be- 
zorgde blik maar niet zonder sym- 
pathie naar het verhaal van de jongens. 
„Nou dat weer" is zijn enige antwoord 
als zij klaar zijn met hun relaas, 
„Maak maar dat je thuis komt, ik zal 
eens zien wat ik eraan doen kan". 
Maar    enige ogenblikken later staat 
ook de tekenleraar tegenover hem. Met 
een verhit en verbeten gezicht brengt 
hij verslag uit van het gebeurde. Als de 
leraar klaar is met zijri betoog en drei- 
gementen is het stil. Angstig stil. Dan 
vraagt de Directeur hem: „Hoe lang is 
U al hier op school, v. D.?" 
„Ruim twintig jaar" is het antwoord. 
„Zo, zo", zegt de Dirk, klaarblijkelijk om 
tijd  te  winnen.  „Zo,   zo"  en Maak 
je je dan ZO kwaad om zo'n paar let- 
tertjes?" 
Zonder een woord, verlaat het rood- 
zwart-getinte-docentje de kamer van 
den Baas. 

H. 

10 MEI 1946 
Hef Gewestelijk Arbeidsbureau 
Den Haag herdenkt zijn doden. 

Marius  du Jardin   5-11-13. 
Marius J. A. Godwaldt 6-4-12. 
Felix  L.   A.   Julien   16-8-03. 
Fransiscus C. P.  Mol 29-6-97. 
Peter  S.   van  Soest  20-8-16. 
Johan C.  M. de Waal  11-10-20. 

„7« dankbare herinnering aan hun itlegde strijd 
tegen den bezetter". 
„Jn hen worden alle ambtenaren geëerd die hun 
vrijheid  en leven eveneens hiervoor inzetten'. 

Op deze Vrijdag, die ons herinnert aan een stra- 
lende lentedag in 1940, echter nu niet meer de 
dag der bange verschrikking, herdacht het Gew. 
Arbeidsbureau Den Haag zijn doden, gevallen in 
de vijl jaren, die achler ons liggen. 
Voorafgegaan door een plechtige Requiem, opge- 
dragen in de kerk van de H. Theresia van Avila, 
Westéinde, Den Haag, door Pastoor van Apel- 
doorn O. P. (Victor) met assistentie van Pater 
Winkler en Kapelaan v. d. Boogaard, beide uit 
Den Haag, waarbij als akolieten 7 personen dienst 
deden, die in de illegaliteit werkzaam geweest 
zijn op/of in samenwerking met het Gewestelijk 
Arbeidsbureau in Den Haag, werd om 11 uur de 
herdenking gehouden in de grote zaal van het 
G.A.B. 
Verscheidene sprekers, waaronder Den Heer Ver- 
molen, lid van het Comité van gevallen slachtof- 
fers van het verzet van het Gew. Arb. Bureau 
tijdens de bezettingstijd, den Heer van Mill, Dir. 
Generaal van het Rijksarbeidsbureau, Drs. H. 
Lammers, vertegenwoordiger van het verzet Den 
Haag en Mr. Maitland, Secr. van het Centrale 
Sociale Werkgeversverbond, waarvan verscheidene 
leden van het bureau hebben samengewerkt, voer- 
den het woord. 
De Heer Lammers schetste de moeilijke omstan- 
digheden, waaronder het personeel gewerkt heeft. 
Er werd vaak ten onrechte een blaam geworpen 
op het Arbeidsbureau. Hij noemde hier een van 
de meest geslaagde voorbeelden n.1. de uitkam- 
jning van de diverse bedrijven door middel van 
het U.K.-Verfahren. Door deze Duitse maatregel 
werden 17.000 personen voor Duitsland aange- 
wezen. Deze massadeportatie is in samenwerking 
met andere organisaties teruggebracht tot zegge 
27 stuks, waarvan bovendien nog' niet bekend is 
of zij werkelijk in Duitsland aangekomen zijn. 
Als we nu de balans opmaken en deze zware 
offers zien, dan is er maar één weg over en die 
is: met behulp van Gods kracht verder vechten 
voor het ideaal, waarvoor zij gestreden hebben en 
gevallen zijn. 
Onder leiding» van Jos Vranken werd het lied van 
Jan Campert gezongen, waarna de Heer v. Mill 
de gedenksteen in de hall onthulde en de menigte 
langs   deze  plaats  defileerde. 
De herdenking werd met het zingen van het 
Wilhelmus besloten. 

36 

STILLE OMGANG 
Een lange onafzienb're rij, 
Schreed zwijgend door de straten. 
Een vlaggenzee hing stil halfstok, 
boven  de ernstige gelaten. 

Stille omgang. Men zag weer al 
d'ellende  van   voorbije  jaren. 
Men miste weer zoveel aan hen, 
die naast ons stonden in gevaren. 

De tocht was één gedachtegang 
Aan hen. Soms werd het ons te machtig. 
dit stille schrijden van een volk, 
In 't leed weer zo eendrachtig. 

Stille Omgang. Twee minuten 
van absolute roerloosheid, 
waarin  w'ons  schaamden.  Weer  beloofden 
dat 't niet vergeefs  zal zijn geweest, 

hun  strijd. 

GRETHA. 
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COR HIRDES (Phllp). 

Cor Hirdes was een der pioniers van 
het verzet in het dorpje Yerseke, gele- 
gen aan de Scheldestroom. Maar alles 
wat hij deed, was volgens zijn eigen 
mening, nog te weinig. Wat hij deed, 
geschiedde uit diepe overtuiging. COT 
v/as 18 jaar,' toen hij met twee makkers 
„Strijd" begon te drukken. De dagen 
waren voor hem te kort, zodat vele 
malen ook de nacht werd gebruikt om 
zijn werk uit te kienen. Hij ging uren 
ver om contact te' zoeken met jongens 
uit de omgeving. Tot hij op zekere dag 
in verschillende plaatsen volgens zijn 
mening, goede contactpunten had, en 
hij met nog twee jongens een overval 
pleegde in Goes, waar hij 30 pistolen in 
zijn bezit kreeg. Dit feit geschiedde op 
14 Februari 1941. Zijn eerste kraak scheen 
hem echter ten val te hebben gebracht, 
want twee dagen daarna werd hij ge- 
arresteerd in Goes eii overgebracht 
naar Middelburg en later naar Sche- 
veningen. Tot grote vreugde van zijn 
ouders en vrienden kwam hij in Augustus 
1941 weer vrij, wat hij te danken heeft 
gehad aan zijn jeugdige leeftijd en zijn 
zv/ijgen. Enkele weken daarna was hij 
weer vol vuur. Hij haalde het pistool bij 
een dronken Duitser uit de tas, klopte 
hem nog eens op de schouder en weg 
was hij weer. Bijna iedere avond laat 
kwam hij bij een van zijn trouwste ^vrien- 
den om te bespreken wat hun nu v/eer 
te doen stond. In de buurt waar hij 
woonde stonden barakken, die hem een 
doorn in het oog bleken te zijn. Deze 
moesten weg en ze gingen v/eg. Met zijn 
drieën gingen ze er op af, de vlam er 
in, en de Duitse barakken waren ver- 
dwenen. Er zou hier nog een grote op- 
somming plaats kunnen hebben van het- 
geen Cor deed. Ongelooflijk was zijn 
arbeids- en wilskracht, om het eenmaal 
opgevatte werk ondanks moeite en ge- 
varen door te zetten. Steeds was het zijn 
opgewekte stem, met het Zeeuwse accent, 
die de anderen stimuleerde. Tragisch is 
het dan ook dat hij op 11 November 
1943 werd gearresteerd en overgebracht 
naar 's-Hertogenbosch, vandaar naar 
Haren, Vught, Dachau, Kotteren, Leon- 
berg en Buchenwalde, waar hij op 20 
December 1944 overleed. Hij heeft de 
bevrijding niet meer mogen meemaken. 
Zijn ouders en broers bleven ontroost- 
baar achter. Cor is niet meer, maar de 
geest waarin hij leefde, blijft, zoals de 
geest van al onze gesneuvelde vrien- 
den. Het is de geest, die de wereld over- 
wint, die recht op het doel afgaat en 
waarvoor geeri offer te groot is. 
Hij viel voor het Vaderland. Dat hij 
rusten moge in Vrede. 

WILLEM. 

JAN HENDRIK MATTHIJS 
DE BOLSTER 

„Jan 7" - Jan Veenstra". 

Op 8 Maart 1945 offerde ook hij naast 
vele anderen zijn leven voor vrijheid en 
recht. 
Reeds spoedig na de oprichting van de 
LO te Rotterdam, vocht hij mee in de 
strijd tegen den vijand. Eerst als koerier. 
Later werd hij leider van de LO Rotter- 
dam-O. en N. Als zodanig heeft hij zijn 
werk verricht zoals Jan het alleen maar 
kon. Het is alles te veel om te noemen, 
doch degenen, die hem hebben gekend, 
weten wat onze Jan heeft gepresteerd. 
Steeds moest hij met zijn vrouw van 
adres veranderen door arrestaties in zijn 
omgeving. Het ging steeds weer goed 
en nog geheel onverwachts volgde toen 
op 8 Maart het vreselijke voor zijn 
vrouw, ouders en organisatie. Op ge- 
noemde dag zou er efen vergadering zijn 
van de medewerkers uit zijn rayon. Een 
van zijn medewerkers, die gelukkig ge- 
arresteerd is, heeft de bijeenkomst ver- 
raden bij de SD, met het gevolg dat de 
vergadering 'werd overvallen. Onze Jan 
zag nog kans om met een der aanwezi- 
gen in de schuilplaats te vluchten. Echter 
een slip van de jas bleef er buiten han- 
gen, zodat daardoor de binnenstormen- 
de SD spoedig de" plaats vond, waar Jan 
verborgen was. Zonder pardon schoot 
een van de Duitsers zijn machinepistool 
leeg, waardoor Jan dodelijk werd ge- 
troffen. 
Het is een groot verlies, dat wij hierdoor 
hebben geleden; nog steeds voelen we de 
lege plek in onze gelederen, doch tevens 
in de familiekring. De troost hebben -vvij 
echter, dat hij thans meer is dan over- 
winnaar en dat hij juicht voor de troon 
van Christus, zonder Wien hij geen mo- 
ment de strijd aanvaardde. Hij wist in 
alles wat hij deed, dat, wanneer er iets 
gebeurde, hij een Borg en Middelaar, 
Jezus Christus, had. Laat ons gebed op- 
stijgen voor de achtergeblevenen, zijn 
vrouw en zoontje, die de trots van zijn 
leven  waren. 

HB. 

WILLEM GUNNING 

Als er iemand is, die dan het verzet in 
Zeeland heeft deelgenomen, dan was het 
zeer zeker Willem. In het begin van 1941, 
stelde hij reeds voor, iets te gaan doen. 
Maar wat? Willem was een felle hater 
van het Nationaal-Socialisme, één die al 
het onrecht, dat er gebeurde onmoge- 
lijk aan kon zien, zonder iets te doen 
tegen den bezetter. Hij wist) dat het 
moeilijk werk was, maar hij was ervan 
overtuigd, dat het moest gebeuren én 
daarom aanvaardde hij alle consequen- 
ties. Er ging veel initiatief van hem uit. 
Door hem werden in geheel Zeeland con- 
tacten gelegd, voor het verbergen van 
jongens, die eventueel weg zouden moe- 
ten, contacten om wapens op te bergen. 
Is het de Zeeuwen wel bekend, wat zij 
in hem hebben verloren? 
Hoe groot was de schrik voor ons toen 
hij op 25 September 1942 werd gearres- 
teerd en achtereenvolgens gebracht was 
naar Middelburg, Haaren, Vught,' Zorg- 
vliet, Den Haag. In September 1943 was 
hij in Duitsland, waar hij, volgens mon- 
delinge mededeling van de SD, vermoe- 
delijk eind Januari 1945 te Hamburg- 
Neuengamme overleed aan „Herz- 
schwage". 
Dezen Willem zuilen wij, zijn mede-strij- 
ders,   nooit   vergeten. 
Zijn   devies   was:   „Trouw   aan   God   en 
mijn vrienden". 
Hij schreef: „Waren wij vorig jaar gro- 
tendeels allen onbezorgd, nu hebben de 
meesten wel kennis gemaakt met het 
harde leven, het leven, dat ondanks zijn 
bitterheid en haat toch ook zo mooi 
kan worden, wanneer wij leren iets voor 
anderen over te hebben. Zelfs in een 
concentratiekamp, waar ieder vecht voor 
zijn leven, velen vaak ten koste van 
andéren, kan men zielsgelukkig rondlo- 
pen, wanneer men zichzelf vergeet. Dit 
is vaak heel erg moeilijk^ vooral hier, 
en ik kom daar ook heel vaak in tekort; 
maar toch is het een grote kunst ledere 
morgen met die gedachte op te staan. 
Waaneer wij dit doen, kunnen wij wat 
zijn  voor  anderen." 
Hoe jammer, dat deze Willem de be- 
vrijding niet mocht beleven. Ook hij 
heeft, hoewel kort, gestreden voor een 
Vrij  Nederland. 
Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Wil- 
lem precies ingezien wat ons land tege- 
moet zou gaan! Zijn sterkste wapen was 
zijn Heiland. 
Moge het de familie tot troost zijn, dat 
Willem thans bevrijd is door God, die in 
Zijn Genade allen, die tot Hem kwamen, 
met liefdevolle Hand de zorgen ontnam. 
Hij kreeg de grootste beloning, die hem 
te beurt kon vallen. 

MARNIX. 



WIE KAN 
INLICUTINGEIN YERSCHAFFE1N ? 

642 Elze   Walters,   geb.   23-9-23,   werd   mid- 
den    October    1944 
opgepakt wegens 
illegaal  werk,   was 
4 weken in Zwichau, 
daarna overge- 
bracht naar con- 
centratiekamp te 
Flossenburg aan de 
grens van Tsjecho- 
Slowakije. Vandaar 
overgebracht naar 
een ander kamp, 
plaats onbekend. 

643 Jan Mans. geb. 29 October 1921 te Haar- 
lemmermeer, woon- 
de: Haarlemmer- 
weg 619 te Amster- 
dam, gearr. 12 Juli 
1944, Weggevoerd 
naar een school in 
de omgeving van 
de Haarlemmer- 
poort, vandaar via 
Euterpestraat naar 
de   Strafgevangenis 

Amstelveensche- 
weg, Amsterdam, 
vervolgens vermoe- 
delijk tussen 10 en 
20 Augustus 1944 naar kamp Amersfoort, 
daarna begin September 1944 naar 
Neuengamme. Volgens inl. van perso- 
nen, die met hem in dit kamp gezeten 
hebben, was hij omstreeks half April 
1945 na een mars van Hussum naar 
Neuengamme half verhongerd enziek 
aangekomen, verder van hem niets be- 
kend, daar zijn makkers direct werden 
overgeplaatst en de zieken te Neuen- 
gamme  achterbleven. 

644 Christiaan Johannes  ten  Boom (schuil- 
naam Kik), 18 Aug. 
1944 gearr. Op 4 of 
5 Sept. via Vught 
naar Oraniënburg 
gevoerd, en volgens 
onofficieel bericht 
20 Febr. 1945 naar 
Bergen-Belsen ver- 
voerd. Kik ten Boom 
was geb. 27-5-1920 
te Zuilen, woon- 
plaats: Suriname- 
laan 15 te Hilver- 
sum. 

645 J. W. Gronloh, opperwachtmeester der 
Marechaussee      te 
Velp, geb. 11 Nov. 
1907 te A'dam. 
Gearr. 28-5-1942 te 
Velp. Verbleef na- 
dien     te     Arnhem, 

Scheveningen, 
Vught   en   6   Sept. 
naar   Oraniënburg, 
waar      hij      12-10- 
1944 nog is  gezien. 
Gevangen     nr.     te 
iVught   was   10278- 
Block   16. 

646 Adriaan    den   Engelse   te   Zeist,   geb. 
7-4-20   van    omstr. 
half November '44 
tot '28-1-45 in Bu-; 
chenwald en al- 
daar overleden. 
Nummer in Buchen- 
wald waarschijn- 
lijk   93292. 

647 Pier v.- d. Horst, geb. 19 Jan. 1902 te 
Sneek, gearr. 29 Juni 
1944 te Arnhem, 
gebracht naar 4e 
Koepel, is 7 of 8 
Juli naar Vught, 
afd. Scheveningen 
gebracht, waar hij 
tot September 1944 
is geweest. Van- 
daar naar Sachsen- 
hausen (Oraniën- 
burg) vandaar Fe- 
bruari 1945 naar 
Bergen-Belsen en 
daarna ontbreekt 
elk spoor. 

648 Gerrit Visser, gearr. te Hengelo op 
7-5-'41. Via Scheveningen overgebracht 
naar Schoorl. Van- 
daar weer via Sche- 
veningen overge- 
bracht naar Ora- 
niënburg eind Oct. 
1941. Uit Oraniën- 
burg begin April 
1942 vervoerd naar 
concentratiekamp 

Niederhagen We- 
welsburg bij Pader- 
born, aldaar, volt 
gens bericht van de 
SD op 29 Juni 1942 
gestorven. Wie kan 
ons mededeling doen omtrent de maan- 
den   doorgebracht   in   Niederhagen? 

* 

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). 

Mist Udat.   7 
er in Utrecht een fototentoonstelling werd 
gehouden van de gruwelen in de Duitse 
concentratiekampen en op het toegangs- 
bewijs vermeld stond: Vermakelijkheden 
Utrecht? 

enkele NSB-ers die pas vrijgelaten, maar 
nog niet berecht zijn, in Doesburg de eerste 
viool spelen in de plaatselijke verenigingen, 

zij het zelfs in hun hoofd haalden een frag- 
ment ten tonele te brengen en een huide- 
lied te zingen ter ere van de gevallen 
strijders  in  Mei  1940, 

de plaatselijke GOIW hierop reageerde met 
een ingezonden stuk in de plaatselijke 
bladen, 

dit stuk door een in bezettingstijd felle NSB- 
krant, geweigerd werd, omdat de redacteur 
niet accoord ging met de inhoud, 

in het Interneringskamp Duin en Bosch 
(gem. Castricum) de in Amerika ingezamel- 
de kleren voor oorlogsslachtoffers ver- 
deeld   worden   onder   de   gedetineerden, 

een van de gedetineerden in de gelegenheid 
werd gesteld, er een koffer vol van naar 
zijn vrouw in Edam te brengen. 

ADVERTENTIES 
Getrouwd: 

KAREL  WEINREICH 
en 

TRUDI DEEN. 
Hoorn, 9 Mei  1946. 
Kaasmarkt  10. 

Hoofd van 2-m.-school, Geref, 46 jaar, gezin 
van 10 personen, wenst gaarne een benoe- 
ming als onderwijzer in of nabij plaats met 
ULO en dhr. Huish. ond. Woning moet 
beschikbaar zijn. Brieven onder nr. 158 aan 
dit blad. 

Oud-LO-er zoekt voor zich en zijn vrouw 
(geen kinderen) in verband met zijn werk, 
met spoed een paar ongemeubileerde ka- 
mers met keuken of met gebruik van keu- 
ken te Rotterdam (liefst omgeving Hille- 
gersberg). Wie kan hem hieraan helpen? 
Brieven onder nr. 159 aan dit blad. 

Veehouder te Schoonhoven, vraagt voor 
spoedige indiensttreding een dienstbode, 
voor de waarneming van het gezin (man, 
vrouw, 1 kind van 4 jaar) en kaasmaken. 
Melken geen vereiste. Vrouw moet rust- 
houden.  Brieven  onder  nr.   160   a.  d.  blad. 

Oud-LO-er en KP-medewerker biedt zich 
aan als jachtopziener, reeds 4 jaar als zo- 
danig werkzaam geweest, in het bezit van 
aanstelling: onbez. rijksveldw., en volledige 
jachtuitrusting, bekend met rëewild en het 
vangen van roofgedierte, goede referenties. 
Brieven onder nr.  161  aan dit blad. 

Het Hoofd van de P.R.A. te Winschoten 
verzoekt een ieder, die inlichtingen kan 
verstrekken welke kunnen leiden tot vast- 
stelling van de identiteit van den gevan- 
gene van het kamp Vught, die in de maand 
Febr. 1943 door een S.S. kampbewaker, in 
de nabijheid van de zgn. Studentenbarak 
werd doodgeschoten, daarvan aan zijn 
dienst (H. J. Wicherstraat 10, Winschoten) 
mededeling te doen. Het is niet uitgesloten 
te achten, dat twee broers van den ver- 
slagene destijds eveneens als gevangene 
in Vught waren. Vermoedelijk behoorde de 
verslagene tot de zgn. „Bibelförscher" en 
was hij afkomstig uit het Noorden des lands. 
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Losse munmers 20 cent 

IETS UIT DE HISTORIE VAN DE 
VOORMALIGE VERZETSGROEP N.C. 
Zeer gaarne voldoe ik aan het verzoek van 
de Redactie van „De Zwerver" om in korte 
trekken de werkwijze en de doelstelling van 
het N.C. gedurende de Duitse bezetting w.eer 
te geven. 
Het z.g. Nationaal Comité ontstond als ge- 
organiseerde groep tegen het einde van '42, 
en was in het najaar van 1943 zover uitge- 
bouwd, dat men van een algemene lande- 
lijke verzetsorganisatie spreken kon. Dus 
juist in dezelfde periode, dat de meeste grote 
verzetsgroepen (behalve de illegale pers) 
ontstonden; is ook het N.C. gegroeid. Zijn 
kerngroep bestond uit personen, die allen 
sedert het begin van de bezetting indivi- 
dueel of in georganiseerd verband verzet 

-iiadden gepleegd, en die voelden dat een 
organisatie van grotere omvang gewenst 
was om dit verzet zo productief mogelijk te 
maken, 
O.a.  behoorden  tot  de  oprichters  van het 
N.C.: 
Wijlen M. F. Eikerbout vuit Eindhoven, werk- 
zaam bij de Philipsfabrieken die vooral op 
het gebied van spionnatje- en zenderwerk 
veel tot stand heeft gebracht, en in 1944 
onze kring ontviel, doordat hij door de S.D. 
gearresteerd werd. Nimmer is meer iets van 
hem vernomen. 
Wijlen Han Gelder, de bewonderenswaardi- 
ge verzetsman, die ook de stoot tot oprich- 
ting van het Studentenverzet heeft gege- 
ven, het bekende blad Ons Volk op zijn 
naam heeft staan. Ons Vaderland opricht- 
te, dat over de Duitse grens tot in de ar- 
beiderskampen in Duitsland gesmokkeld 
werd, en in Januari 1944 in een val van de 
S.D. liep, waarbij hij zich na enige van zijn 
belagers te hebben aangeschoten, van het 
leven beroofde, omdat hij niet het risico 
wilde lopen dat door hem zijn vrienden en 
medewerkers in gevaar zouden komen. 
Wijlen Mr. Denis Mesritz, de onvermoei- 
bare idealist, oprichter van De Toekomst, 
die in 194S in een concentratiekamp over- 
leed. 
Wijlen Jozef van Hövell van Wezeveld tot 
Westerflier, één der grote krachten van het 
studentenverzet. die eveneens in 1945 in een 
Duits concentratiekamp de dood vond. 
Deze mannen gedenken wij in grote eer- 
bied, in grote dankbaarheid voor het vele 
dat zij hun Vaderland en onze groep heb- 
ben gegeven. 
De oorspronkelijke kerngroep kwam in '43 
in contact met een reeds bestaande ambte- 
naren-organisatie, die de naam Nationaal 
Comité droeg en Zich graag wilde aanslui- 
ten. Zij stond mede onder leiding van Frits 
Nieuwenhuizen, die onder de haam Kol- 
man later secretaris van de Contact Com- 
missie der Illegaliteit werd, en in 1945 werd 
gearresteerd en gefusilleerd. Zo kwam de 
gehele organisatie aan de naam N.C., die 
later bij anderen enig misverstand heeft 
gewekt, doch niet meer was dan een for- 
mulering,  waarin  het  streven om  van  het 

verzet een waarachtig nationale zaak te 
maken, werd uitgedrukt. Aanvankelijk be- 
streek het N.C. voornamelijk twee sectoren 
uit het maatschappelijk leven: de ambtena- 
ren en de industrie. Deze laatste werd van 
twee zijden benaderd: zowel van werkge- 
vers- als van werknemarszijde. Bij dit laat- 
ste heeft de z.g. Bakker-groep, geleid van 
Haarlem uit, bijzondere verdiensten gehad 
door haar uitnemende medewerking om vat 
te helpen krijgen op de industrie-arbeiders. 
Later werd het *werk ook hog tot andere 
groepen uitgebreid, zoals de boeren, speci- 
aal in agrarische provincies als Friesland, 
de middenstand in de grote steden, vrou- 
wenorganisaties in bgt gehele land etc. 

liéSii 

De „Vecboercentrale" aan de Waldorpstraat te Den 
Haag. Langen tijd het centrale punt van het N.C. 

De leidende gedachte in het N.C. was, dat 
door samenwerking en solidariteit met 
eenvoudige middelen zeer veel bereikt 
moest kunnen worden, en dat voor het sti- 
muleren van een juiste verzetshouding op 
alle terreinen een "gedegen voorlichting 
noodzakelijk was. 
Derhalve werd het volgende organisatie- 
schema ontworpen: 

a. ergens in Nederland een centraal punt; 
dat met alle middelen en langs alle we- 
gen trachtte, om van de door den be- 
zetter beraamde en uitgevoerde maat- 
regelen op de -hoogte te geraken, en 
een tegentactiek te ontwerpen. Dit cen- 
trale punt uit alle delen van het land 
doorlopend bereikbaar, met inachtne- 
ming van strenge veiligheidsmaatrege- 
len. Direct contact van de topgroep rtKit 
dit centrale punt; 

b. indeling van het land in zes districten, 
die ieder werden bewerkt door een in- 
specteur, die in zo'n district een aantal 
ongelijksoortige  contactpunten had; 

c. wekelijks contact van de topgroep met 
alle inspecteurs, waar alle gebeurlifk- 
heden en te verwachten gebeurlijkheden 
behandeld werden,   instructies   werden 

gegeven, enz., waarna de inspecteur 
zijn district vijf dagen lang afreisde, 
met zijn contacten alle problemen be- 
handelde, en nieuwe problemen mee 
naar het centrum bracht; 

d. snelwerkende transportdienst voor be- 
richten en materialen. 

Om een indruk te geven van de aard der 
werkzaamheden, volgt hier onder een greep 
uit de z.g. „waslijsten", die één tot drie maal 
per week het gehele land doorgestuurd 
werden. 

5-6-44. 
De controle op stations en in treinen wordt 
steeds ernstiger. ledere werker moet zich 
voorbereiden op alle mogelijke vragen be- 
treffende zijn werkkring, zijn chefs, het doel 
van zijn reis, enz. enz. 
Fouillering komt de laatste tijd zeer regel- 
matig voor. 
Burgemeesters, die door den bezetter ge- 
prest worden om opgave te doen van de 
bedrijven in hun gemeente, kunnen steun 
vinden bij het Departement van Binnen- 
landse Zaken. Volgens den Duitsen refe- 
rent van dit departement ligt het verstrek- 
ken van zulke gegevens n.1. niet op de weg 
van den burgemeester, Aan Duitse autori- 
teiten behoeven géén algemene gegevens 
uit de bevolkingsregisters te worden ver- 
strekt; d.w.z. dat zelfs officieel het geven 
van lijsten ongewenst wordt geacht. 
De stationsomroep in Nederland staat ten 
dienste van de S.D. Men zij dus uiterst 
voorzichtig met oproepen aan reizigers, om 
zich b.v. in verband met ziekte van een 
familielid onverwijld naar huis te bege- 
ven. Enz. 

10-7-44. IfW*, 
De animo, waarmee allerwege gespit wordt, 
is bedroevend en teleurstellend. Te be- 
droevender, wanneer men weet, dat offi- 
cieel bevelen tot spitten, die niet van den 
Beauftragts (via burgemeesters e.d.) afkom- 
stig zijn, zelfs zonder meer genegeerd kun- 
nen worden. Enz. 

Deze waslijsten,werden eveneens aan véle 
bladen verstrekt. 
Men ziet, dat niet op een of andere tech- 
nische sector van het verzet gespeciali- 
seerd werd, doch dat het verzet in zijn al- 
gemeenheid te stimuleren en te bevorderen 
het doel van de organisatie was. 
Dit is op duidelijke wijze neergelegd in de 
z.g. „tien punten" van het N.C., die in zeer 
beperkte mate aan de provinciale contact- 
punten van het N.C, werden uitgereikt. Ik 
citeer hieruit kortheidshalve: 
BEVORDERING VAN EENDRACHT 
EN VRIJHEID. 
Na voöropstelling van de stellige verkla- 
ring van onbaatzuchtigheid van eiken mede- 



werker geven wij te kennen, dat wij ons 
ten doel hebben gesteld om met alle kracht 
te bevorderen: 

a.    de geestelijke eendracht van ons volk; 

' b.    de bevrijding van ons Koninkrijk in en 
buiten Europa enz. 

Wij zien onze practische arbeid gelegen in: 

I. Het verbreiden, verduidelijken en ver- 
wezenlijken  van  de   idee  van  niet-sa- 

.menwerking   (non-coöperatie)   met   den 
overweldiger, 

II, Het prikkelen en aanvuren van de zelf- 
activiteit van een zo groot mogelijk 
aantal Nederlanders om alleen oi in 
groepsverband methoden en' middelen 
te zoeken en toe te passen, waardoor 
het nuttig effect van maatregelen van 
den vijand wordt opgeheven of ver- 
kleind, die voor de onafhankelijkheid 
en de zelfstandigheid van ons Land en 
Volk schadelijk zijn; enz. 

V. Het versterken van het besef, dat door 
bereidheid tot samenwerking het alge- 
mene doel het best wordt gediend en 
de mogelijkheid van eigen activiteit 
wordt vergroot; enz. 

X. Het waar en wanneer mogelijk onder- 
nemen van andere werkzaamheden, die 
het bereiken van het gestelde onder 1. 
2 en 3 kunnen bevorderen, enz. enz. 

De N.C. heeft er dus steeds naar gestreefd 
om de verzetsgedachte bij zoveel mogelijk 
personen ingang te doen vinden en om 
steeds weer afzijdige personen en bevol- 
kingsgroepen te wijzen op hun plichten en 
de talloze mogelijkheden van verzet. Het 
N.C. wenste te. voorkomen, dat het verzet 
het werk zou worden van een geheel naast 
de samenleving staande groep,- derhalve 
bemoeide het zich intensief met de „legale" 
wereld. 

Een voorbeeld: 
In 1943 hield de Directeur Generaal der 
Voedselvoorziening, Ir. S. Louwes een rede, 
waarin hij door hun onvolledigheid mislei- 
dende cijfers gaf over de export naar Duits- 
land. Het vertrouwen in de persoon van 
Louwes was toen vrij algemeen, en toch 
voelde men dat er met die rede iets mis was. 
Een V.V.O.-commissie uit het N.C. verza- 
melde toen met behulp van de bestaande 
contacten op het Rijksbureau alle materiaal 
over de voedselsituatie, en stelde een rap- 
port samen. Hieruit konden conclusies wor- 
den getrokken over wat de Nederlander 
wèl, en wat hij niet moest inleveren. De 
niet geheime gedeelten ui het rapport wer- 
den ruim verspreid, o.a. onder de illegale 
bladen, terwijl het volledig materiaal aan 
enige sleutelfiguren in den lande en aan 
de Regering te Londen werd bekend ge- 
maakt. 
Met al dit materiaal als basis werd een 
campagne onder de boeren begonnen, die 
vooral in Friesland een succes werd. en 
ook later nog veel vrucht afwierp. 

Het N.C. heeft zich steeds op het stand- 
punt gesteld, dat hel zich niet op gespe- 
cialiseerd terrein moest begeven, dat door 
andere goed-werkende organisaties werd 
bestreken, zoals b.v. de uitreiking van bon- 
kaarten, de steunregeling e.d. Het heeit er 
altijd naar gestreefd dat het gezag van ge- 
vestigde organisaties als de L.O., het N.S.F 
enz. hoog gehouden werd, opdat het werk 
zo overzichtelijk mogelijk zou worden en 
er geen concurrentiestrijd zou ontstaan 
Lacunes trachtte het echter op te vullen, 
liefst   in   samenwerking   met   anderen.    Zo 

richtte het in Den Haag een falsificatiecen- 
trale óp, die later als „het bureau van Sjef" 
zeer bekend zou worden om haar snelle en 
efficiënte werkwijze en nam een groot deel 
van de strijd om de Z-kaarten op zich, 
waarbij het verbindings- en transportappa- 
raat op een zeer zware proef werd gesteld. 
Behalve door persoonlijk contact bewerkte 
het N.C. verschillende bevolkingsgroepen 
door speciale voor hen geschreven bro- 
chures, o.a. een vfij bekend geworden amb- 
tenarenbrochure. 
Het N.C. was een voorstandster van „bun- 
deling" van het verzet, echter niet van een 
willekeurige bundeling, zoals wel eens een 
verwijt heeft geklonken. Zolang de snelheid 
en de doelmatigheid van het verzet méér 
steeg, dat het risico door het leggen van 
nieuwe contacten verhoogd werd, was het 
N.C. zeer zeker vóór „bundelen". 
Het heeft dan ook zeer geijverd voor de 
tot-stand-koming van de „kern", die zo 
lange tijd wekelijks de vertegenwoordigers 
van de landelijke groepen te Amsterdam 
bijeen bracht, en waar zoveel misverstand 
is opgeruimd en vruchtbare samenwerking 
op illegaal technisch terrein geboren. Als 
voorbeeld noem ik even een klein besluit, 
dat in 1944 genomen werd: alle illegale 
groepen zouden tegelijkertijd één gelijk- 
luidend vlugschrift tegen de grote arjjeids- 
inzetcampagne van Goebbels verspreiden 
over geheel Nederland; hierdoor kon een 
oplage van één millioen verkregen worden! 
Een ander voorbeeld: 
Een plan om op hetzelfde moment over ge- 
heel Nederland een actie tegen de arbeids- 
bureaux te beginnen, waarbij de archieven 
op diverse plaatsen zouden worden ^ge- 
kraakt", verbindingen worden vernietigd 
en hooggeplaatste collaborateurs zouden 
worden ontvoerd, dat alles tegelijk met een 
perscampagne, werd door Dolle Dinsdag 
achterhaald. Zulke plannen konden door sa- 
menwerking binnen de sfeer der realiteit 
worden gebracht. 

Na September 1944 legde het N.C. zich er op 
toe om de toen gevormde driehoek LKP- 
RVV-OD te steunen in zijn voorbereiding op 
de omslag en belandde zo in het NBS-vaar- 
water, met de daaraan verbonden bekende 
desillusies. 
Door de slechte verbindingen in deze laat- 
ste maanden kon het systeem met de we- 
kelijks heen-en-weer reizende inspecteurs 
en de driemaal-wekelijkse bericht- en 
transportdienst niet worden gehandhaafd, 
zodat het contact met de provinciën, de 
voedingsbodem van de organisatie, zeer 
veel slechter werd. Persoonlijk contact van 
het centrum uit vond gelukkig nog af en 
toe plaats en van tijd tot tijd konden de 
richtlijpen nog worden doorgezonden. Eén 
van de laatste richtlijnen was: mede te 
werken tot de vorming van plaatselijke ad- 
viescommissies uit de illegaliteit, die na de 
bevrijding het wettig gezag zouden kunnen 
steunen met raad en daad. 

Wat de verhouding tot andere organisaties 
betreft, met het N.S.F., dat om de 14 dagen 
samen met het N.C. het beleid vaststelde, 
het Medisch Contact, de groep van Gerrit 
Jan van der Veen, het Studentenverzet, Je 
Maintiendrai. Ons Volk, De Toekomst, en 
vooral de Bakker-groep, bestond een zéér 
nauwe band. 
Het N.C. heeft zichzelve na de bevrijding 
als organisatie opgeheven, doch de N.C. 
vertegenwoordigers uit diverse delen va.i 
het land komen nog een enkele maal bijeen 
om van gedachten te wisselen en verheugen 
zich in de tijdelijke herleving van de unie- 
ke sfeer der illegaliteit. 

E. P. WELLENSTEIN. 

Land 
aan de rivier 

Schier onmerkbaar stuwen de rivieren, 
welke Noord en Zuid gescheiden hou- 
den, haar water naar de zee. Vredig, 
bijna nietig, liggen ze tussen haar zon- 
dige oevers. 
Zo slingeren door het zomers landschap 
als zilveren linten de rivieren. Ter 
weerszijden strekken zich de vruchtba- 
re uiterwaarden, waarin het vee graast 
en een weelde van bloemen openbloeit. 
Een diepe rust gaat er uit van dit land 
aan de rivier. Als nutteloos liggen de 
kribben in het spiegelend vlak. 
Vergis u niet in de kracht van dat stil- 
le water. Er trekt een stroom door, waar- 
van ge de kracht eerst ervaart wanneer 
de beschermende luwte der kribben u 
verlaat. 
Wie hier de overkant wil bereiken moet 
stroomopwaarts gaan om op de juiste 
plaats te kunnen landen. De rechte lijn, 
aan het rivierlandschap vreemd, kan 
ook geen diensten doep bij het overste- 
ken van de stroom. , 
Welk een ontzaglijk grote rol hebben de 
rivieren in de bezettingstijd in het ver- 
zetswerk gespeeld. Vooral in dat laat- 
ste halve jaar, toen aan de overzijde 
de vrijheid lokte en hier de vijand nog 
heerste in al zijn brute machtswellust. 
In ranke vaartuigjes zijn ze naar de 
overkant getrokken, de lieden, die het 
hier niet meer konden houden. Maar 
velen ook zijn telkens en telkens weer 
gegaan om verbindingen tot stand te 
brengen en geallieerde vliegers of pa- 
rachutisten naar het grote leger terug 
te voeren. 
Hoe menigmaal zijn de naar zee lopen- 
de rivierarmen de uitvalspoort geweest 
voor hen die naar Engeland wilden 
oversteken. 
Ze maken een scheiding onze rivieren. 
Het volk erboven is anders geaard dan 
er beneden. Toch hebben diezelfde ri- 
vieren het mogelijk gemaakt, dat er con- 
tact kon blijven bestaan. Ze maakten 
ons niet alleen duidelijk het bestaande 
verschil, ze deden ons ook meer dan 
ooit gevoelen, dat deze onderscheiden 
delen ondeelbaar bijéén horen. 
Ook in het land beneden de rivieren 
leefde dezelfde geest van verzet als in 
het Noorden. De geschiedenis van L.O. 
en K.P. is er niet minder rijk dan elders 
in den lande, al draagt deze zeer zeker 
een eigen cachet. 
Wie een rivier wil passeren moet de 
kracht van het water kennen, anders 
komt hij verkeerd uit. Wie de verzets- 
geschiedenis van het Zuiden wil schrij- 
ven zal de geest der Zuiderlingen moe- 
ten verstaan. 
De pont, waarmede de Gedenkboekcom- 
missie de overkant wil bereiken heeft 
zich tegen de stroom opgeworsteld. Zui- 
derlingen zorgt ervoor, dat er voldoen- 
de stuwkracht in de rivier zal zijn om 
ons vaartuig veilig aan de overkant te 
doen belanden. 

Ad. 
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STOOTTROEPGEEST 
Wanneer men hoort praten over de spe- 
ciale en aparte mentaliteit, welke in de 
Stoottroepen leeft, vraagt men zich af in 
hoeverre deze mentaliteit verschilt van die, 
welke heerst in andere onderdelen van de 
Koninklijke Landmacht. Ook vraagt men 
zich af welke de oorzaken zijn van het 
ontstaan van deze aparte geest. Een feit is 
immers,    dat    deze   geest   bestaat   en   een 

.. in ouecals en sommigen met klompen aan 

apart cachet heeft gegeven aan lederen 
man, die bij de Stoottroepen was. Ik zal 
trachten een duidelijk beeld te geven van 
het ontstaan en de ontwikkeling van ons 
Regiment, waarbij dan tevens zal blijken, 
hoe deze Stoottroepgeest zich in gelijke 
geest ontwikkelde. 
Ik ga dan eerst terug naar de bezettings- 
tijd, die afschuwelijke tijd, toen ons gehele 
land  nog  zuchtte onder de  druk van  den 
Duitsen   bezetter.      Over   het   gehele   land 
waren verzetsorganisaties actief en er be- 
stond in het algemeen  een vruchtbare sa- 
menwerking en iedere verzetsman streefde 
er   naar   door   hechte   kameraadschap   en 
eendracht   het   maximum   aan   resultaat   te 
bereiken. Men vocht gezamenlijk onder hef 
motto: „Weg met den mof" Zo was  het in 
het Zuiden, Westen, Oosten en Noorden. Uit 
ervaring weet ik, dat de samenwerking tus- 
sen   de  verzetsorganisaties  in  het   Zuiden 
behoorlijk was  en  dat  de  kameraadschap 
op een hechte basis gegrondvest was. 
In  begin  September   1944 — wie  herinnert 
zich  niet  deze  enerverende  tijd — volgde 
de gehele wereld met spanning de opmars 
van  de geallieerde  legers  door  België  en 
iedereen  verwachtte,   dat   de   mof  spoedig 
ook uit ons land verdreven zou zijn   Grote 
teleurstelling was er dan ook toen het ot- 
fensief  stokte.  Alleen  het  Zuiden  van  ons 
land genoot het grote voorrecht bevrijd te 
zijn en niet het minst de mannen en vrou- 
wen van het verzet, die hun steent) e aan 
de   bevrijding   hadden   bijgedragen. 
De komst van de geallieerde legers beteken- 
de echter meteen het einde van de illega- 
liteit.  Wij   beseften   allemaal,   dat   het   nu 
gedaan   was   met   optreden   onder   eigen 
verantwoordelijkheid  en  dat  er  een  einde 
was gekomen aan de vijfjarige strijd op het 
ondergrondse    front,    waarbij    honderden 
verzetslieden   gevallen   waren   en   andere 
honderden  hun  leven op  het spel  hadden 
gezet    De   plotselinge   verandering   in   de 
situatie maakte, dat er een massa illegale 
werkers opdoken, die jaren lang niets an- 
ders gedaan hadden dan uit liefde voor het 
Vaderland    den 'mof   bestreden   met   alle 
mogelijke  middelen.   Allemaal  mensen,  die 
door vijf jaren bezetting het stuur in zekere 
zin waren kwijt geraakt, maar wier geest 
en   strijdvaardigheid   onverzwakt   was   ge- 
bleven. Zij zagen, dat het overige gedeelte 
van  het  Vaderland   nog   in   groot   gevaar 
was. Zij zagen, dat er nog een enorme taak 
lag  n.1. de bevrijding van het gehele land, 
waar   toen   nog   huis   en   haard   bedreigd 
werden.  De  leiders  van  de  verzetsorgani- 
saties beseften dat dit waarlijk, een gro0'' 
se taak (yvas en zo werd besloten om de il- 
legale werkers op te vangen en samen te 
bundelen om zo het militaire deel van ille- 
gaal vechter, legaal vechter te doen wor- 
den. 
Zo ontstonden de Stoottroepen. Eerst in 
Limburg waar in Maastricht de basis werd 
gelegd voor het latere Regiment Limburg, 
enkele dagen later in Veghel waar de eerste 
steen werd gelegd voor het latere Regiment 
Brabant. Er heerste een geweldige geestdrift 
en drang naar eenheid. Hier was de kans 

voor den ex-illegdle om den mof op legale 
wijze te bestrijden en tegelijk te helpen 
aan de bevrijding van de rest van ons Va- 
derland. De leiders zagen duidelijk, dat 
deze kans aangegrepen moest worden en 
zij aarzelden niet. Men maakte van de 
Stoottroepen een militaire eenheid en over- 
leg werd gepleegd met Z.K.H. Prins Bern- 
hard. Ook zijn vooruitziende blik zag grote 
mogelijkheden en nadat deze nieuwe for- 
matie aanvankelijk „Koninklijke Patrouille" 
(K.P.) had geheten, werd zij half October 
1944 tot legerformatie als „Koninklijke 
Stoottroepen". 
Reeds enkele dagen na de oprichting bleek, 
dat de leiders goed gezien hadden. Zij 
gebruikten dit militaire systeem om de 
vrijbuiters (ip gunstige zin) op te nemen 
en in het militaire verband de mannen een 
heropvoeding te geven om hen zodoende 
langzamerhand naar de legale weg terug 
te voeren. 
Terwijl veelal alles wat buiten de Stoot- 
troepen stond blijk gaf van arbeidsschuw- 
heid en in -een zekere apathie wachtte op 
de dingen die zouden komen, werd door de 
Stoottroepen onverpoosd gewerkt, dag en 
nacht. Niets was hun te veel. Zij toonden 
een mentaliteit te bezitten, die volkomen 
nieuw was. De geestdrift was onverzette- 
lijk, zij bouwden aan het nieuwe Neder- 
land. De leiders streefden er naar om in 
deze militaire formatie den juisten man op 
de juiste plaats te brengen en den soldaat 
te zien als mens. Alles werd opgebouwd 
op de grondslag van kameraadsohappe- 
lijke discipline. De man in de troep voelde 
dit zuiver aan en offerde zich geheel op. 
Hij droeg zijn ideeën naar buiten uit en 
spoedig  sprak  men van  „Stoottroepgeest". 

We kregen uniformen, voeding en .. . sigaretten 

De leiders hadden inmiddels contact op- 
genomen met de geallieerde legerleiding, 
die gaarne bereid bleek van de diensten 
van de Stoottroepen gebruik te maken. Zo 
bestond het. dat reeds op 5 October 1944 

' de eerste compagnieën naar het front ver- 
trokkefl. Aanvankelijk nog in overalls en 
sommigen met klompen aan, zaten de man- 
nen van Regiment Limburg in de modder 
aan het front bij Gengelt, terwijl de eerste 
compagnie van Regiment Brabant in de- 
zelfde omstandigheden aan de Waal bij 
Dreumel en Wamel zat. Wat deerde hun 
modder, regen, sneeuw en koude? In de 
rest van ons Vaderland heerste de Duitse 
terreur op nooit gekende wijze. Het was 
w:eliswaar een nog niet erkende leger- 
groep zonder voeding, zonder uniformen, 
zonder rang- en onderscheidingstekens, 
zonder geldelijk gewin, maar het waren 
idealisten, al deze mannen. Tegen alle 
moeilijkheden   en   'tegenwerking . in   werd 

volgehouden. Vrijwilligers stroomden toe 
en men vroeg zich op een bepaald moment 
af, waar plotseling al deze illegale wer- 
kers vandaan kwamen. Een strenge selectie 
werd doorgevoerd.' De geallieerden waren 
echter nogal wantrouwig ten opzichte van 
de Binnenlandse Strijdkrachten, gezien hun 
ervaringen in Griekenland, Frankrijk en 
België. Zodoende werd de Stoottroepen de 

... onder dezelfde omstandigheden 
bij Dremmel en  Wamel 

eerste tijd geen hulp geboden en van Ne- 
derlandse instanties was niets te verwach- 
ten.  Alleen  Prins  Bernhard  gaf  zijn  abso- 
lute en daadwerkelijke steun. Er werd de 
eerste weken getraind op droog brood en 
jam. Maar de gedachte aan onze makkers 
in   de   concentratiekampen,   die   daar   een 
duizendmaal   erger  lot   ondergingen,   deed 
ons alle narigheden vergeten. 
In de eerste dagen van October 1944 vielen 
reeds de eerste helden aan de Waal en in 
Limburg.   Zij   gaven   vrijwillig   hun   leven 
voor   Neerland's   vrijheid,    slechts    luttele 
dagen  na  de  bevrijding.   Een  der  eersten 
was   Sergeant   Dautzenbsrg,    die    wegens 
zijn  heldhaftig  gedrag  posthuum  door  de 
Amerikaanse legerleiding met de „Bronzen 
Ster" werd vereerd. Bij  de onderscheiding, 
schreef Generaal Simpson „Zijn onzelfeuch- 
tig gedrag en toewijding weerspiegelen niet 
alleen  zijn  eigen  grote  verdiensten,   maar 
ook die van zijn land." 
In  November   1944  lieten   de   geallieerden, 
die naast onze jongens  de frontlijn bezet- 
ten,  hun  wantrouwen varen  en   schakelde 
de  Sloottroepen  gelijk  met  de   geallieerde 
soldaten. Regiment Limburg werd ingedeeld 
bij   de  Amerikanen,   Regiment   Brabant  bij 
de Engelsen. De eerste slag was gewonnen 
Wij kregen uniformen, voeding en siga- 
retten.  De  lange  winter  door werd  wacht 
gehouden   aan   onze   rivieren   en   toen   de 
geallieerden in het voorjaar van  1945 hun 
offensief hervatten, waren  de Stoottroepen 
afgericht  en  gingen   mee.   De   opmars  in 
Duitsland    zag    vele   Stoottroeponderdelen 
in de voorste linies en zo drongen zij diep 
in  het  vijandelijk  gebied  door.  Terwijl   in 
bezet Nederland de KP-patrouilles den mof 
bestreden, groeide in het Zuiden een nieuw 
leger  uit  de  soldaten van  het  eerste  uur. 
In het begin van  1945  werd het Regiment 
Stoottroepen  door  de Regering erkend als 
het  eerste  nieuwe  Regiment  van  de   Kon 
Landmacht.   Op   10  Maart   1945   schreef  A. 
den Doolaard, de bekende radiospreker in 
ons  lijfblad   „Strijdend  Nederland":   „Jullie 
zijn  de  zonen  vfin  een  nieuw  Nederland, 
dat in  smart geboren wordt, jullie zenden 
niet   alleen   patrouilles   uit   door   het   Nie- 
mandsland, dat op de stafkaart is aangete- 
kend, giaar jullie zwerven ook klaar wak- 
ker   en   tot   daden   gereed   door   het   Nie- 
mandsland van de nieuwe tijd. Jullie zijt de 
Stoottroepen naar  het nieuwe  Nederland." 
En   toen   H.M.   de   Koningin   in   Maart   1945 
bij  haar tocht door Zuid-Nederland in Til- 
burg   grote   eenheden   van   ons   Regiment 
stram   zag   defileren,   klapte   H.M.   enthou- 
siast in haar handen en zeide tot de om- 
staanders: ^Waarom klappen jullie niet. Ik 
wist niet, dat mij  zoiets geschonken was." 
Thans  staan  de  Stoottroepen  in   Indië.  De 
Stoottroepgeest zit er-nog steeds in en ons 
Ille Bataljon heeft de  eerste verliezen ge- 
leden op Banka. Ook hier bijten de Stoot- 
troepen  de  spits  af.   Maar  zij   gaan  door, 
onversaagd en  volhardend.  In  het belang 
van   de   opbouw   van   ons   Rijk,   waarvoor 
geen  offer te  zwaar  is. 

MALAYA, Febr.  1946. 
GIEL. 



de 
douenóie 
pkuik? 

Neerlands Pariisanen 
door Ben M. Kosier 

Uiigeverij De Eik,   Antwerpen. 

De uitgever van dit werk bewees den 
schrijver geen dienst door het aan te 
kondigen als een boek, waarop sinds 
de bevrijding wordt gewacht. Het wordt 
ontroerend, fel realistisch en van sug- 
gestieve kracht genoemd. Wij willen niet 
ontkennen, dat dit boek zeker van ta- 
lent getuigt. Doch helaas moeten wij 
ook hier weer constateren, dat het in tal 
van opzichten tekort schiet. 
Wij willen enkele van onze bezwaren 
noemen. Het organiseren van een ver- 
zetsgroep ziet de schrijver wat al te 
simplistisch. Hij rekent niet met het feit, 
dat dit alles langzaam groeide en niet 
onmiddellijk een sluitend geheel was. 
Daarnaast dringt hij onvoldoende in de 
zielsgesteldheid van onze ,.jongens" 
door. Van een strijd met zichzelf, bij al- 
les wat er moest gebeuren vinden wij 
weinig of niets terug. Het waren geen 
helden, die geen vrees kenden en zon- 
der moeite het eigen „ik" op de achter- 
grond konden stellen. Wel vinden wij in 
dit boek bij Nap éénmaal een zenuw- 
crisis, doch die komt teveel uit de lucht 
vallen en te weinig vinden wij in zijn 
voorgaande daden de aankondiging 
daarvan. 
Ook de geestelijke instelling van velen 
der KP-ers kon de schrijver niet benade- 
ren. Dé drang van het christelijk levens- 
beginsel ontbreekt vrijwel geheel. Merk- 
waardig is het daarom, dat allen in het 
aangezicht van de dood een geheel an- 
der beeld te zien geven. Hier wordt naar 
onze mening door den schrijver een po- 
ging gedaan zijn boek in overeenstem- 
ming te brengen met hetgeen hij weet 
omtrent de laatste uren van zovelen on- 
zer gevallenen, zonder dat ditzelfde be-' 
ginsel — althans bij een aanzienlijk aan- 
tal hunner — ook de drager van al hun 
daden was. Merkwaardig is de toespraak 
van Nap tot zijn medegevangenen als 
zij de dood voor ogen zien. Daaruit zou 
men de indruk krijgen alsof vrijwel al- 
le K.P.-ers zijn voortgekomen uit de ge- 
zinnen der werklozen, iets wat de schrij- 
ver in zijn boek natuurlijk niet volhoudt. 
Voorts vinden wij in dit werk te weinig 
de historische gang der dingen vastge- 
houden. Er wordt te weinig rekening ge- 
houden met de omstandigheden zoals 
die in het begin van de oorlog waren en 
zoals zij zich bij het eind openbaarden. 
Dat de schrijver weigert het verzet van 
Neerlands Partisanen. te beschouwen 
van een hoge troon is zijn goed recht, 
maar wij kunnen niet accepteren dat hij 
de zaak bekijkt van een niveau, dat o.t 
te laag ligt. 

RED. 

£FAS 
WECK... 

De pers schreef deze week hoofdzakelijk over de 
verkiezingen. Men kon zien, dat de redacties, blij 
waren drie keer met een blad in dubbel formaat 
te mogen verschijnen. De oude berichten konden 
nu tenminste eens opgeruimd worden. En voor de 
rest zong ieder vogeltje zijn verkiezingsliedje, zoals 
het gebekt was. 
En het zong voor toehoorders, die dat liedje allang 
kenden. 
Zoals de verkiezingsbijeenkomsten door mensen 
bezocht werden, die toch wel op de organiserende 
partij zouden stemmen, zo lazen ook zij, die geen 
stemvoorlichting meer nodig hadden, de propagan- 
da-stunts in het blad hunner politieke keuze. 
Waarmee maar gezegd wil worden, dat alle pro- 
pagandakosten, de zendtijd en de papierstroom 
vrijwel overbodig waren. Uiteindelijk is toch de 
crème de la crème van de candidaten gekozen. 
Want wie zou nu stemmen op een partij, met welks 
program hij het niet eens is. 
Aardig was deze stelling getypeerd in de Typhoon 
van 11 Mei, waar in de rubriek „Stekeltjes" het 
volgende stond: 

„Het wordt goed in Nederland, ledere 
avond ah ik mijn bus leeg haal en ik 
kom met een pak verkiezingslectuur de 
kamer binnen, dan zeg ik: „Vrouw, nog 
een kleine week en we gaan het aardse 
paradijs  binnen"." 

En nu hebben we een volksvertegenwoordiging naar 
ieders keuze  en  zullen we moeten afwachten...... 
Hetzelfde  blad schreef: 

„Laten wij het eerlijk erkennen. Jlet be- 
vrijdingsfeest te Zaandam kenmerkte zich 
dit jaar niet door het geweldig enthou- 
siasme van het vorig jaar. Enerzijds is 
dat begrijpelijk. Wanneer men een lange 
weg met een zware last op de schouders 
heeft afgelegd en eindelijk het doel heeft 
bereikt en de last kan worden neerge- 
worpen, dan zal de vreugde groter zijn, 
dan wanneer men. een jaar later, die weg 
vrij en zonder last op de rug eens langs 
wandelt." 

Men heeft toch ook onbegrijpelijke optimisten in 
onze krantenwereld, om nu al te kunnen spreken, 
van een wandeling zonder lasten. Het kan ook 
zijn, dat schrijver dezes het somber inziet, want 
hij hield het afgelopen jaar niet van „wandelen". 
Hij had nog genoeg aan de zware wandeling in 
de bezettingsjaren. Een wandeling, waarvan voot 
velen het herstel der gevolgen nog niet verzekerd 
is. Leest U maar,  „Vrije Stemmen", van  13  Mei: 

„Er zijn al zoveel schone, ware, en ont- 
roerende woorden gesproken ter intentie 
van de beste zonen van onze natie die 
hun leven offerden op het altaar des 
Vaderlands, tot troost van hen en haar, 
die achterbleven, er werden monumenten 
opgericht, of zij zullen opgericht worden, 
er werden bloemen en kransen gelegd op 
de graven dèr slachtoffers. Doch al deze 
betuigingen van piëteit en medeleven kun- 
nen de morele plicht niet omzetten in een 
gewaarborgd recht, dat de nabestaanden 
en invaliden, voor zover nodig, een veilig 
bestaan wordt verzekerd. En dat is nood- 
zakelijk,  het moet en zal geschieden!" 

Dat dit inderdaad een ereplicht (woord met nare 
herinneringen)  voor ons volk  is, bewijst een zin- 

snede uit een prima ingelicht artikel van de „Ken- 
nemer Koerier" dd.  13 Mei: 

„Maar zeker is ook de houding van het 
volk in niet geringe mate beïnvloed door 
hen, die de spits afbeten in het verzet." 

Een volk, dat zoveel buitenlandse complimenten 
krijgt over zijn heldhaftige houding in bezettings- 
tijd mag zeker zijn toenmalige voorbeeldgevers 
niet vergeten. 
De „buldog" uit die tijd, Winston Churchill, heeft 
het deze week bij zijn bezoek" ook gezegd en wat 
„Winny" zegt is waar. Overigens houden we niet 
van heldenverering en daar leek de ontvangst van 
dezen groten man wel iets op. Men kan ook te luid- 
ruchtig in zijn dank worden. Fijn, dat Churchill 
zelf alles nogal gemoedelijk opnam en ons nog een 
lesje gaf. Het Haarlems Dagblad van 11 Mei legde 
daar de nadruk op: 

,,Jiij bracht nog meermalen zijn gehoor 
aan het lachen Jn een rede, die niettemin 
een voorbeeld van inhoud en welsprekend- 
heid mocht heten. Kunnen onze leidende 
mannen ook niet eens gemoedelijk zijn, 
en lachen in een .redevoering bij een 

■   officiële ceremonie." 

Er was nog een andere heldenverering deze week' 
en daarover schreef de Nieuwe Apeldoomsche 
Courant van 11 Mei: ' 

„Onze gedachten gaan naar de Moeders, 
zij gaan naar alle Nederlandse Moeders, 
die immers in de jaren van bezetting de 
heldinnen  zijn  geweest." 

Wat hebben ze gevochten, al die vrouwen, en 
wat vechten ze nog, b.v. tegen de zwarte handel. 
Een lezer van De Gelderlander stelt in het num- 
mer van 7 Mei, dit voor: 
„De gifhandel is na de geldsanering als onkruid 
ooorlgegroeid, doordat velen het als een gemak- 
kelijke verdienste beschouwen. Waarom geen anti' 
gifhandelbond opgericht?, zo vraagt ons een lezer. 
Pas wanneer we van de zwarte handel bevrijd zijn,. 
kan in ieders behoefte beter voorzien worden." 
Waar twee Nederlanders zijn, wordt een bond 
opgericht. Kunnen we deze polyp in ons leven niet 
individueel aanpakken? Er zijn al zovelen, die door 
geldgebrek gedwongen zijn, dit beest te bestrijden. 
Waarom dan een bond? Zullen we het ieder voor 
onszelf proberen? 
Mogen we dan tot slot een berichtje geven uit 
het Utrechtsch Katholiek Dagblad van 9 Mei, 
waarbij we ons afvroegen, wat het opruimen van al 
die Nederlanders aan de Duitsers (i.c. aan onszelf) 
moet  hebben gekost: 

„Naar we in het Centraal rapport over 
het nieuwe stadsplan van Rotterdam aan 
de Rotterdamse Gemeenteraad lezen, heb- 
ben de kosten van puinopruiming reeds 
ƒ 46.500.000 bedragen." 

Hij, die puin en het veld ruimt, betaalt de kosten... 
Laten we het hopen. 

P.   P. 

Reciificaiie 
Onder het gedicht in .,De Zwerver" van 
2 Maart Nr. 9 staat abusievelijk de on- 
dertekening: de R. 
Dit moet zijn: H. van R. 
Bij hel gedicht „Tuchthuis" van Jet R., 
gepubliceerd in ,.De Zwerver" van 16 
Februari Nr. 7, verzuimden wij te ver- 
melden, dat dit gedicht was overgeno- 
men uit:  „Appèl". 
Wij   bieden   hiervoor   onze   verontschul- 
digingen aan. 
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Wij herinneren ons allemaal de schietpartij in de 
Middellandstraat en bij de Statentunnel, en het in 
brand steken van een drietal huizen door de Duit- 
sers. 
Op het Middeüandplein werden des ochtends om 
ongeveer kwart over zeven drie mensen door de 
S.D. doodgeschoten. Bij de tunnel leverden enkele 
K.P.-ers verschillende hevige vuurgevechten met 
de Duitse politie. 
Thans zijn wij in staat de sluier op te lichten, die 
deze geheimzinnige en sensationele gebeurtenissen 
tot dusver dekte. 

BUMA VUFTIG MAN BEVRIJD 
ETPRRTÜ B'J DE JTATErtTUnmi 

De zaak zat zo in elkaar: Enkele S.D.-ers hadden 
met tandarts Wickard die zij kenden uit hoofde 
van zijn beroep, gesproken over een overval op de 
S.D., waarbij zij „wilden helpen" teneinde daar- 
mee hun huid na de oorlog te kunnen redden. 
Wickard, een tandarts, en enige anderen vormden 
de tussenschakel tussen deze S.D.-mensen en een 
K.P. uit- het Noorden der stad. Over het al of niet 
juist zijn van deze onderhandelingen met de S.D. 
en de bemiddeling van Wickard (een min of meer 
duistere figuur) is voor en na de 24ste October 
veel gestreden. Maar dit doet hier weinig ter zake. 
Door bepaalde omstandigheden ging de overval 
op de S.D. niet door. Wel zouden de genoemde 
S.D.-ers ons een stel belangrijke documenten, die 
bestemd waren voor Berlijn, in' handen spelen. Dit 
nu zou gebeuren op Dinsdag 24 October 1944, 
's ochtends  vroeg. 
Een  en ander  liep niet naar wens.  Niet voor ie 
S.D.  en niet voor ons. 

V£RftAAD 

Een van de S.D.-ers, die ons wilde helpen, bleek 
naderhand bang voor de gevolgen geworden te zijn 
en vertelde alles aan zijn chefs, met het gevolg, 
dat de S.D., de Grüne Polizei en de Landwacht 
de ochtend van de 24ste volledig in touw waren. 
Wickard, van Welsum en iemand uit de Jan Por- 
cellistraat, die ook in de zaak betrokken waren, 
werden voor de sigarenwinkel op de hoek Middel- 
landstraat en Middellandplein doodgeschoten. 
Ongeveer gelijkertijd, dat dit plaats vond,, werden 
in en nabij de tunnel, waar de documenten over- 
handigd zouden worden, enkele hevige vuurge- 
vechten geleverd tussen de Duitsers en de K.P., 
die voor ons — de K.P. — betrekkelijk gunstig 
verliepen. 
Een K.P.-er werd ter plaatse doodgeschoten. Twee 
van zijn collega's vielen levend in handen der 
S.D.; zij werden des avonds op de Coolsingel voor 
de poffertjeskraam door de S.D. ~ doodgeschoten. 
Tenslotte werd één K.P.-er zwaargewond, maar 
wist toch te ontsnappen, terwijl aan S.D.-zijde een 
officier  viel. 
Het was stellig een misrekening der S.D., dat ze 
zo weinig van de onzen te pakken konden krijgen. 
De rest van de ochtend besteedden de wraakzuch- 
tige heren aan het in brand steken van enige hui- 
zen, patrouilleren en fouilleren. 

rtu. C&X& 

Maar nu kwam onze slag! De  onmiddellijke aan- 
leiding was  de  arrestatie  van  een  belangrijke  fi- 
guur uit de L.O., de Landelijke Organisatie. 
Zoals gewoonlijk werd er direct na  zijn arrestatie 
overlegd: „Is er iets aan te doen?" De topleiding 
van de K.P. van Rotterdam voerde bespreking na 
bespreking.  Zondag  en  Maandag  verstreken.  We 
waren  het er over eens: Als we iets wilden doen, 
dan moesten we zeer snel optreden. 
Het werd Dinsdag 24 October.  Het begon, zoals 
gezegd,   vrij   onrustig,   met   de   schietpartij   bij   de 
Statentunnel en in de Middellandstraat. 
In het begin van de middag kwam het bericht via 
de   koeriersters   door:   „Om   drie   uur  bij   station 
Bergweg". 
Zouden wij dus toch proberen het Haagse Veer-te 
kraken? Wat voor plan zou er uitgewerkt zijn? 
Op het opgegeven uur waren we in de buurt van 
het station. De zaak liep niet vlot. Het bericht 
luidde: „Voorlopig rond blijven wandelen of fiet- 
sen. Het vergaderlokaal is nog niet open". 
Pas tegen half vier werd meegedeeld, dat wij moes- 
ten gaan naar de Ambachtsschool aan de Gordel- 
weg. 
Even half vier waren we met een kleine twintig man 
in de bestuurskamer van de Ambachtsschool. De 
plannen werden voorgelegd en besproken; de taken 
verdeeld; instructies gegeven over bewapening enz. 
Om half vijf gingen we uit elkaar. We zouden 
elkaar weer ontmoeten om 6 uur 's avonds in de 
woning van den conciërge van het Hoofdbureau 
van Politie. 

IRVAl OP HOOFDBUREAU 

Tussen half zes en tien over zes gingen we met 
tweeën of drieën tegelijk door de deur naast de 
auto-ingang van de motordienst, de trap op naar 
de woning van den conciërge. We moesten hier 
wachten tot even over zevenen, want om zeven 
uur werd de wacht in het gevangeniswezen afge- 
lost. In de resterende tijd werden, de laatste voor- 
bereidingen getroffen. Koeriersters waren bezig 'met 
het wegsiepen van de belangrijkste bezittingen van 
den conciërge, die met zijn gezin zou onderduiken, 
zo gauw wij naar boven zouden gaan. 
De hulp van den conciërge was een grote verlich- 
ting voor onze taak. We behoefden nu n.1. niet 
door de hoofdingang en de wacht, maar konden 
via de cantine, direct op de gang van de derde, 
verdieping komen. 
Terwijl de koeriersters zich aldus beijverden, waren 
enkele K.P.-ers bezig zich te verkleden als S.S.- 
lieden. Een ander verkleedde zich als wachtmees- 
ter der Staatspolitie; weer anderen keken hun 
wapens na en bespraken enkele bijzonderheden van 
het uit te voeren plan. 
Wat de bewapening aanging, die was perfect! De 
als S.S.-mannen verkleedde K.P.-ers hadden elk 
een Stengun, een pistool en twee handgranaten. De 
overigen, die het gevangeniswezen op de vierde 
verdieping mee binnen moesten, hadden pistolen en 
handgranaten, terwijl de twee man, die de wacht 
op de derdg verdieping moesten houden, bewapend 
waren met een Stengun met drie reservehouders 
een F.N. 9 mm met twee extra-houders (samen 145 
schoten) en twee handgranaten. Mocht het fout 
gaan, dan zouden dev heren een harde dobber aan 
ons   hebben. 

Eindelijk was het dan vijf minuten over zeven. 
Het spel kon beginnen. De als wachtmeester der 
Staatspolitie verkleedde K.P.-er begon met op te 
bellen naai^ den hoofdbewaker van het Gevangenis- 

„Met den officier van dienst, vaandrig Koot"  
^Er zijn hier vier man S.S., die komen contro- 
leren"...... 
„De zaak is in orde, je kunt ze binnen laten"  
„Goed"  
Een pak van ons hart. De hoofdbewaker vloog 
erin. We konden dus nu naar boven. 
Voorzichtig, teneinde geen leven te maken, liepen 
we uit de woonvertrekken van den conciërge, door 
de cantine naar de gang. We moesten nu twee 
kleine trapjes op en stonden voor de deur van de 
gevangenis. 

Voor deze deur zaten twee agenten, die geen 
aanstalten maakten om de naderende S.S.-liedeno 
en den begeleidenden agent één strobreed in de 
weg te leggen. De rest van de ploeg — 12 man — 
bleef even wachten, zodat de agenten geen arg- 
waan kregen. 
Ook de agent achter de deur leverde geen moei- 
lijkheid op. Hij opende de deur en de S.S.-ers stap- 
ten de gevangenis binnen. 
Achter hen aan kwamen nu direct twee man, die 
de bewakers voor de deur en achter de deur een 
pistool onder de iieus hielden en hen ontwapen- 
den. De S.S.-lieden liepen links een trapje op en 
stormden af op vier Landwachters, die voor de 
cellen, op de vijfde verdieping, aan een tafeltje 
zaten te kaarten. Tegen vier Stens doe je niet veel, 
dus de handen vlogen omhoog. 

fDRüUIGHEID 

Achter de K.P.-ers, die de agenten achter de deur 
hadden ontwapend, schoten enkel 'knapen op de 
hoofdbewakers en de andere bewakers af. Daar 
juist het eten werd uitgedeeld en er bovendien een 
kwartier geleden een nieuw transport gevangenen 
binnengebracht was, was er een ongelooflijke druk- 
te in de gangen tussen de cellen. 
In die tijd had één der K.P.-ers de sleutels van de 
cellen te voorschijn gehaald uit het hokje van den 
hoofdbewaker en begon de cellen te openen. En- 
kele der gevangenen snapten niet wat er aan de 
hand was; zij vroegen of zij hun brood mochten 
meenemen! 
Ook een provocateur, die door de S.D. in de cellen 
was gestopt om de gesprekken af te luisteren, be- 
greep er niet veel van, want hij deelde mee, dat 
hij van de Sicherheitspolizei was en dus niet mee 
hoefde. Als antwoord werd. hij in de cel 'getrapt 
waar de vier Landwachters ingestopt waren. 

wezen. 

Ongeveer vijf voor half acht begon de aftocht. De 
bevrijden kwamen naar beneden en gingen dezelfde 
weg, die wij heen waren gegaan. Een en ander 
veroorzaakte nogal wat leven en het verbaasde ons 
wel, dat er geen alarm werd geslagen! 
Het was een merkwaardige optocht, die zich even 
later bewoog van het Hoofdbureau over het tegel- 
pad naar het Hofplein.' 46 gevangenen, waaronder 
15-zojuist binnengebrachte mensen van de „Vrije 
Pers", vier agenten die wilden onderduiken, en 
daaromheen 20 tot de tanden gewapende K.P.-ers. 
We waren ongeveer bij de rijwielstalling, aan het 
begin van het tegelpad, toen wij in het Hoofd- 
bureau de alarmsirenes .hoorden loeien. "De overval 
was ontdekt. De gealarmeerde agenten op het 
Hoofdbureau waf en echter net te laat. Op het 
Hofplein stonden de auto's namelijk gereed. 
Even half acht reed de laatste auto weg en om 
twaalf minuten voor acht waren de laatste gevan- 
genen ondergebracht in een school in een ander 
standsdeel, waar reeds mensen van de Landelijke 
Organisatie, de L.O., klaar -stonden om hen te 
ontvangen. 
Op 24 October 1944 zette de K.P. de S.D. te 
Rotterdam op zijn nummer: 's ochtends trachtte de 
S.D., Grüne Polizei en Landwacht de K.P. lam 
te slaan en 's avonds haalden wij 46 gevangenen 
uit het zwaarbewaakte Hoofdbureau van Politie, 
in het centrum van de stad. 



□     Uefiode. udtje   STICHTING 1940-'45 
Ik hoop, dat het U niet ontgaan is, dat U ver- 
leden week een historische daad verricht hebt. Niet 
dat U op de P. v. d. A. of de C.H. of wat ook 
gestemd heeft, is het wezen van deze gebeurtenis, 
maar dat U gestemd heeft. 
Uw rechten zijn hersteld, en daarmee Uw plichten. 
Recht en plicht om te beslissen over het staats- 
beleid Recht en plicht om democraat te.zijn in 
Nederland, nadat in een strijd op leven en dood 
ons volk zijn vrijheid bevochten heeft en zich 
daardoor en daardoor alken die vrijheid waardig 
getoond   heeft. 
Er is een tijd om verzet te plegen en «r is een tijd 
om een volksvertegenwoordiging te kiezen. Er is 
een tijd om een bevolkingsregister op te ruimen en 
een tijd om het in ere te herstellen. Er is een tijd 
om P.B.'s te vervalsen en een tijd om een vakje 
rood  te  maken. 
Wie dit niet goed onderscheidt is op een verkeerd 
spoor. We moeten deze dingen uiteen denken en 
op verschillende  tijden  doen. 
We moeten diep in ons hart beseffen, dat we ten 
.tijde van het kraken van een bevolkingsregister 
niet kunnen en mogen meewerken aan het staats- 
beleid, en ten tijde, dat we kunnen en moeten stem- 
men geen illegale daad (en dan is dat werkelijk 
t/legaal) mogen verrichten, noch in gedachten het 
voornemen  daartoe  koesteren. 
En de bloem van de natie, die wettig streed aan 
het onzichtbare front voor de vrijheid van ons 
vaderland, moet vooraanstaan (leren staan) in het 
herstel van de democratische rechten en vrijheden. 
Het besef van die democratie moet ons tweeiJe ik 
worden. We moeten er diep van doordrongen wor- 
den, dat hoe graag we ook volgens oude illegale 
methoden dingen in ons land zouden willen her- 
stellen, zoiets in ons hart niet mag opkomen. We 
hebben geen recht één Mof ook maar iets te ver- 
wijten van zijn geweld en onderdrukking, als we 
zelf onze grondwet en daarmede de vrijheden en 
rechten van medeburgers (hoeveel bezwaren we 
ook tegen 'ze hebben) met voeten treden, door on- 
wettig gewelddadig optreden. 
Wie zo in zijn hart beleefd heeft, dat hij Vrijdag 
een vakje rood maakte, die heeft een historische 
daad verricht. Die heeft voor het heden en de 
democratische toekomst, afgerekend met het onder- 
gronds verzet. Die heeft begrepen dat dit verzet 
noodzakelijke voorwaarde was voor deze dag, maar 
op deze dag: historie, niet minder, maar ook niet 
meer. 
En het resultaat'? Nederland is zijn traditie trouw 
gebleven. Het heeft begrepen, dat de politiek een 
zaak van standpunten is en niet van het verbloemen 
daarvan. De critische Nederlandse geest heeft de 
moed gehad te verklaren, dat men pas kan samen- 
werken met eikaar, als rtien eerst duidelijk vaststelt, 
waarin men verschilt van elkaar. 
Dat het resultaat daardoor mede is geweest, dat de 
communisten hun positie belangrijk versterkten, 
heeft ons niet verwonderd. 
Na   al  de  opmerkingen,  die  wij  over  hun  mis- 
plaatste   actie  hebben   gemaakt,   behoeft  het   geen 
betoog, dat wij  hun tegenstanders zijn. 
Niet politiek, want dat kan in  dit blad niet aan 
de orde zijn, maar principieel. 
Omdat  ze  tegenstanders  van  de  democratie  zijn. 
Reeds in 1944 verklaarden we, zowel het nationaal- 
socialistisch als het communistisch beginsel te be- 
strijden   Niet omdat er verschil van  mening was, 
maar     omdat   er    eenvoudig,   niet   te   praten 
viel met hen, die niet uitgingen van de democra- 
tische rechten en vrijheden. Je kunt pas een ver- 
schil van mening hebben, dat voor discussie vat- 
baar is, als de basis gemeenschappelijk aanvaard 
wordt. En dat is de democratie. De communisten 
behoeven niet bevreesd te zijn, dat hun democra- 
tische rechten in Nederland besnoeid zullen wor- 
den. Ze hebben dezelfde rechten als ieder ander, 
ook al zijn we overtuigd, dat wij die bij hun regiem, 
als ze de kans krijgen dat door te voeren, niet 
zullen hebben. 
Zolang ze zich aan de regels van het spel hou- 
den, zijn hun rechten gewaarborgd of ze nu 3, 10 
of 49 zetels krijgen. Dat ze. die regels af zullen 
schaffen, als ze er 51 hebben, verandert aan onze 
opvattingen niets. En als 't zover ooit- zou komen, 
dan worden we weer illegaal.voor de verdediging 
van ons Nederlands bezit, de constitutionele de- 
mocratie. 
Waarmee ik intussen niet beweren, wil, te geloven, 
dat 't zover zal komen. 

H. v. R. 

HET NIEUWE HOOFDBESTUUR. 
Woensdag IS Mei heeft het oude Hoofdbe- 
stuur afscheid genomen en zijn taak neer- 
gelegd. Een gedenkwaardig ogenblik, want 
op dat moment is althans in beginsel vol- 
trokken, waarnaar dé gehele Stichting heeft 
uitgezien: Een democratisch gekozen hoofd- 
bestuur. 
Dit mag ons niet verleiden om ondankbaar 
te zijn tegenover het oude hoofdbestuur en 
met name tegenover het Dagelijks Bestuur. 
Veel en belangrijk werk is er ook reeds in 
de bezettingstijd door dit bestuur verricht, 
We noemen hiervan de voorbereiding van 
het Rijkspensioen, de voorbereiding der in- 
zamelingsacties, de opstelling der statuten 
de vormgeving van het Stichtingsapparaat, 
met name met het oog op de democratische 
inrichting daarvan, de inrichting van een 
apparaat van functionarissen. Men kan er- 
over van mening verschillen, of het Hoofd- 
bestuur en met name het Dagelijks Bestuur 
in al deze zaken die snelheid en doeltref- 
fendheid in het werk heeft gehad, die mo- 
gelijk was, maar dit staat in ieder geval vast, 
dat op ieder van de bovengenoemde pun- 
ten de activiteit van het Dagelijks Bestuur, 
mede met behulp van het hoofdbureau, suc- 
cesvol is geweest, In het algemeen kan ge- 
zegd worden, dat onze Stichting daardoor 
een apparaat is geworden, dat de toets der 
critiek op financieel en organisatorisch ge- 
bied volledig kan doorstaan, een apparaat, 
dat in vergelijking met andere organisaties 
met een soortgelijk doel, ook overheidsin- 
stanties, zeker niet de mindere is en met 
name wat de kosten betreft, zeer gunstig 
afsteekt. 
Nu komt er dus een nieuw hoofdbestuur, 
gevormd door de uit de provincies en drie 
grote steden aangewezen hoofdbestuursle- 
den, welke op hun beurt vijf tot negen 
hoofdbestuursleden voor speciale doelein- 
den kunnen aantrekken. Daarnaast zullen 
in dit hoofdbestuur vanwege twee ministe- 
ries nog twee leden benoemd worden. 
Wat-de vijf tot negen, door het romp- 
hoofdbestuur nog aan te wijzen leden be- 
treft, moet opgemerkt worden, dat daarin 
de keus bepaald wordt door deskundigheid 
en door geestelijke ligging. Het is namelijk 
zo, dat het democratisch gekozen hoofd- 
bestuur, voornamelijk personen uit z.g. 
rechtse kringen opleverde. Nu is het billijk, 
dat ook kleinere verzetsgroepen van an- 
dere ligging in het hoofdbestuur verte- 
genwoordigd worden en daarop moet men 
dus bij de keuze letten. 
Wij wensen dit nieuwe hoofdbestuur onder 
Gods zegen een voorspoedige arbeid voor 
de belangen van de nagelaten betrekkin- 
gen van onze vrienden. 
Op deze vergadering zijn overigens enke- 
le practische punten aan de orde gekomen. 
Er zal een Centrale- Beroepsinstantie ge- 
schapen worden, die een eindbeslissing 
neemt in geval van verschil van mening 
over hulpverlening tussen plaatselijke of 
provinciale besturen en Stichtingsgevallen. 
De klachten over de Stichting Herstellings- 
oorden zijn uitvoerig ter sprake gekomen, 
maar tot een conclusie kon men nog niet 
geraken. Een en ander wordt verwezen 
naar het hoofdbestuur van de Stichting Her- 
stellingsoorden, waar de zaak eerst be- 
sproken zal worden. 
Tenslotte werd medegedeeld, dat voor ver- 
zetsmensen, eventueel met hun gezinnen, 
de gelegenheid geopend zou worden, om 
in de voor- en nazomer een veertiendaagse 
tocht naar Zwitserland te maken. Daarbij 
gaan gevallen, waarin dit dringend nodig 
is, natuurlijk voor. De kosten moeten door 
de personen zelf gedragen worden en be- 
dragen ƒ 175.— per persoon. Voor opgave 
kan men zich richten tot het bureau van de 
Stichting. 

H, v, R. 

LIDICE 
U weet misschien niet waar die 
plaats ligt, lezer. Dat is ook te ex- 
cuseren, want de Duitsers hebben 
dit dorpje in Tsjecho-Slowakije van- 

de aardbodem weggevaagd. En 
met Duitse grondigheid hebben ze 
de naam vervolgens uit de land- 
kaarten laten verwijderen. 
Wij waren in Tsjecho-Slowakije ter 
gelegenheid van het congres der 
verzetsbewegingen in Praag, Over 
dat congres zullen wij de pen nog 
wel eens heffen. 
De auto rijdt door een vredig gol- 
vend landschap. Vriendelijkheid, 
en arbeidzaamheid is het wat ons 
van alle straten, landerijen en 
dorpjes tegemoet komt. Een wel- 
varende boerenbevolking leeft hier. 
Dan rijden we een dorp uit en vier- 
honderd meter verder stopt onze 
chauffeur. Pech? Neen, Lidice, Li- 
dice? Maar waar dan? 
Een weg en een dwarsweg en ver 
der gras. Ja ginds staat een kruis 
en nu we goed toezien staan er 
hier en daar ook nog kleine krui- 
zen. 

J3at was Lidice. Hier stond eens 
een dorpje van enkele honderden 
huizen, met een kerk. een school, 
een begraafplaats. 
Dit alles is uitgebrand en opge- 
ruimd. Ook de stenen zijn verwij- 
derd. Niets mocht blijven herinne- 
ren aan de plaats, die door de 
Duitsers schuldig verklaard was 
aan de liquidatie van Heydrich, 
Zelfs de doden mochten er niet 
aan blijven herinneren, en de be- 
graafplaats werd dan ook omge 
ploegd en de grafstenen verdwe- 
nen, KULTUR! 
Ergens achter een schuur werden 
173 mannen neergeknald. De vrou- 
wen en kinderen gingen naar een 
vernietigingskamp. Er zijn er en- 
kelen teruggekeerd,' 
't Is moeilijk te beschrijven wat er 
door je heen gaat, als je met eigen 
ogen aanschouwt, wat er overge- 
bleven is van een vredige dorps- 
gemeenschap, toen dit satanisch 
boevenpak er huisgehouden had. 
't Is niet eens de diepe verach- 
ting voor deze Hunnen, 't is de 
ontroering over het lot van deze 
kleine groep mensen, die alles in 
je  overstemt. 
Zo handelden de Duitsers met hun 
negers. 
Ja, ze noemden de Tsjechen hun 
negers, lezer. En waarom het dit 
dorp moest zijn? Heydrich was on- 
derweg dodelijk gewond door de 
actie van enkele Tsjechische pa- 
rachutisten (die zich veel later in 
een kerk in Praag, na ontdekking 
hebben doodgevochten). 
Overal speurden de Duitsers naar 
de daders. Tenslotte onderschep- 
ten ze een brief, een geheimzinni- 
ge brief, 't Spoor leidde naar Lidi- 
ce. 
Toen was het lot varv dit dorpje 
bezegeld, 't Werd uitgemoord e:i 
weggevaagd. Dat ze enige tijd la- 
ter ontdekten, dat de brief een 
gewone liefdesbrief was, zal deze 
lieden geen gewetenswroeging 
gegeven hebben. Zij zullen dit sa- 
tansch werk, als ze hun aardsen 
rechter iouden ontlopen, eens 
voor hun Hemelsen Rechter moe- 
ten  verantwoorden. 

H. v, R, 



SB- 

A. TH. VISSER 
Ted 

Ted heeft als student geweigerd 
te tekenen en moest dus verdwij- 
nen. In een aardige blokhut, te- 
midden van de schdne natuur, 
te Maam, vond hij voor zich en 
zijn vrouw Annie in „Welma II" 
een prettig home. Toen de jonge 
nensen gedwongen werden tot 

[ slavenarbeid in Duitsland, was 
hij in Maarn een der eersten, 
die het LO-werk ter hand, nam. 
Menigle onderduiker vond door 
de helpende, hand van Ted en 
Annie een plaats. Een verzets- 
groep werd weldra door Ted in 
het leven geroepen; lustig sabo- 
teerde men er op los. Na de reor- 
ganisatie, einde 1944, werd Ted 
de Plaatselijke Commandant voor 
Maarn. 
Zijn enigszins stil karakter moest 
eerst worden gepeild en door- 
grond. Voor wie eenmaal zijn 
vertrouwen had gewonnen was Ted 
een goed vriend, een idealist en 
een grenzenloze optimist. Geen 
werkzaamheid was hem te zwaar. 
Met Jaap in Doorn nam hij ook 
deel aan het gevaarlijke cros- 
singswerk. 
13 Februari 1945 was voor Maarn 
de zwarte dag. In de grauwe 
morgen werd Ted het slachtoffer 
van lafhartig verraad. Na gemar- 
teld te zijn door de Feldgendar- 
merie te Doorn en door de Land- 
wacht overgebracht naar het 
Wolvenplein, viel hij 8 Maart 
1945 voor het vuurpeloton. Zijn 
gedachtenis leeft voort in de har- 
ten  van  zijn  vele  vrienden. 

F. N. VAN DIJK 
"Jaap" 

In Doorn was Jaap één der pio- 
niers van het verzet. Als oud- 
ingezetene der gemeente en ook 
mede door zijn fuctie van gemeen- 
te-ontvanger was hij in staat een 
groep van betrouwbare en ge- 
schikte medewerkers om zich te 
scharen. 
Door zijn opgewekt en vrolijk 
karakter was het prettig onder 
Jaap te werken. Hij trachtte ech- 
ter vooral zijn mensen met idealen 
te   bezielen. 
Veel LO-werk nam Jaap op zich. 
Toen in September 1944 de situa- 
tie in ons land zich toespitste, 
richtte hij een verzetsgroep op, die 
uiteindelijk een KP werd. 
Persoonlijk hield Jaap zich ook 
bezig met het crossingswerk. Per- 
sonen van allerlei landaard (Ar- . 
meniërs. Russen, Amerikanen, Ca- 
nadezen, Zuid-Afrikaners en En- 
gelsen) werden door hem voortge- 
holpen. Groot was" de ontsteltenis 
in Doorn toen de beruchte bloed- 
honden in de vroege ochtenduren 
op 28 Februari 1945 Jaap, den 
plaatselijken ' commandant, arres- 
teerden. 

Op 8 Maart 1945 stond Jaap 
temidden van zijn vrienden voor 
het vuurpeloton, als represaille- 
maatregel voor de aanslag op Rau- 
ter. De herrijzing van ons volk 
in onafhankelijkheid en vrijheid, 
het grote doel waarvoor hij streed, 
mocht hij niet meer beleven. Zijn 
idealen leven, echter voort. Jaap 
zal in Doorn nooit vergeten wor- 
den. 

A. KRONER 
"Toon"-"Bob" 

Bob'was directeur van een machi- 
nefabriek, reserve-officier, maar 
bovenal een goed Nederlander. 
In Maarn streek hij neer in een 
eenzaam landhuisje, uitziende op 
de zandverstuiving. „Heidezicht" 
werd de plaats waar menig stout 
plan werd opgezet. 
In samenwerking met Ted en diens 
groep, werden deze plannen toen 
de tijd daartoe rijp was, in da- 
den omgezet. Hierbij kwam Bob's 
technische ervaring uitstekend van 
pas. Op het rangeerterrein werd 
menige locomotief beter onklaar 
gemaakt dan door geallieerde 
mitrailleurkogels. 
Juist door zijn geestdrift en stu- 
wende kracht viel hij op. 
Bij de reorganisatie werd Bob dan 
ook aangewezen tot Districtscom- 
mandant van District VI, Gew. 8. 
In de nacht van 13 Febr. werd 
Heidezicht omsingeld en Bob uit 
zijn huis gesleurd. 
8 Maart 1945 bracht Bob zijn 
laatste en grootste offer voor het 
Vaderland. Zijn offer zal voor 
allen die hem gekend hebben 
steeds een aansporing blijven om 
zijn idealen te verwezenlijken. 

JACOBUS  DE RONDE 
„Co" 

Het is bijna een jaar geleden, dat 
het dorpje Vreeland werd opge- 
schrikt door het bericht: Co en 
Johan zijn gepakt door de Feld- 
gendarmerie bij een wapentrans- 
port. 
Aan Vreeland waren de eerste ja- 
ren van de oorlog voorbijgegaan 
zonder ernstige sporen achter te 
laten. Men had er de Duitse ter- 
reur niet zo gevoeld als in de gro- 
te   steden. 
Co had al dikwijls gevraagd om in 
contact gebracht te worden met 
een actieve verzetsgroep, om ook 
zijn bijdrage te kunnen leveren 
in de strijd tegen de overweldigers 
en plunderaars van ons Vader- 
land. Het wras niets voor hem om 
toe te zien, wanneer er aangepakt 
moest worden. Hij ging meedoen. 
Op 23 April 1945 kreeg hij op- 
dracht een grote partij wapens 
en munitie te vervoeren. Hij ging, 
zonder aarzelen, met een vrolijke 
lach afscheid nemend van hen, 
die hem na aan het hart lagen. 
Een uur later werd hij gegrepen 
in de buurt van Nieuwersluis. Hij 
wist wie zijn opdrachtgever was 
en hij wist nog wel meer, maar 
hij zweeg, zoals men van een 
oprecht vaderlander verwachten 
kan. 
Nog dezelfde avond werd hij met 
zijn vriend zonder vorm van pro- 
ces doodgeschoten. 
De moordenaars smeten zijn 
lichaam in een ondiepe kuil. 
Daar, op dat stille plekje, achter 
het eeuwenoude kasteel te Loe- 
nersloot, werd op de dag der be- 
vrijding zijn lichaam gevonden. 
Drie dagen later, op de 8ste Mei, 
toen overal in. het land het feest 
der bevrijding gevierd werd, hin- 
gen in Vreeland de vlaggen half- 
stok, toen hij door zijn kamera- 
den naar zijn laatste rustplaats 
werd gedragen. 
Hij heeft geleefd als een oprecht 
mens en waar Christen. Hij gaf 
zijn leven voor het land, da* hij 
lief had. 
Moge het een troost zijn voor zijn 
dappere vrouw en zoontje, dat in 
alle opzichten steeds meer op hem 
gaat lijken, dat hij is heengegaan 
naar dat grote Vaderhuis, waar 
geen strijd meer is, geen pijn en 
geen snUrt. 

HENK. 



WIE KAN 
INLICHTINGEN VERSCHAFFEN 9 

649 Jacob Hazelaar, geboren 24 April 1920 
overleden 26 Augustus 1944 in het con- 
centratiekamp Buchenwalde, vermoe- 
delijk kamp „Dora". Laatste bericht ont- 
vangen Juli 1944. Zijn kampnummer was 
4281, blok 62. Wie kan inlichtingen ver- 
schaffen over zijn laatste levensdagen? 

650 Joseph (Jef) Janssen, geboren 13 Jan. 
1923. Door de SD gearr. op 2 Febr. 1942 
en overgebracht naar de gevangenis te 
Maastricht; vandaar op 9 Mei 1942 naar 
Amersfoort en op 28 Juli 1942 naar Neu- 
engamme. Had hier Nr. 8209 in block 6. 
Volgens officieel bericht van de kamp- 
leiding aldaar aan longontsteking over- 
leden op 29 Maart 1943 om 6 uur 's mor- 
gens. Wie heeft hem in Neuengamme ge- 
kend, en kan  iets over hem meedelen? 

631 Arjen Mulder,   geb. 
14   Nov,   '19,   adres      » —•- 
Oosterstraat 2 of 71, 
Harlingen. 
Beroep: schrijver bij 
de Belastingen, ge- 
arr. op 14 Febr. '45 
te Akkerwoude, na 
4 weken in Leeui 
warden gezeten te 
hebben, via Gronin- 
gen naar Neuen- 
gamme getranspor- 
teerd en daar aan- 
gekomen op 17 Mrt. 
Op   28   Maart   1943 
vermoedelijk naar Sant-Borstel, laatst 
gezien op 13 April 1943 op het perron 
van station Bremervörde. Signalement: 
Lang plm. 1.73 M., smal postuur, bleke 
gelaatskleur, donkerblond, op linker- 
wang moedervlekje. Slecht gebit, in 
een der voortanden stukje goud. 

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 gangegaan of over- 
vallen die gepleegd zijn, moeten worden 
geregeld. Deze kunnen alleen van een cen- 
traal punt uit worden 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 aan- 
gegaan. 

Helpt ons het afwikkelingswerk bespoedi- 
gen! 

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

ADVERTENTIES 
Wie kan inlichtingen verstrekken  over het gedrag 
van: 

Terstond gevraagd enige schilders in flink schil- 
dersbedrijf. Uitsluitend klantenwerk. Voor hen, die 
van goede wille zijn is vast werk verzekerd. Óud- 
ill. werkers en mannen van de Stoottroepen genieten 
de voorkeur. Brieven onder nr.  162 a. d. blad. 

Op 30 Juni 1943 werden Johan Andries van 
Zutphen en Nicolaas Pfaff, op weg naar Enge- 
land op de Noordzee aangehouden door een Duits 
patrouillevaartuig. 
Zij werden binnengebracht aan de Schiehaven in 
Rotterdam. 
Verder ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De familie 
van betrokkenen verzoekt aan diegenen, die na 
bovengenoemde datum, 'op enigerlei wijze contact 
hebben gehad met van Zutphen en Pfaff, zulks 
met spoed te willen mededelen aan de Nationale 
Documentatiedienst der Illegaliteit, Burgemeester 
Meineszlaan 110 te Rotterdam, Postbus 800, tel. 
36176 en   37273. 

Gode dankbaar voor Zijn trouwe Liefde, hopen 
wij met onze lieve ouders \ 

S.   E.   BERGSMA   (Stienstra) 
en 

Y.  BERGSMA-van EK 
D.V. op Zondag 26 Mei a.s. de dag te gedenken, 
waarop zij voor 25 jaar getrouwd zijn. 

Hun dankbare kinderen, 
A.   S.   Bergsma. 
S.   Bergsma—v.   d.   Sluis. 
Lotty  Bergsma. 

Drachten,  Mei  1946. 
Noorderbuurt   19. 
Gelegenheid om te feliciteren alleen op Maandag 
27 Mei a.s. 's avonds 7.30 tot 9 uur. 

WistUdat.J 
een distributiebureau in Brabant, bij ge- 
brek aan bonkaarten, deze ging lenen bij 
de illegale groep André ; 

één der jongens van deze groep, toen hij, 
zwaar gewond, door vijanden werd ach- 
tervolgd, zijn vrienden verzocht z'n p.b. uit 
z'n zak te halen en hem een genadeschot 
te geven, teneinde hen te redden ; 

zij dit natuurlijk weigerden en hij nu weer 
bijna is hersteld ; . 

een ander lid van dezelfde groep na eerst 
met z'n zender een inval van de Duitsers 
in de Langstraat te hebben voorkomen (tij- 
dens het Ardennen offensief Kerstmis '44) 
zichzelf ging melden, daar hij wist dat de 
vijand het gehele gezin, waar hij gastvrij- 
heid had genoten, zou uitmoorden indien 
men hem niet vond ; 

„men" zijn oordeel over „de ondergrond- 
se" wellicht zal wijzigen als dergelijke fei- 
ten meer bekend worden...'.; 

wij daarom allen moeten meewerken aaa 
het Gedenkboek. 

WIEL TOUSSAINT 
en 

IDA MARIA HOEDEMAKERS 
hebben  het genoegen U kennis te geven van hun 
voorgenomen   Huwelijk,   waarvan   de   inzegening 
zal   plaats   hebben   op   Dinsdag   28   Mei   a.s.   des 
morgens  10 uur in de Parochiekerk van St. Tho- 
mas van Aquino, Rijnstraat 93, A'dam-Z. 
Steenwijk, Mei   1946. 
III-9 R.I.  Komputkazerne. 
Amsterdam,  Maasstraat  97. 
Gelegenheid tot gelukwensen na de H. Mis in de 
Pastorie, Vechtstraat 86. 

HENK PETERSEN (Tom C.l.D.) 
en 

JOKE DAS (koerierster C.l.D.) 
geven  U,   mede  namens  wederzijdse  ouders,  ken- 
nis  van   hun  voorgenomen   huwelijk,   waarvan   de 
voltrekking D.V. zal plaats hebben op Vrijdag 31 
Mei a.s. 's morgens  11   uur te Maartensdijk. 
Kerkelijke bevestiging 2 uur' n.m. in de Ned. Herv. 
Kerk   te   Utrecht   (Nicolai-kerk   bij   de   Twijnstr.) 
door den Weleerw. Heer Ds. van Endt. 
Utrecht,   Runstraat  17. 
Schimmelpennincklaan   14  (Tuindorp)." 
Gelegenheid tot feliciteren na afloop van  de ker- 
kelijke bevestiging in de  consistorie. 

ANDRIES  STRAATSMA  (Omke) 
en 

SJOUKJE    STRAATSMA—LEYSTRA    (Moeike) 
geven  met  dank  aan   God,  kennis  aan  alle   KP- 
vrienden, dat zij  19 Mei, 25 jaar in de echt zijn 
verbonden. 

Herman Kuiper, geb. 12 Nov. 1916 te Schwarzbach 
(Dld.), ongehuwd, wonende te Wieringen, Den 
Oever, Dijkstraat 24, die van December 1942 tot 
Februari 1943 in het Concentratiekamp te Oraniën- 
burg verbleef en van October 1944 tot de bevrij- 
ding in 1945 in de kampen Dachau, Allach en 
Prien am Kimsee? Volgens geruchten is hij in bo- 
vengenoemde kampen als beul werkzaam geweest. 
Personen, die bovenvermelden persoon herkennen, 
gelieven zich te wenden tot het Hoofd van de 
P.R.A., District Alkmaar, afdeling Den  Helder. 

Jongelui (LKP-ers), die graag willen trouwen, zoe- 
ken huis of gedeelte daarvan, in Eindhoven of 
omgeving. Brieven onder nr. 163 a. d. blad. 

Oud LO-werkster, hersteld van zware operatie, 
zou gaarne enkele weken doorbrengen in bosrijke 
omgeving. Wie kan haar helpen? Brieven met prijs- 
opgaaf, liefst voor 1 Juni, onder nr. 164 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: 

a < 

Provincie: 

Ingang abonnement: 

■ ï 
I 

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). «     Q 




