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Het zal altijd een merkwaardige datum blijven, 
die beroemde Dinsdag in September 1944. 
Naar het uiterlijk door de paniekstemming en 
een gerechtvaardigd optimisme, gebaseerd op ge- 
ruchten onder ons volk, op zichzelf reeds een 
interessant onderwerp, dat nog steeds op een 
historisch onderzoek naar zijn oorzaken wacht. 
Dit gebeuren viel nu min of meer samen met een 
belangrijke structurele wijziging in de illegaliteit. 
Een verandering, die nog steeds door velen der 
oud-illegalen met wantrouwen bekeken wordt, 't 
Was afgelopen met de goede oude tijd der ver- 
zetsbeweging. De materialisten deden hun intrede 
in de illegaliteit en namen de leiding, schrijft 
zelfs iemand ons. De idealisten werden verdron- 
gen. Een ander ziet het wat nuchterder en zegt, 
dat toen de politiek in de illegaliteit kwam. Een 
derde wijt alles aan het optreden der B.S. Een 
vierde zocht de fout in de grote toevloed van 
mensen in de illegaliteit, die met de meest uiteen- 
lopende motieven in het verzet gingen. 
Al deze factoren hebben inderdaad geleid tot dë 
nieuwe structuur der illegaliteit, maar 't is goed 
de noodzakelijkheid van die ontwikkeling duide- 
lijk te maken, zodat de ergernis er over plaats 
kan maken voor realiteitszin. 
De Dolle Dinsdag maakte duidelijk, dat het ogen- 
blik aangebroken was, waarop het gewapende ver- 
zet zich klaar moest houden om op te treden. Dit 
ogenblik was natuurlijk reeds lang voorzien en 
de leidingen van de gewapende verzetsgroepen 
hadden daartoe reeds geruime tijd overleg met el- 
kaar gepleegd. Voor de samenwerking werd een 
bepaald schema gekozen. Het min of meer mili- 
taire optreden vereiste echter op de duur over- 
al eenhoofdige leiding en het was onvermijdelijk, 
dat nu de nieuwe B.S. niet organisch kon groeien, 
het vormen van die leiding met botsingen ge- 
paard zou gaan. Te meer daar deze organisaties 
zo ver uiteen liepen. R.V.V. en K.P. waren kleine 
élite verzetsorganisaties en de O.D. was zeer 
groot maar bestond alleen op papier, met dien 
verstande, dat de leiding ervan voorbereidend 
werk deed. Hier stonden dus verzetservaring en 
bekwaamheid van over 't algemeen eenvoudige 
kerels tegenover militaire kennis, gepaard met 
verzetsonwennigheid. 
En 't heeft nog wel wat voeten in de aarde ge- 
had voordat de organisatie overal klopte. Daar 
kwam nog bij, dat er twee centra waren. Amster- 
dam, waar georganiseerd werd en gepraat en 
Rotterdam, waar K.P. en R.V.V. hun centrum 
hadden en van daaruit leiding gaven aan het ge- 
wapend verzet in het land, maar met name in 
het Zuiden. 
Voegt men daarbij, dat met dit organiseren ge- 
paard ging een op grote schaal aantrekken van 
novieten in het verzet (de O.D. kwam boven wa- 
ter en daarnaast werden tallozen in den lande 
wakker, om welke reden dan ook), dan zal het 
duidelijk zijn, dat niet alles even harmonieus ver- 
liep; dat er strubbelingen waren. 
Wel-is-waar werkte de benoeming van Prins 
Bernhard tot commandant der B.S. heilzaam in 
deze situatie en droeg het arbitrerende optreden 
van L.O. en N.S.F., die meestal de partijen reeds 
voor eerste bespreking bij elkaar brachten en de 
bureaubezetting leverden, bij tot de vorming der 
organisatie, maar door de aard der organisaties 
bleven toch tot het eind toe bijna overal span- 
ningen bestaan. 

DOLLE DINSDAG 
Niet alleen echter door de tegenstelling, die zo 
juist geschetst werd, bleven spanningen bestaan. 
De bevrijding was aanstaande en overal in de 
verzetsbeweging begon men verantwoordelijkheid 
te voelen voor het onder controle houden van de 
situatie, die dan zou ontstaan. 
Ook de vormgeving van onze staat na de bevrij- 
ding als resultaat van de strijd om de vrijheid 
kwam naar het centrum der belangstelling, vooral 
van de toppen der illegaliteit. Begrijpelijk en 
terecht. We hadden niet voor niets gevochten. 
Weliswaar ging onze eenheid in het verzet slechts 
tot de overeenstemming, om de voorwaarden voor 
onze  constitutionele  democratie  weer  te  herstel- 
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len, maar ieder had natuurlijk ook zijn visie op 
de nadere vormgeving daarvan. En door het rea- 
liseren van dat goed-Hollandse recht op eigen 
politiek inzicht, ontstond reeds in bezettingstijd 
een practisch politiek overleg. Dit werd nog ge- 
stimuleerd door het verzoek der kroon in Juni 
1944, om de illegaliteit met 't oog op de na- 
oorlogse toestand te bundelen. Dit geschiedde 
in de G.A.C. In de B.S. en door de G.A.C, ont- 
stond zo een nieuwe situatie, die vooral daardoor 
getypeerd werd, dat de verzetsorganisaties, die 
eerst ieder voor zich en slechts met technisch 
overleg onder elkaar hadden gewerkt, in nauwe 
samenspreking en -werking traden, waarin in de 
G.A.C, het oog vooral op de toekomst gevestigd 
was. 
Nu zou men kunnen zeggen: Waarvoor was al 
die verwarring nodig? waarvoor moest de poli- 
tiek in de illegaliteit komen en waarom moesten 
in de B.S. strubbelingen optreden? Wie zo rede- 

neert, hangt een vruchtbaar idealisme aan en 
sluit zijn ogen voor de realiteit zelf. 
Het was onmogelijk om de drie gewapende ver- 
zetsorganisaties afzonderlijk te laten optreden. 
Dat zou versnippering van krachten betekend heb- 
ben, ja dat zou de actie die toen nodig was, zelfs 
onmogelijk gemaakt hebben. De groepen zouden 
door elkaar heen gewerkt hebben en er zou 
zelfs groot gevaar bestaan hebben, dat zij met 
elkaar in botsing gekomen zouden zijn. 
En wat de politiek in de illegaliteit betreft: Men 
boude in het oog, dat wanneer de illegale wer- 
kers geen politieke belangstelling getoond zou- 
den hebben, zij daardoor bewezen zouden hebben, 
dat hun verzetsmotief een verkeerde was. Het 
ging in onze strijd van onze staat, om het poli- 
tiek probleem. Het ging om de bevrijding van 
onze staat, om het herstel der democratie, en al- 
leen zij, die dat goed voor ogen hadden, hebben 
het verzetswerk zeer bewust en zuiver kunnen be- 
leven. Natuurlijk zijn er tallozen geweest, die deze 
problemen niet bewust doorleefden en die in hun 
verzet door hun intuïtie geleid werden. 
Van de toppen der illegaliteit mocht echter ver- 
wacht worden, dat zij zich bewust zouden zijn 
van het feit, dat het hier om een politieke zaak 
ging, (ongeacht de levensbeschouwing welke daar- 
bij op de achtergrond zou staan). Zo is het dan 
te verklaren, dat het een noodzakelijk gevolg van 
de juiste verzetsmentaliteit was, dat de politieke 
meningsverschillen reeds in de bezettingstijd open- 
baar werden. Zo iets hoeft intussen niets in de 
weg te leggen aan een goede samenwerking, die 
in de practijk dan ook mogelijk is gebleken. 
Dolle Dinsdag heeft in de illegaliteit veel ver- 
anderd en veel van de intimiteit in het verzet te 
niet gedaan. We moeten echter gaan leren ver- 
staan, dat deze verandering een noodzakelijke 
consequentie was van het verzet en van de nade- 
rende bevrijding. Als we dit beter gaan begrij- 
pen zullen we misschien ook beter gaan verstaan, 
dat na de oorlog de verzetsbeweging in een si- 
tuatie terecht kwam, waarin het verloop van zui- 
vering en berechting in hoofdzaak ook weer een 
Éioodzakelijke consequentie was van, nu laten we 
'Zeggen, de aard en de samenstelling van ons volk. 

H. v. R. 
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KP-VOORSPEL 
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Het was de Zondag vóór Dolle Dinsdag, 2 September 1944. 
De KP „Sander" en de KP „Frits" alsmede de door deze beide KP's in het 
leven geroepen verzetsgroep P.A.N. (Partisanen Actie Nederland) waaraan 
later ook het grootste deel der LO-ers hun medewerking verleenden, waren 
reeds geruime tijd in actie, zowel bij dag als bij nacht. 
De grote dingen, waarop we allen wachtten, gebeurden echter nog niet, zodat 
allen gnuifden, toen die ochtend in een der wijken van Eindhoven twee Mof- 
fenauto's door de duisternis, en het ontbreken van de geplaatste afrastering 
van de straat, in een paar bomtrechers, die nog niet gedicht waren na het 
bombardement  van  15  Augustus,  terecht kwamen. 
Men  moest  vooral  lachen,  wanneer  men,   al   dan  niet  noodzakelijk,   er   langs 
kwam en de Herren bezig zag met het uittakelen van hun vehikels. 
In ieder geval was er iets,  om  aan  de, op alle mogelijke punten opgestelde, 
P.A.N.-leden en de regelmatig bij  elkaar zijnde KP-ers  te vertellen. 
Tegen half tien stopte bij den Districts-Commandant P.A.N. Eindhoven een auto. 
Daar er geen andere wagens op Zondag mochten rijden dan die van den Mof 
of van de SD. c.s., was onze D.C. oprecht verwonderd. Deze verwondering ver- 
anderde spoedig in enthousiasme toen bleek wat er gebeuren moest. 
Er  kwam  met  deze  wagen   een  opdracht  van  het  Geallieerde   Hoofdkwartier, 
terwijl   honderd   kg.   plastiek   alsmede   een   prima,   vakkundigen   instructeur, 
met toebehoren waren afgezet bij het Hoofdkwartier van de P.A.N. Wal nr.  1. 
Onze D.C.,  tevens  KP-leider,  moest  onverwijld alle  rayons  en  andere   district- 
commandanten  op de  hoogte brengen  en  zorgen,  dat voor  de  uitvoering  on- 
middellijk minstens acht ploegen naar W1   gingen,  om  verdere  Instructies en 
plastiek in ontvangst te nemen. 
Dit bleek nog noodzakelijker, toen de contacten in Breda, Tilburg en 's-Her- 
togenbosch niet te bereiken waren, en dus het gehele werk neerkwam op de 
beide KP's (aangevuld met enkele groepen van de P.A.N.) 
In Eindhoven zelf was het een wisselende drukte van Duitse vrachtauto's, 
hand- en boerenkarren, motoren en Nederlandse fietsen. Tanks en P.A.K. reden 
af en aan, in diverse, haast alle richtingen. Op de Wal, een vrij brede straat 
in het Centrum van Eindhoven, waar het meeste verkeer moest passeren, 
hadden de Moffen een pleisterplaats gemaakt. Alle mogelijke voertuigen, reeds 
meer of minder zonder verband, hielden er even een rustpauze, na hun ver- 
moeiende (planmatige) terugtocht uit Noord-Frankrijk of België. 
Tegen half elf hadden de diverse berichten alle Rayonscommandanten bereikt: 
„Dat er werk aan de winkel was en ze onverwijld op W. 1. moesten komen." 
Niet gehinderd door druk burgerverkeer, kwamen ze met onregelmatige tus- 
senpozen binnen, sommige alleen, anderen met twee of drie. 
Voor de deur van Wal nr. 1 slenterden chagrijnig moffen heen en weer, een 
eindje verderop stond zelfs een overvalwagen van de Grüne. 
In het huis op Wal nr. 1. werd theorie gegeven, over de juiste plaats waar, 
en de juiste wijze waarop plastiek kon worden aangewend. 
Struikelend over plastiek en slagkoord in het nauwe keukentje, waar de lessen 
gegeven werden, ging er een, die zich in het hartje van de stad niet zo erg 
prettig voelde in verband met een zeer recente kennismaking met den plaatse- 
lijken SD-chef, even polshoogte nemen of er ook een achteruitgang was. Deze 
was niet aanwezig  
Aan de straatzijde was een drietal jongens opgesteld, een pistool, het hand- 
kanon, zoals dit in de wandeling genoemd werd, gereed, om als dit nodig was 
hun huid zo duur mogelijk te verkopen. 
Een  van  de  aanwezigen,   die  er  Van  Speyk-allures  op  na  hield,  opperde  het 
plan, dat ze in het uiterste geval die 100 kg. plastiek nog konden opblazen. 
Deze uitlating bezorgde hem een lang niet mals gestelde  terechtwijzing,  daar 
men ook te denken had aan de omwonende burgers,  die hierbij  nodeloos het 
leven zouden verliezen. 
De Moffen namen geen notitie van het onooglijke kantoortje met zijn spiegel- 
ruit en gordijntjes ervoor, al stond er in het vertrek, dat vroeger waarschijnlijk 
winkel geweest was, ook een zeer groot aantal fietsen, die, wanneer de deur 
openging, ook voor de fietsenorganisators zichtbaar waren. 
Misschien hadden ze onderling wel de nodige aanmerkingen op die „Dumme 
Hollander", die in zo'n tijd, terwijl zij vochten voor de vrijheid van Europa 
nog naar een makelaarskantoor gingen. 
Van achter de ruiten werden de passerende Moffen door ons drietal scherp, 
doch grinnekend gadegeslagen. Moppen werden op hen en hun Führer getapt, 
en in het keukentje ging de theorie snel doch rustig verder, temidden van plas- 
tiek, slagkoord fockpencils en KP-ers in hun element. 
Eindelijk was het zo ver, de porties waren eerlijk verdeeld en de opdrachten 
werden uitgegeven. 
Alle lijnen in het zuidelijk gedeelte van Noord-Brabant-Oost moesten zo mogelijk 
die dag de lucht in, het voornaamste waren de lijnen met verbindingen naar 
België en Duitsland. 
Er was geadviseerd om bochten, wissels of bruggetjes te nemen; deze plaatsen 
waren het moeilijkst te vervangen. 
Het geneesmiddel voor de Weermacht was netjes in tassen of pakjes verpakt, 
en in de volgorde van het binnenkomen werd weer vertrokken. Een enkele moest 
een grote afstand afleggen en ging per trein, echter alleen onder conditie dat 
hij zijn fiets mocht meenemen. 
„Voor het terugkomen", beweerde hij. 
De laatsten waren vertrokken, zonder haast en zonder ongelukken. 
Toch hadden we nog een strop, want een ieder zat vol spanning te luisteren 
naar de komende explosies. Deze pret werd ons echter niet gegund, de gealli- 
eerde vliegende forten „deden" die middag nog even het Eindhovens vliegveld 
en in die concurrerende geluiden, gingen de onze helaas verloren. 
Om van de Moffen te hor^n, hoe zij hun strop vonden, toen ze tot diverse min- 
der aangename ervaringen kwamen, had niemand tijd, daar we allen als goede 
burgers op tijd binnen moesten zijn!    v 
Alle acht ploegen deden hun werk zoals men van goede Vaderlandets kon -ver- 
wachten, en keerden behouden huiswaarts.   ■ JACQUES F. M. 
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Het was in de spannende en hoopvolle dagen van 
September 1944, toen ik mij in Ede schuil hield. Met 
een drietal onderduikers waren wij hier ergens in huis 
en vol verwachting waren wij van de dingen die 
komen zouden, in verband met de geallieerde lucht- 
landingen, die uitgevoerd waren. Het waren mooie 
dagen, die wij doormaakten en die ons dat beloof- 
den, waar wij zo lang naar uitgekeken hadden. Lan- 
ge tijd hadden wij ons hier in spanning schuil ge- 
houden en ons uit de klauwen van den mof weten 
te redden. Vandaag vertoonden wij ons weer wat 
vrijer in de tuin achter het huis en aanschouwden 
daar het prachtige schouwspel in het luchtruim. Een 
niet te tellen aantal vliegtuigen voerde versterkin- 
gen aan en verdere benodigdheden voor het front dat 
enkele K.M. van ons vandaan lag. Het was prachtig 
helder weer, zodat wij de acties goed konden vol- 
gen, die bestonden uit het uitwerpen van voedsel en 
materiaal voor de troepen waar onze hoop op was 
gevestigd. Vele jagers en jachtbommenwerpers, van 
allerlei soort, voerden aanvallen uit op spoorlijnen, 
wegen en opslagplaatsen en gebouwen die de moffen 
zich toegeëigend hadden. Op de wegen zag men al- 
leen mensen, die zich bedreigd voelden en zich in 
aller haast in veiligheid probeerden te brengen bij 
de moffen. Op hun gezichten kon men geen vreugde 
aflezen, maar wel angst. Wie dit waren behoeft geen 
verdere uitleg. 
Duidelijk hoorden wij het ratelen van de machinege- 
weren en andere automatische wapenen van onze be- 
vrijders en wat er op die momenten in ons omging 
is niet te beschrijven. Wij huilden soms van blijd- 
schap. Bij de moffen was het groot alarm, zij wisten 
soms niet meer wat zij deden en dus waren zij dub- 
bel gevaarlijk. Met de wapens in de aanslag slopen 
zij rond langs de wegen en ieder, die verdacht leek 
of gekleed was in een overall werd aangezien voor 
een terrorist of geallieerde soldaat. Van de verzets- 
organisatie had ik al een tip gekregen om mij gereed 
te houden voor de acties die komen zouden. 
In de middag kwam de Heer S. bij mij met de 
mededeling, dat ik mij moest melden bij V. en daar 
verdere instructies zou krijgen. In de woning van V. 
waren meerderen van ons aanwezig. De opdracht be- 
stond uit het vervoeren van gevangen genomen S.S. 
(Nederlanders) naar een veilig oord en die daar te 
bewaken. In groepjes van twee verlieten wij de wo- 
ning van V. en begaven ons gewapend op pad. In 
de omgeving van Ederveen vatte ik met mijn maat 
post en na daar enige tijd ongeduldig te hebben ge- 
wacht, kwamen er vijf personen op een rijwiel ge- 
zeten, aanrijden. Zo van veraf gezien leek het niets 
bijzonders en men zou zeggen een vijftal boeren, die 
daar kwamen aanrijden. 
Naderbij gekomen bleek een der onzen voorop te 
rijden, en daarachter drie helden van de SS, gekleed 
in blauw overall, klompen aan en pet op voor camou- 
flage. Deze kleding was wel nodig om zo min mo- 
gelijk te laten opvallen wat voor gevaarlijk goed ver- 
voerd werd. De rij werd weer gesloten door een van 
de onzen. Wij werden ingedeeld en een van ons 
ging voorop als verkenner. Met z'n drieën bleven wij 
achter en ieder van ons nam een SS-er voor zijn 
rekening. Met een afstand van 2 a 300 Meter volg- 
den wij elkaar met de buit. Zo reden wij in drie 
groepjes door allerlei binnenwegen in gebied dat 
door de Duitsers bezet was. Voor ons vertrek hadden 
wij de edel-Germanen er eerst op attent gemaakt, 
dat zij niets anders te doen hadden dan te volgen 
en hun schreeuwerd dicht te houden. Mocht er een 
de moed hebben alarm te slaan of andere capriolen 
uit te halen, dan zou hij getracteerd worden op iets 
dat hem niet lief zou zijn. Wij waren op alles voor- 
bereid en de wapens waren geladen en klaar voor 
gebruik indien dat nodig zou zijn. Het was een ge- 
vaarlijk transport, maar aan gevaar dachten wij niet 
en mochten wij verrast worden door een Duitse pa- 
trouille dan wisten we wat ons te doen stond en wa- 
ren bereid ten koste van alles de buit te verdedigen. 
Na een eind gereden te hebben kwamen wij op een 



boerderij, waar de rijwielen werden neergezet. Onze 
tocht werd voortgezet door weilanden, over hekken 
en sloten en zo bereikten wij een oude schaapskooi 
achter in het land. De schaapskooi werd ingericht als 
verblijf voor ons en de aanbidders van Adolf Hitler. 
De schuur werd in tweeën gedeeld door een afraste- 
ring van prikkeldraad waarachter de Duitse knech- 
ten werden opgeborgen. Er was nog plaats genoeg 
en wij hoopten dat er nog meer uitvaagsel der maat- 
schappij zou volgen, dat aan onze zorgen best was 
toevertrouwd. 
Inmiddels waren verschillende leidende personen van 
de verzetsorganisatie gearriveerd, die ons verdere in- 
structies gaven. Mij werd de eer aangedaan om als 
commandant van de bewakingstroepen op te treden. 
De taak, die ons nu was opgelegd ,was er een met 
veel verantwoordelijkheid.    Wat    er    ook    gebeuren 
mocht, er moest voor gewaakt worden, dat er niets 
uitlekte  en geen  onbevoegden hier in de omgeving 
kwamen en de gevangenen hier niet levend uitkwa- 
men. Als het ontdekt zou worden wat hier gebeurde, 
zag   het   er   voor   Ede   niet   mooi   uit   en   was   een 
herhaling van Putten niet uitgesloten. Dat wij trots 
op onze buit waren behoef ik niet te vermelden. De 
rollen waren nu omgedraaid en zij die eerst machtig 
de scepter zwaaiden en jacht op ons maakten zaten 
nu verbeten en zo mak als lammeren in een verblijf, 
waar ze zelf zo velen de dood hadden ingejaagd. De 
kleding die tijdens het transport als camouflage had 
gediend  was  omgewisseld  voor   het  zo  gehate  uni- 
form van  de S.S.,  dat  de aanklacht tegen hen in- 
hield. De indeling van de bewaking geschiedde als 
volgt:  er waren  drie  ploegen van zes bewakers ge- 
vormd, die om de beurt acht uur dienst deden. Door- 
lopend  waren   er   steeds   twee   bewakers   binnen   en 
de rest buiten in de omgeving om steeds het terrein 
te verkennen.  Daar ik  met niemand wat te maken 
had en  in  Ede  geen familie had, bleef  ik  dag en 
nacht op mijn post. Inmiddels was onze verzameling 
uitgebreid met twee stuks van hetzelfde soort. Een 
Van de laatste bleek bij visitatie een klein pistooltje 
onder de arm verborgen te hebben en had daar waar- 
schijnlijk geen al te goede bedoelingen mee. Hij bleek 
ook niet zo mak te zijn als zijn soortgenoten en werd 
dus extra in de gaten gehouden. Een der onzen bezat 
de, vaardigheid in het omgaan met de tondeuse. Hij 
zorgde er voor, dat de edelgermanen van hun hoofd- 
tooi werden ontdaan en een klein kuifje overhielden. 
Zij waren nu gelijk Papoea's in de rimboe. 
De   nachtelijke   bewaking   bezorgde   ons   eerst   veel 
moeilijkheden vooral wat de verlichting betrof. Licht 
moest  er zijn om  de gevangenen in  de  nacht  in  de 
gaten   te   houden,   zó,   dat   er   geen   licht   naar   bui- 
ten  straalde  wat  een  moffenpatröuille   zou  kunnen 
lokken. Daar waren wij niet op gesteld. De schuur 
geheel te verduisteren was onmogelijk door de vele 
naden en gaten die er zich in bevonden. Deze wer- 
den zoveel mogelijk met stro dichtgestopt, maar dit 
was nog lang niet voldoende. Eindelijk werd er een 
oplossing gevonden. Een emmer werd op een melk- 
wagen, die in de schuur stond, gelegd met de open 
kant naar voren,  waarin een kaars geplaatst werd. 
De straal licht viel nu op de gevangenen, die netjes 
naast elkaar op het stro lagen. De emmer werd nog 
wat afgedekt met een oude zak en de schuur was uu 
in duister gehuld met uitzondering van het gedeelte 
waar de trots van Mussert lag. Moest een van hen 
om de een of andere reden opstaan, dan moest hij 
dit eerst vragen.  De gehele nacht moesten zij naast 
elkaar blijven liggen en hun was  extra op het hart 
gedrukt,  stil  te  blijven  liggen,  daar  bij  een poging 
tot ontvluchten van de wapens gebruik zou worden 
gemaakt. De heren hebben het nooit geprobeerd, daar 
zij  toch wel in de  gaten hadden,  dat  het nutteloos 
zou zijn. De boerderij vlak bij ons werd gebruikt als 
keuken en de bewoners wisten natuurlijk wel wat er 
aan de hand was. Verder was  daar ook een radio 
aanwezig,  zodat we  op  de  hoogte van  de  toestand 
aan de fronten bleven. De bevrijding die zo dichtbij 
was kwam niet en het front ging steeds meer naar 
achteren in de richting Arnhem. 
In de avond konden wij de branden goed waarne- 
men. Ook de nieuwsberichten maakten melding van 
de critieke toestand tussen Nijmegen en Eindhoven 
en de heldenstrijd bij Arnhem. Maar niettegenstaan- 
de dat alles waren wij vol goede moed en trots, onze 
opdracht, hoe gevaarlijk dan ook, te mogen uitvoe- 
ren. Een aangenaam verblijf was het hier niet, vooral 
de nachten waren koud en dan hing er doorlopend 
een lucht van afval van clandestien geslacht vee, dat 
hier begraven was. Verschillende malen hebben wij 
even in spanning gezeten doordat een van de onzen 
een schot af liet gaan en dit vooral in de nacht 
aandacht kon trekken. Bij de verhoren, die ik de 
verduitste Nederlanders afnam, kwam vast te staan, 
dat zij behoorden tot het wachtbataljon Noord-West, 
de Wiking-divisie en het vrijwilligers-legioen Ne- 
derland. Als motief voor hun dienstneming voerden 
zij aan de slechte tijdsomstandigheden en dat ze in 

de val gelopen waren. Het viel ons op, dat zij, die 
eerst als helden beschreven werden en niet bang 
voor de dood, nu hun waterlanders lieten zien en 
bang waren voor de toekomst. 
Ons verblijf bevond zich ongeveer een 1000 Meter 
van de weg en de omgeving was goed te overzien. 
Met behulp van een veldkijker controleerden wij de 
omgeving doorlopend. Kwam er iemand in onze rich- 
ting dan werd hij eerst goed opgenomen. Indien het 
niet een van de onzen was, dan werd een patrouille 
het veld ingestuurd voor verkenning. Dit moest na- 
tuurlijk zo onopvallend mogelijk gebeuren en heggen 
die door de weilanden liepen boden ons een goede 
gelegenheid daarvoor. Negen dagen en nachten was 
ik nu hier en de tiende dag kwam de verrassing. 
In de morgen kwam een der leiders bij ons met de 
mededeling, dat wij afgelost zouden worden door 
een andere ploeg en verdere maatregelen genomen 
zouden worden in verband met de toestand die nu 
ontstaan was. Het werd gevaarlijk, daar het front 
zich steeds meer van ons vandaan geplaatst had en 
de vooruitzichten onzeker waren. 
De moffen hadden inmiddels meer activiteit aan de 
dag gelegd en er werd een grote jacht gemaakt op 
de verzetsorganisaties nu de toestand zich weer in 
hun voordeel gewijzigd had. Dat er door de organi- 
saties goed gewerkt werd was voor hun geen geheim. 
De tiende dag om ongeveer elf uur kwamen er op 
de weg een zevental personen op de fiets aanrijden. 
Bij controle bleek, dat het geen moffen waren. Wel 
viel het op, dat er vijf personen gekleed waren in 
bruine en blauwe overalls. Allerlei gissingen werden 
door ons gemaakt en wij leefden in de veronderstel- 
ling dat het nieuwe buit was. 
Inmiddels was ontdekt, dat een van de leiders voorop 
reed, maar om geen risico te lopen werd een pa- 
trouille van drie man het veld ingestuurd om er ze- 
ker van te zijn, dat ons geen poets gebakken werd. 
Dat de moffen geraffineerd waren en tot alles in 
staat waren en alle middelen ter hand zouden ne- 
men om ons te bestrijden wisten wij maar al te goed. 
Tot onze grote verbazing werden wij even later voor- 
gesteld aan vijf Tommie's die de wacht zouden be- 
trekken met twee van de onzen. Zij behoorden bij 
de luchtlandingstroepen en hadden tijdens de acties 
een noodlanding moeten maken en zich in de omge- 
ving van Ede schuil gehouden. Op deze plaats kon- 
den zij zich verder schuil houden voorlopig en had- 
den zij meteen een aangename bezigheid. 
Na nog een poosje in het bonte gezelschap, dat be- 
stond uit Tommies, leden van de verzetsorganisatie 
en de SS in gebied dat door de moffen was bezet, 
te hebben doorgebracht ben ik weg gegaan en was 
mijn verblijf van negen dagen en nachten in de 
schaapskooi ten einde. 

W. V. 
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ÉÉN DER HOOFDSTUKKEN UIT: 

„DEN VIJAND WEDERSTAAN" 

De „Voorlooper van het LO-LKP- 
Gedenkboek   kost  f   4.50   en   kunt   U 
bestellen    bij:   Admin.   „De   Zwerver", 
Pr. Hendrikkade 152 Ie Et, Amsterdam. 

„Ik sla op de trom 
-  en dreun 

de dromers wakker." 
„Er zal geen plaats meer zijn...." 

Op 12 Maart 1946 — minder dan een 
jaar na de bevrijding — vervoegde een 
voorlopig, in verband met haar kinde- 
ren, in vrijheid gestelde stamboek-NSB- 
ster zich, in gezelschap van haar 
schoonouders, eveneens van het handje, 
op een gemeentelijke instantie te Rot- 
terdam, om er eens uitvoerig en hart- 
grondig te spreken over haar spullen, 
die, op last van het Beheersinstituut, wa- 
ren in beslag genomen en verkocht. 
De portier wees deze Heden er op dat 
zij zich dientengevolge op het Beheers- 
instituut dienden te vervoegen. Het ge- 
zelschap nam daar geen genoegen mee. 
Er kwam een ambtenaar aan te pas, die 
o.a. te horen kreeg: 
„Jullie hadden het niet mogen verko- 
pen! Het is een schande" en meer van 
dergelijk fraais. 
De ambtenaar, die méér te doen had, 
deelde na ongeveer een kwartier aan 
den portier mede, dat het volkomen 
doelloos was deze mensen langer te 
woord te staan, waarna de portier de 
bezoekers aanmaande het gebouw te 
verlaten. 
Op. dat critieke ogenblik gebeurde er 
een ongeluk. De schoonmoeder achtte 
het tactisch en strategisch den ambte- 
naar voornoemd zachtjes over zijn ko- 
nen te aaien en te lispelen: „Je kent mij 
toch wel, lieve jongen". 
Dat was net te veel op dat ogenblik en 
de ambtenaar, buiten zichzelf door deze 
ilikflooierij, die hem als een belediging 
trof, uitte de onfatsoenlijke woorden: „Ik 
ken jullie zeker, jullie zijn vuile stink 
NSB-ers!" 
Er  volgde  een  klacht   niet  van  den 
ambtenaar. 
Op 5 Juni 1946 staat de oniatsoenlijke 
man terecht voor den politierechter te 
Rotterdam. 
Nogmaals voor de duidelijkheid: De 
zaak speelt zich niet af in 1944 voor een 
vrederechter, maar in 1946 voor een 
politierechter. 
Overigens jammer, dat het niet net op 
6 Juni viel, dat was aardiger geweest 
vanwege de herinnering aan de invasie. 
Hij staat terecht terzake, dat hij op of 
omstreeks 12 Maart 1946 „die en die op- 
zettelijk mondeling heeft beledigd door 
hen toe te voegen: lelijke, vuile stink 
NSB-ers, althans woorden van ongeveer 
gelijke strekking en betekenis". 
Vonnis: tien gulden of vijf dagen. 
Formeel en juridisch zal het wel klop- 
pen als een bus. Het past derhalve niet 
de logica van een ander in twijfel te 
trekken. 
De  ambtenaar was buiten zijn boekje. 
Welk   een   schone   perspectieven   opent 
zo'n vonnis: 
Ik zie voor mijn geest een KP-er, die 
zo'n lieve juffrouw, zo'n NSB-azalea er- 
gens tegen komt, eentje uit zijn straat. 
Ik zie het voor mijn ogen gebeuren, dat 
ze hem over zijn wang streelt en zegt: 
„We kennen elkaar toch, lieve jongen!" 
Ik houd mijn hart vast voor de gevolgen. 
Gelooft gij, lezer, dat hij volstaan zal 
met alleen maar te zeggen: „lelijke stink 
NSB-er?" 
Kennende een KP-hart, weet ik met ab- 
solute zekerheid, dat hij nog heel iets 
anders brullen zal, dan gewoon maar: 
„Lelijke stink NSB-er". Stel U iets onmo- 
gelijks, voor. Stel U voor, dat hij zich in 
zoverre inhoudt, dat hij alleen maar zou 
zeggen: „landverrader", en bij machte 
was om in dat ene woord, zijn ganse, 
begrijpelijke, tierende verontwaardi- 
ging te luchten. 



Wel de „dame" tippelt naar den rechter 
en de- KP-er verschijnt prompt voor het 
hekje. Zonder twijfel zal het er slecht 
voor hem uitzien, want een ieder is het 
er wel mee eens, dat het woord „land- 
verrader" altijd nog veel erger is, dan 
de woorden „stink NSB-er". 
Waarom is de man (zonder wien Neder- 
land geen toekomst meer had. Werke- 
lijk ik ga geloven, dat hij gelijk had) 
eigenlijk doodgeschoten? Hij werd na 
grondig onderzoek gequalificeerd als 
landverrader. Hetgeen inhoudt, dat zijn 
volgelingen, zijn fabrikaat, hetzelfde 
etiket dragen. 
Echter, man — zonder wien '— gij zijt te 
vroeg gestorven! 
Er ware nog een schone kans voor U 
open gebleven. Waarom niet op het zelf- 
de moment, dat de Procureur fiscaal U 
als landverrader qualificeerde, een 
klacht ingediend bij een politierechter 
wegens „een opzettelijke mondelinge 
belediging", U aangedaan door dezen 
Procureur Fiscaal, die U heeft toege- 
voegd „landverrader" althans woorden 
van gelijke strekking en betekenis". 
Ik zie nog een ander perspectief. Of is 
het een visioen? Ik citeer: 

„Hoe lang nog, en in dit getij 
staan de oude strijders ver opzij, 
en  lachend  wandelen   voorbij, 
verradertjes van  14 Mei, 
in stijgende getale. 
Men   zegt:   „die   zachte   levertjes, 

die oliedomme kevertjes, 
die   arme   NSB-ertjes. 

Dóar heb je de schandalen  
die vuile illegalen". 

De tijd is niet ver meer, dat gij lezer, op 
het trottoir van de Coolsingel staat, om- 
dat er voor U geen plaats meer is op de 
middenweg en dat gij hen voor wie geen 
plaats meer zou zijn, arm in arm, 
lachende, schaterlachende voorbij zult 
zien flaneren. 
Misschien wel in gesloten gelederen. 
„Die  Fahne hoch,   die   Reihen   fest   ge- 
schlossen". 
Maar ik zeg en ik blijf zeggen — en dui- 
zenden met mij — en v/ij zeggen het sa- 
men met koeien van letters — dat NSB- 
ers  LANDVERRADERS zijn. 
Ik  verzoek  lederen  NSB-er  mij    en   dit 
blad aan te klagen bij  den politierech- 
ter wegens belediging. 
Nog een perspectief. Het bittere. 
De   voormalige   illegaliteit   zou   in   ern- 
stige   overweging   kunnen   nemen   van 
haar kans een serie klachten in te die- 
nen wegens belediging aan haar en haar 
doden gedaan. 
Belediging wegens zoiets als: Woord- 
breuk der Londense mannen; wegens het 
alleen al in overweging nemen om aan 
enige voormalige illegalen ridderorden 
uit te reiken, opdat de vrijlating van 
lichte gevallen geruislozer kon geschie- 
den; wegens: de kwestie Hirschfeld, de 
ere-ariër (onkwetsbaar, mijnheer), we- 
gens de Apeldoomse en Schalkhaarse 
Politie, mannen, die aldaar één of meer 

leergangen volgden of er zelfs leiding 
gaven en leerden, hoe men de Hitler- 
groet moet brengen  en die nu, al- 
thans in Rotterdam, gerehabiliteerd 
zijn. Sommigen zijn zelfs, volgens een 
dagorder, nu adjudant. Of dit een be- 
vordering is, weet ik niet. Ik weet één 
ding, dat dit een grove belediging is, 
voor het kruis bij het Haagsche Veer en 
voor de mannen uit het corps, die niel 
wilden bukken, geen cursus wilden vol- 
gen en zeker geejn cursusleider wilden 
zijn, die illegaal werkten, onderdoken 
en gegrepen zijn. Uit Duitsland verzwakt 
en verlept terugkwamen — en niet eens 
vlot en royaal hersteld werden in hun 
rechten, en nu voor deze adjudanten 
zouden moeten salueren. 
Moeten deze mannen, die eenmaal voor 
het Vaderland hun gezin en hun toe- 
komst op het spel zetten, nu uit protest 
ontslag nemen en derhalve opnieuw ge- 
zin en toekomst op het spel zetten? Of 
moeten zij de belediging maar slikken, 
de mindere zijn? 
Gij voelt zonder twijfel, dat er heden 
ten dage heel andere beledigingen aan 
de orde zijn als die van „stink NS3-er". 
De politiecommandanten van verschei- 
dene plaatsen, gaven opdracht voor 
Jodenvervolging en zitten nochtans rus- 
tig, alsof er niets gebeurd is. De kleine 
man is weggezuiverd, maar bij de gro- 
ten heeft dat zo'n haast niet. Dat duurt 
maand in, maand uit en er komen in- 
tussen zoveel andere dingen aan de 
orde, dat de interesse er bij het grote 
publiek af is en met de zaak dus zoetje > 
aan en zonder oppositie geleidelijk weer 
op de oude voet kan terugbrengen. * 
Deze groten bij politie en bij andere in- 
stanties hebben eerst het verzet gesa- 
boteerd (om niet te zeggen hulp verleend 
aan den vijand) en nu saboteren zij de 
zuivering, dus de wederopbouw van het 
Vaderland. Dubbele saboteurs. Dit is 
zo'n ontzaggelijk schandaal en zo'n 
ontzaggelijke belediging, niet alleen 
voor ieder verzetter, maar voor ieder 
die het wél meent met zijn Vaderland, 
dat zoiets als „stink NSB-er" erbij ver- 
geleken van belachelijke kleinheid is. 
Kortom de verzetsmensen en het verzet, 
indertijd vanuit Londen aangemoedigd, 
ondergaan in 1946 direct of indirect, het- 
zij individueel of gezamenlijk, hetzij 
maatschappelijk, of ideëel een bejege- 
ning zo smadelijk, zo grievend, zo vol 
hoon, dat de politierechter er dagwerk 
aan zou hebben, indien al deze beledi- 
gingen eens fijn uitgewerkt en in serie 
zouden korden ingediend. 

Er zal geen plaats meer zijn....  voor 
wien eigenlijk niet? 
Er werd overwogen om den stouten 
ambtenaar onder groot geleide der 
illegaliteit aan de gevangenis af te le- 
veren, opdat hij aldaar zijn vijf dagen 
zou gaan te zitten. 
Leve het Vaderland! 
Naar ik verneem werd den politierech- 
ter een gratis toegangsbewijs voor de 
tentoonstelling „Weerbare Democratie" 
toegezonden. 
Ik sla op de trom en dreun de dromers 
wakker. 

„VINK". 

Nevenstaande auto werdVrijdag- 
avond 30 Aug. omstreeks 10 uur 
ontvreemd uit de Roeterstraat te 
Amsterdam. 
Gegevens: Merk Chevrolet-ca- 
briolet m. nwe. beige linnen kap, 
bouwj. 1939, wijnrood. Prov.no. 
GZ 39289, motorno. 1966221., chas- 
sisno. IA/454/6, kilomstand ± 62.000, 
bekleding rood leer. Res.wiel 
wordt in de kofferruimte mee- 
gevoerd. 

Voor terugbez. of tips 

HOGE  BELONING 
L. BREUKING. VALERIUSSTR. 215. AMSTERDAM-Z.. TEL 90758 

* 

Maar a7s ik mag leven tot de bevifa 
en juichen op het overwinning^ 

God, doe mij dan dit weten: wat 'r" 
bijging aan nood en leed is nie 

vergeefs ge^- 
Muus Jacobsen 3 

Tragische herinneringen aan onnoemlijk 
leed komen er boven, als ik nu, na twee 
jaren nog, aan de tijd terugdenk, waarin dit 
gedichtje werd geschreven. 
Uit verschillende gevangenissen waren we 
gekomen. De meesten van ons met het 
grote transport op 6 Juni, toen de gealli- 
eerden in Normandië landden. Vogels van 
allerlei pluimage. Uit alle kringen van ons 
volk. Zware en lichte gevallen, waaronder 
K.P.-ers en L.O.-ers, personen uit verschil, 
lende spionnagegroepen, boeren die on- 
derduikers en joden geherbergd hadden, 
etc. 
Een gevangenis in het raam van de Duitsers 
zou niet volledig zijn geweest, als zij er 
niet hun spionnen hadden zitten. Zo waren 
er in onze barak drie man: een S.S.'er, die 
voorheen als beul in Amersfoort gefungeerd 
had en naderhand aan het Oostfront ge- 
weest was, waar hij schijnbaar iets meer 
als zijn haus waargenomen had. Verder 
waren er nog twee van de gevaarlijksten 
z.g. stille. Zware illegale werkers als je ze 
hoorde. 
Directe bewijzen waren er voor de een 
niet, totdat hij een paar feiten opsomde, 
waar mijn vriend en ik aan deel genomen 
hadden. Dezelfde dag was hij ook even 
als de anderen doodverklaard. Nummer 
drie herkende ik aan enkele deukjes in zijn 
achterhoofd, waar hij enkele maanden te- 
voren een paar tikken met een loden pijp 
op gekregen had. Onkruid als dat was, ver- 
ging die avond niet en hier trof ik hem 
weer. Herkennen deed hij mij gelukkig niet, 
alleen was de uiterste waakzaamheid ge- 
boden. 
Het is moeilijk het leven, zoals we het 
daar met honderd man de ganse dag 
bij elkaar geleid hebben, later weer op- 
nieuw te vertellen. 
De banden, die in de loop der bezettingsja- 
ren gesmeed waren, voelde je daar ver. 
sterkt en als een grote familie leefde je. 
We hadden gezamenlijk voor hetzelfde doel, 
n.l. de bevrijding van ons land, gevochten. 
Nu stond je machteloos tegenover nët sa- 
disme, die figuren als Schweiger, de com- 
mandant van de S.D. te Vught en Wijke een 
van zijn beruchtste handlangers, op ons 
botvierden. 
Velen van ons wisten, dat wanneer de Ge- 
allieerden niet snel oprukten om ons te be- 
vrijden, zij voor het vuurpeloton hun dood 
zouden vinden. Geen wonder dat iedere 
nieuweling, die onze barak binnenkwam, uit. 
gevraagd werd over de hele gang van za- 
ken buiten. Er kwamen tientallen binnen. 
Man na man zagen wij in onze organisatie 
vallen. 
Bertus was gearresteerd; ik was door 
Poons en Slagter bij zijn bevrijdingspoging 
gepikt. De grote arrestatie in Amsterdam 
volgde, waar tegelijk een twintig man ge- 
arresteerd werden, waaronder Jo en Lex. 
Over het gehele land vielen er slachtoffers; 
in het Zuiden Ambrosius. In Amsterdam mis- 
lukte de tweede overval op de Wetering- 
schans, waardoor Johannes en zijn ploeg 
het slachtoffer werden. 
Door sadistisch uitgedachte methode's pro- 
beerde de SD de gevangenen aan het pra. 
ten te krijgen. Bertus werd na ettelijke ver- 
horen, waar hij nog steeds gezwegen had 
en na een verblijf van verschillende dagen 
in de donkere cel een week lang op een 
stoel geboeid en dag en nacht onder ver- 
hoor geplaatst, totdat hij lichamelijk vol- 
komen uitgeput was. Koert, een vriend van 
mij, heeft hem nog iedere dag een panne, 
tje soep toe kunnen stoppen. Dit kostte 
hem, door het verraad van de SS.er en 
SD.er, een verblijf in de Bunker. Na een mar- 
teling van een week vertelde Bertus mij 
dat twee personen, na een langdurige mar. 
teling verteld hadden, wie hij was, en wel- 
ke verschillende feiten hij op zijn geweten 
had. 
Hij had het hen echter zo voor kunnen spie- 
gelen alsof er meer Bertussen waren. Vol 
vertrouwen als hij was, zei hij tegen me, 
dat er weer 8S0/o kans bestond voor een 
eventuele uitredding. 
De. tijd kroop langzaam voort en de be- 
vrijding, waarna we zo vurig verlangden. 

^ 
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In bange dagen... VugM, 1 t/mótfefit. 1944. 
bleef uit. Verschillenden van ons gingen op 
transport naar Amersfoort om vandaar 
weer verder naar Neuengamme getrans- 
porteerd te worden; allen waren tot z.g. 
„Kriegsdauer" veroordeeld. Velen van hen 
wisten wat dit betekende. In 1944 was men 
niet blind meer voor de mooie Duitse be- 
loften; men zag de Gestapo overal om zich 
heengrijpen en de gevangenen hadden 
reeds kennis gemaakt met hun methoden. 
Anderen waren door een Landes- of Kriegs- 
gericht veroordeeld en inmiddels voor het 
vuurpeloton  gevallen. 
ledere dag leide Jo Aat of een van de 
anderen de Godsdienstoefening, terwijl er 
een paar in de diverse hoeken van de ba- 
rak naar buiten keken of Wijke of een van 
de andere sadisten er niet aankwamen. 
De hoek van de slaapzaal werd meestal 
voor dit doel gebruikt. Hier was het, waar 
Jo overdag, een van ons, die het erg 
moeilijk had, hem apart nam, met hem 
alles bepraatte en met hem bad. 
Het was je soms zo wonderlijk te moede, 
als je alle ellende om je heen zag; 's mor- 
gens al, als je vanuit het raam van de 
slaapzaal in de verhoorkamer je vrienden 
zag mishandelen door je eigen landgeno- 
ten en hoe zij het opnieuw uitriepen, dat 
zij zwijgen zouden en je zag hoe dan de 
slagen opnieuw neerkwamen, totdat de 
SD.-er zelf moe was of het slachtoffer uit- 
geput was en niet meer verder kon. 
Naast het leven in de barakken hadden de 
gevangenen in de bunkers het moeilijker, 
doordat ze in weken niet buiten hun cel 
kwamen en alleen de stemmen van hun 
lotgenoten konden horen. 
De deur van de donkere cel in de bunkers 
klapte ook eens achter mij dicht; meubilair 
was er niet. Alleen in de deur -was een 
gaatje van 2 cm. Vier dagen had ik voor. 
lopig voo^ de boeg. Nauwelijks v/aren de 
voetstappen van Wijke verdwenen of ik 
kon in mijn cel duidelijk een gesprek ho- 
ren, dat boven mij, door de luchtkoker ge- 
voerd werd. De stem werd al bekender 
voor mij en ik dacht dat ik hem vroeger 
ook al eens gehoord had. Toen ik op de 
kiebelton ging staan, kon ik wooj'd voor 
woord verstaan. Jo Berlijn, een vriend van 
mij, waar ik nogal eens samen mee ge- 
werkt had-, bad met een nog jonge man. 
Uit zijn gebed begreep ik, dat de jongeman. 
Waarvoor hij bad, 's avonds gefusilleerd 
zou worden. 
Een gebed vol geloofsovertuiging, waaruit 
je bemerkte dat zij overtuigd waren dat 
geen aardse macht hen meer iets deren 
kon. 
Jongens van verschillende Kerkelijke rich- 
tingen, die naast elkander gestreden had- 
den, stonden ook nu naast elkaar. Eén God 
beleden ze en ze wisten dat ze het eigen- 
dom waren van één Christus. 
Een van de jongens. Jaap Stigter, hij was 
21 jaar oud, was vier weken geleden ver- 
oordeeld. Deze avond zou hij gefusilleerd 
worden. Treffend was zijn afscheidswoord 
voor ons. Hij groette ons en vertelde dat 
hij ons voorging en verzocht ons, indien er 
één van ons nog deze bunker zouden over- 
leven, zijn familieleden te groeten en te 
vertellen hoe hij heengegaan was. 
Om half zeven kwam Wijke hem halen; 
biddend hebben we de eerstkomende uren 
doorgebracht en hoopten dat God Jaap zou 
sterken. 
Tot onze schrik hoorden we om half tien een 
deur boven ons open gaan, en hoe Wijke 
haar met een snauw dichtgooide. Omstreeks 
deze tijd was de komst van een nieuweling 
practisch uitgesloten. Eindelijk hoorden we 
de stem van Jaap weer en hij vertelde ons, 
hoe hij al die tijd op de binnenplaats ge- 
staan had in afwachting van de manschap- 

' Pen,   die   het    vonnis   zouden    voltrekken. 
Niemand kwam   echter  op  dagen,   alleen 
Wijke sarde hem. 

Niemand van ons kon nog een woord uit- 
brengen. Drie avonden later is hij als een 
held gevallen en gaf zijn leven voor onze 
bevrijding. 
Na mijn verblijf in de bunker kwam ik weer 
in de barak terug. Verschillende personen 
waren op transport gegaan, enkele nieuwe, 
bekende gezichten zag ik weer, en ik ver- 
langde naar een stil ogenblikje dat ik hen 
eens apart kon spreken om te horen hoe de 
toestand buiten was en hoe het met ons 
werk gesteld was. 
De grootste voldoening van allen was dat 
het werk ondanks alle grote klappen door- 
ging; dit vergoedde voor ons veel. 
De berichten over de geallieerde opmars 
werden door ons nauwkeurig gevolgd. Zo 
goed als het mogelijk was werden er land- 
kaarten getekend. Als op een stafkwartier 
werden alle plannen besproken, vooral toen 
de drie S.S, en S.D.'ers uit onze barak ver- 
trokken en ergens anders vermoedelijk weer 
ingezet werden. 
Aan de stemming was het de laatste dagen 
al te merken. We voelden allen dat het 
einde niet ver meer kon zijn. De voorposten 
waren al in Antwerpen volgens de laatste 
berichten, en het ene gerucht leek nog 
mooier dan het andere. We deden ons best 
om alles zoveel mogelijk te remmen, In hun 
optimisme konden we fouten maken, die 
moeilijk te herstellen zouden zijn. 
De geruchten waren niet van de lucht. Het 
was In Ieder geval begrijpelijk en voor zo- 
ver het door ons te bekijken viel, zou ons 
lot binnen twee è drie dagen beslist moeten 
zijn. In de verte hoorden we het springen 
van bunkers, bruggen etc. 
Jo, even overtuigd als altijd, geloofde 
vast dat hij zijn vrouw en kinderen terug 
zou zien. Veel had hij er al over verteld tot 
de kleinste bizonderheden toe. Jan was 
daarentegen niet zo vast van zijn bevrij- 
ding overtuigd. Het is alsof ik het voel, zei 
hij me, dat Ik over enkele dagen voor het 
vuurpeleton vallen zal. 
Aan het zenuwachtige optreden van de 
Duitsers merkten we in de morgen van de 
vierde September dat de beslysing niet ver 
meer kon  zijn. 
Jo leidde die morgen de godsdienstoefening; 
de woorden klinken nog in mijn oren, voor- 
al het psalmvers dat we na afloop zachtjes 
zongen n.1.: 
„Dies zal tot U een Ieder van de vromen 
In vindenstijd met ootmoed smekend komen 
Een zee van ramp moog' met haar golven 

slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet 

aan" 
en verder: 
„Als ge in nood gezeten, geen uitkomst ziet 
Wil  dan ooit vergeten.  God verlaat  U 

niet, enz. 

Uit deze woorden klonk het geloofs-vertrou- 
wen van allen, zonder dat de meesten be- 
seften, dat ze In de middag reeds zouden 
vallen. 
Het oorlogsrumoer kwam steeds nader. 
De laatste dagen waren er reeds verschil- 
lende van onze vrienden waar wij afscheid 
van genomen hadden, vertrokken. De grote 
nood, waarin we verkeerden, het dagelijks 
fusilleren, deed ons. nog meer aan elkaar 
hechten. 
Graag zou je je jonge leven geven, als een 
vriend van je gespaard zou blijven. 
Tegen de avond kwam de spanning; dit 
waren gewoonlijk de uren dat de personen 
afgeroepen zouden worden en de beulen 
hun werk begonnen. 
Wijke kwam. We wisten het. Transporten 
konden niet vertrekken, omdat er geen trein- 
vervoer meer was. Wijke had een stapel 
oranje kaarten, ongeveer een vijf en twin- 
tig, in zijn hand. Dat betekende voor ons, 
vijf en twintig van onze jongens, de besten 
uit het Nederlandse volk, mannen die we 
straks na de bevrijding zo hard nodig zou- 
den hebben. 
Gods raad was anders. Vijf en twintig wer- 
den een Voor een afgeroepen. Je beste 
vrienden. Ze gingen met een „tot weer- 
ziens", van ons. Dit weerziens beseften we. 
We wisten niet wat de plannen van de vij- 

anden waren, hoe het met ons zou aflopen. 
Het weerziens kon spoedig zijn. De aardse 
banden verbroken, de laatste groeten aan 
vrouw en kind. 
Met opgeheven hoofd, als kon hun nu niets 
meer deren, gingen zij; hun aardse strijd 
was   gestreden. 
Groninger Jan en Jo waren nog bij mij ge- 
bleven. 
We vroegen ons af, of nog een van ons er 
levend  af  zou komen. 
Met Jo, Aat en Jan en nog enkele anderen, 
hebben we gebeden, gebeden voor onze 
familieleden, onze Koningin, ons volk en 
de bevrijding waarvan wij vermoedelijk 
alleen het ochtendgloren mochten aan- 
schouwen, zonder de dag der bevrijding 
mee te maken. 
We hebben gebeden voor onze vijanden; 
voor onze vrienden, waarvan, nu de strijd 
het einde naderde, nog velen zouden vallen. 
Bij de volgende groep waren Groninger Jan 
en Jo; van beide mocht ik de laatste bood- 
schappen In ontvangst nemen, zonder te 
weten of ik er zelf levend af zou komen. 
Jan vroeg mij zijn oude moeder te gaan 
groeten en haar te vertellen, dat hij door 
zijn gevangenschap tot inkeer was geko- 
men en nu volledig bereid was om voor 
God te verschijnen. Als laatste vroeg Jo 
me: Bid je straks voor me. Bob? Toen ging 
hij. Overtuigd als hij was, dat hij zijn vrouw 
en kinderen zou terug zien, begreep hij ook 
dat het nu niet meer op deze aarde zou 
zijn. Het is een troost voor allen die hem 
gekend hebben, dat zijn groot geloof hem 
heeft bijgestaan en kracht heeft gegeven 
om zijn leven te laten voor de bevrijding 
van ons volk. 
Tot 's avonds laat ging het zo door. Van- 
uit de verte konden we zien hoe de ge- 
vangenen vanuit het kamp Vught toch nog 
in overvolle.wagons geladen werden en op 
transport gingen naar onbekende bestem- 
ming. 
Inmiddels hoorden we in de verten het 
moordend lood van het vuurpeloton; nog 
steeds werden ze uit de verscheidene ba- 
rakken gehaald, zonder vorm van proces, 
neergeschoten. 
Sommige zware gevallen bleven zitten, an- 
dere lichte gevallen werden afgeroepen. 
Dit ging zo door, tot de volgende dag het 
Marschbefehl kwam en de Duitsers terug 
moesten trekken. 
Passief waren we, ieder offer hoe zwaar 
ook zouden we met behulp van Godskracht 
kunnen brengen. 
We begrepen dat het voor ons ook nog niet 
afgelopen was; een nieuwe trein met een 
echt Hollandsen machinist erop en alle- 
maal echt Hollandse wagons, was Inmid- 
dels aangekomen, waarin we opgepropt 
werden. Weinigen zijn later van dit eva- 
cuatie transport terug gekomen. 
Zo heeft onze vrijheid de levens gekost van 
duizenden van onze beste landgenoten. 
Als we naast de offers die zij gebracht heb- 
ben, de geloofskracht zien die zij van God 
daarvoor ontvangen hebben, denken we aan 
hen die achterbleven, aan de vrouwen en 
kinderen, dan brengen we deze hulde voor 
de steun die zij In alle eenvoud en stilte 
tijdens de strijd aan hen die vielen gegeven 
hebben. 
Gods weg is in het verborgene. Zijn wegen 
zijn voor ons vaak zo onbegrijpelijk. Hij 
zal de achtergebleven troosten, zoals Hij 
in zijn woord gezegd heeft: „Komt allen tot 
Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik zal 
U rust geven." 
Achtergeblevenen, God sterke U In Uw grote 
nood en Hij steune U en ons allen om het 
kostbaar bezit der vrijheid, waarvoor Uw 
geliefden het leven lieten, te bewaren en 
te verzekeren. B. 
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DOOR JOT POLMAN 
S.EAC 
Zo zitten we dan ep Malakka. U weken lang. 
Doelloos? Nee, maar te ver van ons doel. Ver- 
der van Indië dan ooit. Achthonderd man lezen 
uit één Hollands blaadje (dat toevallig uit een 
brief overkwam en maar een maand onderweg 
was geweest) het laatste nieuws. Nee, dit is over- 
dreven. Want als iemand van ons naar Seremban 
of Kuala Lumpur reist (feestelijk als een boertje 
uit de klei naar de grote stad), dan brengt hij 
een echte krant mee en een mond vol geruchten. 
Toch zijn we geen verloren zwervers meer zoals 
we dat tijdens de zeereis zijn geweest. Er is 
verband. Bij ieder bataljon werd een officier ge- 
detacheerd van de KNIL. We lezen de namen 
van Lt.-Kol. van Leht, O.G. Dutch Forces in Ma- 
laya, en Lt.-Kol. van der Meulen, O.C. Dutch 
Forces in Port Dickson-area. Via Kuala Lumpur 
en Singapore loopt de draad naar Batavia; ad- 
miraal Helfrich, de Nederlandse top. We hebben 
contact. Ze weten dat we er zijn. Ze zijn zelfs 
verwonderd over zoveel élan. (Ze moesten eens 
weten hoe dikwijls de domper al over dit vuur 
is gezet). Ze verklaren dat onze tucht beter is 
dan werd verwacht. (Langetongen hadden vanuit 
Nederland ons beklad als een horde). Ze menen 
dat onze rust op Malakka nuttig, ja, noodzakelijk 
is, en we beseffen dat zelf: instellen op klimaat, 
jungle, tropensfeer. Maar. . . . kunnen ze wel be- 
grijpen, dat we niet langer willen wachten, dat 
we moéten doen? 
Moeten? Willen? Begrijpen? Dezelfde woorden 
hebben we een jaar lang uitgestoten in Europa 
tegen de SHAEF. Nu richten we ze tot de SEAC. 
South East Asia Command. Toen meenden we 
dat ons troepje met al zijn vuur en al zijn onbe- 
holpenheid als een lastig kind door Eisenhower 
in de hoek werd gezet. En nu is het niet anders 
met Mountbatten. Maar wat ons feller maakt dan 
toen, is dit: in Europa was Nederland inderdaad 
aiet meer dan een stip in het front van zoveel 
duizend mijl en moesten we dus in de hoek staan, 

terwijl hier, in de wijde ring van het bevrijde 
Zuid-Oost-Azië ons brandende Indië de wereld- 
aandacht, en -actie eist en wij als een vlegel uit 
de school zijn gestuurd. Laten we dan....? wij. 
Stoottroepen?, die dagelijks zeggen: nifet lullen, 
maar doen? 
Lullen. Nee, we zijn geen diplomaten. Van poli- 
tiek, ook al is zij niet vuil, zijn we vies. Dat de 
politiek die in het Oosten nóg gladder dan in het 
Westen was, na deze oorlog en de wapenstilstand, 
met deze tegenstelling tussen blank en bruin, in 
deze chaos van gezag op onze archipel, nóg glib- 
beriger wordt, ja, dat begrijpen we met een diepe 
zucht. En dat afspraken moeten worden uitge- 
voerd, daar zijn we het mee eens. En als er in 
Potsdam is afgesproken, dat na Japans capitula- 
tie Engeland in het SEAG-gebied de vijand zal 
ontwapenen en de gevangenen zal overnemen, dan 
nemen we dat aan. En we nemen de verklaring 
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aan, dat Mountbatten verkeerd was ingelicht om- 
trent de nationalistische ontwikkeling op Java, 
en dat er daarom niet direct is ingegrepen zoals 
het moest. En we geloven dat er voorzichtig moet 
gehandeld worden, want we zien de samenhang 
van Indië met Burma, Indo-China, Malakka, heel 
het SEAC-gebied. En tenslotte voelen we ook, dat 
Engeland zich onbewust in een wespennest gesto- 
ken heeft, waaruit het zich terug moet trekken 
met minimum geweld, in zijn belang, in óns be- 
lang, in het belang van blank én bruin. En uit- 
eindelijk zijn wij noch geschikt, noch bevoegd om 
een oordeel uit te spreken. Wij zijn soldaat, wij 
wachten orders, wij voeren die uit. 
Dus schoten we op Donderdag 29 November alle- 
maal al tegelijk uit onze slof door het bericht: 
Zondag aan boord. Op Zondag stond het batal- 
jon ingepakt, gereed. Er kwam geen inschepings- 
bevel. Er lag geen boot. En we wachten. AI weer 
een week. Intussen confereert Mountbatten in 
Singapore met Helfrich en van Mook. Intussen 
blijft Batavia onveilig, Semarang wordt gebom- 
bardeerd, schermutseling in Soerabaja, Ambara- 
wa met moeite vrij. Intussen wachten extremisten 
met de Jappen, vallen Engelse patrouilles aan en 
moorden links en rechts in de Hollandse bevol- 
king. Het land is leeg geplunderd, de cultures 
zijn verwaarloosd, het volk is bang voor elke vlag, 
en Shahrir die de republiek organiseert — nu Soe- 
karno te gematigd werd geacht — is de speel- 
bal van de losgebroken elementen. In de rimboe 
lacht nog steeds: de Jap. 
En wij wachten. Wij zien uit naar Singapore, 
Mountbatten, naar Holland in de Oost. Neder- 
land? Dat Westen is  zo ver, dat we vervreemden. 
In de stad Malacca staat op de richtingborden: 
Stadthuys. Zie de gevel en de ramen. Ramen uit 
de Gouden Eeuw zoals zij rijen langs de Am- 
sterdamse grachten. En in de muur die om de 
oude vesting loopt, staat het wapen uitgebefteld 
van de V.O.G. 1641. Afkortingen zijn oud als de 
taal. Wat we tóen deden door V.O.C, doen we 
nü door S.E.A.C. 
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ENKELE GROEPEN DEELNEMERS AAN DE CONTACTDAGEN IN WELL (L). 
Door verkeerde adressering ontvingen wij bovenstaande foto's pas deze week. Niettemin plaatsen wij ze nu nog. Ze kunnen U de prettige manier in herinnering brengen, waarop ook U Uw 
gegevens aan het Gedenkboek van L.O. en L.K.P. kunt afstaan. De succesvolle en gezellige dagen in Limburg leverden. — zoals U ook kunt zien in de verslagen uit ...De Zwerver" van 
17 Aug., — het bewijs, dat door een dergelijke reunie een maximum van gegevens voor het Gedenkboek, gepaard kan worden aan een maximum van gezelligheid voor de -deelnemers. Bezoekt 
ook  U dergelijke   bijeenkomsten  wanneer ze  in^Uw  Gewest  worden  gehouden? 
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JANVERLEUN 
(George  Devage  —   Max   Brinkhorst) 

, ,In  naam  van  de  Koningin...,..** 
Regenachtig en zwart-somber was die Octoberavond in 
1943, toen Jan Verleun zijn laatste grote verzetsdaad 
verrichtte. Aan het hoofd van een actieve knockploeg 
overviel hij het Hoofdbureau van Politic te Utrecht. 
Een korte een-acter geleek het. Wat lantaarnlicht, om- 
hooggestoken   handen,   de   daad   en   de   verlossing   met   de 
sleutel,    bijlslagen    hakkend,    kort    achtereen     en    de 
avond   steunde   verder   door   een   miezeligc   motregen. 
. ,In    naam    van    de    Koningin",    was    Jan    Verleun    den 
vijand  aangevallen,   zijn   meest  gehatcn   vijand,   omdat  het 
een   vijand   gold   van   zijn   volk. 
Regenachtig   en   zwart-somber   was   die   Octoberavond  
Het   leek   of   er   geen   zon   meer   was,   al   jaren    Zelfs 
de enkele lichtflitsen welke doorbraken bij een gunstig 
radiobericht of een geslaagde verzetsdaad, werden maar 
al te vaak verduisterd door de somberte van de dood. 
door  de  vunsheid  van  leugen   en   verraad. 
November 1943 maakte Jan ^Verleun een afspraak met 
een oude medewerkster. Zij bleek niet meer tot de zijnen 
te behoren. Als Judas in de Hof van Olijven stond zij 
daar in een van Amsterdams straten, en na haar afge- 
sproken teken, werd Jan van achteren, als door een 
bloeddorstige hyena-bende besprongen door de S.D. 
Een wonde was er geslagen in de verzetsgroep, en er 
was   rouw. 

Twee maanden duurde de marteling van Jan in Duitse 
gevangenschap, tot op 7 Januari 1944 een vuurpeleton 
een eind aan zijn leven maakte op de Waaldorpervlaktc. 
De verradersberichtgeving juichte!! Nederland was be- 
vrijd van een van de grootste terroristen, die zelfs met 
de dood voor ogen durfde verklaren, dat hij. indien de 
kans zich voordeed, wederom zijn verzet zou plegen en 
iedere opdracht van zijn superieuren zou volvoeren. Dat 
was de geest en de wil van Jan Verleua. 
In de spontaniteit van zijn karakter, waarin Godsliefde 
heerste en vrijheidszin drong, daarin lag de daad van 
zijn   jonge    leveii. 
Deze daad beperkte zich niet enkel tot het verrichten 
van koelbloedig-berekende handelingen, omdat dit ver- 
richten ervan werd gesteund en geschraagd door de 
sereniteit van zijn jonge ziel. door God beschermd in 
een lichaam, dat Hij de krachten, gaf alle actieve en 
passieve daden te verrichten en te ondergaan. 
Want naast zijn actieve daad van ontzaggelijk groot 
verzet, prijkte de passieve daad van zijn martelaarschap, 
zijn   zwijgend   heldendom. 

,,In  naam   van   de   Koningin, 
met  de  zegen  van   God." 

Op het R.K. Kerkhof ,,St. Barbara" te Amsterdam rust 
thans het stoffelijk overschot van Jan Verleun naast dat 
van zijn Vader. Twee dierbaren van het gezin Verleun 
rusten in de vredige kerkhofstilte. Bloemen bedekken 
het   graf  als   een   hulde. 
Een   hulde   van   grotere   waarde   zal   zijn:   het   verrichten 
van   de   levensdaad   in   de   geest   van   Jan   Verleun.   Geen 
cgoistische   ellebogerij,   doch   zich   offeren   in   liefde   voor 
anderen,   voor   heel   het  volk. 
Deze   daad  is  mogelijk  in  alle  leven. 
De daad van Naastenliefde is de daad van onze verzets- 
mensen, is de daad van opbouw in het nieuwe licht van 
de   vrijheid. 
Herinnert   Gij   U   die   sombere   avond   in   October   1943? 
Hoort   Gij   de   salvo's   en   het  Vallen   in  het   zand? 
Met   de   hulp   van   onze   verzetsstrijders   is   het   sombere 
wolkendek   vaneen   gereten,   en    zwijgen   de   beulen-salvo's 
stom. 
Vrede,  licht  en  liefde. 
Een praalgraf voor onze helden en een troost voor 
hun   dierbaren. 

M.   E. 

JETSE VELDSTRA 
Veehouder   te   Olde-Ouwer.   Friesland. 

Hij was niet jong meer,' Vcldstra, 55 jaar oud, maar 
met jeugdige moed en vitaliteit heeft hij zijn plicht ge- 
daan. 
Als een der eersten van het verzet, had hij in Mei 
1942 op zijn boerderij waarschijnlijk de eerste onder- 
duiker uit onze omgeving; een officier die wegens anti- 
Duitse  actie  werd   gezocht. 
Dat Veldstra in die tijd al rijn plicht verstond, werpt 
al dadelijk het rechte licht op zijn karakter. Wat was 
het moeilijk om in die beginperiode mensen te vinden, 
die bereid waren om een onderduiker in huis te nmeen. 
Maar als iemand de tekst: „Verbergt de verdrevenen 
en meldt de omzwervenden niet" in practijk heeft ge- 
bracht, dan was het Veldstra. Wat heeft hij niet ge- 
reisd en gefietst om plaatsen voor onderduikers te zoeken 
en om ze verder te verzorgen. Hoevelen zijn er niet 
door zijn bemiddeling aan de greep van den Duitser 
onttrokken. En juist in die eerste tijd, toen een illegaal 
werker zich vaak eenzaam gevoelde tussen al die lauwe 
en   vreesachtige   mensen. 
Maar trouw aan Koningin en Vaderland, bovenal trouw 
aan zijn God is de drijfveer van zijn verzet geweest. 
De herinneringen aan de gesprekken, welke wij in die 
verzetstijd hielden, geven ons nog dat. echt warme ge- 
voel voor de rechtvaardige zaak, zoals dat het hart van 
een   verzetsmens   vervulde. 
Veldstra was een blijmoedig Christen, die zijn strijd 
voerde, vol vertrouwen, onwetend wat de toekomst 
brengen zou, maar zeker in het geloof, dat de weg in 
gehoorzaamheid aan God, altijd goed is. 
Veldstra had contact met een groep, welke een geheime 
zender had en daardoor verbinding met Engeland. Dus 
werden op zijn boerderij, eenzaam gelegen aan het 
Tjeuke Meer, uitzendingen gedaan. Doordat een gestapo 
spion zich tussen deze groep had weten te dringen, 
werd deze geheel opgerold en kon de SD ook Veldstra 
grijpen. 
Op 6 September 1943 werd bij gearresteerd en via As- 
sen en Groningen naar het Oranje Hotel in Scheveningen 
overgebracht. 
Na een half jaar werd hij vervoerd naar Haren en in 
Juli 1944 naar Utrecht. Omstreeks ,.Dolle Dinsdag" is 
hij via Amersfoort naar Duitsland getransporteerd. Na 
in verschillende kampen te zijn geweest is hij op het 
laatst in Neuengamme terecht gekomen, waar hij op 25 
Jan. 1945 aan longontsteking is gestorven. Het volkomen 
uitgeputte lichaam kon deze ziekte niet meer doorstaan 
en God haalde zijn kind naar het Vaderhuis. 
Met de arrestatie van Veldstra was zijn strijd niet af- 
gelopen, neen. in de gevangenis en het kamp is hij velen 
tot hulp en troost geweest. Met zijn blijmoedig geloof en 
Godsvertrouwen, heeft hij het vaandel van Koning Je- 
zus omklemt tot hij het kon overgeven in Gods hand. 
Weemoed vervult ons hart. Nimmer zullen wij meer zijn 
blijmoedig gezicht zien en ons kunnen warmen aan zijn 
opgewekte natuur, maar wetende, dat Jetse Veldstra de 
goede strijd heeft gestreden, zal hij voor ons zijn een 
lichtend voorbeeld van beginsel trouw en liefde voor het 
Vaderland. 
De herinnering aan hem zal voor ons een spoorslag zijn 
om het Vaandel vast te blijven houden en verder te 
dragen   tot  heil   vanfhet  Vaderland. 

SJOUKE. 

PIET HARTOG 
geboren   9   Oclober   1920,   gefusilleerd   30   Januari   1945. 

Reeds jovelc malen heeft ,,Dc Zwerver" iemand onder 
een dergelijk opschrift vermeld en daarom vragen ■wij- 
ons   af,    lullen    wij    ook   nu   weer   een    der   omen    ver- 
melde 

0& 

la de chaotische dagen van na de oorlog doet het iet- 
wat vreemd aan, om over de nobele figuur van Piel 
Hartog, of zoals we hem beter kennen onder de schuil- 
naam   ^Piet  de   Graaf",   te   spreken. 
Wij, zijn goede vrienden, zijn hem echter niet vergeten. 
Piet had veel vrienden, en dat was begrijpelijk, als we 
zijn   karakter  kennen. 
In het voorjaar van 1942, toen het ondergrondse werk 
in volle gang was, moest hij duiken. Hij werd gebracht 
naar een klein dorpje bij een welgestelde landbouwers- 
familie, die beloofde goed voor hem te zorgen. Na enige 
maanden van zijn verblijf in dit gezin, zei hij mij, het 
daar niet te kunnen uithouden. Hij was in zijn geloofs- 
genoten teleurgesteld. Ik sprak langdurig met hem om 
hem een nieuw adres aan te wijzen, maar Piet vroeg 
mij of hij niet kon helpen met het werk, waar hart. en 
ziel hem toe aantrok. Het was juist in de dagen van 
het grote werk met Friesland, toen daar honderden on- 
derduikers konden worden ondergebracht. Hij werd in 
de B.J. gebracht bij tante Kees, en zou koeriersdiensten 
verrichten. Dagelijks kwam hij tientallen keren bij mij 
thuis met allerlei berichten, bracht boodschappen weg, 
hielp met het overbrengen van onderduikers en het ver. 
zorgen van Joden. Het beviel hem goed en als ik hem 
eens wees op het grote gevaar, dat ons omringde, zei 
hij steeds: ,,Als het moet, dan moet het". Hij was voor- 
zichtig, sprak nooit. Wanneer de Friezen van de L.O. 
twee maal per week bij mij waren, was het zeer druk 
voor  hem. 

Op een gegeven dag twam het onverwachte verraden 
van de zaak met Friesland. Velen werden gearresteerd, 
maar onze onvergetelijke Piet ontsprong de dans, omdat 
hij juist niet aanwezig was. Hij is onmiddellijk begon- 
nen alles te verzorgen, toen wij opgepakt waren. Met 
de vele andere vrienden heeft hij tijdens ons verblijf 
in de gevangenis groot en goed werk verricht. 
Na mijn ontslag uit de gevangenis kwam hij bij de R,R., 
bouwde de gehele dienst in Haarlem mede op en ver- 
zorgde   het   kantoor. 

Daarnaast deed hij het secretariswerk met een accura- 
tesse, welke niet te evenaren is. Ook met de voedsel- 
voorziening van de onderduikers heeft hij grote ver- 
diensten gehad. Steeds breidde het werk zich uit On- 
telbare malen dagelijks kwam hij bij mij om over allerlei- 
te spreken en wij begonnen met de geheime telefoons 
aan   te   laten   sluiten. 
Toen kwam de arrestatie van Hans v. d. Does Ge- 
heel onthutst kwam hij bij mij. Er dreigde gevaar en 
Piet bleef enige dagen op mijn advies ondergedoken. 
Later kwam de bevrijding van 89 Rotterdammers uit 
het Noodziekenhuis te Haarlem en het enthousiasme van 
Piet kende geen grenzen om hier te kunnen werken. 
Uit dit alles blijkt, dat Piet een zeer goed illegaal 
werker   is   geweest. 
Met Kerstmis kwam de fatale dag. dat hij gegrepen 
werd met enkele anderen op een adres, dat hij niet 
veel   meer  bezocht. 
Wij deden alle moeite om hem vrij te krijgen en om 
hem voor het ernstigste te bewaren. Uil de gevangenis 
bereikte zijn vrienden een clandestien briefje, waarin hij 
hen berichtte, dat hij volkomen tot overgave was ge- 
komen in God's Wil, dat zijn ziel gered was en hij 
kon juichen over zoveel Liefde van Christus, hem, ar- 
men   zondaar,   te   beurt  gevallen. 
Met angst en beven spraken zijn verloofde en ik veel 
over hem en baden veel, dat hij toch voor ons gespaard 
mocht blijven, doch God's gedachten zijn anders dan 
onze gedachten. In de vroege morgen van 30 Januari 
kregen wij zekerheid, dat Piet gefusilleerd was door de 
Nazi-benden. 
Zijn ouders en vrienden waren sprakeloos. Gelukkig kre- 
gen zij enige dagen later enkele brieven, waarin hij 
van de blijheid van zijn Geloof getuigde. Hij zeide, dat 
's-Heren Wil het beste was. omdat hij reeds wist, dat 
er toch geen hoop meer voor hem was. 
Piet heeft bij de verhoren steeds gezwegen en er is 
door de S.D. geen enkele bekentenis bij hem uitgelokt. 
Meermalen denk ik ook aan de gesprekken op gods- 
dienstig gebied, die ik met Piet gehad heb. Hij sprak 
reeds vaak uit, dat hij zo graag in volle overgave tot 
Christus zou komen. De Naam des Heren zij geloofd, 
want wij weten, dat Piet in het Vaderhuis is met de 
vele   woningen. 
Al blijft het een groot gemis voor zijn verloofde, zijn 
ouders en ook voor zijn vele goede vrienden, wij kun- 
nen steeds zien op: het volbrachte werk van Christus. 
Wiens   Doen   alleen   Majesteit   en   Heerlijkheid   is, 

^ CS. 



WIE KAN 
BVUCHTINGEIN VERSCÜAFFEN? 

709 B. J. Hulshof, geb. 26- 
9-1921, nr. 10497, 11 
Juni 1944 te Deventer 
opgepakt en op 14 
Juni 1944 naar Arn- 
hem. Vandaar naar 
Vught. pl.m. 7 Juli '44 
in Vught tot pl.m. 1 
Sept. 1944 in Vugt ge- 
bleven. Daarna naar 
Neuengamme. Bericht 
uit Meppen gekregen 
op 16 Maart 1945, dat 
hij   is   overleden. 

710 Mark Pieter Sjoerd 
van Kleef, geb. 22 
Oct. 1914 te Leusden, 
beroep Marechaussee, 
post Heerde, groep 
Hattem, als illegaal 
werker verraden en 
gegrepen op 19—20 
December 1944, naar 
Apeldoorn vervoerd, 
daarna Doetinchem 
(Kruisberg), van hier- 
uit naar Neuengam- 
me, na 7 dagen van- 
daar vervoerd naar Duitsland, concentratie- 
kamp Woblin, Heierhorst bij Ludwigslust. 
Schuilnaam Max Hendriks. 

711 Mevrouw Mathilda Cohen-Bierman, ge- 
boren 30 Nov. 1869, laatst bekend adres: 
Liepman, Amstelkade, Amsterdam (onderafd. 
Joodse Invalide). Wie weet iets over het lot 
van  deze  dame,  t.b.v. haar familie in Indië? 

712 Jozef Johannes Beu- 
gelsdijk, geb. 3 Dec. 
1918 te Noordwijk, ge- 
arr. door de Ned. SS 
te Noordwijk. Ver- 
voerd naar Schevenin- 
gen, vandaar naar 
Amersfoort, o. gev. 
Amersfoort, onder gev. 
nr. 15151. Vermoede- 
lijk per 15 Maart '45 
op transport gesteld 
naar Neuengamme. 
Nadien niets meer 
van    hem    vernomen. 
Bijz. kentekenen: slepend linkerbeen, door 
granaatscherf in het bovenbeen, opgelopen 
Mei 1940 op vliegveld Valkenburg (Z.-H.). 
Lengte pl.m.  1.87 m. 

713 Gerrit van den Brink, 
geboren 3 April 1923. 
Met razzia gepakt op 
1 Oct. 1944 te Putten, 
weggevoerd n. Neuen- 
gamme, nadien niets 
meer   gehoord. 

RECTIFICATIE: 

704 Boelo Heert Tigchelaar, geb. 14 Aug. 1917, 
won. te Zevenbergen eig. touringcarbedr. In 
woonplaats gearr. op 5 Aug. 1942. Volg. dag 
overgebracht naar Breda en vandaar naar 
Haren. Maart 1943 n. Utrecht, Gansstraat. 
Sept. 1943 via Amersfoort naar Natzweiler. 
Sept. 1944 naar Dachau en in Dec. 1944 naar 
Nordhausen, waarschijnlijk via Buchenwalde. 
Is aldaar overleden 29 Maart 1945. 

ADVERTENTIES 

Wist O dat   J 
.... op de boerderij Holterhof nabij Enschedé 
{800 m. van de Duitse grens) vóór de oorlog 22 
koeien aanwezig waren en er nu nog slechts 8 
zijn.... 
 ; er pl.m.  800 m. over  de  Duitse grens  een 
boerderij staat met 24 koeien, waarvan er maar 
12 in de schuur geborgen kunnen worden, en de 
andere beesten 's winters in de wei hun kostje op 
moeten scharrelen.... 
 Nederland,   speciaal   op   veeteeltgebied,   een 
vordering op zijn Oostelijke buren heeft, die in 
de millioenen loopt.... 

. .. .nog steeds de „voorloper" van ons Ge- 
denkboek is te bestellen bij: Administratie „De 
Zwerver", Prins Hendrikkade 1521 — A'dam-C. 

FOTO'S 
FOTO'S 

FOTO'S 

Er is deze week veel over foto's te vertellen. Sinds 
de uitvinding van de fotografie is een afbeelding van 
iets, dat sterk indruk op ons maakte, het mooiste her- 
innerings-materiaal geworden. En niemand kan zeggen, 
dat de Landdag van de L.O. en L.K.P. op 27 Juni 
geen indruk op ons heeft gemaakt. Daarom werden 
fotomapjes samengesteld, die nu tegen den prijs van 
f 1.50 verkrijgbaar zijn. Dat deze enveloppen met 1U 
prachtige fotokaarten in de smaak vallen, bewees de 
post van deze week. Deze bracht, behalve veel meuwe 
bestellingen, ook verschillende grote nabestellingen, tr 
zijn nog mapjes te krijgen. Bestel ze spoedig, voor ze 
zijn   uitverkocht. .   ,     ■      .      jj 
Verder zijn wij nog in het bezit van enkele foto s, die 
tijdens de begrafenis van den bekenden K.P.-leider frank 
werden gemaakt. Deze afbeeldingen hebben een formaat 
van 18 x 24 cm en zijn zeer scherp van opname, tr 
zijn ongeveer 10 soorten, die tegen de prijs van f 0.75 
verkrijgbaar zijn. Ongetwijfeld zijn er vele medewerkers 
van Brank, die een dergelijke herinnering aa" ^m J1'' 
len hebben. Laten zij spoedig bestellen, want het aantal 
beschikbare  foto's  is   slechts   klein. 
Verder is hier een herhaald goed bericht voor de achter- 
gebleven familie en vrienden van gevallen verzets- 
mensen, , . , 
Hoe vaak gebeurt het niet, dat nagelaten betrekkingen 
van gevallen LO-ers of. KP-ers geen goede foto van 
den overledene bezitten. Vaak spelen gebrek aan een 
adres voor reproductie of de hoge kosten een rol. Met 
doet de Redactie van „De Zwerver" genoegen deze 
familieleden het volgende te kunnen aanbieden. 
Een firma uit het Zuiden van ons land heeft aange- 
boden tegen kostprijs geretoucheerde vergrotingen van 
prima kwaliteit te maken, alleen voor de achtergeble- 
venen van oud-illegale werkers en in noodzakelijke ge- 
vallen gratis of tegen gereduceerde prijs. 
Het enige, dat men te doen heeft, is, een (het hindert 
niet hoe kleine, beschadigde of onscherpe) foto van 
het   slachtoffer   te   sturen. 
De redactie controleert, of de gevallenen werkelijk 
LO-er of KP-er zijn geweest en bij haar of de afdeling 
..Gedenkboek" geregistreerd zijn, en zend het fototje 
door. 
De genoemde firma maakt er dan een 18 x 24 cm. 
grote, geretoucheerde foto van. De kosten voor dit 
werk  bedragen   normaal   ca.   f   30.—. 
Onze nagelaten betrekkingen betalen er slechts f 9.— 
voor. Een lijst en passe-partout met glas kosten f 4.— 
extra. Ook dit laatste is inkoopsprijs. Men is niet 
verplicht, dit passe-partout of de lijst er bij te be- 
stellen. 
Dus in alle drie gevallen kunt U bestellingen sturen 
naar: Redactie ..De Zwerver". Nic. Witsenstraat 21. 
Amsterdam-C. De fotomapjes en de foto's begrafenis 
Frank dienen bij bestelling te worden betaald in de 
vorm van postzegels of een postwissel. Toezending volgt 
omgaand franco na ontvangst van het bedrag. Bestelt 
spoedig,   opdat  U  niet  achter  het  net  vist'REDACT1E 

• 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/postwlssel/of   bij   aanbieding   van   een   post- 
Icwitantie betaald. 
Gironummer 109S88 t.n.v. LO.-LKP-Stichtlng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

Nieuwe abonnimenten kunnen op elke willekeurige datum ingaani   voor  zorer  de  nummers   voorradig   zijn,   ook  met   terugwer- 
kende kracht, doch alleen aan het eind van een kalenderkwartaal    vervallen. 

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

Woensdag 4 September  a.s.  hopen  wij 
WIM EVERTSE 

en 
MIEN v.  d. KOPPEL 

in het Huwelijk te treden. 
Ons Huwelijk zal kerkelijk bevestigd wor- 
den   door   den  Weleerw.   Heer  Ds.  D.   van 
Krugten, Herv. Pred. te Almkerk, des nam. 
14.30 uur in de Geref, Kerk te Almkerk. 
Nleuwendijk, A  121,  1946. 
Gelegenheid   tot   gelukwensen   van   17.00— 
18.30 uur in gebouw „Tavenu" te Nieuwen- 
dijt  

JOHANNA   M.   L.   EMMEN 
en 

BERNARDUS   J.  H.  MELIS  (Berry) 
hebben de eer U kennis te geven van hun 
voorgenomen  Huwelijk,  waarvan  de  inze- 
gening   zal   plaats   hebben   op   Woensdag 
30 October a.s.  te hall  10 in  de Parochie- 
kerk   van   den   H.    Dionislus   (Goirke)    te 
Tilburg. 
Tilburg,   Stokhasseltstraat   40   B 
Tilburg,  Stokhasseltstraat  42. 
Augustus 1946. 
Gelegenheid   tot   feliciteren   van   1—2   uur, , 
Stokhasseltstraat  42  te  Tilburg. 
Toekomstig    adres:    Hendrik    de    Keyzer- 
straat 27, Tilburg, 

NICO ARIAANS 
en 

MARIA  PAASSEN 
geven kennis van hun voorgenomen Huwe- 
lijk,   waarvan   de   voltrekking   zal   plaats 
vinden   op   Donderdag   12   September   9.30 
uur  in  de  Parochiekerk  van   de  H.  Land- 
stichting. 
22 Augustus 1946. 
Kiappijenpad  10. 
Klappijenpad  14, Berg  en Dal. 
Toek. adres: Berg en Dalseweg 65, Berg en 
Dal.   

Met grote vreugde en dankbaarheid jegens 
God, geven wij kennis van de geboorte van 
onzen zoon 

JOHANNES   PIETER   GERARDUS   ARIE 
Wij   noemen hem  „Hans". 

P. Plantinga 
L. M. C. H. Plantinga-Roefs. 

Utrecht,  23 Augustus   1946. 
Croesestraat  108. 

Gevraagd een stoffeerder voor meubelstof- 
feerwerk en woningstoffering, vast werk. 
Prettige werkkring. Loon nader overeen te 
komen. In dorp Zuid-Holland. Brieven onder 
nr. 243 a. d. blad.   

Fré  Redeker,   lerares   orgel-,  piano-,  viool, 
conservatorium-diploma,   igetuigschrift   P.B, 
N.A.-orgelbouwkunde,    heeft    haar    lessen 
hervat. 
Groningen,  Agricolastraat  30-32,  tel.  26062. 

Jongeman, oud 22 jaar, princ. onderd. door 
de oorlog gedupeerd, zou graag verder 
willen. Heeft reeds 2 jaar practisch werk 
verricht. Welke horlogemaker wil hem ver- 
der helpen? 
Brieven met uitvoerige eisen onder nr. 244 
aan dit blad. 

Pas   opgericht   reclame-bureau   in   Amster- 
dam   zoekt   vertegenwoordigers   voor   liet 
hele land op provisiebasis. 
Brieven onder nr. 245 aan ditblad^  

Geref. burgermeisje zag zich gaarne ge- 
plaatst tegen 15 October a.s, of later, ter 
verzorging van hulpbehoevenden of als 
huishoudster bij echtpaar of Dame alleen. 
Brieven  onder  nr.  246  aan  dit  blad.  

GEDENKBOEK „IN MEMORIAM RICHARD 
JUNG". Onthullingen van een Tsjechisch 
partisaan, die deel uitmaakte van een ver- 
zetsgroep in Friesland, over gebeurtenis- 
sen in Duitse concentratiekampen. Geïllus- 
treerd met vele foto's op kunstdrukpapier. 
Franco toez. volgt na ontvangst van f 2.60 
per postwissel. Bestelt spoedig aan: Ver. 
Jouster Drukkerijen N.V., Tel. 38, Joure (F.) 
De netto opbrengst van deze uitgave is 
bestemd voor de weduwe van dezen in 
Friesland  gesneuvelden  verzetsman. 



lANDOUKC OPCANHATIC VGDR 
WUIP    AAN    ONDERDUIKERS 

LANDELIJKE 
KNOKPLOEGEN 

„Bah, dat is nou echt iets voor een van der Lin- 
den!" Dit woord werd niet uitgesproken aan de 
voet van de pyramiden, het werd niet uitgebruld 
van het Palazzo Venezia of uit het Sportpalast. 
Het kwam uit de verontwaardigde mond van 
een ongeveer twaalfjarige jongedame en was ge- 
richt tot een ongeveer even bedaagden jongeheer 
— blijkbaar zijnde een jongeheer van der Linden. 
Het werd uitgesproken op een warme zomeravond 
in het voorlaatste oorlogsjaar op een stil pleintje 
met een proper plantsoentje in het midden in een 
onzer kleine Nederlandse provinciestadjes, 
'k Kwam erlangs op weg naar een bespreking met 
een paar politici en deze uitspraak opvangende 
stond ik er noch met mijne gedachten noch met 
mijne voeten bij stil. Totdat ik een uurtje later 
midden in de gedachtenwisseling zat. Toen werd 
ik eensklaps aan de woorden van dat kind her- 
innerd. Dat zat 'm zo. 
Ter discussie kwam namelijk o.a. het karakter 
van de LO en dat van een eventueel na de oorlog 
op te richten verbond van illegalen. 
Ik stelde mij op het standpunt, dat dit karakter 
nationaal was en moest zijn — nationaal en niet- 
politiek! Men begrijpe mij goed: ik bestreed niet 
de vrijheid om als illegale groep een standpunt 
in te nemen, dat geheel of vrijwel geheel samen- 
viel met een politieke partij of kerkelijke con- 
fessie, integendeel! De Chrktophoor-groep was in 
deze zin Katholiek, Trouw anti-revolutionnair, 
het Parool socialistisch enz. enz. en ik had daar 
niets tegen. Wat ik toen — en nog — bestreed, 
was de opvatting, dat een organisatie onvermij- 
delijk politiek of kerkelijk „kleur" bekennen moest 
en dat het nationale geen „kleur" was, geen vlees 
en geen vis, iets „neutraals". Het kwam er eigen- 
lijk op neer, dat de Nederlander niet bestond, 
wel de Socialist, de Anti-revolutionnair, de.... 
enz. enz. (Bij een latere discussie drukte één der 
discussianten deze opvatting aldus uit: De boom 
bestaat niet, wel de eikeboora, de lindeboom, de 
iep, de beuk, enz. enz.) Het Nederlanderschap 
leverde, volgens deze opvatting geen standpunt 
op. Of ik al sprak van de bijzondere signatuur 
van ons volkskarakter, of ik al wees op de eigen- 
heid van de Nederlandse geest, het zelfstandige 
cultuurtype, niets baatte, 'k Kwam ook niet veel 
verder met te wijzen op een algemene vereniging 
als Volkenbond en Vrede, waar Wibaut, Joekes, 
v. Karnebeek, Colijn, Anema, Serrarens, en Hel- 
dring rustig naast elkaar zaten en dat terwijl art. 
3 van de statuten van zo iets vaags en ondefini- 
eerbaars spreekt als „de verbreiding van de vre- 
Aesbeginselen en het bestrijden van de oorlog"; 
en een bond als het Algemeen Nederlands Ver- 
bond, dat alle gezindten verenigde voor — al- 
weer zo iets vaags — „versterking der volkskracht 
en van het stambewustzijn". — Een vereniging 
of verbond kon niet bestaan bij een vage en on- 
definieerbare idee en „het nationale" was ook zo 
iets; daar kon je niets mee aanvangen. 
„Ik zie 't niet," zei m'n tegenstander, „definieer 
't is". 
Definieer het eens! U begrijpt natuurlijk, wat de 
strekking was voor deze uitdaging. Als ik het 
niet kon definiëren, dan wds het natuurlijk ook 
niets. Dan bestond het niet, dan kon je er niets 
mee doen, dan kon je er ook geen vereniging op 
of voor instandhouden of stichten! 
Daar zèt ik. Hopeloos vast. Want — ik kón het 
nationale niet definiëren. Ik geef het U te doen. 
Het   Nationale-)   m.a.w.   de   Nederlandse   geest, 
m.a.w.   de vaderlandsliefde,  m.a.w    enz.  enz. 
(en nu komt 't:)   Vul maar in. Maar precies! 
Anders is 't geen definiëren. ... 
Op  dit critieke ogenblik schoot me als een red- 
dende gedachte de herinnering aan de uitspraak 

HET NATIONALE 
EN DE LO-LKP 
van het jongejuffertje van 14 jaar te binnen. 
Toen zag ik 't weer. Waarom? Wat? 
Wel, wat gebeurde daar op dat pleintje, toen 
juffertje X tegen meneertje v. d. Linden zei: 
„Bah, dat is nou echt weer iets voor een van 
der Linden"? 
Op dat ogenblik vergeleek juffertje X een han- 
deling van meneertje v. d. L. met haar idee van 
de geest van de familie van der Linden. Dat 
kind van 14 jaar kon blijkbaar iets doen met de 
idee van zo iets gecompliceerds als de geest,  die 

Vöef lluog.? 

2ie yexkaH&tfaommiuie 
nuf-et dei ooé uieteti! 

eigen was aan het gezin van der L. Ze kon die 
idee als een soort van maatstaf hanteren. Blijk- 
baar was die geest en de idee, die ze er van had, 
iets heel werkelijks. Waarom trof me de herin- 
nering, aan dit voorval r'T? Omdat ik ineens be- 
dacht, dat juffertje X wel nooit zou kunnen de- 
finiëren, wat die geest van de familie v. d. Lin- 
den was. Maar, dat die familiegeest daarom niets 
minder werkelijk was! 
Toen zag ik 't. De vraag, waarvoor we stonden, 
mocht niet zijn: Definieer het nationale eens, 
maar: Is de nationale Nederlandse geest werke- 
lijk. Welnu, zolang we evenmin twijfelen aan de 

Losse nummezs 20 cent 

werkelijkheid van, bij voorbeeld, de Friese geest 
en zolang we kinderen, die nog nooit van defi- 
nities gehoord hebben, zien werken met een be- 
grip van een familie-geaardheid, zo lang zullen 
wij het aandurven om een organisatie te doen 
werken met „het nationale", met „de Nederland- 
se geest". Werken met een werkelijke werkelijk- 
heid! 
In die Nederlandse geest onlosmakelijk ingevloch- 
ten is een Christelijk volksgeweten. Niet alleen, 
dat onze publieke ethiek christelijk is, wat meer 
zegt, het onbewuste ethische oordeel van den Ne- 
derlander is dat even zeer. Eén van de leden van 
m'n L.O.-ploeg, die als vrijzinnig socialist de be- 
naming van Christen voor het overtuigingscom- 
plex, dat hij aanhing, afwees, veroordeelde ver- 
nietigend het opruimen door de Duitsers van hun 
oude, ongeneeslijk zieke en zwakzinnige volks- 
genoten. Voor hem was dit niet anders dan de 
werking van zijn — Christelijk — volksgeweten! 
Een Christelijk volksgeweten, dat sinds de dagen 
van Willebrord aan West- en Noord-Europa 
eigen werd. 
Het Vaderlanderschap is werkelijkheid gebleken. 
En de mof, die misschien dacht, dat Nederland 
en de Nederlander niet meer bestond en zichzelf 
geannexeerd had, heeft ontdekt, dat de Neder- 
lander een onplezierige realiteit was. 
De boom is dus even werkelijk als de eik, de 
linde, enz. Evenwel, te „definiëren" is — mis- 
schien — alleen maar: deze eik achter mijn huis 
en die linde op dat en dat plein, enz. enz. 

Laat ons afspreken, dat we het vaderlander- 
schap, dat ons als LO-ers en LKP-ers bijeen hield 
en bijeenhoudt, nooit zullen laten verscheuren 
door definitie-geharrewar en grondslag-getheo- 
retiseer. 
De LO-LKP is nationaal. Daar kan ze het mee 
doen. Want het nationale is slechts een ander 
woord voor liefde tot land-en-volk. 
Deze liefde is het merg van onze vriendschap. 
We zullen elkaar misschien nog heel erg nodig 
hebben! En ons volk ons weer! Daarom: We wé- 
ten, wat ons verenigt. Laat ons er niet te veel 
over praten, maar er wat mee doen! 

29-7-'46. PIET. 
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»IN DE OUDE GEEST« 
Een mens heeft vaak goede voornemens. 
Met   goede   voornemens   komen   we   er 
echter  niet;   ze moeten ook ten uitvoer 
worden gebracht. Bij goede voornemens 
alleen kan het niet blijven. 
Velen onzer, wellicht zelfs allen, namen 
zich in bezettingstijd voor na de bevrij- 
ding hun krachten en hun tijd ten dienst 
te  stellen  van  de  slachtoffers  der  ille- 
galeiteit,  of — zoals  we  dat onder  el- 
kaar  plegen  te  noemen  — van  de na- 
gelaten  betrekkingen. 
De   geest,   waarin   we   in   bezettingstijd 
hadden   samengewerkt,   moest  bewaard 
blijven en worden uitgedragen. 
In   de   eerste  plaats   moest  dit  tot  uit- 
drukking worden gebracht tegenover de 
nagelaten  betrekkingen. 
Zoals   gezegd,  onze   voornemens  waren 
goed genoeg. 
Doch wat is er gedurende de tijd na de 
bevrijding van onze goed bedoelde plan- 
nen terecht  gekomen? 
Hebben we gedaan, wat in ons vermo- 
gen lag? 
Hebben we ons gegeven zoveel we maar 
konden? 
Stonden we met hart en ziel klaar voor 
hen,  die  ons  werden  nagelaten? 
Kwamen we in niets te  kort? 
Als we de balans zouden opmaken, dan 
vrees ik het ergste. 
Zeker, er is door verschillende onzer 
veel gedaan. Vrijwel overal draaien de 
afdelingen van de Stichting 1940—1945' 
op volle toeren. Er zijn ex-verzetslieden 
die zich inderdaad gegeven hebben zo- 
veel in hun vermogen lag. 
Doch is er door ieder onzer en op elk 
terrein ten volle gegeven, waartoe wij 
in staat zijn? 
Zijn we elkaar nooit vergeten en heeft 
ons egoïsme ons nooit parten gespeeld? 
Ik geloof dat de vraag stellen haar te- 
vens beantwoorden is. 
We zijn nog veel, erg veel te kort geko- 
men. We hebben lang niet altijd gedaan, 
wat in ons vermogen lag. 
We zijn allen op verschillend terrein 
veel te kort gekomen en ons egoïsme 
heeft ons meerdere malen parten ge- 
speeld. 
We hebben ons niet steeds ten volle 
gegeven. 
Dit geldt voor een ieder onzer. 
Onze financiële bijdrage alleen voor het 
Stichtingswerk — zo  deze al wordt ge- 
geven — is niet voldoende! 
Ons bezoek van Stichtingsvergaderingen 
alleen is niet toereikend. 
Alleen herdenkingen, met „Hier en daar 
herdenkingstranen",     verlicht     niemand 
van zijn zorgen en  eenzaamheid. 
Het is  goed  in  dit opzicht  de hand  in 
eigen boezem  te steken. 
Het is ook goed het hierbij niet te laten. 
Het mag een verblijdend teken zijn, dat 
we onze tekortkomingen kennen, en dat 
we met open ogen zien, dat we vaak 
vreselijk egoïstisch zijn geweest; we 
komen met dit inzicht alleen niet verder. 
We zullen ons ook moeten verbeteren! 
We moeten terug van deze verkeerde 
weg! 
Het moet weer voor ons gaan leven, 
waarover Jan Campert in zijn gedicht: 
„De achttien doden" spreekt en wat mis- 
schien wel in een lijstje onze werkka- 
mer   siert: 

„Gedenkt,   die   deze   woorden   leest 
mijn  makkers  in  den nood. 

En die hen nastaan 't allermeest 
in hun rampspoed groot!" 

We mogen niet zelf oorzaak zijn van den 
door Den Doolaard gesignaleerde toe- 
standen: 

„Dit is het lot der partisanen" 
tien regels in 't geschiedenisboek 

een  kuil  in  een   vergeten   hoek 
en hier en daar herdenkingstranen". 

Neen, dat mag zo niet doorgaan. 
Dit   moet   veranderen.   Radicaal   en   on- 
middellijk. 
Een ieder onzer doe op zijn terrein wat 
voor de hand ligt. 
Het werk van de Stichting 1940—1945 
wordt onder ons meerdere malen gecriti- 
ceerd. We zijn er lang nog niet over te- 
vreden. 
Ook de pogingen van andere sociale in- 
stellingen voor de verzorging van onze 
nagelatenen, ondervinden dikwijls onze 
critische beoordeling. 
Doch hebben we, ieder persoonlijk, onze 
krachten wel ingespannen, om, voor zo- 
ver deze critiek gegrond zou zijn, de nog 
onbevredigende toestanden te verbe- 
teren? We hebben in dit opzicht allen 
nog een grote taak. We hebben op dit 
terrein in de eerste plaats een grote 
plicht. Een plicht, in de vervulling waar- 
van — ik herhaal het — ALLEN nog veel 
te kort zijn geschoten. 
Dit moet anders worden en dit kan ook 
anders  worden. 
Voorbeelden behoeven niet genoemd te 
worden. 
Onze hulp, ons daadwerkelijk meeleven, 
kan ook uit kleine dingen oestaan. 
Het kan wel eens moeilijk zijn om, waar 
wij bij het leven zijn bewaard gebleven, 
de juiste woorden te vinden tegenover 
hen, die in rouw zijn. 
Het is, wanneer we zelf niet in verdriet 
en touw zijn gebracht, niet altijd gemak- 
kelijk om elkaar te ontmoeten. De vrees 
bestaat wel eens, dat door ons geluk 
en onze bewaring de gedachten aan 
eigen leed eerder groter zullen worden. 
Doch het is bekend, dat onze nagelaten 
betrekkingen zich graag met ons één wil- 
len blijven voelen. 
Laat ieder in de oude geest doen wat in 
zijn vermogen ligt. We kunnen veel leed 
verzachteó. 
Het is mogelijk om bij veel verdriet te 
troosten. 
Bovenal moéten onze gebeden hen da- 
gelijks blijven vergezellen. Er is hier 
veel nood te lenigen. 
Laat ons egoïsme plaats maken voor 
onzelfzuchtigheid. 
Laten we voortgaan een ieder in zijn 
eigen  omgeving „in  de oude geest". 

FPJTS. 

RECTIFICATIE. 
In het hoofdartikel van vorige week: 
„Dolle Dinsdag" is de correctie niet 
geheel en al geslaagd. De belangrijk- 
ste fouten zijn: 
eerste kolom, tweede alinea, i.p.v. 
„gerechtvaardigd optimisme" „onge- 
rechtvaardigd optimisme". 
Derde kolom, eerste regel, i.p.v. 
„vruchtbaar idealisme" — „onvrucht- 
baar idealisme". 

UttstÜÊat  3 
...wij van den Commandant van VIII R.S. op 
Bali, bericht ontvingen, dat de toestand wat ge- 
zondheid, mentaliteit en zedelijk peil betreft, 
zeer goed is. 
.... het met de zuivering van het personeel van 
de Nederlandse Spoorwegen wel heel eigenaardig 
toe gaat; 

.... de zelf niet-gezuiverde directie der N.S. de 
zuiveringscommissies heeft samengesteld; 

. . . .hiervan het gevolg was, dat van een zuive- 
ringscommissie „ergens in Nederland" een lid 
op een gegeven ogenblik zijn plaats achter de 
groene tafel moest verwisselen met een in de be- 
klaagdenbank; 

.... nadat het geval van den hier bedoelden „te 
zuiveren-zuiveraar" was beëindigd, deze „gezui- 
verde" zelf weer mocht verder „zuiveren"; 

.... de toeschouwers aldus 's middags dezelfde 
man achter de „zuiveringstafel" zagen zitten, die 
zij 's morgens in de „zuiverende-beklaagdenbank" 
hadden gezien. 

.... onlangs te Zwolle een los arbeider van de 
N.S. voor de zuiveringscommissie der N.S. moest 
verschijnen, ter verantwoording van zijn 3 weken 
spitten voor de  O.T., 

.... deze man de rollen omdraaide door de Spoor- 
wegen aan te vallen, daar deze honderden spoor- 
mannen naar Duitsland gestuurd hebben om 
dienst te doen bij de Duitse Spoorwegen, alle 
Joden, gevangenen en krijgsgevangenen vervoerd 
hebben, verder geheel in dienst stonden van de 
Duitse   oorlogsvoering,   troepenvervoer   enz.   enz. 

. . . .verder  commentaar  overbodig  is. 

.... volgens de verklaringen van een SD-er zijn 
instantie van begin 1942 af met Engeland in 
contact stond, 

.... de SD daardoor volgens deze man reeds een 
paar weken voor 6 Juni 1944 de juiste datum 
van de invasie wist; 

.... de regering te Londen, die in de mening ver- 
keerde, met verzetsmensen te doen te hebben, van 
begin 1942 tot midden 1944 ongeveer 5000 con- 
tainers met wapens, voedsel, enz. 24 zenders en 
grote sommen gelds in de schoot van de SD 
gooide.... 

....door dit langdurig „grapje" vele verzets- 
groepen, w.o. die van Koos Vorrink en Schor- 
tinghuis in Groningen werden „opgerold". 

.... er op het CB. een autobiographie binnen 
kwam van iemand, die beweerde gedurende 4 
jaar deel te hebben uitgemaakt van het Strijdend 
Gedeelte der BS; 

....dit dus nog na September 1944 geweest 
moet zijn; 

.... een burgemeester in de provincie Groningen 
gedurende de bezettingstijd in zijn gemeente col- 
lecte liet houden voor Winterhulp en het groot- 
ste gedeelte van de opbrengst in gesloten enve- 
loppe op eigen initiatief bij verschillende min- 
der bedeelden in de bus liet stoppen; 

.... deze burgemeester na de bevrijding moeite 
heeft gehad met de Zuiveringscommissie vanwege 
zijn collecte voor Winter hulp; 

....in de provincie Utrecht in bezettingstijd een 
KP-er werkte onder de naam „Dirk"; 

. .. .iemand uit de omgeving, waar deze KP-er 
woonde, toen hij kort na September 1944 door 
de Engelse zender hoorde spreken over OD., de 
opmerking maakte: „Zie je wel, dat de Organi- 
satie Dirk ook in Engeland al bekend is". 



In Sliedrecht begon de pilotenzorg eigenlijk pas 
in Februari 1945. Toen kregen we bericht, dat 
er een groot aantal Paratroopers van „Arnhem", 
piloten, enz. door de linies moesten. De enige 
weg was op dat ogenblik de route Sliedrecht— 
Lage Zwaluwe, een weg van ca. 15 km., dwars 
door de Sliedrechtse Biesbos, over een dam en 
dan verder de Nieuwe Merwede af, waarlangs 
verscheidene Duitse machinegeweerposten zaten. 
Eigenlijk was dit gebied een soort Niemandsland, 
want de Engelsen zaten al maanden langs de 
Bergse Maas, terwijl de Duitse troepen aan de 
overkant van de Merwede zaten en in Dordrecht, 
Gorkum, enz. Maar de Moffen voeren wel dik- 
wijls over de Nieuwe Merwede met patrouille- 
boten. 
De eerste drie Tommies werden op Maandag 5 
Februari tussen licht en donker door zuster Hans 
binnengeloodst. We zaten nogal in spanning, want 
ze waren later dan we verwacht hadden en we 
waren er -nog niet aan gewend! Toen ik ze zag, 
dacht ik het eerste moment: „Wat krijgen we nu 
voor landlopers hier." Ze hadden gescheurde, 
smerige jassen of overalls aan en kapotte petten. 
Het waren: Brigadier-General Hackett van de 
Ist. Airborne Division, Colonel Gr. Warwick, een 
Schotse dokter en Cpt. Lippmann Kessel, een 
Zuid-Afrikaanse chirurg. We vonden het ontzet- 
tend leuk, na al die jaren eindelijk eens met 
Tommies te praten. Jammer genoeg bleven ze 
maar een paar uurtjes en vertrokken ze na het 
eten. Om juist te zijn: de Generaal had bij Jo. 
de L.O.-man gegeten. Voor ze vertrokken staken 
ze zich in uniform, wat een hele metamorphose 
was! De Brigadier was krijgsgevangen gemaakt 
in Arnhem en lag met 14 wonden, waaronder 
ernstige, in het hospitaal, toen hij er door de jon- 
gens van de Veluwe uitgehaald werd. Lippy, de 
chirurg, had zijn wonden behandeld. Hij was nu 
weer genezen, maar zag er zeker 20 jaar ouder 
uit dan hij was. Na veel avonturen waren ze nu 
eindelijk op de laatste startplaats! ('s Middags 
hadden ze nog achter een Moffenauto gesleept 
met hun fietsen en had een van hen zijn brood 
geruild met dat van een Mof!) 
Jan Staart nam Col. Warwick bij zich in de kano 
en Hans ging met Lippy. De Brigadier ging 
apart, door, wat later bleek, de vreemde mening, 
dat een generaal meer zorg behoeft dan iemand, 
die lager in rang is. 
Na een paar dagen hoorden we, via Jack, de 
operator, dat Mr. Hackett en Mr. Warwick goed 
aan de overkant waren aangekomen, maar van 
Lippy niets. 
Toen we 's Woensdags aan tafel zaten, ging op- 
eens de deur open en daar kwamen Lippy en 
Hans binnen! De laatsten, die we hier zouden 
verwachten! Ze zagen er vreselijk uit; spierwit 
met donkere kringen onder hun ogen en smerig 
en vuil. Ze hadden een ontzettende reis gehad: 
de kano liep vol, doordat hij blijkbaar lekte en 
niet ver van het eind af konden ze het niet meer 
bolwerken. Ze spraken af, dat Jan Staart met 
Col. Warwick door zou varen en hulp halen in 
Brabant en dat Hans en Lippy naar de kant 
zouden gaan. Daar hebben ze, doornat en koud, 
de hele nacht en de volgende dag tot 's nachts 
12 uur gezeten. De vorstperiode was nog maar 
pas voorbij en het was nog koud. Jan Staart 
had intussen al zijn best gedaan, had overal ge- 
zocht en in het donker zelfs met licht gewerkt, 
maar zonder succes. Zo kwamen ze hier aan, met 
bevroren voeten, uitgeput efl hongerig. Ze waren 
nl. te voet teruggekeerd, voor zover dat mogelijk 
was en verder had een schipper hen overgeyaren. 
Haiis is na een kkker warm bad en een warme 
maaltijd weer vertrokken naar zijn oude adres, 
maar Lippy was werkelijk doodop en was pas 
de volgende morgen weer een beetje opgeknapt. 
De avond van die dag was onvergetelijk. We wa- 
ren met een man of 11, als ik het goed heb: 
Lippy, zuster Hans, onze overburen Ad en Alice, 
2 vreemden: een dokter en een Mr. in de Rech- 
ten, die die avond wilden crossen, Joop, Piet en 
Greetje, Kees en ik. Het crossen ging niet door 
vanwege de storm en toen ontspon zich een hevig 
debat over het Communisme, meest tussen Lippy 
en  de Mr.  in  de  Rechten.   (Deze  verdronk  een 

paar dagen later bij een poging om met slecht 
weer toch te crossen). Het was een ouderwetse 
avond, zoals we er velen hadden in de winter 
van 1943-'44 met o.a. Chris en Ger, die inmid- 
dels gevallen zijn. Toen het debat was afgelopen, 
ging Lippy, die geweldig komiek kon doen, ver- 
tellen van de boeren, waar hij alzoo geweest 
was. We lachten ons tranen! 't Was half drie, 
toen we eindelijk naar bed gingen en om drie uur 
werden we er weer uit gebeld door Jan Staart, 
die, ondanks de storm en de regen, toch in zijn 
dooie eentje uit Brabant was komen peddelen! 
Hij was doodop en had een heel zware reis gehad. 
Hij was heel blij te hooren, dat Lippy nog leef- 
de en heeft hem nog dezelfde avond meege- 
nomen naar de overkant. 
Op 13 Februari kwamen er weer 2 Tommies: 
Cpt. Derek Ridler en Fl. O. Jack Goggin. Ze 
waren maar even hier in huis en startten toen 

^met als medepassagiers 2 Hollanders (o.a. de 
dokter, die zijn kans bij ons had afgewacht), en 
als gidsen Joop en Kees (mijn wederhelft). Deze 
reis was  voorspoedig. 
2 Dagen later zouden er 6 Tommies crossen, maar 
nu had Jack met de overkant afgesproken, dat er 
een Engelse patrouille de Nieuwe Merwede op 
zou varen tot de dam en daar de Tommies om 
ca. 2 uur 's nachts oppikken, zodat ze maar een 
deel van de weg gebracht hoefden te worden. De 
avond werd bij ons doorgebracht, want om 8 uur 
moest iedereen binnen zijn. Het kleine kamertje, 
waar we vanwege de kolennood zaten, was tjok- 
vol en stikheet, want de gidsen waren er, de 6 
Tommies, zuster Hans, Ad en Alice enz. Om 9 
uur luisterden we allemaal naar de B.B.C., waar 
de Tommies kennelijk van genoten. Er werd kei- 
hard Engels gepraat, 't was maar goed, dat we 
boven zaten! Het weer was intussen slecht ge- 
worden, maar er was geen contact meer mogelijk 
met de overkant, dus moesten ze toch in ieder ge- 
val op de afgesproken plaats zijn. Om ca. half 
een startten ze, met hun bespijkerde laarzen strui- 
kelend over het steile paadje, dat naar de rivier 
leidde. Het was pikdonker. Toen zuster Hans, 
die me gezelschap hield nu Kees naar Brabant 
was, en ik een paar uurtjes geslapen hadden, 
werd er al weer op de ruiten getikt en daar stond 
het hele stel weer! 't Was ca. 6 uur en het be- 
gon al aardig licht te worden. Ze waren koud 
en moe, maar van een borrel knapten ze aardig 
op. Ze verkleeddden zich weer in hun oude plunje 
en werden toen onder dak gebracht. Twee gingen 
er naar Ad. twee naar Jo en Dick Davies en 
Frank Batterbury, 2 R.A.F.-mannen bleven hier. 
Ze kropen meteen onder de wol. Toen ze uitge- 
slapen waren, gingen, ze hout voor me zagen, 
keurig in uniform, wat achteraf bekeken wel 
erg stom van ons was. 's Avonds slopen de andere 
vier weer in het donker de achterdeur binnen. 
Gelukkig was het weer nu heel wat beter en 
was de patrouille er. Toen ze een uurtje weg 
waren, schrokken Piet, Hans en ik, die nog even 
napraatten, hevig, door het ratelen van een 
machinegeweer, 't Leek vlak bij door het zeld- 
zaam stille weer, maar 't was aan de Kop van 't 
Land, waar een Duitse Post was. We zaten wel 
even in de knijpert, maar gelukkig hoorden we 
geen Stens terugschieten, en ze zouden heus wel 
van zich afbijten als ze gepakt werden. Achteraf 
bleek het schieten op Zwarte Jan en Ben ge- 
weest te zijn, die een vergeefse poging deden 
qm terug te komen uit Brabant. Kees en Joop 
waren ook op de terugweg, maar waren er net 
door (ze waren met de patrouille meegekomen). 
Het weekend hadden we voor ons zelf om een 
beetje uit te blazen, maar Maandag kregen we 
er weer zes. Het weer was weer niet best en 
het was hetzelfde liedje. De patrouille was er 
niet en 's morgens stond weer het hele stel voor 
de deur. (gelukkig waren de buren goed). Dit 
keer bleven Frank Mc. Naught, een Schot van de 
Paratroop-Commando's en Harold Riley, ook een 
Paratrooper, hier. Ze bleven tot Woensdag, maar 
crossen ging toen niet meer, want de nachten 
werden te licht door de maan. Het hele stel is 
toen weer teruggegaan naar hun oude adressen 
in de Alblasscrwaard, waar ze ongeveer twee 
weken moesten wachten. Toen was onze rust ook 
weer voorbij en begon het lieve leven weer. Die 
periode vertrokken er 28 van ons huis en 8 van 
andere startplaatsen, doordat Kees tot zijn grote 
spijt jarig was en we die dag geen Tommies kon- 
den hebben vanwege de visite. Ze werden in deze 
periode het hele eind weggebracht, omdat het 
werken met de patrouille te onzeker was door 
het weer. Als schippers voeren: Lange Jan,'Joop, 
Kokkie en van Wijngaarden, Kees en Albert. Het 
wordt een te lang en vervelend relaas om in de- 
tails te treden, maar het belangrijkste is, dat ze 
allemaal heelhuids aankwamen in Brabant. In 
totaal vertrokken er van Sliedrecht 48 geallieer- 
den. ... 
Het laatste stel had geluk. Ze startten op Zater- 
dag 17 Maart en de volgende avond pikten de 
moffen ongeveer  70  z.g.   „wilde vaarders"   (bur- 

gers, die op eigen houtje over gingen van de 
honger of voor de razzia's). Jammer genoeg werd 
er ook een gids gepikt, Aaike, die met passa- 
giers en materiaal uit Brabant kwam. Het was 
zijn 37e crossing en een paar dagen voor het eind 
van de oorlog werd hij gefusilleerd. Het was toen 
uit met het crossen, want de lichte maanperiode 
brak juist aan en toen die voorbij was, gingen 
alleen de jongens van de Inlichtingendienst door, 
want de moffen waren erg op hun qui vive. Alle 
boten moesten de kant op en natuurlijk was het 
onzin om als Tommy met zo'n risico te crossen, 
terwijl het nieuws zo denderend was! 
Drie weken voor het eind lieten de moffen een 
groot aantal schepen zinken op de Nieuwe Mer- 
wede en kon er helemaal geen kip meer door! 
Het was een gezellige, maar heel drukke en span- 
nende tijd. Als we weer in ons kleine hokje za- 
ten, tjokvol met soms een internationaal gezel- 

■ schap (eens hadden we een Amerikaan, een Engels- 
man, een Noor, een Belg en een Canadees) schrok- 
ken we soms hevig als er eenmaal gebeld werd, 
maar meestal ging de bel 2 of 3 maal, wat 
„goed" was. En de aanloop was juist geweldig, 
want alle K.P.-ers en ook de anderen vonden 
het leuk om eens Engels te parlevinken. 
Wat de voeding betreft, waar ik me eerst zorg 
over maakte, dat viel erg mee. De „ondergrond- 
se" zorgde voor brood, boter en kaas, als we 
Tommies hadden. Verder bracht iedere gids, die 
terugkwam uit Brabant, uniformen, geneesmid- 
delen, rubberboten en voedsel mee. Het voedsel 
was speciaal bestemd voor de pilotenzorg en 
werd hier verdeeld. Ook thee en sigaretten kwa- 
men er mee, die tot Groot-Ammers toe verdeeld 
werden ondei" de mensen, die iets uit te staan 
hadden met de Tommies. 't Was op 't laatst een 
voorpost van Brabant met Engels voedsel en si- 
garetten. 
De kinderen (5 en 3 jaar) vonden al dat Engels 
gepraat nogal raar en ik was wel eens bang, dat 
ze buiten iets los zouden laten. Zo zei Aatje eens: 
„Oh yes, zeggen die mijnheren altijd" en ze riep 
ook eens: „Thank you" en „Good night". Maar 
het is allemaal wonderlijk goed afgelopen. Ook 
de buren hadden er wel lucht van maar konden 
natuurlijk niet aan de neus van al die gasten 
zien, dat het Tommies waren. Het dienstmeisje 
van de buren keek soms haar ogen uit als er weer 
zo'n stel schooiers door de achterdeur naar bin- 
nen kwam. We hadden tenslotte een hele stapel 
oude jassen, overalls en petten, die door de koe- 
riersters langzamerhand weer naar de eigenaars 
getransporteerd werden. Controle tijdens de reis 
per fiets hierheen hebben ze nooit gehad, wel een 
keer op het nippertje. De gids of gidse fietste 
een eindje voor de Tommies, want bij controle 
ben je er als gids natuurlijk gloeiend bij, terwijl 
de Tommies hoogstens krijgsgevangen gemaakt 
zouden worden. Gewapend waren de Tommies 
nooit. 
Al deze ondergedoken militairen zullen waar- 
schijnlijk meer reclame voor Nederland maken 
dan de beste V.V.V., want zij hebben precies 
gezien, hoe de toestand hier was tijdens de be- 
zetting en hoe de moffen alles vernielden of 
wegroofden. Voor de illegale werkers hadden ze 
het  hoogste respect. 
Soms waren ze nerveus vóór de start en aten ze i 
haast niets, zoals Carol, een Amerikaan, die toe- 
gaf, dat hij zich erg „shaky" voelde, 't Was wel 
te begrijpen, ze moesten door onbekend terrein, 
in het pikdonker en meestal hadden ze maanden 
op deze gelegenheid gewacht. Bovendien waren 
de moffen» de laatste weken van het crossen ge- 
alarmeerd en schoten ze bij het minste en ge- 
ringste, zo erg, dat ze zelfs een keer op elkaar 
schoten bij de Kop van 't Land. 
Al met al was het een gezellige tijd en waren 
we blij als de nachten weer donkerder werden en 
er weer „crossers" kwamen. Ondanks de risico's, 
die er aan verbonden waren, verlangen we nog 
dikwijls naar het voorjaar terug. ZUS. 
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Bij onze Stoottroepers 
in Indië 
Voorlichting. 

„De Zwerver" van 13 Juli 1946 wordt 
opengevouwen onder de huiskamerlamp. 
De moeder van den Stoottroepman leest: 
Stijgende VD-curve. Zijn meisje leest: Een 
levenloos leger. Tien maanden is hij 
weg. Er werd al lang gefluisterd: Die 
troepen deugen niet: onbekwaam en ze- 
deloos. Het wordt vandaag openlijk op 
straat gezegd. — Zou het toch.... vraagt 
de moeder tegen zoveel zekerheid in. — 
Zou het....? vraagt zijn meisje, dat hem 
zo goed kent. Nu is die vraag beslist. 
„Een van onze vrienden heeft ons als 
Commandant van een bataljon Stoot- 
troepen in Indië ", schrijft „De Zwer- 
ver". Ja, dan moet het zo zijn. 
Het is niet zo, moeder. Meisje, het is niet. 
In een voordracht, die de hoofd-veld- 
prediker, ds. J. C. Konigsberger in op- 
dracht van den legercommandant, gene- 
raal Spoor, op 17 Juli j.1. te Semarang 
hield, stelde hij vast, dat het percentage 
geslachtszieken bij de Koninklijke land- 
macht in Indië lager is dan bij het leger 
in Nederland. En wat betreft de leven- 
loosheid is de dagorde van generaal 
Spoor d.d. 7 Maart 1946 duidelijk genoeg: 
„Ik betuig mijn grote tevredenheid en 
waardering aan commandant, officieren, 
onder-officieren, korporaals en mand- 
schappen van III R.S., die in goede on- 
derlinge samenwerking het slagen van 
deze onderneming (de actie op het 
eiland Banka — schr.) hebben mogelijk 
gemaakt." 
Hoe zit dat nu moeder? En wat denkt 
zijn meisje ervan? Als twee mensen van 
de Stoottroepen in Indië elkaar tegen- 
spreken, wat moet Nederland dan gelo- 
ven, waar toch al zoveel tegenspraak is? 
Zij spreken elkaar niet tegen. „De sol- 
daat loopt na de dienst met zijn ziel 
onder zijn arm" schrijft Max en onder- 
getekende zet daar een dikke streep 
onder. „Grove nalatigheid bij de hogere 
leiding" schrijft Max. Weer een streep. 
En als er geen materiaal voor film, mu- 
ziek, cabaret, toneel, sport en spel aan- 
wezig is, dan moeten er eenvoudig de- 
viezen beschikbaar worden gesteld voor 
aankoop in het buitenland, beweert Max. 
Drie-dubbele streep. Trouwens Max 
spreekt zelf over „het bezielde Konink- 
lijke Landmacht personeel" en „Deze le- 
vende troep". 
De fout zit alleen in de koppen, die Max 
boven zijn stukjes plaatste en de aandik- 
kende inleiding van „De Zwerver". En 
dat heet nu: voorlichting. ïen kop, een 
tekst, een inleiding geven een totaal- 
indruk. De bedoeling van Max is een 
vlammend verwijt aan verantwoordelijke 
instanties, zijn resultaat is verhoogde on- 
rust bij de moeder en het meisje van den 
stoottroepman. 
Max verzwijgt bovendien met hoeveel 
pijn juist in de Stoottroep-bataljons door 
officieren, die juist in deze bataljons geen 
ongewenste kaderleden zijn, de troep 
met kunst- en vliegwerk bezig wordt ge- 
houden in sport en spel van eigen fa- 
brikaat, juist omdat dit niet van buiten 

komt. Dit eigen fabrikaat is volkomen 
ontoereikend om het officiële, dat lang 
beloofd en nooit gegeven is, zelfs voor 
een klein gedeelte te vervangen, maar 
des te meer zijn zij die deze zorg be- 
hartigen, elke dag verwonderd over het 
gunstige gedrag van den Stoottroepman 
in zijn dienst en ook daarbuiten. 
Het verlies, dat door zoveel ongunstige 
omstandigheden wordt geleden — en dat 
gezegd moet worden — weegt niet op 
tegen de winst, die verzwegen wordt. 
Naast één kolom met klachten, gericht 
aan één adres, kan voor alle moeders en 
meisjes een boekdeel geschreven wor- 
den over de positieve waarde van den 
Stoottroepman. 
Het gaat maar om het juiste woord. 
Semarang,  S-8-'46. 

2e It. JOT POLMAN. I. R.S. 

Noot van de Redactie. 
De Redactie kan zich wel vinden in de 
bezwaren van Polman. Het is hier een 
kwestie van verschuiving van het ac- 
cent. Wat de aandikkende inleiding in 
„De Zwerver" betreft, zal Polman moe- 
ten toegeven, dat_ de redactie niet meer 
kan doen dan van haar relatie met Max 
blijk geven. 
Als de Redactie over de relaties van 
Pieter 't Hoen zou beschikken, zou ze 
zelf in Indië eens poolshoogte kunnen ne- 
men en desnoods net als deze oud-ille- 
gale werker ook. eens bij Soekarno op 
visite kunnen gaan. Dat zou me wat we- 
zen, want dan zou Soekarno tenslotte de 
waarheid ook nog eens horen. (Zie hier- 
voor Nieuwe Drentsche Courant, Dins- 
dag 3 September 1946). 

RECTIFICATIE. 
In „De Zwerver" no. 32 van 10 Aug. 
schreef H. v. R. een artikel, getiteld: 
Oh, Clara. In dit artikel komt een brief 
voor van J. C. v. Schalk uit Benschop. 
Hierin komt een zin voor, waaruit het 
woordje geen helaas is weggevallen. 
Deze zin luidt in zijn geheel aldus: 
„En juist omdat de werkelijkheid na 
de bevrijding maar al te dikwijls op 
zijde wordt geschoven, heb ik geen 
gehoor gegeven aan de uitnodiging 
voor de Landdag." REDACTIE. 

ONDERSCHEIDINGEN 
Te Assen werden op 29 Augustus j.1. een aan- 
tal personen door H.M. onderscheiden. Hier- 
bij werd ook het militair verzet herdacht en 
werd een Militaire Willemsorde uitgereikt aan 
generaal Koot, commandant der B.S., kolonel 
Six, leider der O.D., overste Borghouts, oud- 
K.P. commandant S.G. der B.S. en ons mede- 
bestuurslid L. Scheepstra, leider der K.P. 
Op Woensdag 4 September j.1. zijn op het 
Binnenhof in Den Haag 21 Amerikaanse on- 
ieder meer dan 50 geallieerde piloten gehol- 
derscheidingen uitgereikt aan verzetslieden, die 
pen hadden. Het lag voor de hande, dat de 
meesten hiervan LO-medewerkers waren. 
Colonel Frank 'M. S. Johnson, militair attaché 
bij de Amerikaanse Ambassade reikte, nadat 
de Amerikaanse Ambassadeur een toespraak 
had gehouden, de decoraties uit. Onderschei- 
den  werden: 
J. Piller, Laren; J. Folmer, Amsterdam; P. T. 
d. Hurk, Meppel; H. Tummers, Echt; D. Wil- 
deboer, Ede; A. van Wijlen, Sprang-Kapelle; 
J. H. Weitner, Parijs; G. v. d. Born, Amers- 
foort; J. L. van Eisen, Tiel; K. Heyboer, 
Groot-Ammers; W. Houwen, Helden; T. Mul- 
der, Drachten; H. J. P. Otten, Erp; L. A. 
Poels, America (L.); J. Rombout, Dordrecht; 
R. Roosjen, Roermond; K. G. Smit, Den Haag; 
F. Verbruggen, Roermond; J. C. Wannee, Den 
Haag; C. van Wöerkom, Sliedrecht; J. Haeck, 
Hengelo   (posthuum). 
Na afloop van deze plechtigheid, defileerden 
de troepen, die het Binnenhof hadden afgezet, 
voor de gedecoreerden en de aanwezige auto- 
riteiten. 
Hierna had een receptie plaats in de Rolzaal, 
waarbij de Amerikaanse Ambassade als gast- 
vrouwe optrad. 

REDACTIE. 

DRINGENDE OPROEP 
Arrestatie van de PB.-Sectie. 
Wie in onze LO. en LKP.-kringen herinnert 
zich niet de grote slag, die onze organisaties 
te incasseren kregen tengevolge van de arres- 
tatie van de leden der PBG. op de N.Z. Voor- 
burgwal te Amsterdam in Juni 1944. 
Deze arrestatie heeft niet alleen in Amster- 
dam, doch ook elders in ons land diverse 
slachtoffers   geëist. 
Enkele onzer oud-medewerkers, die werkzaam 
zijn bij de Recherche, hebben deze zaak in on- 
derzoek en het is niet uitgesloten, dat dit on- 
derzoek ongedachte resultaten zal opleveren 
en een verrader zal ontmaskeren, die tot ge- 
ruime tijd na de bevrijding het vertrouwen 
der illegaliteit genoot. 
Wij kunnen hierover voorlopig niets naders pu - 
bliceren. Het is echter in dit verband van het 
grootste belang, dat de betreffende rechercheurs 
volledig op de hoogte zijn van de juiste om- 
standigheden waaronder deze overval heeft 
plaats gevonden en van de droevige nasleep 
door verschillende arrestaties als gevolg van 
deze overval op de PBC. 
Zo zijn de met het onderzoek belaste recher 
cheurs nog niet volledig op de hoogte van het 
juiste aantal personen, dat het slachtoffer van 
deze verraderlijke overval werd; zij weten 
van sommige slachtoffers niet de juiste naam 
en het adres van hun nabestaanden; het is hen 
niet ten volle bekend, wie van hen de gevan- 
genschap en concentratiekampen heeft over 
lecfd enz. enz. 
Mede in verband met het vastleggen van de 
historie onzer verzetsorganisaties is het daar- 
om van onschatbaar belang dat allen, die over 
de juiste toedracht van deze overval, (het 
aantal personen, hun schuilnaam, juiste na- 
men en adressen, de gevolgen enz.) enige in- 
formaties kunnen verschaffen, zich schriftelijk 
met zo uitvoerig mogelijke inlichtingen met het 
CB. in verbinding stellen. En dit wel ten spoe- 
digste! 
Gemakshalve wordt verzocht op de enveloppe, 
geadresseerd aan het Dag. Bestuur der LO.- 
LKP.-Stichting, Nic. Witsenstraat 21, Am- 
sterdam-C, in de linker bovenhoek te vermel- 
den:  P.B.S. 

DE REDACTIE. 

mms IN Bomm 
EEN   DER   HOOFDSTUKKEN   UIT; 

m iw mmm 
De „Voorlooper'" vanhetLO-LKP-Gedenk- 
boek kost f 4.50 en kunt U bestellen bij; 
Admin. „De Zwerver", Prins Hendrikkade 

152 Ie £t, Amsterdam 
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XRAIT 
DOOR JOT POLMAN 

MALAYA, De Siad. 
Aan de grens van ons kantonnement moet eigen- 
lijk   een  bordje  hangen:   Reservaat  Stoottroepen. 
Want  we leven hier  als  de herten op  de  Hoge 
Veluwe, teruggetrokken in splendid isolation. En 
Jan Fuselier ziet niet veel meer dan de indolente 
Maleier   langs   de   weg   of   de   leurende   Chinees 
die lachend  doordringt tot  de bungalow.  En als 
het   lukt   —  met  of  zonder   smoes   —   naar   de 
kampong te lopen in de bocht van de weg, dan 
staat  hij  daar  in  dat  stukje   Oostersche  realiteit 
als een toerist in 't Indische paviljoen op de we- 
reld-tentoonstelling   in   Parijs.   Maar   de   hutten 
zijn hier niet  zo  nieuw als  daar.  Het  hout van 
de palen die de vlonder dragen en omhoog gaan 
in de luifel, het riet van het spitse dak met de 
uitstekende vlakken,  de planken van de vloer en 
de wand waarachter je een gesloten ruimte ver- 
moedt, het  is alles kleurloos  door regen en zon. 
Het  hele  voorvertrek  is  open  alsof   je  het  huis 
in  doorsnee  ziet. Je  dacht op de tentoonstelling 
dat opzettelijk de gevel was weggelaten. Nee, dat 
hoort zo. Hoogstens staat er op de rand een hek 
als balustrade. In de „betere" hut is het hek ver- 
sierd  met  een  Griekse  rand  van  hout.  Die  hut 
valt  onmiddellijk  op   door   de  blokken van  wit 
beton  waarop   de   palen  rusten   en   door  de   trap 
van   verbleekte   steen  met  uitgelopen   randen   en 
gebloemde tegels tegen elke tree. Je moet scherp 
naar binnen kijken, want het huis staat zo onder 
de  bomen  en  het  dak  steekt  zijn  luifel  zo   ver 
vooruit, dat daarbinnen in eeuwige schemer wordt 
geleefd.   Ook   de   toko's   zien   er   halfduister   uit. 
Maar de inlander staat er bij zijn rek met flessen 
en zijn  stolpen  met  allerlei   gekleurde  snoeperij, 
of  hij   zit  —  als   bezoeker  —  met  een  strooien 
herenhoed op zijn kop aan de drank als de pop- 
pen die je in Parijs hebt gezien. Maar deze kleu- 
ren, het gebaar, de stijl, zij tekenen tesamen een 
ziel  die daar, in Parijs, ontbrak. Het huis onder 
de palmen, de kampong in de bocht van de weg, 
zijn bezield door een leven, stil maar sterk, waar- 
in je vreemder staat dan de toerist in de leven- 
loosheid  van het Franse paviljoen. 
Je  zou  geen  Stoottroeper  zijn  als  je  geen  kans 
zag om naar de stad te gaan. Als officier doe je 
dat officieel: je wilt contact leggen met officiële 
mensen   waarmee  je   gaat  praten   over   officiële 
bataljonsbelangen. Als sergeant ga je er heen om 
zieken te geleiden of om ammunitie te halen. Als 
soldaat  heb je  net zo lang over het gebrekkige 
servies geklaagd — och, die verpleging weet ook 
maar half wat we nodig hebben —, dat je ten- 
slotte toestemming krijgt om een paar pannen te 
kopen.   En  iedereen  hoort  van  iedereen,   dat  er 
van alles te koop is. Dus naar de stad. 
En inderdaad:  er is van alles. Maar een rolfilm 
6x9 kost 8 dollar, sandalen 9, een polshorloge 
60,  een   banjo-snaar   10,   en  een  enveloppe  niet 
minder  dan  6  cent.  Daar  mag  je  op   afdingen. 
Dat doe je overal. Maar de Chinees is beminne- 
lijker dan de Jood. En de Maleier heeft dat spel 
ook  aardig geleerd. Je  wordt  door ons  bewon- 
derend bekeken als je een zonnebril van dertien 
dollar  voor   elk  „gekregen"   hebt.   Nee,   in  heel 
het Oosten zijn vraag en aanbod zeker zo oneven- 

wichtig als in Europa. De oorzaken zijn dezelfde: 
oorlogsproductie verdrong de vredes-industrie, 
voor invoer geen transport, voorraden geplun- 
derd, de rest in de zwarte markt. Alleen Siam 
dat voor de Jappen zon soort Roemenië was, 
werd ontzien, zodat het nu profiteert zoals België 
dat in Europa doet. Toch is ook daar nauwelijks 
voldoende rijst voor eigen volk. Lees je de ver- 
klaringen over voorraad, aanvoer, distributie en 
verbruik, dan denk je aan de troostende woor- 
den die je dagelijks in Holland las. En dan besef 
je weer, dat het probleem één en ondeelbaar is 
van pool tot pool. 
Maar al die dingen vergeet je, wanneer je in 
Seremban komt. Het ijzeren viaduct over de 
spoorlijn is een Bailey-brug in de voortuin van 
een kasteel. Wat witte gebouwen liggen links en 
rechts langs de wegen die zich door de gazons 
en sportvelden buigen naar de „town". Dit is 
een stratencomplex met een bergdécor in de ach- 
tergrond. Wandel je er doorheen, dan is het de 
Sinterklaas-etalage van een suikerbakker. De 
kleuren van borstplaat en marsepein zijn naast 
elkaar over de gevelrijen uitgestreken, en elke 
zijstraat zou je zo in een vitrine zetten als een 
schuimgebak. Maar onder de galerijen is het een 
balkenbrij die aan weerszijden naar buiten kruipt. 
Winkel naast winkel, open holen, waarin de 
schemer is vastgekleefd en waaruit een walm 
van weëe geuren slaat. Elke winkel is volgepropt 
als een kerststal. Buiten tegen de pilaren hurken 
de venters met gebakken visjes op een vuurtje in 
blik. Onder de galerij snijden de schoenmakers 
sandalen of zit een vrouw bij een kist met wat 
pakjes sigaretten en een smeulende rietstok. Aan 
de ingang van de winkel krioelen de prullen in 
glazen kasten van allerlei makelij. Zakdoeken, 
flashlights, scheerkwasten, postpapier, Engelse 
hemden, Amerikaanse Grumpey-poppen, Japanse 
waaiers en.... Hollandse toiletzeep. Lux, in de 
bekende   crême-met-lila  verpakking  en  de  tekst: 

schoonheidsverzorging der moderne vrouw. In de 
winkel leeft de hele familie: de jonge mannen 
kijken vanachter de toonbank toe alsof ze niets 
met de zaak te maken hebben, kinderen spelen 
in en uit, in een hoekje hurkt opa, verzonken in 
het schuiven van tabak, en achter in de schemer 
wordt gegeten of gerommeld, niemand weet hoe 
of waarom. Schuif je in de galerij tussen een mo- 
derne Chinees en een oude vrouw in lompen, 
mager als een Dachau-skelet, naar de volgende 
toko, dan zie je hetzelfde beeld. En nog eens. En 
weer. Dit zouden wij misschien noemen: winkel- 
groep galanteriën. Dan komen de schrijf- en 
kantoorbehoeften, dan de juweliers, dan de zijde 
en katoen. Ook de kruideniers liggen broederlijk 
naast elkaar, de fietsenmakers zitten huis aan 
huis te hannesen met banden en pedalen, in de 
groentewinkels groeit het fruit als mos, zelfs de 
smeden kloppen door elkander als een gamelan- 
orkest. 
Zo bont als dit bedrijf is in diepe, gedekte kleu- 
ren, zo teer zijn de tinten van klederdrachten die 
door de galerijen strijken. Nee, niet vergelijken 
met het Westen. Door vergelijking ontdekken we 
alleen dat „mode" — van tailleur tot lippen- 
stift en sex-appeal — spiegel is van volk en 
land. De verfijning is hier dezelfde als daar, 
van de natuurlijke sier tot de onechte opschik, 
maar de wijze waarop de vrouw (en ook de man) 
zich doet zien, is volkomen anders, omdat zij de 
uiting van een volkomen andere levenshouding 
is. Kan het Dachau-skelet dat zo juist passeerde 
naast het besje met wollen cape en kapje wor- 
den gesteld? Of dit jonge meisje met de zwarte 
ponny om het kinderkopje, in dat vest van rosé 
zijde met een ruche van witte kant, en de enge 
rok, botergeel, effen om de ene heup en langs 
de andere bedrukt met rode jungle-bloemen tot 
op de voet, naast die jongedame in dat mantel- 
pakje van kastanje-bruine tweed en met die tas, 
die handschoenen, die hoed van groen peau-de- 
pêche? Nee. Zoals de natuur zich op geheel an- 
dere wijze ontplooit, zo ook de mens in zijn cul- 
tuur, van bouwwerk tot klederdracht. Zelfs daar 
waar het Westerse decor werd overgenomen, — 
en het werd overgenomen van de glazen dans- 
vloer tot de air-conditioning —, verliest het zijn 
heftigheid en dringt de Oosterse gelatenheid er- 
door. Hoe warrelend van licht en schaduw de 
stad ook is, er ligt een berusting over die zich 
niet verder beweegt dan het knikkende kopje op 
het Boeddha-beeldje uit de antiquiteiten-winkel 
in de Kalverstraat. Daarom hoort de jeep ten 
enenmale in deze wereld niet thuis. 

(Wordt   vervolgd). 
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DE DANK VAN 
T VADERLAND 
Het zal velen verwonderen, dat de KP., die tijdens 
de bezetting zoveel van zich deed spreken en waar- 
bij zovelen, althans volgens eigen zeggen na de be- 
vrijding, waren aangesloten, in Nederland slechts 
750' leden telde, waarvan thans nog 500 in leven zijn 
en zich als zodanig kunnen legitimeren. Bijna een 
derde deel, rond 250 leden, hebben hun leven vrij- 
willig gegeven, teneinde dat van vele anderen te 
kunnen redden. 
Deiè gegevens werden vorige week aan de Zee- 
krijgsraad overgelegd, toen daarvoor één der over- 
levende KP.-ers terecht stond. Hij was indertijd 
de jongste Friese KP.-er naar leeftijd, doch één der 
oudsten naar diensttijd: drie jaar lang had hij ille- 
gaal gewerkt, waarvan meer dan twee jaar in de 
KP. Hij behoorde tot de provinciale kerngroep, die in 
Tamminga's Kaaspakhuis gelegerd was en zo ge- 
lukkig aan de dood ontsnapte. 
Voor deze krijgsraad werd nu voorlopig het laatste 
bedrijf afgesloten van een indroevige, doch echt 
Nederlandse geschiedenis, waarvan wij hieronder 
iets mededelen. 
Direct na de bevrijding vroegen vier vrienden uit 
de illegaliteit inlichtingen over dienstneming in het 
corps mariniers voor Nederlands Oost-Indië. De in- 
lichtingen waren bevredigend en dus tekendeh zij. 
Helaas, want dit bleek het begin van een lijdensweg, 
waarop zij niets dan-ontmoediging en desillusie 
ondervonden, doordat geen enkele belofte werd na- 
gekomen. 
Twee van hen kregen reeds direct argwaan en 
waren zo gelukkig hun verbintenis te kunnen ver- 
breken Een van hen was kostwinner voor zijn 
moeder, die 80 pet. van zijn burger salaris zou ont- 
vangen. Maar zij kreeg toen — het was nog in het 
begin, later is het verbeterd — f 1,30 per dag uitbe- 
taald van het betalingskantoor van Maatschappe- 
lijk Hulpbetoon  
De derde man liet zich als oud KP.-er niet zo gauw 
afschrikken. Hij ging naar Indië. deed daar zijn 
plicht en sneuvelde. Wij zullen zijn lijdensgeschie- 
denis hier niet verhalen, doch slechts illustreren met 
het onderschrift van zijn overlijdensbericht: „Hij gal 
zijn leven vóór en ontving belofteschennis en teleur- 
stelling van het Vaderland." Neen, politieke slakken- 
zouters, dit was geen oppositie-politiek per rouw- 
brief; hier sprak en protesteerde het gekrenkte 
ouderhart, dat met Gerard meegestreden had tegen 
de aanstormende verbittering, die hem tijdens de 
bezetting vreemd was. ..' , ,1 
De vierde man nu stond terecht. Ook zijn teleurstel- 
lingen zullen wij niet allemaal opnoemen, doch 
slechts één vermelden. Hem was beloofd, dat zijn 
vrouw, waarmee hij toen in ondertrouw stond, 80 
pCt van zijn burgersalaris zou ontvangen als kost- 
winnersvergoeding, hetgeen ƒ 36,— per week zou zijn. 
Bij de keuring werd hem echter door een officier 
medegedeeld, dat dit veranderd was, doch dat het 
wel goed zou komen. Zij ontving echter de eerste 
maanden niets, doch daarna f 56,— per maand! 
Zes maal requestereerde de betrokkene, doch ont- 
ving geen officieel antwoord. De familie schreef, 
doch ontving geen officieel antwoord. Instanties 
schreven, doch ontvingen geen officieel antwoord! 
Ten einde raad bleef hij thuis, waar de toestand 
financieel onhoudbaar werd. Eerst meldde hij zich 
ziek, daarna schreef hij, dat hij opzettelijk wegbleef 
en na enkele weken stelde hij zich ter beschikking 
van den commandant om zijn zaak voor de krijgs- 
raad te laten behandelen. 
Militair was zijn optreden onjuist. 
Hij had moeten procederen om zijn verbintenis ver- 
nietigd te krijgen wegens dwaling of bedrog. Maar 
daarvoor hebben KP.-ers tijdens de bezetting te wei- 
nig verdiend  
De krijgsraad was kennelijk verlegen met dit geval 
en veroordeelde hem dan ook „slechts" tot de tijd, 
doorgebracht  in voorarrest,  hetgeen  betekende   72 
dagen  zwaar  arrest. 
Twee en zeventig diagen zwaar arrest: alsof het hier 
een deserteur, een lafaard betrof! 
Twee en  zeventig  dagen  zwaar arrest:  omdat  hij 
tot   elke prijs wou   protesteren  tegen   onrecht  en 
woordbreuk! 
Twee en zeventig dagen zwaar arrest: de dank van 
het „herboren Vaderland"! 

GEALE  DE  VRIES. 
(Overgenomen uit Friesch Dagblad d.d. 26 Aug. '46.) 

L—yCtl   ivJ   ♦♦'♦>•;♦,♦ 

Het land smolt weg in zware zuchten, 
toen grauwe rouw dit volk in zware kleren hulde 
en donkere dagen grijze lange luchten 
met het kleppen van de jammer-klokken vulden. 

Er was de vuigheid van verraders, 
die in verborgenheid zich dronken lachten 
en van hun geestelijke vaders 
als honden handen likkend, judasloon verwachtten. 

Daar zat een vrome vrouw in wenen, 
toen haar sterke man gevangen raakte 
en eenzaamheid in het verlangend schrijnen 
/o onbegrijpelijk Gods wegen maakte. 

Er was een venster in een cel, 
waardoor twee bleke blauwe ogen 
voor het laatst het drijven van de wolken schouwden 
en witte vingers om twee stalen spijlen klauwden. 

Het land smolt weg in tranen-nevel, 
toen een moeder oude ioto's zat te kijken 
en met snelle wiekslag lome leegte 
als een vogel in haar neer kwam strijken. 

Er werd een Veluws dorp verbrand, 
toen Herist de.bladen van de bloemen deed verwelken, 
door dood van zeshonderd werd een dorp ontmand, 
dat als bloemen in de Herist verwelkte.    • 

Daar was honger in de steden 
en honger langs de koude kale wegen, 
waar dood het antwoord was op dringen van gebeden 
en snauwen voor de armsten langs de wegen. 

Ja. het land smolt weg in zware zuchten, 
tot vrede als een glimlach heel het zicht verruimde 
en lachend licht de lange stalen luchten 
tot de einder open ramde. 

Toen kwam daar de juich van spelen 
in vrijheid en wapperen van vlaggen, 
maar enkele zuchten bleven om lippen van velen, 
dié het verleden als heden nog zagen. . . . 

DOUWE. 

a.ftfjA'111'J" ITTtl 
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T n (DOmAiT) 
AMBROSIUS 

de ziel van  hei Limburgs  verzei 

„HEI HUIS AAN DE MAAS". 

Al mag onze werkreunie in Well dan ook nog 
zo geslaagd heten, al zijn de vriendschaps- 
banden, in de oorlog gelegd, weer dubbel en 
dwars vernieuwd, velen van onze vrienden 
moesten we echter missen. 
Hoe dikwijls hebben we niet gestaan, gedu- 
rende deze dagen voor dé sobere versiering 
in de troonzaal van Kasteel Well, die slechts 
bestond uit onze Nederlandse driekleur, waar- 
op de foto's gespeld waren van onze gestor- 
ven vrienden, Ambrosius, Kapl. Nausz, Pater 
Bleys, Kapl. Berix. Frans Coehorst, Wim Jan- 
sen en vele andeien. Ook zij hadden op deze 
bijeenkomst moeten kunnen zijn, omdat ze tot 
de ziel van ons werk behoorden. Speciaal gaan 
onze gedachten terug naar Ambrosius (Jan 
Hendrikx), de 27-jarige onderwijzer uit Ven- 
lo, die met steun van de geestelijkheid van 
Venlo uit een verzetsorganisatie wist op te 
bouwen, zo geperfectioneerd en bezield van 
christelijke geest, als maar enigszins moge- 
lijk was. 
Zonder de organisatorische talenten van Am- 
brosius (gesteund door zijn vrienden) was het 
niet mogelijk geweest in Limburg ruim 
40.000 onderduikers te verzorgen. 
De L.O., de K.P., de pilotenzorg en de étap- 
pedienst, het recherchewerk, falsificaties, 
p.b.'s centrale, zijn slechts een greep uit dé 
diensten, die opgezret door en onder leiding 
van Jan de SD met de handen in het haar 
deden zitten. 
De bezielende en vriendelijke hulp van Jan 
maakten ons enthousiast voor het werk. Duik- 
hoofd, koerier, districtleider, ouderen en jon- 
geren, deden zoals Ambrosius het hun voor- 
stelde. Hij maakte vrienden door heel Lim- 
burg en wist van ons gewest, daarin bijge- 
staan door secr. Moonen, kapl. Nausz en an- 
dere geestelijken een hecht verzetsblok te vor- 
men, gebaseerd op Katholieke levensopvatting. 
Hij wist op tijd een vriendelijk en opbeurend 
woord te vinden, voor degenen, die in de put 
zaten. Alle geschillen werden door hem op 
een soepele wijze uit de weg geruimd. We 
waren trots op hem als gewestelijk leider, als 
vriend en als topman. Naast organisator was 
hij diplomaat. Niet door huichelarijen, maar 
steeds recht door zee, vriendelijk en innemend, 
wist hij zijn doel te bereiken. Hij maakte zich 
vrienden in het hele land door zijn eenvoud, 
soberheid en rechtschapenheid. Het lag ver 
van hem iemand te krenken. Het waren geen 
haatgevoelens, die hem bezielden tot het ver- 
zet, hij had het devies: „Ik dien," hetgeen ook 
uit zijn woorden in de bunker bleek. Hij dien- 
de zijn geloof, zijn vaderland, zijn evennaaste. 
Hij dacht op de laatste plaats aan zichzelf, 
hij was een altruïst, ogenschijnlijk schuchter, 
was hij bescheiden en doortastend tegelijk. Hij 
verpersoonlijkte het Limburgse verzetswerk, 
zijn werk. De onpersoonlijke benaming „Am- 
brosius" of „Giel Gabriëls" was bezield door 
de sprankelende geest van Jan Hendrikx, Hij 
bezat een tintelende humor, die in zijn hele 
werk tot uiting kwam. Hij voelde zich verant- 
woordelijk voor het gehele gewest, leefde mee 
met ons leed en genoot van onze vreugden. 
Hij was uitbundig en uitgelaten bij het slagen 
van een onderneming, hij was bedroefd bij 
arrestaties, en deed wat hij kon om de gevan- 
genen te verlossen en hielp de nagelatenen. 
Hij bracht de werken van barmhartigheid als 
vanzelfsprekend in toepassing. ■ 
Hij zal in- onze gedachten blijven voortleven 
als strijder voor recht en naastenliefde, als ver- 
persoonlijking van het Limburgse verzet, als 
vriend. 
Wij zullen bidden, zoals hij gebeden en ge- 
streden heeft, voor een beter en vrij Vader- 
land,  voor een  betere gereld. 

GÈRARD 

Ambrosius 

Wie de contactdagen der Limburgse ille- 
galiteit op het Kasteel te Well bijwoonde, 
moet diep getroffen zijn door de grote ver- 
ering welke de Limburgse werkers koeste- 
ren voor Ambrosius (Jan Hendrikx uit 
Venlo), den L.O.-leider van Limburg, die, 
nadat hij bij de overval te Weert gegre- 
pen werd in de Duitse martelkampen de 
dood vond. Het spreekwoord „van de do- 
den niets dan goeds" bevat zeker een kern 
van waarheid; wie echter nauwkeurig in- 
formeert'•naar de verrichtingen van hen, 
die ons ontvielen, krijgt meestal te eniger 
lijd ook wel minder prettige dingen te ho- 
ren. Wat Ambrosius echter betreft, wij heb- 
hen al heel wat mensen gesproken, die 
hem door en door kenden en nauw met 
hem samenwerkten, maar niemand ontmoet, 
die ook maar in enigerlei opzicht in waar- 
dering voor den ander wilde onderdoen. 
Hij was een mens zonder pretentis, zonder 
vijanden ook; een gave natuur, die zich- 
zelven nooit ontzag, bezield met een on- 
wankelbaar geloof en een diepe liefde voor 
den verdrukten medemens. 
Is het wonder, dat, nu wij de LO- en KP- 
histqrie van Limburg de revue lieten pas- 
seren, de gedachten telkens en telkens weer 
afdwaalden naar Ambrosius, die de ziel 
van dit werk was? Een tweetal van zijn 
naaste medewerkers zond ons een impres- 
sie daarover. 

IN GEDACHT EK. 
Ik lig aan het water en kijk in de heldere 
stroom, die rustig doorgaat. Zo lag ik verle- 
den week aan de Maas met enige vrienden uit 
het   verzet. 
't Was tijdens de reunie, die te Well gehou- 
den werd. Wat kwamen we daar in stemming. 
Een rustig dorpje, zonder pretenties. 
Een mooi oud Kasteel in het midden, daar- 
omheen hoge, oude bomen, en eenvoudige 
huisjes, allen nog beschadigd door het oor- 
logsgeweld. 
Toen wij het Kasteel zagen, werd de goede, 
oude, en onvergetelijke geest weer over ons 
vaardig, de geest van verzet en offer. 
Well, jouw kasteel en de omgeving, de men- 
sen, die er woonden en de Maas heeft won- 
deren gedaan. 
Toch doet het je goed, zo rustig alleen te 
zijn en niets te zien dan water, waar zo nu en 
dan rustig een bobt doorgaat, dan weer een 
paar tegelijk. De schepen, die door de Maas 
gaan, doen me denken aan jou Jan (Ambro- 
sius), die soms één, dan weer een paar plan- 
nen had uitgedacht tot heil van ons werk. Zie 
ik de helderheid van het water, dan denk ik 
aan je heldere gedachten over het werk, wat 
en hoe het verzet moest worden. Maar ook 
aan je heldere kijk op het werk na de oorlog. 
Toen begreep jij de na-oorlogse tijd al, met 
zijn verwarring en onvree. Wat heeft het ons 
goed gedaan Jan, jou als leider te hebben, 
wat heb jij ons rijk gemaakt. 
Rijk zijn wij geworden, door het edele in jouw 
karakter, door jouw verdraagzaamheid waren 
wij allen goede vrienden, door jouw eenvoud 
konden wij niet trots worden. 
Zou ooit onze reunie zo geslaagd zijn, als het 
niet jouw geest was, die daar voortleefde? 
Zouden wij eenvoudig gebleven zijn, als we 
jouw eenvoudigheid niet ten voorbeeld had- 
den? 
Zouden wij zo gastvrij zijn, als we jouw gast- 
vrijheid niet zo bewonderden? Jan, er kan van 
Limburg gezegd worden, wat wil, heel Ne- 
derland kan opkijken naar het werk, dat daar 
verzet is, hoe veelzijdig van aard ook, dat al- 
les is door jou doorzien en opgebouwd. 
Daarom Jan, dankt Limburg alles aan jou. 
Overal ben jij de stimulans geweest, die zorg- 
de, dat wij eerlijk, trouw en met liefde onze 
plicht deden. De Zuidelijke aard, die ons eigen 
is, heb jij nog meer tot zijn recht doen komen. 
Jan, wat zijn onze gedachten dikwijls naar 
jou uitgegaan in die dagen. Wat zou ik je 
graag een woordelijk verslag geven, van alles 
wat daar besproken is. Er is gepraat over het 
Noorden en het Zuiden. Zolang jij met ons 
werkte was er eenheid, was er een wederzijds 
begrijpen. Nooit zullen of willen wij oorzaak 
zijn, dat die eenheid te niet wordt gedaan. 
Jan, we hebben door de kasteellaan naar de 
eetzaal gelopen. Jan, ik ben langs de Maas ge- 
lopen. Wat zou het heerlijk zijn als jij daar 
geweest   was.... 
Als jij in Well weer de leiding had gehad. 
Als jij met je rustige stem uitleg had gegeven 
van ons werk. Wat was dan, onbewust, jouw 
eerlijke bedoeling, die wij door jou kregen, 
boven gekomen. 
's Avonds Jan zijn we gezellig bij elkaar ge- 
weest. Tot zelfs diep in de nacht is er feest 
geweest op de gekste manieren. Wat zou jij 
ons die blijheid gegund hebben, je zou er 
vooraan bij zijn geweest om mee te doen met 
onze leut en lach. 
Nu denk ik aan je Moeder, die met jou als 
kind nog naar Nijmegen reisde, met die oude 
'ooemeltram. Ze wees je dan het Kasteel van 
Well ('s winters als de bomen kaal waren kon 
je het zien van de Rijksweg af). Je keek ge- 
spannen door de ramen tot er niets meer van 
te zien was. Dan vertelde je Moeder daar ver- 
halen over. 
Wie had toen gedacht, dat we nu juist, het 
was louter toeval, in dat Kasteel ons wel en 
wee onder jouw leiding meegemaakt, op pa- 
pier zouden zetten. 
Toch Tan, hebben wij er voldoening van Het 
was jouw groep, het was voor jou een bekend 
Kasteel in een. voor jou bekend land, het 
Limburgse land! 

EEN MEDEWERKSTER VAN JAN. 



LEGITIMATIEBEWIJZEN 
LKP 

In aansluiting op de door mij gepubliceerde 
mededeling in verband met het uitreiken van 
de legitimatiebewijzen LKP. in „De Zwerver" 
van 24 Augustus, nr. 34, wordt er nogmaals 
de aandacht op gevestigd, dat zij, die menen 
voor een legitimatiebewijs der LKP. in aan- 
merking te komen, bij hun aanvrage tevens een 
autobiographie moeten inzenden aan het adres 
voor de betreffende provincie, genoemd in de 
hierboven bedoelde publicatie. 
Aanvragen, die worden ingediend zonder bij- 
voeging van een autobiographie, kunnen niet 
in behandeling worden genomen. 
Zij, die een aanvrage hebben ingediend zon- 
der hun autobiographie in te sluiten, dienen 
dit dus alsnog  te doen. 

FRITS. 

ADVERTENTIES 

WIE KAN 
INLICHTINGEN VERSCHAFFEN 9 

714 Johan Bijleveld, fa- 
brieksarbeider, geboren 
21 Maart 1916 te 
Maastricht. 24 Aug. 
1944 te Maastricht bij 
een razzia door de 
Duitsers gegrepen, op 
28 Aug. '44 op trans- 
port gesteld n. Amers- 
foort. Op 6 September 
naar Duitsland ge- 
transporteerd, diverse 
kampen, waarvan ver- 
moedelijk het laatste 
in  Neuengamme,  alwaar overleden? 

715 Arie Willem Schou- 
ten, geb. 6-10-1914 te 
Hilversum, gearrest. 8 
Februari 1945, over- 
gebracht naar Amster- 
dam, KL Gartman- 
plantsoen, vandaar 5 
Maart overgebracht n. 
Polizeiliches Durch- 
gangslager Amersfoort 
vandaar 14 Maart n. 
Neuengamme bij Ham- 
burg. Vanuit Amers- 
foort bericht ontvan- 
gen, daarna niets meer vernomen. Gearrest. 
wegens het gelegenheid geven tot het druk- 
ken der Vrije Gooi- en Eemlander. 

716 Frederik Visser, wachtmeester der Mare- 
chaussee te Hulshorst, geb. te Kampen, 7 
September 1914. Hij is op 2 Juni 1944 ge- 
arresteerd en overgebracht naar Amersfoort. 
Vandaar is hij op 11 of 12 October 1944 op 
transport gesteld naar Neuengamme en na 
daar een paar dagen te zijn geweest, over- 
geplaatst naar een buitencommando, ver- 
moedelijk Husum aan de Deense grens. 

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

Getrouwd: 
I. J. DAVIDS (Peter Petersen) 

en 
H. SCHALKER 

Den Haag, 11 September 1946. 
Delagoastraat 59. 

Wegens sterfgeval geen receptie. 

W.  TONNEMAN   (Wil,   KP-Waterland) 
en 

G. KOK (Gees, LO-Zaanstreek en Waterland) 

hebben de eer U kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek- 
king zal plaats vinden op 18 September a.s. 
te  Zaandam,  des  namiddags   14.45  uur. 

's-Gravenhage, Thomsonlaan 107. 
Zaandam,  Havenstraat 87. 

3 September 1946. 
Toekomstig adres: Sinaasappelstraat 5, te 
Den Haag. 

Getrouwd: 
LUURT DE WINTER 

en 
ALBERTJE DE VRIES 

Usquert, 6  September  1946. 
Stijfselweg 369 II (Gron.) 

God schonk ons opnieuw een Verbonds- 
kind, die wij 

TRIJNI 
noemden. 
Wij zijn zeer dankbaar. 

G. BRETELER 
H. BRETELER-LUITEN 

Enschede, 2 Septejnber 1946. 
Van Diemenstraat 86. 

Oud KP-er, gehuwd, 36 jaar, Ned. Herv., 
zoekt een hem pass. werkkring, met toe- 
komst, onverschillig wat en waar. Is van 
beroep schilder en bekend met expeditie- 
werk, kan leiding geven. Brieven onder nr. 
247 a.d. blad. 

Zakenman, serieus oud-ill. werker, wiens 
auto door de mollen is afgestolen, door ver- 
raad van een N.S.B.-er, zoekt een geschikt 
wagentje, zoals b.v. DKW. Wie helpt? Brie- 
ven onder nr. 248 a.d. blad. 

Wie helpt mij? 
Gevraagd een R.K. Hulp in de Huishouding, 
intern, in een moederloos gezin met 2 kin- 
deren. Hulp is dringend nodig, in verband 
met mijn levensmiddelenzaak, (omgeving 
van de duinen). Brieven onder nr. 253 aan 
dit blad. 

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

Naam: 
Adres: 

Plaats: 

Provincie: 
Ingang abonnement: 

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

Nieuwe abonnementen kannen op elke willekeurige datum ingaanj voor  zover  de  nummers   voorradig   zijn,   ook  met   terugwer- 
kende kracht, doch alleen aan het eind van een kalenderkwartaal vervallen. 

Gevraagd: nette stoffeerder, prima vakman 
en een halfwas stoffeerder. Pers. of schrif- 
telijke aanbiedingen aan: Woninginr. Huis 
en Haard, Telefoonweg 69, Ede (Gld.) 

Fabriek in Gelderland vraagt een 
PORTIER 

die tevens eenvoudige administratieve werk- 
zaamheden kan verrichten. Woning disponi- 
bel. Sollicitaties met opgave van referenties 
onder nr. 249 a.d. blad. 

Vrouw van gevallen 111. werker, vraagt 
voor haar dochtertje, die erg muzikaal is, 
een 2de-hands piano te koop voor een niet 
al te buitensporige prijs. Zij heeft viool- 
lessen, maar voor haar verdere studie zijn 
pianolessen nodig. Brieven onder nr. 252 
a.d. blad. 

Op de Afdeling Gedenkboek der LO-LKP 
Stichting worden ten spoedigste gevraagd: 

1. Een   secretaresse-steno-typiste; 
2. (steno)-typistes. 

Oud koeriersters genieten de voorkeur. Het 
wonen in Amsterdam of directe omgeving 
wordt noodzakelijk geoordeeld. Sollicitaties 
aan bovengenoemd bureau. Secretariaat 
Gedenkboek. 

Wie helpt een oud LO-er, die in Loosdrecht 
een plaats heeft gekregen als korporaal bij 
de politie, in die omgeving aan een huur- 
huis voor man, vrouw en kind. Brieven on- 
der nr. 250 a.d. blad. 

De   Nat.   Documentatie- 
dienst   der   Illegaliteit, 
Postbus   800   te   Rotter- 
dam,   verzoekt  namens 
de familie degenen, die 
met   den   heer   Engel- 
bracht,    afkomstig    uit 
Rotterdam, illegaal heb- 
ben   gewerkt,   zich    te 
willen  melden. 
De heer E. is op 11 Dec. 
1944   in   Doornspijk   op 
de   Veluwe,    gevangen 
genomen, en aanvanke- 
lijk  naar  Scheveningen  gevoerd,  waar  hij 
onder de naam Goudswaard, ingeschreven 
was. Later is hijj overgebracht naar Amers- 
foort, vervolgens naar Neuengamme en ten 
slotte naar Wöblin, waar hij  is overleden. 
Het  is  bekend,   dat   de  heer   E.   in   relatie 
stond met den  eveneens  in  Duitsland  om- 
gekomen verzetsman v. Meerveldt („Prins") 
uit Barneveld. 
Verder is echter van illegaal werk niets be- 
kend, reden waarom langs deze weg nadere 
inlichtingen worden verzocht. 

Wie kan inlichtingen 
geven omtrent het ille- 
gale werk van Jacobus 
Cornelis de Roos, geb. 
3-2-1921, agent van po- 
litie te Den Haag, bur. 
Rijswijkscheplein. 
De Roos is 8-4-'45 ge- 
vallen in de strijd voor 
de vrijheid. Daarom 
gaarne bericht onder 
nr. 251  a.d. blad. 

Overval gevangenis Leeuwarden. 
Het in linnenband uitgevoerde herinnerings- 
album over „de kraak" op 8 December 1944 
op de Leeuwarder gevangenis (inhoud bijna 
100 pagina's en ruim 50 foto's) is in Augus- 
tus klaar gekomen; alle bestellingen zijn 
uitgevoerd. Wij kunnen nog bestellingen 
voor oud-illegalen uitvoersn. De prijs is 
ƒ 7.50. Bestellingen bij voorkeur per post- 
wlssel aan: P. G. Oberman, Woudpoort te 
Dokkum. 
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lANDOUKC ORGANIIATIC VGDR 
HUIP   AAN    ONDERDUIKIRt 

LAM0€LUKE 
KNOKMOEGEN 

HET NATIONAAL STEUNFONDS 
Ik vermoed, dat wanneer men de historie van de 
verschillende illegale organisaties eens na zou 
gaan, het eerste begin bij allen vrijwel gelijk 
zal zijn, n.1. één of meerdere groepen mensen, 
die het werk deden wat hen voor de hand kwam, 
verzorging van persoonsbewijzen en bonkaarten, 
informatiediensten, pilotenlijnen en wat dies meer 
zij, zonder verband met andere groepen. Eerst in 
de latere jaren kwam er tekening in, de verschil- 
lende organisaties specialiseerden zich op het ter- 
rein, dat hen in het bijzonder lag, samenwerking 
ontstond en daardoor arbeidsverdeling en zo groei- 

de dan langzamerhand het uitgebreide apparaat 
met zijn tientallen schakeringen, dat in de volks- 
mond de „ondergrondse" heetten en dat zelfs 
door den verdediger van Seyss Inquart als zo 
voortreffelijk geroemd werd. 
Ook het NSF, of zoals wijzelf het aanvankelijk 
noemden, het Landrottenfonds, is zo begonnen. 
Wallie van Hall (van Meervelt, van Tuyl) en 
Co van den Bosch (van den Berg), wier schep- 
ping het N.S.F, was, beiden oud-zeelieden, had- 
den zich in eerste instantie belast met de ver- 
zorging van vrouwen van zeelieden, het z.g. Zee- 
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liedenfonds, en de eerstgenoemde had tenslotte 
door zijn uiterst eenvoudig doch secuur werkend 
systeem van het slyiten van geldleningen de geld- 
verstrekking voor het Zeeliedenfonds zeker ge- 
steld. 
Daarnaast echter bemoeiden, zij en hun naaste 
medewerkers zich met alles wat de Duitsers zou 
kunnen schaden en tegenwerken, van den Bosch 
moest dan ook reeds in 1942 zijn woonplaats Eind- 
hoven verlaten, omdat hij zwaar gezocht werd 
voor een spionnagezaak. Hierdoor leerden zij alle 
schakeringen van het verzet kennen en zagen al 
spoedig, dat men daarbij steeds voor geldtekorten 
kwam te staan. 
Dit gaf dan ook tenslotte aanleiding om naast, 
het Zeeliedenfonds een aparte leningsactie voor 
het Landrottenfonds te beginnen. Immers hoe 
langer hoe meer werd alom in den lande, speciaal 
door het N.C. met zijn ondergroeperingen, verzet 
gepredikt. Niemand mocht de maatregelen van 
den bezetter meer toepassen of uitvoeren; kreeg 
men moeilijkheden dan maar onderduiken, was 
het parool! 
Dit onderduiken nu was voor niet-kapitaal krach- 
tigen alleen mogelijk indien zij financieel gesteund 
zouden worden. De bestaande illegale groeperin- 
gen zouden deze steun nimmer kunnen opbrengen. 
Het was dus nodig, dit werk grootscheeps aan te 
vatten. Dit gebeurde dan ook. 
De begroting werd aanvankelijk bepaald op 
ƒ 600.000.— per maand en in vele plaatsen wer- 
den in nauwe samenwerking met de LO, NSF- 
groepen gevormd. Aanvankelijk werden veel moei- 
lijkheden ondervonden door het feit, dat het NSF 
voor iedere betaling een getekende kwitantie, 
voor lederen ondersteunde een aanmeldingsformu- 
lier vroeg. Immers, aan ieder illegaal werker 
werd om zo te zeggen met de paplepel ingege- 
ven, „zet nooit iets zwart op wit" en nu was 
hier een organisatie, waarbij dit „zwart op wit" 
niet slechts niet verboden werd, neen, het vorm- 
de zelfs de grondslag waarop alles opgebouwd 
werd. Het bestek van dit artikel Iaat niet toe 
een uiteenzetting te geven, waarom dit niet an- 
ders kon. Er zij slechts vermeld, dat de NSF- 
leiding zich realiseerde, dat, waar men uiteinde, 
lijk  met  tientallen  millioenen  geleend  geld   zou 
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moeten gaan werken, het niet te recht- 
vaardigen zou zijn, al dit geld zonder 
enige verantwoording uit te geven. Hoe 
dit ook zij, op de duur zijn vrijwel alle 
tegenstanders van dit systeem niet al- 
leen bekeerd, ja zelfs enthousiaste voor- 
standers geworden. 
Ik mag hier echter wel bekennen, dat, 
toen in de zomer van 1944 bij een in- 
braak in een pakhuis onder meer ons 
volledige kwitantiemateriaal gestolen 
bleek, en wij kort daarna 'een briefje 
van de inbrekers kregen, dat zij, indien 
zij niet terstond ƒ 50.000.— kregen, de 
hele zaak aan de Duitsers zouden over- 
geven, wij danig in angst hebben .geze- 
ten. Zelfs toen kort daarna, na een 
spannende achtervolging door de stad, 
en een daarop gevolgde nachtelijke ont- 
voering van de inbrekers tenslotte de 
zeven koffers mét bescheiden wederom 
veilig terug waren, hebben wij aan de 
meest vertrouwde NSF-ers niet durven 
vertellen, wat er wel met het archief 
gebeurd was! 
Intussen groeide het Landrottenfonds na 
zijn oprichting met sprongen. Met de 
LO werd overeengekomen, dat zij alle 
bonkaarten en de financiën voor de on- 
derduikers zelf zou verzorgen, en het 
NSF de financiën der gezinnen, dus ook 
dïe, welke de onderduiker achterliet. 
Al spoedig werd ook bepaald, dat de 
bonkaarten en PB's in den vervolge als 
regel gratis zouden worden verstrekt. In- 
dien hierdoor de organisaties in finan- 
ciële moeilijkheden zouden komen (de 
PBC b.v. kon zonder deze vergoedingen 
niet bestaan) zou het NSF de bedrijfs- 
onkosten  fourneren. 
In begin 1944 werd van de Regering te 
Londen een garantie voor de NSF-lc- 
ningen verkregen, een garantie die aan- 
vankelijk voor ƒ 10.000.000.— luidde, 
maar daarna eerst tot ƒ 30 millioen, 
vervolgens op S 80 millioen en tenslotte 
tot een onbeperkt bedrag verleend werd. 
Het NSF kon toen zijn vleugels uitslaan. 
Bij geldgevers was in de Ipop der jaren 
vertrouwen ontstaan, de geldleningen 
stegen, maar de uitgaven stegen niet 
minder. 
Vele noodzakelijke acties werden geën- 
tameerd of gesteund, de eerste veelal 
onder de naam van „vakgroepen". De 
Vakgroep J voor Joodse onderduikers, 
Vakgroep Natura in twee afdelingen 
voor kleding en schoeisel en voor voe- 
ding. Vakgroep U voor Universiteiten 
en Studenten, Vakgroep K voor steun 
aan ondergedoken Kunstenaars, Belas- 
tingverzet. Persorganen en tenslotte de 
overgrote meerderheid van verzetsorga- 
nisaties, allen ontvingen hun financiële 
steun van het NSF. Het zal dan ook 
geen verwondering wekken, dat in de 
nazomer van 1944 de uitgaven waren 
opgelopen tot rond ƒ 2.000.000.— per 
maand. Op dat moment kwam echter 
eerst de grote krachtproef. Dolle Dins- 
dag, Arnhem, de Spoorwegstaking volg- 
den elkaar snel op. Wij allen dachten 
dat de bevrijding nu nog slechts een 
kwestie van dagen, hoogstens enkele we- 
ken zou zijn. Maar Arnhem mislukte. 
Hoe moest het gaan met de stakers? De 
Spoorwegen zelf konden niet uitbetalen. 
Hun rekeningen waren geblokkeerd, 
trouwens alom in den lande was door 
het Banken-moratorium al het geld ge- 
blokkeerd. 
De illegaliteit moest uitkomst brengen. 
Door NSF en LO werden tezamen met 
spoorwegemployées in alle belangrijke 
plaatsen Spoorwegbureaux gevormd. Het 
NSF zorgde voor geld en leiding, LO 
voor duikadressen en bonkaarten en, te- 
zamen met de Spoorwegen voor werkers. 
Krachtig werd aangepakt en de grote 
sprong tot ƒ 8.000,000.— uitkeringen per 
maand zonder al te grote vertraging vol- 
bracht. 

Dit was echter slechts een begin; de 
grote razzia's begonnen; er kwamen 
tienduizenden nieuwe onderduikers èn 
de BS moest betaald. ledere maand ste- 
gen de uitgaven f 8 millioen, ƒ 10 mil- 
lioen, ƒ 12, 14 tenslotte ƒ 15.000.000.— 
per maand. Uit een aantal plaatsen 
kwam bericht van ondernemingen, die 
sinds het begin der Spoorwegstaking 
stillagen. Hun kas raakte uitgeput, er 
dreigden zodoende tienduizenden nieuwe 
sfcungevallen   bij   te  komen.   Het  NSF 
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apparaat zou deze toevloed van nieuwe 
gevallen niet kunnen verwerken. Hier 
moest dus iets anders op bedacht wor- 
den. De enige oplossing was de onder- 
nemingen zo nodig zelf aan geld te hel- 
pen. 
Onder dekmantel van de Hoofdgroep In- 
dustrie werd een organisatie opgericht, 
die hiervoor kon zorgen. De geldmidde- 
len ervoor werden door enige grote in- 
stellingen onder garantie van het NSF 
verstrekt. Wat ons betreft kon het gan- 
se bedrijfsleven hier nu aankloppen. 
Het spreekt vanzelf, dat al deze activi- 

teit tevens medebracht, dat op grote 
schaal geld moest worden aangetrokken. 
Uiterst ingewikkelde transacties moesten 
worden uitgedacht om aan de nodige 
gelden te komen, temeer daar slechts 
enkele ingewijden mochten weten, waar 
dit geld vandaan kwam want de Duit- 
sers waren erop gebrand om onze acti- 
viteit onmogelijk te maken. 
Kritieke momenten werden dikwijls door- 
gemaakt. Op 1 Januari 1945 b.v. be- 
droeg de Centrale Kas rond f 8.000.—. 
Die maand zou meer dan het duizend- 
voudige van dit bedrag nodig zijn.  Of 

het zou lukken dit bijeen te krijgen stond 
lang niet vast. Met kunst- en vliegwerk 
werd het echter voor elkaar gebracht en 
er is in de hele geschiedenis van het 
NSF nimmer één ogenblik geweest, dat 
iets nagelaten moest worden omdat er 
geen geld voor was. , 
Diezelfde winter vol leven en activiteit 
voor het NSF bracht echter twee onher- 
stelbare slagen. In October werd Co van 
den Bosch, die de leiding van het NSF 
iq het Noorden en Oosten van ons land 
had, in Groningen gearresteerd, toen hij 
een „Spoorbespreking" kwam bijwonen. 



Enige dagen later werd hij gefusilleerd. 
Eind Januari werd Wallie van Hall bij 
een overval op een vergadering van het 
LWC (Landelijk Werk Comité, de „Ge- 
nerale Staf" van de actie om tewerk- 
stelling in Duitsland tegen te gaan) ge- 
arresteerd en twee weken later als re- 
presaille in Haarlem gefusilleerd. 
Zij waren van het begin af aan de mo- 
toren van het NSF geweest en dat zij 
de bekroning van hun werk niet heb- 
ben mogen beleven is voor ieder, die 
hen in de illegaliteit heeft mogen mee- 
maken een grote droefenis. Zij waren 
voortreffelijke vaderlanders en trouwe 
makkers en hebben zich in het NSF een 
monument geschapen hun waardig. 
Tenslotte nog een enkel woord over het 
NSF-werk na de bevrijding. 
Zoals van zelf spreekt kon de financiële 
steun in de meeste gevallen niet op dc- 
dag der bevrijding ophouden. Op ver- 
zoek van de Directie der Nederlandse , 
Spoorwegen werden de stakers nog een 
maand door het NSF uitbetaald. Ook de 
betaling der NBS kon niet terstond door 
het Departement van Oorlog worden 
overgenomen. 
De principiële onderduikers vloeiden 
geleidelijk af. Volksherstel nam vele 
gevallen over. De Stichtingsgevallen 
werden in de herfst door de Stichting 
1940—'45 overgenomen. 
De gehele winter 1945 en voorjaar 1946 
werden echter op verzoek van het De- 
partement van Financiën nog adviezen 
uitgebracht over terugbetaling van gel- 
den in de oorlogsjaren buiten NSF-ver- 
band om, voor , illegale doeleinden uit- 
gegeven. 
En   tenslotte   nog   de   afwikkeling   van 
onze eigen zaken. 
Ca.  f90.000.000   aan   geleende   gelden 
werden terugbetaald en een rekening en 
verantwoording  opgesteld  over  het  fi-    i 
nancieel beheer. 
Het spreekt vanzelf, dat in een artikel 
van deze omvang het werk van het 
NSF slechts zeer schetsmatig kon wor- 
den aangeduid. Onvermeld moest blij- 
ven de toewijding waarmede de duizen- 
den medewerkers en medewerksters zich 
steeds aan hun taak gegeven hebben. • 
Velen zijn in de strijd gebleven, maar 
hun werk is niet tevergeefs geweest. Me- 
de dank zij hun zelfopoffering is Ne- 
derland weer vrij en hebben duizenden 
deze bevrijding kunnen meemaken. ' 

„Tien regels in 't 
geschiedenisboek" 

Dit behoeft niet nodig te zi]n. 
We hebben het zelf in handen. 
Lever een bijdrage voor ons 
gedenkboek. 
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Appèl in Friesland 
We moeien doorsnijden! 

De vereniging en stichtingen Friesland 1940-45 schre- 
ven tegen 11 Sept. een landdag uit. Het feest zou in 
de bossen van Oranjewoud zijn, maar dat ging niet 
door. Pluvius was veel te royaal, zodat de Gerefor- 
meerde Kerk in Heerenveen ons toevluchtsoord werd. 
En het was daar ook gezellig. Natuurlijk! We waren weer 
eens bij elkaar. Er werden handjes gegeven en schou- 
derklappen uitgedeeld. Bekende gezichten doken op en 
je prakizeerde je suf naar de bijbehorende namen. Je 
deed maar net of je je alles herinnerde, knikte en 
glimlachte, maar dacht intussen: wie ben je ook weer 
en waar mag ik je ontmoet hebben. Verder kwam na- 
tuurlijk bijna iedereen te laat, d.w.z. na 11 uur. Al met 
al was het over half twaalf, voordat J. Duursma van 
de afd. Heerenveen van de vereniging Friesland 1940- . 

45 de lieden tot de orde kon roepen om onzen voor- 
zitter, de heer F. Schootstra de gelegenheid te geven 
het openingswoord uit te spreken. 
De heer Schootstra veronderstelde, dat deze contactdag 
opnieuw een voedingsbodem zou scheppen voor het ver- 
wijt, dat we ons isoleren. Toch is dat niet zo. Wij heb- 
ben nu nog een zeer specrale taak, n.1. te trachten onze 
idealen te realiseren en te zorgen voor onze nagelaten 
betrekkingen. 
Uit volle borst en met een ontroering, die terug deed 
denken aan „toen", hebben we twee coupletten van ons 
Wilhelmus gezongen. 
Toen kwam er een lange rij sprekers. 
Liefst acht, die allen een kwartier de vergadering moch- 
ten beziggehouden. Geen van hen maakte er een Drents 
kwartiertje van, behalve Geale. Hij mocht een half uur 
praten, omdat hij inviel voor Pater van Rooy, die door 
een hem overkomen auto-ongeluk niet aanwezig kon 
zijn. 
Alle sprekers waren het er over eens, dat we ons werk, 
begonnen in oorlogstijd, moeten voortzetten. We heb- 
ben nog een drieledige taak, n.1. rechtsherstel, zorg 
voor nagelaten betrekkingen en de zuivering en berech- 
ting. Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve, de enige gast-spreker, 
wees erop, dat we ons ook tot deze drie zaken hebben 
te beperken. Dus doorwerken, doorstrijden. 
Omdat we in de bezetting het geweten van ons. volk 
waren (M. Polet), omdat we moeten strijden voor de 
verheffing van ons volk (Geale), omdat de onzichtbare 
binnenlandse vijand nog niet is verdwenen (J. J. Cnos- 
sen), omdat we het verplicht zijn, terwille van de her- 
inneringen uit de bezettingstijd (P. O. Brouwer), omdat 
we willen bouwen aan een nieuwe gemeenschap van ge- 
rechtigheid en naastenliefde (Klaas Leyenaar), omdat 
met vliegenmeppers en D.D.T.-spuiten de viezigheid, 
die na de bevrijding is achtergebleven, moet worden 
uitgeroeid (S. Havinga), omdat we samen verbonden 
waren en in samenwerking nu weer moeten vechten 
(H. M. de Jong). 
Zo gaf elke spreker op zijn wijze zijn motivering van 
het motto:  doorvechten. 
Tweemaal trad Wanda Beumer voor ons op. Zij decla- 
meerde op voortreffelijke wijze voor ons bekende en 
minder bekende verzen uit de bezettingstijd en uit de 
tijd  kort  na  de  bevrijding. 
Natuurlijk hebben we met veel enthousiasme gezongen: 
Wij willen Holland houen, Zij zullen het niet hebben, 
ons oude Nederland, en wij. Friezen, hebben niet ver- 
geten uit volle borst het „Frysk bloed, tsjoch op" aan 
te heffen. 
Het muziekcorps „Concordia" uit Joure zat in „het hek" 
en begeleidde onze samenzang. Ook de muzikale inter- 
mezzi werden door dit uitmuntende corps verzorgd. 
We hebben twee telegrammen verzonden; één aan den 
Minister van Justitie, met het verzoek te willen bevor- 
deren, dat alle politieke delinquenten worden berecht 
en één aan ons Friese Bataljon in Indië. 
Twee pauzes waren ingelast om iedereen gelegenheid 
te geven met iedereen te praten. 
Ondergetekende en haar collega's van de pers hadden 
meer materiële verlangens en trachtten pannekoeken te 
bemachtigen. Ondanks de toezeggingen van" een of meer 
gedienstige kellners, bleken achteraf de moeilijkheden 
toch onoverkonjelijk en zo kwamen de snoepers te pas. 
Toen onze voorzitter het slotwoord sprak kon hij met 
recht spreken van een zeer geslaagde dag (hij wist niets 
van de pannekoeken!) en hij 'veronderstelde, dat we 
het wel niet bij deze ene contactdag zullen laten. 
Ons werd medegedeeld, dat in October alle afdelingen 
zullen vergaderen over een soortement program van 
actie, dat door de provinciale- en districtsbesturen voor 
die tijd zal worden opgesteld. 
De   Friese   oud-illegaliteit   heeft   „Ja"   gezegd   op   de 
vraag: „Moeten we nog doorwerken?" Maar dan moet 
er ook deze winter gewerkt worden. 
Laat het zo zijn, dat elk lid zegt: 
„Hier heb je mijn hand. Wat kan ik doen?" 
En  dan   kan  een   gewoon   lid  misschien   maar   weinig 
doen, maar laten we dan toch in dat weinige getrouw 

Antwerpen vierde de 2e 
verjaardag van haar 
bevrijding. 

Een delegaiie van de 
Nederlandse Weersiand 
aanwezig. 

s zijn. 
TINY. 

4 September 1944. Tankeenheden van het Britse Leger, 
onder bevel van den jongen Luit. Col. David Silvertop, 
slagen er in Antwerpen te bereiken en met behulp van 
de Weerstand, waarvan het Geheim Leger zo'n belang- 

rijk deel uitmaakte, wordt, deels na harde gevechten, 
de stad gezuiverd. 
Een der belangrijkste wapenfeiten uit Wereldoorlog II 
is met succes bekroond; een»succes wat behaald kon 
worden door de met zoveel élan uitgevoerde geallieerde 
operatie die schitterend werd gesteund door de mannen 
van het gewapend veraet, hier grotendeels bestaande 
uit eenheden van het Geheim Leger. 
Op 7 en 8 September herdacht Antwerpen deze emotie- 
volle dagen. 
Het Geheim Leger organiseerde, onder het Bescherm- 
heerschap van den Gouverneur van de provincie Ant- 
werpen en van het Gemeentebestuur der Stad, grote 
volksfeesten en betogingen, culminerend in een grootse, 
aangrijpende vaderlandse manifestatie ter ering van de 
nagedachtenis  der gevallenen. 
De Majoor G. Delanoeye, bevelhebber sector Antwer- 
pen van het Geheim Leger, had het prijzenswaardig ini- 
tiatief genomen, Nederlandse Weerstanders uit te nodi- 
gen de plechtigheden bij te wonen gezien het feit, dat 
de verovering van Antwerpen voor het verdere verloop 
van de oorlog in het westen — overigens niet in het 
iminst voor Nederland — zo belangrijk is geweest en 
Nederland nog zulke bloedige- en materiële offers 
moest brengen vóór het bezit van de haven van Ant- 
werpen voldoende geconsolideerd was. 
Invitaties werden aangenomen door LO.-LKP (Kapt. 
J. de Groot), Parool (H.H. Nord en Noordam), Ons 
Vrije Nederland (dhr. R. Hagoort) èn Trouw (dhr. E. 
van Ruller). 
Nadat Zondagochtend te 10 uur de zeer druk be*chtc 
plechtige Hoogmis in de Kathedraal gecelebreerd was, 
begaven de eenheden van het Geheim Leger zich, waar- 
aan toegevoegd vertegenwoordigers van vrijwel alle 
Belgische Weerstandsgroeperingen, naar de Grote Markt. 
Hier had het dodenappèl plaats van degenen die in de 
strijd zijn gebleven. 
De genodigden namen plaats op een grote tribune welke 
voor het stadhuis was gebouwd. De vele kleurige vaan- 
dels wapperden zacht onder de grijze hemel. 
De Majoor Delanoeye, die het eerst sprak, dankte de 
militaire- en civiele personaliteiten die gekomen waren 
om met hun tegenwoordigheid de ceremonie luister bij 
te zetten en herinnerde aan de jaren van strijd en on- 
derdrukking welke zovele offers vroegen. 
Wethouder Van Hove gedacht namens het Gemeente- 
bestuur hen die in de rangen van het verzet hun leven 
voor onze vrijheid hebben gelaten. 
Namens en als oudste van de aanwezige Nederlandse 
Ondergrondse Strijders, voerde de heer R. Hagoort het 
woord. In een korte maar bewogen toespraak bracht hij 
hulde aan de Zuidelijke Ondergrondse Wapenbroeders. 
Onder een indrukwekkende stilte ging de Majoor Geluck 
toen over tot het dodenappèl, waarna de Brabanjonne 
weerklonk. 
Vervolgens formeerden de verschillende groeperingen 
zich tot een grote optocht en met muziek aan het hoofd 
begaf men zich naar het Koning-Albert-Monument bij 
de Nationale Bank, het „Monument aux Morts", waar 
bloemen werden gelegd. 
Ook de Nederlanders brachten een bloemenhulde be- 
staande uit een groot bloemenkussen, versierd met een 
rood-wit-blauw lint met het opschrift: „De Neder- 
landse Weerstand — in eerbiedige bewondering". 
Van de aanwezige autoriteiten noemen we o.m. de 
Generaal Sottiaux,. de Kolonel Lefèvre, de Kapitein- 
Commandant Pilaet, de heer Joris Loos namens de Mi- 
nister van Justitie, de Consuls van Engeland, Frankrijk, 
Argentinië, Peru en vele anderen. 
's Middags hadden op Noordkasteel en St. Anna-Bad 
(de strandbaden van Antwerpen aan de Schelde) artis- 
tieke en sportieve feestelijkheden plaats, waarbij vooral 
de kanowedstrijden, demonstraties op waterski, een bal- 
lon- rallye (waaraan Kapt. de Groot, juist uit Holland 
gearriveerd meteen meedeed en zelfs als eerste aan- 
kwam) en last not least een'uiterst interessante water- 
ski-springwedstrijd achter motorsnelbooten een enthou- 
siaste bijval van de zijde van het publiek oogstte. 
De dag besloot met een groots vuurwerk op beide Schel- 
de-oevers en een bal, wat tot diep in de nacht vrolijk 
voortduurde.  , 

M. L. GUMARON. 



't Is al réunie 
wat de klok 
slaat 
We moeten  de  initiatief-nemers  van  de 
réunie-Well-bedanken. 
Dit  is   een  Well-geslaagde  onderneming 
geweest   en    het   voorbeeld   van    onze 
Limburgse   réunisten   heeft   aanstekelijk 
gewerkt. 
Of dit zijn oorzaak vindt in het „Wist 
U dat....?" over de nachtelijke circus- 
voorstelling of over het gemeste varken 
varken in de erwtensoep, laten we maar 
in het midden. Doch het heeft Well-ge- 
meende plannen in vele andere provin- 
ciën voor de toekomst tengevolge ge- 
had. 
Bij het verschijnen van dit nummer van 
„De Zwerver" heeft in Assen intussen — 
zij het in meer bescheiden vorm — een 
réunie van Drentse LO- en KP-leiders 
plaats gehad. 
Of wij over de resultaten van deze réu- 
nie eveneens zo Well-voldaan kunnen 
zijn als over de resultaten in Limburg, is 
uiteraard nog niet bekend. We hopen 
het van harte en verwachten het ook 
Well. 
De opkomst was in ieder geval zeer goed 
te noemen. Vrijwel alle KP-leiders en 
LO-districtsleiders met de beide Provin- 
ciale leiders waren tegenwoordig en er 
is  hard gewerkt. 
Hebben dus na de Limburgers de Dren- 
ten de spits verder afgebeten, onze 
LO-ers en KP-ers in Zuid-Holland, Utrecht 
en Noord-Brabant-West willen ook niet 
achterblijven en voor deze provinciën 
is een ontmoetingsdag bepaald op resp. 
21 September, 5 October en 10 October 
a.s. 
In Fiiesland is een bijeenkomst uitslui- 
tend voor de KP-ers het meest urgent. 
Een bespreking met den provincialen 
KP-leider en den Inspecteur voor het 
gedenkboek in deze provincie had tot 
resultaat, dat alle Friese KP-ers in de 
week van 23—28 Sept. één dag zullen 
worden uitgenodigd in Leeuwarden. 
Overijssel volgt eveneens het goede 
voorbeeld en vergadert op 27 September 
te Zwolle en 28 September in Twente. 
De convocaties met nadere inlichtingen 
en bijzonderheden over deze ontmoetin- 
gen worden spoedig verzonden en wij 
hebben een goede hoop, dat er in ruime 
mate gehoor aan zal worden gegeven. 
„Wie volgt?", is de vraag, die wij ons 
thans  stellen. 
Er mag geen provincie achterblijven en 
het zal ons benieuwen, wie de achter- 
kamers zullen zijn. 

De stand van zaken met onze verzamel- 
actie heeft zich intussen in gunstige zin 
ontwikkeld. Dit betekent niet, dat wij 
over de situatie m elke provincie ten 
volle tevreden kunnen zijn en dat intus- 
sen alle verzetsmensen der LO. en KP. 
aan hun verplichtingen hebben voldaan. 
De ontwikkeling is echter in het alge- 
meen niet teleurstellend. 
Dit wil dus niet zeggen, dat we er al 
zijn. 
In enkele provinciën zal nog enige tijd 
hard gewerkt moeten worden en meer- 
dere onzer mensen moéten hun gege- 
vens  nog  indienen. 
Het is niet uitgesloten, dat de gedenk- 
boekcommissie t.z.t. het besluit neemt 
om via „De Zwerver" de achterstallige 
provinciën en leden met name op te roe- 
pen tot een laatste krachtsinspanning. 
Zorg er voor dat Uw provincie en Uw 
naam hieronder niet voorkomt. Ook met 
het moeilijke object gedenkboek, waar- 
aan we eenmaal zijn begonnen en waar- 
mee we thans reeds in een ver gevor- 
derd stadium verkeren, geldt de leuze: 

„Voortgaan  in  de  oude  geest". 

„FRITS". 

DE kwestie van de politieke delinquenten 
staat, in verband met de plannen van 
de Ministér van Justitie, op het ogenblik 
in het centrum van de belangstelling en 
brengt vooral in de kringen van oud- 

illegale werkers grote beroering teweeg. Want hoe- 
wel deze laatsten wel weten, dat deze materie zo 
ingewikkeld is, dat maar weinigen onder hen zich 
er een oordeel over aan kunnen matigen, zij voelen 

toch als bij intuïtie, dat zich hier een. ontwikkeling 
voltrekt, waarmede iets niet in orde is. En dit in- 
tuïtieve rechtsbesef van den Nederlandsen burger 
en dus ook van den illegalen werker moet men niet 
onderschatten. Het doorhakken van een knoop is nog 
iets anders dan het ontwarren ervan, zegt de verzets- 
man en hij heeft gelijk. Dit kan zijn onrust en pro- 

'test verklaren, maar is daarom nog geen waarborg, 
dat hij zelf een oplossing kan geven. Integendeel er 
is ernstig te vrezen, dat de oppervlakkige wijze, waar- 
op velen in den lande over dit uiterst moeilijke on- 
derwerp oordelen, niet alleen geen oplossing biedt, 
maar bovendien vooral in verzetskringen een stem- 
ming kweekt, die in geen vergelijking staat met de 
ernst van dit probleem. 
Om alle misverstand te voorkomen moet schrijver 
dezes voorspellen, dat ook zijn kennis van zaken niet 
opgewassen is tegen deze materie. Er is echter een 
boekje verschenen: „De landverrader vrij", van Mr. 
H. B. S. Holla, ons mede-Bestuurslid, dat zeer veel 
licht op deze zaak werpt en in staat stelt om enkele 
opmerkingen te maken, die hout snijden. Naar deze 
scherpzinnige analyse van de berechting zal dan ook 
herhaaldelijk verwezen worden. 
Laten we beginnen met de korte opsomming van 
wat er tot hiertoe in dit verband gebeurd is. Het 
begon met een onbloedige bijltjesdag, waarbij velen, 
en in vergelijking met andere landen zelfs zeer ve- 
len, om hun onvaderlandslievende houding achter 
slot en grendel kwamen. Het betrof hier ongeveer 
honderdduizend personen. Eigenlijk gingen daaraan 
nog vooraf de maatregelen, die de regering in Lon- 
den genomen had voor de berechting van de politieke 
delinquenten. Zij stelden de tribunalen en Bijzondere 
Gerechtshoven in. De eersten voor de lichte vergrij- 
pen, de laatsten voor de ernstige. En er ging nog 
iets anders vooraf: de bedenkelijke houding, die over 
het algemeen door de rechterlijke macht in de be- 
zettingstijd werd aangenomen. Zou dit niet meege- 
werkt hebben aan die rechterlijke macht nu in de 
berechting minder geschikt te maken voor haar taak. 
Verder herinnert men zich nog wel de trage instel- 
ling van tribunalen in enkele provincies. Er is daar- 
bij niet met voldoende voortvarendheid opgetreden. 
Het was of men er niet in geloofde en dat bleek 
nog op een andere wijze. Van meetaf heeft men 
van regeringswege pogingen in het werk gesteld om 
op snellere wijze de berechting te doen aflopen. 
Vooral de oud-illegale werkers hebben hierin steeds 
weer een poging gezien van de bevoegde instanties 
om de handJ te lichten met de ernst der gepleegde 
misdrijven. De regering gaf daar ook wel aanleiding 
toe. We kunnen ons herinneren, dat de eerste po- 
ging gemotiveerd werd met de opmerking, dat er 
geen plaatsruimte was voor alle politieke delinquen- 
ten. Dat argument was onjuist, want er bleek wel 
plaatsruimte te zijn en het deed niet ter zake, want 
het Vecht behoeft toch zeker niet voor plaatsruimte 
.te  wijken. 
Toen is het-politieke-delinquentenbesluit gekomen, 
waarbij den procureurs-fiscaal in feite een „gerech- 
telijke" omweg gegeven werd om de politieke delin- 
quenten vrij'te laten. De inhoud van dit besluit en 
de ernstige juridische bezwaren ertegen kan men 
vinden in het geciteerde boekje, blz. 10, 20 en 24. 
Zoals bekend mag worden verondersteld is de procu- 
reur-fiscaal de openbare aanklager. Hem nu- werd 
echter door dit besluit min of meer de rol van 
rechter toebedeeld. Wij citeren: 

„Dit besluit miskent n.1. op talrijke punten den 
„grondslag van ons rechtsbestel: de scheiding der 
„machten. Wij wijzen op de toekenning van uit- 
„zonderlijke bevoegdheden aan de Procureurs-Fis- 
„caal: De beslissing over vrijlating, zelfs na rech- 
„terlijk vonnis, ligt geheel in zijn hand; in de be- 
oordeling der vrijlating wordt de strafmaat be- 
srokken: niet de rechter, maar de P.F. beslist 
„of vasthouding door den ernst der misdraging 
„langer verantwoord is." 

Wel, sindsdien heeft de berechting voortgang gehad 
en het is in sommige gevallen, met name vopr de 
tribunalen (Het Noorden) zelfs zo, dat het einde in 
zicht is. Niettemin is over het geheel gesproken de 
toestand nog verre van rooskleurig. Het is zelfs zo 
ernstig, dat het nieuwe ministerie besloten heeft thans 
drastische maatregelen te nemen. Voor 1 October zal 
het totaal aantal gedetineerden tot 25.000 terugge- 
bracht moeten worden. 21 categorieën zware gevallen 
zullen in hechtenis blijven. 

YRIJLATIN 
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Ernstig is tegen dit voorstel geprotesteerd door de 
Procureurs-Fiscaal, door den Directeur-Generaal van 
de Bijzondere Rechtspleging enz. Zij wijzen erop, dat 
niets de gedachte rechtvaardigde, dat deze 21 cate- 
gorieën tot 25.000 personen in totaal beperkt zouden 
blijven. Verder wezen zij erop, dat de datum van 1 
October een grondige afdoening van zaken niet toe- 
liet. En tenslotte was men van oordeel, dat onder 
geen omstandigheid wapendragenden vrijgelaten 
mochten worden. Gelukkig hebben deze protesten 
succes gehad. In zijn rede van 22 Augustus deelde 
de Minister mede, dat zij, die wapens gedragen had- 
den, niet in vrijheid gesteld zouden worden. Het 
getal 25.000 werd niet meer genoemd en tevens ver- 
klaarde de Minister met nadruk, dat zij, die moed- 
willig verraad hadden gepleegd zeker hun gerechte 
straf zouden krijgen. 

Wij willen aan de hand van de genoemde brochure 
dit probleem even van de andere zijde belichten. 
Heeft de regering het recht deze massale vrijlating 
te decreteren, en komt ze daardoor niet op het ter- 
rein van de rechterlijke macht? Inderdaad heeft de 
regering dit recht. Zij kan terwille van het algemeen 

*   Wanneer ons gedenkboek kla^ 



G EN BERECHTING 
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welzijn, waarvan de overheid de hoedster is, tot een 
dergelijke vrijlating noodzaken. Maar zij mag aan 
die vrijlating geen voorwaarde verbinden, d.w.z. zij 
mag niet treden in de bevoegdheden van de rechter- 
lijke macht, die ook over deze vrijgelatenen de be- 
schikking moet blijven houden om hen te berechten. 
De regering heeft de fout begaan aan de vrijlating 
„onvoorwaardelijke buiten vervolgingstelling" te ver- 
binden en met dit laatste heeft ze zich een recht 
toegeëigend, dat alleen de rechterlijke macht toe- 
komt. Zij had kunnen en moeten volstaan met voor- 
waardelijke vrijlating. 
Een vraag, die zich aan ons opdringt is deze: Waar- 
om heeft de overheid zich steeds beijverd om mid- 
delen te scheppen, het aantal gevangenen drastisch 
te reduceren en waarom hebben met name de kerken 
in Nederland zo herhaaldelijk gepoogd de publieke 
mening te bewerken, opdat ons volk meer het oog 
zou hebben op barmhartigheid in verband met de 
politieke delinquenten? Het is al te simplistisch cim 
te veronderstellen, dat deze instanties dit deden, om- 
dat de politieke delinquenten hen zo sympathiek zijn'. 
Of erger, omdat er in die kringen relaties bestaan 
met  deze politieke delinquenten. Men heeft dit wel 

gesuggereerd om er politieke munt uit te slaan, en 
met de bekende ketting van reactie, collaboratie en 
fascisme geschermd, maar zoiets is dan ook niet 
meer dan jacht op stemvee voor de verkiezingen. 
Neen, zo eenvoudig ligt de zaak niet. Zij die de ver- 
antwoording dragen, hebben begrepen, dat wanneer 
men aan de berechting denkt, men zich ook de vraag 
moet stellen, wat hierna en misschien over vele jaren 
met deze honderdduizend mensen moet gebeuren, 
willen zij geen paria's onzer maatschappij worden. 
Niet ten onrechte heeft echter Holla er op gewezen, 
dat de regering met haar voorstellen twee vliegen 
in één klap wil slaan en met de vrijlating tegelijk 
de berechting wil afdoen. Afgezien van het staats- 
rechterlijk bezwaar hiertegen, welk bezwaar reeds 
hierboven vermeld werd, is er ook dit bezwaar, dat 
vrijlating terwille van het algemeen welzijn en ten 
behoeve van de oplossing van te verwachte ernstige 
maatschappelijke problemen iets anders is dan be- 
rechting van politieke delinquenten. Men denke b.v. 
aan het feit, dat voor vele lichte gevallen de tribu- 
nalen uitspraak gedaan hebben. Internering of an- 
dere maatregelen zijn er het gevolg van geweest. Nu 
gaat men van de overblijvenden-soortgelijke gevallen 
vrijlaten en op voorwaarden buiten vervolging stel- 
len. Het gevolg is een ernstige rechtsongelijkheid 
voor de betrokkenen. 
Wij hebben hiermede in grote trekkeft de situatie 
van de berechting en van de vrijlating geschetst. 
Enkele conclusies zijn hierbij wel te trekken. 
Door de regering in Londen zijn vermoedelijk niet 
die maatregelen genomen, die in rechtvaardige af- 
wikkeling van het berechtingsprobleem konden 
waarborgen. 
De houding van de rechterlijke macht in bezettings- 
tijd, die vergelijkenderwijs verre vah fraai te noe- 
men is, zal er toe bijgedragen hebben, dat de berech- 
ting dit jaar over het algemeen niet met het juiste 
inzicht in de ernst der materie en niet met voldoende 
snelheid  ten uitvoer  is  gebracht. 
Door de regeringen, die na de bevrijding zijn opge- 
treden, zijn achtereenvolgens een aantal maatrege- 
len genomen, die een snellere liquidatie van het be- 
rechtingsprobleem  beoogden. 
Daarbij heeft de regering ernstige fouten gemaakt 
door in te grijpen in de bevoegdheden van de rech- 
terlijke macht, terwijl zij tevens het maatschappelijk 
probleem van de vrijlating en het juridisch probleem 
van de berechting zodanig aan elkaar verbonden 
heeft, dat de voorstellen geen bevredigende oplos- 
sing zullen kunnen geven. 

Ongeacht deze maatregelen echter moet geconstateerd 
worden, dat het maatschappelijk probleem' van de 
dementie én het juridisch probleem van de berechting 
ons volk voor onoplosbare moeilijkheden plaatst. 
Wie hier eenzijdige conclusies trekt en b.v. beweert, 
dat er, wat ook gebeure, tot elke prijs recht gedaan 
moet worden, vergeet de andere helft van het pro- 
bleem en zal tot zijn schade binnen enkele jaren 
bemerken, dat die andere helft zich niet vergeten 
laat. 
Wie anderzijds alleen het maatschappelijk probleem 
ziet en barmhartigheid wil laten gelden zonder aan 
recht te denken, zal binnen niet al te lange tijd be- 
merken, dat een dergelijke oplossing binnen niet al 
te lange tijd ernstige gevolgen zal hebben voor het 
rechtsbewustzijn van ons volk en daarmede voor de 
rechtspleging in ons volk. 
Twee klippen moeten omzeild worden. Geen barm- 
hartigheid zonder recht en geen recht zonder barm- 
hartigheid. Hiermede is natuurlijk geen oplossing 

• voor het probleem gegeven en wij zijn ook niet be- 
voegd die oplossing te geven. Wij kunnen niet meer 
doen dan waarschuwen voor ontsporingen en mis- 
vattingen. 
En ten aanzien van het. laatste moet ons toch nog 
een opmerking van het hart. Als wij spreken van 
recht doen aan de politieke delinquenten, dan moe- 
ten wij in onze gedachte verre zijn van de opvatting, 
dat we in dit verband zelf eerst wel even rechts- 
normen kunnen opstellen. Dat is gevaarlijk onrecht. 
We. vragen ieder van onze oud-illegale vrienden of 

zij zich goed willen realiseren, dat zij niet zelf, in 
verband met hun speciale gevallen, bezig zijn de 
strafmaat zelf te bepalen. En of zij niet ernstig ont- 
stemd zijn, wanneer men niet straft zoals zij wensen, 
dat gestraft zal worden. Zo'n opvatting zou niets 
te maken hebben met rechtspleging. Rechtspleging 
in een rechtsstaat kan zich niet losmaken van de 
rechtspraak, die er was, van de rechtsnormen, die 
opgesteld zijn. 
Wij   kunnen   die   rechtsregels   wel   verlaten,   schrijft 
van Randwijk in „Vrij Nederland" van 31 Augustus 
1946.   En  in  verband  met   de   rechtsonzekerheid  en 
willekeur,  die  daaruit  zou volgen zegt hij:  „Ik  wil 
het niet ontkennen, maar iets nalaten omdat het „ge- 
vaarlijk" is, is toch niet het beste, dat we tijdens de 
oorlog   geleerd   hebben".   Welk   een   begripsverwar- 
ring.  Wat wij  toen deden had niets van doen met 
de   rechtspleging   van   een   overheid   en   bovendien 
leefden we toen in een machtsstaat en thans in een 
rechtsstaat. En de rechtsstaat verdraagt zich niet met 
revolutionnair recht. De machtsstaat wel; die zet een 
streep  door  het  verleden  en  gaat  dan  rechtspreken 
zoals het volk het wil en in feite zoals de politieke 
demagogen het volk voorkauwen. 
Natuurlijk hangt dit bij  den heer .van Randwijk sa- 
men met  zijn  politieke  opvatting.  De  oude  wereld 
heeft   afgedaan,   er   komt   een   nieuwe   en   in   deze 
nieuwe  moeten  we   alleen   de  feiten  laten  spreken. 
Omdat  deze  opvatting  zo'n  ernstige misleiding  be- 
tekent voor ons volk en ook in verband met de be- 
rechting  zo   gevaarlijke   consequenties   heeft,   willen 
we er hier nog iets meer van zeggen, 
v. R. meent, dat wij allen in het verzet gegaan zijn 
voor een nieuwe wereld om af te rekenen met een. 
oude wereld. De situatie is  dan zo, dat de Duitsers 
ten behoeve van een nieuwe wereld ons  land bezet 
hebben en  dat de verzetslieden toen opeens  tot  de 
ontdekking   gekomen   zijn,   dat   ze   ook   een   nieuwe 
wereld wilden, zij het een andere dan die de Duit- 
sers beoogden en op grond  daarvan zouden ze dan 
de Duitsers te lijf gegaan zijn. Dat is natuurlijk niet 
waar.  Wij  zijn  in  het  verzet  gegaan  om   de  voor- 
waarden te  herwinnen, waardoor  ons  volk  in staat 
zou zijn zich in al zijn rijke verscheidenheid verder 
te ontplooien. Die voorwaarden waren vrijheid, zelf- 
standigheid en herstel van de democratische rechten. 
Wat  men  zich   daarbij   nog  dacht,   in  verband  met 
vernieuwingen,   was   een   persoonlijke   zaak   of   een 
zaak  van   een   bevolkingsgroep,   maar   had  niets   te 
maken met de genoemde voorwaarden waarover wij 
het allen eens waren. De gedachte, dat wanneer men 
iets  nieuws  wil,  al het  oude  opgeruimd moet  wor- 
den, is  de laatste  tijd een bekende  gedachte.  Ze  is 
kortweg revolutionnair in de houding tegenover het 
verleden en dat is hier voor de berechting van grote 
betekenis  en ten aanzien van  de toekomst  is  ze op 
een   onchristelijke  wijze   idealistisch,   want   er   komt 
g°en nieuwe wereld voordat Christus  terugkomt om 
Zijn   Koninkrijk   in   te   stellen.   Men   kan   natuurlijk 
allerlei   idealen  hebben   en  men  moet  -die  met  zijri 
hele  hart   nastreven,  maar  men  moet   in   de  eerste 
plaats  niet menen hier  op  aarde  een ideaalstaat  te 
kunnen verwezenlijken en in de tweede plaats moet 
men niet menen, dat de geschiedenis straffeloos met 
zich  laat spelen,  waarin  men  af wil  schaffen,  wat 
historisch geworden is. • 

Wij verlaten het zijspoor weer om op het hoofdspoor 
terug te komen. Binnen het raam van de rechtsnormen 
in onze staat gevormd, moet recht geschieden aan de 
politieke delinquenten en dat betekent tegelijk, dat 
het snel moet geschieden, want het uitblijven van 
rechtspleging is op zichzelf al onrecht. Maar dwars 
door deze berechting heen moet de gedachte aan 
barmhartigheid tegenover hen, die gestraft zijn, ons 
om Christuswille beheersen. Ons volk moet, nadat 
ze berecht zijn, klaar staan om deze mensen liefde- 
rijk op te nemen en ze een nieuwe levenskans te 
bieden. En als de zaak zo gesteld niet voor een zui- 
vere oplossing vatbaar is, omdat ons de middelen 
ontbreken, welnu dan wake de overheid ervoor noch 
op de ene klip noch op de andere klip te vallen, 
maar met name niet op die van de barmhartigheid 
alleen. 
En ons volk (maar vooral de ex-illegaliteit) wake 
ervoor niet te vallen op de klip van de berechting 
alleen, van de vergelding zonder barmhartigheid. 
Zijn wij al zo ver om de dingen niet alleen zo te 
zien, maar ook zo te beleven, concreet, nu, tegen- 
over onze naasten, die uit een kamp naar huis terug- 
keren? Ik vrees van niet. En daarom al was het 
geen oplossing die hier geboden werd, het was toch 
geen overbodige waarschuwing. 

H. v. R. 

't is, is het te laat om gegevens te verstrekken.   * 



Wij schrijven dit niet omdat wij het leuk vonden, 
neen, wij vonden het allesbehalve leuk, maar wij 
schrijven het, omdat het achter de rug is en 
omdat alles goed afgelopen is. Het begon zo: 
Wij kregen iedere maand van onzen illegalen op- 
drachtgever een paar honderd afgeknipte inleg- 
velbonnetjes, alwaar wij dan zoveel levensmid- 
delenkaarten op konden gaan halen bij een ons 
bekende directeur van een distributiedienst. 
Wij brachten dan de afgeknipte bonnetjes 's mor- 
gens om een uur of negen bij hem en hij gaf ons 
dan de boodschap dat wij de kaarten 's middags 
tegen een uur of vier bij hem kopden komen 
halen. Ook zo op de bewuste dag, gingen Jan en 
Wim naar het distributiekantoor. Het begon al 
direct met tegenslag of te wel met pech. Wim had 
de inlegvelbonnetjes in een luciferdoosje en daar- 
over heen een stuk of wat lucifers. Hij stapte zo- 
als gewoonlijk het kantoor binnen en stond nog 
geen twee tellen of daar werd hij al op zijn 
schouder getikt door iemand die hem al direct 
aandeed als rechercheur. Deze man legitimeerde 
zich dan ook als zodanig en vroeg aan Wim wat 
of hij hier kwam doen. 
Wim liep al lang genoeg mee, en was steeds op 
alles  voorbereid. 
Hij antwoordde dan ook vlot met: Ja, ik kom 
hier voor meneer die en die, deze meneer is n.1. 
secretaris van een voetbalvereniging, en nu kom 
ik hier om aan hem een paar kaarten te vragen 
voor een voetbalwedstrijd. 
Ja, dan kunt U rustig weggaan tot een uur of 
twaalf, want er is hier waarschijnlijk fraude aan 
het Ikht gekomen en daar zijn wij nu voor hier. 
Enfin Wim werd weer voorzichtig op straat ge- 
zet. Maar tegen twaalf uur gingen zij weer terug, 
alles was veilig, het doosje lucifers werd leeg- 
gemaakt, de paar honderd levensmiddelenkaarten 
werden afgeteld. Wim deed deze in de zijtas van 
zijn fiets en de zaak was gezond. Jan en Wim 
sprongen op hun fietsen en zij zouden nu naar 
huis gaan met hun levensmiddelenkaarten. Zij 
reden nog geen tien minuten of plotseling zagen 
zij twee heren midden op de rijweg staan, welke 
hun hand opstaken en zeiden: „Halt Politie". De 
jongens schrokken, natuurlijk, een ieder die zoveel 
bonkaarten bij zich zou hebben gehad, zou ge- 
schrokken zijn. Wim en Jan stapten af en lieten 
onmiddellijk hun penning en legitimatiebewijs zien. 
De heren keken stomverbaasd en vroegen: Bent 
U van de Rijksrecherche? 
Ja, zeiden Jan en Wim, en wij zouden nu wel 
eens graag willen weten wat of dit te betekenen 
heeft. (Dit konden nooit politiemensen zijn, daar 
deze de CCD-penningen wel kenden). 
Ja heren, wij zijn ook eigenlijk van de Land- 
wacht, maar er moeten hier levensmiddelenkaar- 
ten vervoerd worden in zijtassen van een fiets, 
en alles wat nu een zijtas heeft, wordt door ons 
aangehouden. Ja maar, waagde Jan nog te vragen, 
waarom laten jullie de mensen afstappen onder 
het woord politie? Ja, dat deden zij juist daar- 
om, dat als zij zouden zeggen: „Halt Landwacht" 
de voorbijgangers het dan door zouden geven en 
dan was hun kans verkeken. Ja, dat begrepen wij 
ook wel. Ja, zei Jan, ik zou het toch maar niet 
meer zeggen, want als er een paar rijksrecher- 
cheurs langs komen, die een klein beetje fanatiek 
zijn, dan hebben jullie kans, dat het je baan kost. 
Ja, dat begrepen zij ook, zij zouden het niet meer 
doen. Zij bedankten Jan en Wim voor hun tip. 
De jongens stapten wederom op hun fietsen en 
zij keerden met hun levensmiddelenkaarten behou- 
den op hun basis terug. W. L'. 

-W.-. I^i3cn_ 

„ttKlUL niet fyuiojetyl 

Dr. Hirschfeld is indertijd eervol ontslag ver- 
leend als secretaris-generaal van het Dept. van 
Handel, enz. Dit ontslag stond in verband met 
zijn houding in de bezettingstijd. 
Deze zaak kwam thans voor de Raad van State, 
afdeling voor de geschillen van bestuur, in ver- 
band met het beroep van Dr. Hirschfeld tegen 
de beschikking van de ministers, waarbij hem 
ontslag verleend was. 
De heer Hirschfeld meende dus aanspraak te 
moeten maken op algemeen herstel van zijn posi- 
tie en op ontsmetting van zijn kleed, waarop het 
kleine spatje van het eervol ontslag is gevallen. 
Een klein spatje lezer, in vergelijking met dat 
wat andere lagere ambtenaren gekregen hebben 
in verband met hun houding in bezettingstijd. 
Maar hoe dan ook, recht is recht en als de heer 
Hirschfeld zich uitstekend gehouden heeft in de 
bezettingstijd en een voorbeeld is geweest voor 
zijn ambtenaren, dan moet hij van iedere blaam 
gezuiverd worden. Wij wilden dat het zo was. We 
wilden, dat we ook op dezen Nederlander, in 
verband met zijn houding in bezettingstijd, trots 
konden zijn, maar we vrezen, dat hij in het alge-, 
meen zeer te laken is geweest. 
Dat Hirschfeld maatregelen nam om voedsel naar 
het Westen te krijgen in de hongerwinter, was 
volkomen in overeenstemming met de bedoelingen 
van de Duitsers, die tot elke prijs interne moei- 
lijkheden in het Westen wilden voorkomen. En 
om dezelfde reden en niet omdat de heer Hirsch- 
feld daarvoor alles op het spel zette, is voorko- 
men, dat er in Amsterdam ooit een razzia ge- 
houden is. 
Maar er is een andere zaak waarin de heer Hirsch- 
feld te laken is en daarvan zijn we beter op de 

. hoogte. Wat de verdediging van den heer Hirsch- 
feld terzake-van dit punt betreft, moeten we af- 
gaan op wat Mr. Nijsingh, zijn raadsman aan- 
voerde en wat er over in de pers verscheen. Het 
betreft de tweede distributie-stamkaart. 
De heer Nijsingh voert aan, dat die toch vroeg 
of laat had moeten verschijnen en dat het cp 
zichzelf een kunststuk is geweest, dat het in zo'n 
vorm geschiedde, dat de directe gevaren voor rle 
onderduikers weggenomen waren. Hirschfeld heeft 
dus gepoogd de gevaren voor de onderduikers in 
dit verband .zoveel mogelijk te ondervangen. 
Wij weten wel beter, meneer Nijsingh. Bij de in- 
voering van de tweede distributie-stamkaart is 
al het mogelijke gedaan om het de onderduikers 
zo moeilijk mogelijk te maken en om de LO. op 
non-actief te zetten. Wij wisten indertijd ook wel, 
dat deze tweede distributiestamkaart in al haar 
raffinement uit het listige brein van den heer 
Hirschfeld gesproten was. In dit verband één 
vraag. Waartoe was het nodig, dat voor het ver- 
krijgen van de tweede distributiestamkaart naast 
een puntje van het inlegvel ook een hoekje van 
de oude stamkaart ingeleverd moest worden en dit 
laatste bewijsstuk werd voor de centrale instantie? 
Was dat om het ons makkelijk te maken? Wij 
hadden wel valse inlegvellen, maar geen valse 
oude stamkaart, want die was nooit nodig ge- 
weest. 
Nog een andere vraag. Zou het niet mogelijk ge-' 
weest zijn om nog een keer doodeenvoudig een 
nieuw inlegvel te doen uitreiken? Het zou niet 
zo moeilijk geweest zijn dit te bepleiten, met het 
oog op de oorlogstoestand. Neen, meneer Hirsch- 
feld, bij de invoering van deze tweede distributie- 
stamkaart is het ons zo moeilijk mogelijk gemaakt. 
En dat nog in een ander opzicht. Van alle maat- 
regelen, die in verband met de bonkaarten gej 

nomen werden zijn wij door onze geheime ver- 
bindingen steeds tijdig en voldoende op de hoogte 
gesteld. In het geval van de tweede distributie- 
stamkaart heeft men ons tot het laatst toe ge- 
rustgesteld en zelfs betuigd, dat er niets van zou 
komen. Men heeft zijn uiterste best gedaan om 
de onderduikorganisaties in de val te laten lopen. 
Onder normale omstandigheden was zelfs de ge- 
raffineerdste opzet van den heer Hirschfeld en 
zijn vrienden, om de onderduikers te treffen, voor 
ons geen moeilijkheid geweest. Maar nu stonden 
wij op het laatste moment ongewapend voor een 
catastrofale toestand. Honderdduizend bonkaarten 
reikten wij uit op valse inlegvellen. Voor de 
nieuwe periode zouden wij honderdduizend bon- 
kaarten tekort komen. Hadden wij tijd genoeg ge- 
had, dan hadden wij honderdduizend valse inleg- 
vellen kunnen laten drukken, met de kringnum- 
mers er op (ik zou dit punt bijna vergeten zijn, 
maar ook dit was een van de uitvindingen, die 
beoogde het ons zo „gemakkelijk" mogelijk te 
maken) en we zouden via onze relaties in de dis- 
tributiekantoren toch de bonkaarten hebben kun- 
nen vrijmaken. 
Ongeveer 10 dagen voor de critieke datum waren 

wij op de hoogte. Wat in die 10 dagen (en nach- 
ten) gepresteerd is door onze mensen en door de 
drukkers, is moeilijk te beschrijven. Er moesten 
honderdduizend inlegvellen gedrukt worden, voor- 
zien van honderdtallen verschillende kringnum- 
mers; deze moesten afgeleverd worden, verknipt 
worden, verpakt worden en tenslotte over heel 
het land naar honderden adressen verzonden wor- 
den. Voor dat drukken moest bovendien nog een 
zeer ingewikkeld cliché vervaardigd worden. 
Wat ik er nog van weet is dit, dat we één keer 
72 uur aaneen gewerkt hebben en dat toen bijna 
alles afgeleverd was, twee vrienden van de ver- 
bindingsorganisatie met de drukkers, de P.B.C., 
toen zij hun laatste portie af zouden leveren, bij 
een kort oponthoud in hun huis, in een vuurge- 
vecht met de S.D. doodgeschoten zijn. 
Wie zal overzien hoeveel slachtoffers daaren- 
boven door deze maatregelen van Hirschfeld c.s. 
gevallen zijn. 
Stelt de heer Hirschfeld nu nog prijs op herzie- 
ning van de beslissing, of wenst hij ook de toe- 
voeging „eervol" thans te laten vervallen? 
Ik zal het verhaal afmaken. Met ontzaggelijk 
veel moeite zijn we er in geslaagd die eerste 
maand 50.000 inlegvellen op de plaats van be- 
stemming te krijgen. Het waren er 100.000 ge- 
weest, als deze mannen niet gevallen waren, als 
de Nederlandse politie een koffer vol met inleg- ■ 
vellen niet uitgeleverd had aan de S.D., als we 
tijd gehad hadden om iedere plaats te bereiken. 
De volgende maand was iedereen voorzien en be- 
schikten we weer over 100.000 valse inlegvellen, 
maar niet dank zij U, meneer Hirschfeld, on- 
danks U. 

H. v. R. 

Aan mijn 
verbannen jongen! 

Als de avond trage nader schuift 
en schemeringen trekken 
van einders; en de nevel kuift. 
om duisternis te wekken, 
dan neemt een eindeloze zee, 
mijn ziel met al haar krachten mee.. 
naar mijn verbannen jongen. 

Want in verbanning leeft mijn zoon 
daar over de rivieren..  
waar honger snijdt en haat en hoon, 
de slaven doen beslieren; 
Dat eigen land, is nu de zee, 
waar wentelt al mijn heimwee mee  
naar mijn verbannen jongen. 

Als drank en voedsel voor mij staal 
in sob're maat gemeten, 
dan slokt de slok; de maaltijd laat 
der smaken lust vergeten. 
want met het bitter, naamloos wee 
vervagen  de gedachten mee  
en toeven bij mijn jongen. 

Ik leg mijn pelikpnenborsl 
aan d'oevers der rivieren  
Mijn „bloed" aan hem, om zijnen dorst; 
Mijn „kreng" laat ik de gieren  
Want sterven zal ik in de zee, 
die neemt mijn laatste  krachten mee, 
naar mijn verbannen jongen. 

Maar na hel donker, kimt de zon  
Hoor!  de trompetten schallen. 
Dan  komt mijn  banneling weerom 
en laat zijn tranen vallen, 
want huis  en have spoelden mee  
de fondatnetiten blijven vree — 
die wachten op mijn jongen. 

Maar dan verrijst het nieuwe huis 
en ploegt hij diepe voren, 
zie,  aan de kimme bolt zijn buis 
Hij zaait er als te voren  
Want golvend deint de korenzee 
en milde winden nemen mee 
het leed van onze jongen. 

}. ]'. W1RKEK, 

Jan. '45 Bd. 



Harry van Gestel 

Na maanden van onzekerheid is toch 
ons bange voorgevoel bewaarheid ge- 
worden. Harry is gefusilleerd, geval- 
len in de strijd voor God, en voor 
de vrijheid van zijn Vaderland. Als 
principieel Katholiek voelde hij on- 
middellijk na de duitse bezetting, dat 
de wapens nog niet konden worden 
neergelegd. Hij begreep dat de rech- 
ten en vrijheden van een volk niet 
konden bevochten worden door met 
de handen onder het hoofd ergens 
in een hoek te gaan zitten. 
Hij begreep van stonde af aan, dat 
er gewerkt, hard gewerkt en gevoch- 
ten moest worden, om ons weer eens 
... .vrij te kunnen* noemen. 
Meer dan drie jaren stond hij op de 
bres om de belangen van onderdui- 
kers, saboteurs e.d. te behartigen. 
Al dit werk heeft hij in die jaren 
met zelfverloochening en een grote 
dosis moed verricht. 
Niets was hem te veel als het er op 
aan kwam, de belangen van het Va- 
derland te verdedigen. 
Helaas ook hij viel door moorde- 
naars hand. Doch in onze geest leeft 
hij voort en met hem zijn ideaal, te 
mogen strijden en vechten voor de 
rechten en vrijheden van ons dier- 
baar Vaderland. 
Hij heeft hem gevoerd deze strijd tot 
het bittere einde, de beker tot de 
laatste druppel ledigend. 
Wij, die achterbleven, hebben er een 
plicht bijgekregen, een plicht tegen- 
over onzen gefusilleerden makker, 
nooit te zullen vergeten, wat hij voor 
de Nederlandse zaak heeft gedaan. 
Harry, jouw werk en houding hebben 
een stempel gedrukt op de houding 
van je medemensen; laat dit een 
troost zijn voor je ouders, verloofde 
en verdere familie. God zal je het 
loon geven, dat je toekomt. 

v. D. 

ÜD '6CDORIAQ 

Krijn Henricus 
Roest 

geb. te Haarlem 
23 Mei 1921 

Hendricus Johannes 
Janssen 

geb. te Arnhem 
2 Juli 1921. 

Krijn gesneuveld op 25 Sept. 1944 te Aarle-Rixtel. 
Henk overleden op 28 October 1944 te Aarle Rixtel. 

Deze twee onderduikers, die tenslotte hun leven hebben ge- 
geven voor onze vrijheid, hebben veel gedaan voor de LO 
en de KP. Vooral na September 1944 hebben zij alles op 
alles gezet om andere mensen te helpen, o.a. haalden zij 
paarden terug, die door de moffen gevorderd waren. In de 
nacht van 14 op 15 September hebben zij samen een overval' 
gedaan bij slapende moffen, die zij van hun wapens en veel 
munitie beroofden. 
In de laatste dagen van de strijd, zetten zij alles, wat zij 
van den vijand zagen,'stellingen, loopgraven etc, op papier, 
en brachten deze zwemmende, over het water, naar de En- 
gelsen. 
In de nacht van 24 op 25 September 1944, toen de Duitsers 
hier in het Zuiden reeds vertrokken waren, hadden zij veel 
munitie en geweren buitgemaakt, 's Morgens vroeg vertrok- 
ken zij, om te zien of er niet ergens nog een Duitser was 
achtergebleven. En ja, dat was zo. 
Ze troffen bij een boerderij, nog 4 moffen aan, die zich 
schuil hadden gehouden. Terwijl Krijn om de boerderij heen 
liep, zag hij hen, en riep: „Handen omhoog, of ik schiet". 
Maar de moffen waren hem voor en schoten op Krijn, zo, 
dat het hem het leven kostte. 
De andere jongens konden nog uit de weg komen, waar- 
onder ook Henk. 
Henk kwam. daarna bij de KP te"Veghel. Helaas, enkele 
weken later kwam ook voor hem het einde van zijn werk. 
Door een noodlottig motorongeluk werd ook hij van hier 
weggenomen. 
Zij hebben veel voor het vaderland gedaan. Zo ver van huis 
en haard hebben zij hun leven gegeven, hun jonge leven. 
God riep deze strijders voor Zijn eer tot Zich. 
Het is voor de Ouders een groot offer, deze twee flinke jon- 
gens te moeten missen, die zo plotseling van hen werden 
weggerukt. 
Ook voor de verloofde van Krijn is het zwaar, hem nooit 
meer te zullen terugvinden. 
Doch zij h«bben hier op aarde de goede strijd gestreden voor 
God, Koningin en Vaderland en hiernamaals zullen zij het 
loon hebben ontvangen, dat hun toekomt, de kroon op hun 
werk. 

H. M. 

mm 

Aart Pieter Pols 

Toen op de 4e Mei een stralende 
voorjaarszon haar stralen over Rot- 
terdam uitgoot en de anders zo ru- 
moerige stad stil werd, van haast alle 
huizen ons rood, wit en blauw half- 
stok hing, brachten deze vlaggen, een 
stille eerbiedige hulde aan hen, die 
hun leven lieten in de strijd tegen 
den bezetter. 
De mensen, voor wie deze morgen 
de vlaggen halfstok hingen, passeren 
als in een visioen weer mijn geest en 
als vanzelf komt uit deze rij Aart 
Pols naar voren, die gedurende die 
zware bezettingsjaren, in, het Rotter- 
damse verzet zo'n stille maar voor- 
name plaats mocht innemen. 
Aart kwam als ambtenaar bij het 
Gewestelijk Arbeidsbureau al spoedig 
in de gelegenheid den bezetter af- 
breuk te doen, eerst zelfstandig. 
Maar toen de mof steeds meer man- 
nen opriep, kon er met zijn hulp van 
buiten af veel gedaan worden. Naast 
het officiële kwam er een illegaal 
kantoor, hetwelk over dezelfde stem- 
pels, papieren enz. beschikte als het 
G.A.B. Ook werden met zijn hulp en 
door zijn gegevens twee keer de ar- 
chieven gekraakt en waren de mof- 
fen hun controle-apparaat kwijt. 
Veel relaties die Aart bezat werden 
uitgewisseld en de naam Pols was 
een entree bij veel contactpunten, die 
bij het verzetswerk dikwijls van groot 
belang waren. Deze bekendheid is 
hem ook noodlottig geworden. Een 
arrestatie en een verblijf in Scheve- 
ningen konden zijn verzetsgeest niet 
breken. Weer in vrijheid begon hij 
opnieuw en kon zich spoedig weer 
geheel inzetten. 
Uiteindelijk werd de grond hem toch 
weer te warm onder de voeten en 
op aandringen van vrienden heeft hij 
met zijn gezin de stad voor korte 
tijd verlaten. 
Rotterdam echter, waar hij zoveel 
kon doen, riep hem weer. Een twee- 
de arrestatie maakte een einde ^an 
zijn succesvol verzetswerk. Aart viel 
op 3 April 1945 aan de Hof laan in 
Rotterdam; in de stad waarvoor hij 
zoveel heeft gedaan, liet hij zijn le- 
ven voor het vuurpeloton. 
Ook de gedachten van vele ande- 
ren zullen telken jare op de 4e 
Mei, wanneer een minuut stilte in 
acht wordt genomen, terug gaan naar 
dezen man, die zo onnoemlijk veel 
voor zijn vaderland heeft gedaan. 

Kr. 



WIEKA1V 
IIMUCKTIIVGEN VERSCHAFFEN ? 

717 Nicolaas Doense, geb. 
27-1-1923 te Rotter- 
dam, wonende aldaar, 
Alberd. Thijmstr. 3. In 
1943 n. Duitsl. bij ko- 
lenfirma te Duisburg 
terechtgekomen. Vol- 
gens mededeling 2 da- 
gen voor de val van 
Keulen gevorderd door 
de Waterpolitie en in 
richting Keulen ver- 
trokken. Sindsdien 
niets meer vernomen. 

718. Gerrit Westerink, geb. te Elburg, 21 Jan. 
1915, in Aug. 1944 te Zwolle gearr., via Om- 
men en Amersfoort naar Duitsl., alwaar hij 
op 17 Dec. 1944 in Neuengamme is. over- 
leden. Gaarne mededelingen over zijn verblijf 
en sterven in dat kamp. 

719 Marius Johannes Ou- 
borg, geb. 23 Septem- 
ber 1921 te Den Haag, 
overleden op 17 Febr. 
1945 te Mauthausen. 
Wie heeft hem gekend? 

720 J. L. Munning, Vee- 
marktstr. 83a te Gro- 
ningen. Geb. 5 Januari 
1918 te Meeden, be- 
roep Insp. van Pol. te 
Groningen. Genoemd 
persoon is gearr. op 
14 Nov. '44 te Gro- 
ningen. Nadien niets 
vernomen. 

721 Pieter van Otten, 
geb. 10 Aug. 1908 te 
Den Haag, wonende v. 
Koetsveldstr. 56 te Den 
Haag. Hij werd nl. eind 
Juli 1944 in zijn huis 
gevangen genomen en 
via Scheveningen en 
Vught, op 6 September 
naar Oranienburg ge- 
bracht. Hij was daar 
nog omstreeks Kerst- 
mis 1944, doch zou in 
Februari '45 op trans- 
port zijn gesteld. 

722 Joane Leonard Joseph 
Ceysen, geb. 22-2-'10 
te Erment, Egypte. Ge- 
dropt op 22-12-1942 
te Waterloo (België), 
waar hij zijn opdrach- 
ten per radio ontving 
op schuilnaam Carol. 
Na vertrek werden die 
op dezelfde wijze 
doorgegeven aan Carol 
II. 
Gearr.  op   17-3-'43  in 
de nabijheid der Zwit- 
serse  grens   nabij   Besancon.  Verbleef  in   de 
gevangenis in die plaats gedurende 3 dagen, 
werd  toen  vervoerd  naar   de   gevangenissen 

te Parijs en te Brussel (St. Gilles), werd toen 
naar Vught gebracht (gev. nummer aldaar 
9377, blok 15-), daarna naar Oranienburg, 
vervolgens naar Liererose en tenslotte naar 
Belsen. Werkte in Vught als secr. op enig 
bureau; later ^vaarschijnlijk ook bij Philips. 
Signalement: blond haar, gekruld, brede kin, 
grijze ogen, grote oren. Sprak zuiver Neder- 
lands, uitstekend Frans, vloeiend Engels en 
Arabisch. 

723. Johannes Cornelis Rademaker, geb. te Am- 
sterdam, 11 Mrt. 1926, wonende aldaar, Oude 
Looierstraat 67 I, op 8 Sept. 1944 gearr., van 
Amersfoort naar Neuengamme vervoerd. In 
Dec. 1944 lag hij ziek in barak 4 te Neuen- 
gamme. 

IQ.-RÉÜHIE distr. 's-Hertogenbosch 
Op Zaterdag 15 Juni j.I. hield de LO, district 
Den Bosch, haar eerste reunieavond. Het was een 
goed idee om op deze manier de oude band, 
welke tijdens de bezettingsjaren was gelegd, nog 
eens te verstevigen. Al spoedig was de oude sfeer 
weer terug, en toen wij allen aan de goed ge- 
dekte en voorziene tafels plaats namen, wist een 
ieder reeds: deze avond gaat slagen. De avond 
werd geopend door Jan, distr. leider. Hij heette 
allen welkom en sprak de hoop uit, dat deze 
avond de banden, welke tijdens de bezetting wa- 
ren gelegd, opnieuw zouden worden verstevigd, 
en dat alles zou slagen wat deze avond op het 
program stond. Nadat de? eerste broodjes waren 
genuttigd, herdacht Wimke Piet v. d. Lee, die in 
de L.O. gesneuveld was en waarvoor 1 minuut 
stilte in acht werd genomen. 
In aansluiting hierop hield Jan een speech over 
de Stichting 1940-45 en allen besloten medewer- 
ker van de Stichting te worden, en hieraan werd 
terstond gevolg gegeven door den heer A. Vin- 
gerhoets op te bellen, als Prov. Vertegenwoor- 
diger der Stichting 1940-45. 
Hierop werd het woord gegeven aan Ad uit Box- 
tel, die als ceremoniemeester van de avond ver- 
der zou fungeren. Hij zette direct de Boxtelse 
afd. aan het werk, en er werd verteld over KP- 
werk en pilotenhulp, wat Jan deed besluiten nu 
het gedenkboek ter sprake te brengen. 
Intussen kwam Karel ter reunie, terwijl Kees 
N.B.O. telefonisch zijn spijt uitdrukte, dat hij ver- 
hinderd was te komen. 
Tussen eten en praten verzorgden de Vrijbuiters 
de muziek, en van deze plaats af nogmaals onze 
dank voor de keurige verzorging. 
Intussen was het tijd om de tafel te ruimen en 
spoedig was het, geleid door Ad uit Boxtel, zang 
en dans wat de klok sloeg. Te vroeg kwam het 
uur van scheiden, en met genoegen zien wij terug 
op deze en uit naar de volgende reunie. N. 

FOTO'S aoo* caa gedenMoek 
Herhaalde oproepen om foto's beschikbaar te stel- 
len voor ons gedenkboek, hebben tot nu toe een 
pover resultaat opgeleverd. Betekent dit dat er 
geen foto's in het bezit van onze LO.-ers en KP.- 
ers zijn? De gedenkboekcommissie kan het onmo- 
gelijk geloven. 
Een gedenkboek zonder illegale  foto's  is  incom- 
pleet. Dat zou geen onzer graag willen. 
We doen een beroep op de medewerking van al 
onze lezers om dit te voorkomen. 
Foto's, die als eigendom gehouden willen worden, 
ontvangt U natuurlijk terug. 

BERICHT 
Wegens plaatsgebrek moet het vervolg- 
verhaal: Retraite op Malakka door Jot 
Polman,  voor  1  week vervallen. 

* 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Provincie: 

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

Nieuwe abonnementen kunnen op elke willekeurige datum ingaan; voor  zover  de  nummers  voorradig   zijn,   ook  met   terugwer- 
kende kracht, doch alleen aan het eind TOn een kalenderkwartaal vervallen. 

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

God zegende voor de vijfde maal ons huwelijk en 
schonk ons op Maandag 16 Sept. j.1. een derden 
zoon 

SIBERT WILLEM ANNA.' 

Mr. H. B. S. HOLLA 
's-Hertogenbosch.       LENY   HOLLA-AARTS. 

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. 

Door de oorlog gedupeerd tuinman zag zich 
gaarne geplaatst als tuinman, tuinknecht of iets 
dergelijks,  brieven  onder  nr.  254  a.d.  bl. 

SPOED! Ter overname gevraagd een slagerij 
voor oorlogsgedupeerde. Brieven onder nr. 255 
aan dit blad. 

Jongeman, gehuwd, 29 jaar oud, N.H., beschik- 
kend over ƒ 10.000, handelsaanleg, heeft broer 
verloren in Duitsland, zoekt werk, liefst bij een 
familie, die hetzelfde heeft ondervonden. Brieven 
onder nr. 256 aan dit blad. 

Dochter van een hoofdofficier, zag zich gaarne 
in een kinder-tehuis geplaatst voor hulp bij de 
kleintjes. Brieven onder nr. 257 aan dit blad. 

Firma C. F. van Mill te Gorinchem vraagt voor 
spoedige indiensttreding: bekwame automobiel- 
monteurs en één of meer monteurs, speciaal met 
ervaring voor het reviseren van automobielmo- 
toren. Brieven onder nr.. 258 aan dit blad. 

Epergieke jongeman, oud KP-leider, 27 jaar, 
zoekt hem passende werkkring, onverschillig wat 
of waar. Heeft ervaring als jachtopzichter en op 
recherche-gebied, is gewend zelfstandig te wer- 
ken en leiding te geven. Is in het be^it van 
ruime, moderne, luxe wagen en motorrijwiel, 
typemachine, filmopname- camera, projector 
en jachtwapens. Tevens 10 jaar ervaring als 
jeugdleider. Zeer goede referenties tot zijn be- 
schikking. Brieven onder nr. 259 aan dit blad. 

Oud-koerierster LO. vraagt 2 ongemeub. kamers 
met kookgelegenheid te Amsterdam. Brieven met 
prijsopgaaf aan hei bureau van dit blad onder 
nr.  260. 

Wie wil de afd. Gedenkboek van ons CB. te Am- 
sterdam, een schrijfmachine verkopen, huren of 
lenen? Wij zijn hierom dringend verlegen. 

De P.R.A. te Rotterdam 
verzoekt al degenen, die 
inl. kunnen verschaffen 
aangaande het gedrag 
tijdens de oorlog van Jo- 
hannes van Veldhoven, geb. 
10 Mrt. 1900 te Waalwijk, 
zich schriftelijk te wen- 
vien tot de Hoofd-Recher- 
che van de Pol. Recherche 
Afd., Oude Binnenweg 47 
te Rotterdam. Johannes v. 
Veldhoven is als SS-man 
van October 1943 tot Oct. 
1944   bewaker   geweest   in kamp Vught 

Het Hoofd der Pol. Rech. 
Afd., District Heerlen 
maakt bekend, dat zich bij 
zijn dienst in arrest be- 
vindt: 
Hendrik Jozef Willem 
Meens, geb. te Schinnen, 
31 Dec. 1912, gehuwd, 
monteur, laatstelijk woon- 
achtig te Beek (L.), Heir- 
straat 26, die zich' in de 
bezettingstijd heeft bezig 
gehouden met het vorde- 
ren van motorrijtuigen. Hij 
was  gekleed  in  een  Duits 
militair uniform, bewapend met een pistool en 
reed steeds op een tweewielig motorrijtuig. Het 
Hoofd van de bovengenoemde P.R.A. verzoekt 
een ieder, die omtrent het gedrag van MEENS, 
vnd., gedurende de Duitse bezetting inl. kan 
verschaffen, zich te melden, mondeling dan wel 
schriftelijk, aan zijn bureau Afd. Recherche,. Sit- 
tarderweg 59 te Heerlen, tel. 3646. 
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HET OUDE CHAPITER 
De wereld is vol  van problemen. 
Leg Uw  oor  te   luister  in welke kring ook  en  ge 
komt   er   mee   in  aanraking   op   vrijwel   elk   terrein 
van het leven. 
Elke tijd heeft zijn bijzondere problemen. Zo la- 
gen deze vóór de oorlog anders dan gedurende 
de oorlog, terwijl de problemen nadat de vrijheid 
was weergekeerd, weer van geheel ander karak- 
ter waren. De illegaliteit heeft ook haar problemen. 
Ook zij had ze in oorlogstijd en we zitten er thans, 
in de raa-oorlogse tijd, weer midden in. Welke 
vraagstukken er met name in de éx-illegaliteit le- 
ven is voor onze lezers niet onbekend. Er zal wel 
niemand onder ons zijn, die niet onmiddellijk deze 
vraag zou beantwoorden met: zuivering en berech- 
ting. Men raakt er niet over uit gesproken en het 
zijn niet de lieden van het slechtste soort, die er 
hun dagelijkse moeilijkheden mee hebben.' We doen 
verstandig nog eens een ogenblik stil te staan bij 
de  strijdvraag:  zuivering. 
Het uitspreken over dit onderwerp — de praktijk 
heeft het herhaaldelijk geleerd — werkt verhelde- 
rend. En het is van belang, dat we als LO-ers en 
KP-ers de zaken goed Ieren zien en onderscheiden, 
juist omdat het velen der onzen dagelijks bezig 
houdt. 
Er lopen lieden rond in ons land,, die naar de stel- 
ligste en heiligste overtuiging van de ex-illegali- 
teit gezuiverd hadden moeten zijn. Er zijn geval- 
len van zuivering, die tegen elk gevoel van recht 
schrijnend afsteken. Over de zuivering in ons land 
zijn ontstellende voorbeelden te geven. Er bestaat 
een algemene teleurstelling over de gang van za- 
ken — ook bij het bestuur onzer Stichting — en 
voorlopig zal er wel niemand onzer volledig ten 
opzichte van> dit onderwerp zijn te bevredigen. 
Bij de behandeling van deze materie is het goed 
enkele feiten even in herinnering te roepen. 
Gedurende de bezettingstijd bestond de illegaliteit 
uit een zeer geringe minderheid van ons Neder- 
landse volk. We zouden dit graag anders gezien 
hebben, doch we doen goed onze ogen niet voor 
deze  realiteit  te  sluiten. 
Toen de bevrijding eindelijk was gekomen, waren 
de rijen der verzetsmensen — en zeker van onze 
organisaties — aanmerkelijk uitgedund. En het wa- 
ren waarlijk niet de geringste krachten, die in de 
handen onzer vijanden gevallen zijn. 
Als een klein overschot dus kwam de werkelijke 
illegaliteit op de dag der bevrijding — bovendien 
nog grotendeels uitgeput en oververmoeid van haar 
zware taak voor de dag. 
Tegenover dit geringe aantal stond het overige 
gedeelte van ons volk, waarvan een groot gedeelte 
nauwelijks wist wat illegaliteit precies was, terwijl 
een even groot gedeelte, onmiddellijk de kansen 
waarnam om een bolwerk te vormen tegenover de 
uit de illegaliteit gevormde adviescolleges voor de 
zuivering.   En   het   waren  met   name   de   onzuivere 

elementen die zich tegen de illegaliteit mobiliseer- 
den. 
In een vorig artikel „Jong Holland loopt van Sta- 
pel" heb ik reeds eerder getracht de verhoudingen 
te schetsen. 
We verkeerden toentertijd nog in het strijdperk en 
de uitslag liet zich, alhoewel ónze verwachtingen 
weinig hoopvol waren, nog niet volkomen duidelijk 
zien. We zijn thans — ook dit heb ik reeds eerder 
in „De Zwerver" opgemerkt — in het stadium, dat 
zonder enige reserve kan worden opgemerkt, dat 
df: zuivering een fiasco is geworden. De zaak is 
mislukt en finaal op een desillusie uitgelopen. 
Wij zijn hierover, zonder enig onderscheid, allen 
in ernstige mate teleurgesteld en niemand twijfele 
er aan, dat ook in het btsttajir onzer LO-LKP.- 
Stichting geen woord van tevredenheid is gehoord. 
Zelfs — en nu kom ik terecht, waar ik op aan wil- 
de sturen — zullen we er nooit in kunnen en mogen 
berusten. 
Er ligt hier voor ons nog een geweldige taak. 
Er is ten opzichte van de werkelijke zuivering van 
ons volk ngg zoveel te doen, dat we nog jaren, ja 
zelfs ons gehele leven vooruit kunnen. 
Ons Nederlandse volk heeft zich — laat ik soe- 
pel zijn — voor minstens driekwart gedeelte ge- 
durende de oorlogsjaren slap gedragen; het heeft 
in zijn geheel een weinig juiste houding weten te 
bepalen. Ook na de oorlog valt in stede van een 
vernieuwing, slechts een inzinking op vrijwel elk 
terrein te constateren. Dat is mede een noodza- 
kelijk gevolg van de houding in bezettingstijd. Men- 
sen, die hun hoge roeping tegenover den onder- 
drukker niet verstaan, zullen, eenmaal bevrijd, ook 
van die bevrijding niets begrijpen en door egoïsme 
gedreven, in corruptie, zedeloosheid en grof winst- 
bejag vervallen. 
Met een op deze wijze door de oorlog ontworteld 
volk hebben wij thans te doen. Ja juist wij, die de 
vaan in tijden van druk hoog mochten houden, 't 
Vraagt van ons geduld en taaie volharding; 't 
vraagt niet van ons nutteloos kruit verspillen aan 
zaken, die onoplosbaar zijn, maar veeleer om door 
't voorbeeld van dicipline en voorbeeldig optre- 
den langzamerhand te overtuigen. 
Maar vergis U niet. Dit mag geen theorie van 
brave mensen worden. Als er ergens kracht tot 
herstel is voor ons volk, dan is dit in het Chris- 
tendom, of duidelijker, bij het kruis van Christus. 
Wij moeten werkelijke Christenen zijn, kennend 
onze eigen onmacht, de nietswaardigheid van al 
ons werk voor God, maar ook kennend de eis van 
Christus in Zijn kracht volbracht. Zo pas kunnen 
we voorbeeld zijn, opwekken tot herstel van ons 
volksgeweten, overtuigen van de ontreddering der 
moraal en de weg terug. 
Hier nu ligt onze taak. En een grote taak. Een taak, 
die   we  slechts   dan   kAïneu  volbrengen,   waar   we 

slechts dan vruchten van kunnen verwachten, 
wanneer we ze biddend doen en al onze krachten 
er voor mobiliseren. Ieder onzer afzonderlijk. Jong 
en oud, rijk en arm. Op welke wijze kunnen we 
hierin   concreet  iets   doen? 
Er zijn vele mogelijkheden. Ik wil trachten er en- 
kele te noemen. 
In de eerste plaats wil ik nogmaals op het herhaal- 
delijk advies terugkomen om zich door studie be- 
kwaam te maken. Studeer een paar jaar en ons 
volk heeft niet alleen een karaktervol doch tevens 
een bekwaam mens meer. 
Voorts benutte ieder de gelegenheid om ons Ne- 
derlandse volk begrip bij te brengen over onze ver- 
zetsstrijd. Dit kan door medewerking aan een his- 
torisch gedenkboek; dit kan door medewerking aan 
een historische film over ons werk; dit kan ook 
door publicaties en spreekavonden. Tracht ons volk 
te benaderen door het in kennis te brengen met het 
,werk onzer verzetsmannen in oorlogstijd. 
Ti acht bovenal beslag te leggen op onze jeugd. 
Het spreekwoord zegt niet zonder reden: „Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst". Vertel aan onze 
jongens en meisjes, wat er in de jaren van vij- 
andelijke bezetting is gedaan. Vertel hen, hoe er 
geleden en gestreden is; hoe onze vrienden biddend 
de dood zijn ingegaan. Wijs hen de weg door dit 
moeilijke leven door de aandacht te concentreren 
op   het  kruis  van  Christus. 
Spreek desnoods eens op jeugdavonden of plaats 
een artikel, handelend over onze verzetsstrijd, in 
een  jeugdorgaan. 
En niet alleen t.o.v. onze illegale werkzaamheden, 
doch ook op elk ander levensterrein ligt voor ons 
de dure roeping om een principiële strijd te voeren. 
Doe dit zonder in de eerste plaats op de toekomst 
te letten. 
Doe  dit bovenal  met  een  biddend  hart. 

„FRITS". 
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itRAIT 
DOOR JOT POLMAN 

MALAYA 
HET LAND 
Maar we stappen graag in de jeep om de stad 

. uit te suizen, de bergen tegemoet. En wéér willen 
we vergelijken. Zie ik hier nou niet die stekelige 
Eiffel waar de aarde is opengehakt? en daar het 
murengeweld van de Pyrenaeën? Nee, want tel- 
kens iri de haarspeldbocht zie ik uit over glooien- 
de Vogezen-ruggen. Maar naar gelang we stij- 
gen, groeien de verhoudingen tot die van de Ti- 
roler-alpen uit. Onzin. Het lijkt er niet op. Hoe 
hoog zitten we? Maar 1400 meter. En het lijkt 
wel of we langs de wenteltrap van de bergweg 
zijn weggezwaaid van deze wereld naar de rug 
van een vreemde planeet. 
Stil nu, stil. Het is het woud. We zijn er in ver- 
loren. We zien de diepte niet van het ravijn naast 
het wagenwiel, want de plantenval waait er in 
weg en de stammen steken er uit op om hun kro- 
nen open te vouwen lot een scherm, waardoor we 
de blauwe bossen over andere bergen nóg dieper 
zien. Weer zwaaien we om de bocht. Je dringt in 
elkaar als een spin die schrikt. Het woud. Door 
de voorruit is het een wringende wortelmassa die 
in de rotsen grijpt. Ja, toch, die barre steen. 
Maar het klimt en worstelt en stijgt op eri over 
en uit, toomeloos omhoog. En als je denkt: nu 
slaan we te pletter, zwaaien we om de binnen- 
bocht, en zie je door en over de kronen weer het 
vergezicht van blauwe boerenkool. Uit de sche- 
mer van het ravijn spuit een stam, en waar zijn 
blaren zich verwarren in de varens langs de 
weg, spuit een tweede met dezelfde vaart voor 
het vergezicht omhoog. En rechts, op de punt 
van de rotsrand waar we weer in de ruimte zul- 
len schieten, spuit een derde de hemel in en 
steekt zijn takken uit waarop eert bastion van bla- 
ren staat. Weer zwaait het uitzicht weg'en stui- 
ven we tegen de blinde wildernis. De varen- 
vracht dringt en wemelt langs . de jvagen. De 
bamboestelen sprtiiten eruit en buigen over weg 
en jeep en afgrond heen. Palmen steken kriskras. 
Wat zijn die knoppen in de kroon? Cocosnoten? 
nee die knop is een blad; dat zich openrolt. De 
palm is geen palm, het is een varen. Maar dit 
hier is een sparreboom zoo waar als ik die óp de 
Veluwe zag. En laat die blauwe bloemen daar 
ergens onbereikbaar tussen de lianen hangen als 
schemerlampen, hier langs de weg zie ik een 
madeliefje zoals het in de polder staat en de 
pluim van een uitgebloeide paardebloem. Ja, oja, 
maar stil nu, stil. Want je stemmetje klinkt zo 
petieterig in het woud. Zelfs de gorilla die hier 
door de eeuwige schemer slingert, de panter die 
zijn spoor in de jungle legt en de python die jou 
breken kan in zijn greep, laten zich niet zien. 
Het woud zwijgt en worstelt. De natuur viert 

! haar orgie van drang en verdrukking in een stilte 
' die het celletje — dat mens geheten ^vordt — 

drukt tot de hersens uit elkander spatten en al- 
leen de ogen, ontdaan, schouwen in een schep- 
ping van inferno en eldorado tegelijk. 
Draaien we nu door de bergen terug naar de 

; ,vlakte, dan rijden we urenlang door de karakter- 
loze plantages waar de rubberbomen hun dia- 
gonalen om ons laten wentelen tot eindelijk het 
land verloopt in moeras en de" natuur weer woe- 
kert zoals zij wil. Dit is de Biesbos van Malakka. 
Maar dan in tropenformaat. Want ook hier ont- 
wikkelt zich een fantasie zo wild, dat we zeggen: 
het is den Schepper uit de hand gelopen, alsof 
zelfs Hij dit niet kon voorzien. Kijk, hoe die beek 
hier kolkt. Die leemkleur van het water/ Daar is 

■  het   uitgestroomd   onder    de    struiken   die   ero|) 

schijnen te drijven zo ver je erlangs kan zien. Nu 
een kano! en dan die doolhof binnendringen, 
lylaar doe je het zonder kompas, dan hangt je 
baard tot op je knieën, voordat je weer het dag- 
licht ziet, alsje tenminste niet door het muskieten- 
heir bent vergiftigd ejn door het torren-legioen 
bent afgeknaagd. Ook de insecten leven in uiter- 
sten. Er zijn de doodgewone Hollandse vlieg en 
de muskiet die niet meer is dan onze mug. Maar 
ook de libel en de sprinkhaan groter dan een 
hand. Wat loopt daar over het leem? Die wilde- 
spinnenrij? Dat zijn mieren. En wat is dat krie- 
bellijntje om die droge wortelstok? Mieren. De 
witte mier, de beruchte, vezelig klein. En ligt 
hier een vingerlang insect als een houtsplinter in 
het zand, dan loopt daar een fonkelnieuwe tor, 
de groene schilden met goud bestoven, en luxe 
poten van brons. Sedert hoeveel eeuwen broeit 
en breekt het leven in de moerassen, door geen 
mens gezien? De mens! Hij zwaait er in zijn 
jeep doorheen en scheldt op deze grond die in 
de regentijd verweekt tot taaie modder en, als 
het even droog" is, hard wordt als bevroren klei. 
De mens, in dierenhuid en met een stenen mes, 
of in linnen en met een automatische revolver, 
is een onbekende voor het moeras zoals hij dat 
voor de jungle is en voor het woud. De mens 
verliest zijn duizendjarig evenwicht in deze dicht- 
heid, niet omdat hij zich verwart in schemer en 
lianen, maar omdat hij zijn duizendjarige dwaas- 
heid ziet in dit rijk dat over hem heen groeit uit 
een ongemeten verleden naar een onmeetbare 
toekomst. 
Rijd nu maar gauw door, en hol in de bochten 
van de weg nog verder naar de vlakte. Daar 
gaat het bos al wat open,, daar trekt 'het struik- 
gewas zich ineens terug en ligt de sawah. Wat 
ziet dit landschap er vriendelijk uit. Hier voelen 
.we .ons weer thuis. De kampong in de schaduw 
van de bomen, een wég door de struiken, een 
vijver met een stukje bos, en dan wéér het open 
veld dat in de verte vouwt en glooit en met 
wat palmen in de hemel wijst. De Sawah zoals 
je   die   in   ieder   aardrijkskundeboekje    ziet.   De 

karbouw, half verzonken in het spiegelende wa- 
ter, een werkende vrouw in de rijst, een man op 
zijn ossenwagen. Maar het plaatje zagen we — 
hoe kon het anders? — met onze verbeelding in 
Hollands licht. En hoe begrijpelijk dit landschap 
ook voor ons ligt, het is nieuw door zijn licht. 
Dat groen van het rijstveld schittert alsof het 
scharlaken was. Dat water spiegelt als na een 
onweersbui. Die palmen scherpen zich tegen het 
azuur alsof ze erin uitgesneden zijn. De felheid 
van de tropen is hier alleen te zien in het licht. 
En waar het wat wordt afgeschermd door plan- 
tengroei en klapperbomen, daar woont de boer, 
aan zijn grond gebonden zoals bij overal ter 
wereld aan zijn grond gebonden leeft. 
Verder nog. Totdat onder-de-takken-door de 
cellophanen zee zich laat zien. Je rijdt het strand 
op tot aan de krul in de branding. Wat een 
ruimte! Zelfs in dit ogenblik na de zonsonder- 
gang. De openheid is hier even vol als de dicht- 
heid daarstraks van het land; Onweersbuien 
drommen achter de horizon uit, zodat de rim- 
pelende vlakte vergrijst. De waterkrullen trek- 
ken zwarte flitsen langs het strand voor zij 
schuimend uitslaan. Er ligt een rand van wier. 
Nee, het beweegt, terwijl je loopt. Een spinnen- 
legioen zwermt uiteen en elke spin graaft zich 
met een pirouette-slag in, zodat het vochtige zand 
plotseling vlak is en doorzeefd. De krabben, 
minder snel, trekken zieh in hun schelpen terug, 
rollen even om. En dan ziet het strand eruit 
als een vlakte die door wat steentjes nog le- 
ger  lijkt.   Het  leven  wroet,   ook  hier,   ook  nu.   De 
onweersbuien blijven ver. Daar schiet er een 
gloed doorheen van binnenuit en zie je in die 
vale massa de donderkoppen worstelen, tekens 
onverwacht, telkens in een ander beeld. 
Een exotisch noment? nee, alledaags in letter- 
lijke zin. Dag en nacht ontlaadt zich de -over- 
spannen natuur in deze aarde, dit water, deze 
lucht. Overspannen? nee. Hoe strak de span- 
ning zij, de ont-spanning is altijd hier. Kosmos 
kent geen overspanning, geen waanzin. Kosmos 
is evenwicht. Alleen de mens is gek. 

ATSA-**-   — 
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Hoofdbestuur. 

Op de 17 September gehouden hoofd- 
bestuursvergadering was voor Gelder- 
land aanwezig de Heer Rietberg en voor 
Overijssel de Heer Loderus. Deze 
heren zijn thans definitief aangewezen 
voor de desbetreffende provincies in 
het  hoofdbestuur. 
Verder   was   als   toehoorder   aanwezig 
voor   de   Stichting   Friesland   de   Heer 
Wiersma.  Wij  hopen,   dat  dit toehoor- 
derschap nog eens zal veranderen in lid- ■ 
maatschap van het hoofdbestuur. 

Het   vermogen   der   Stichting. 

Het zal de lezers van „De Zwerver" 
wel interesseren om eens te vernemen, 
hoe de Stichting er financieel voor- 
staat. De gegevens die hieronder vol- 
gen, betreffen de toestand van 30 
April  1946. 
Het vermogen was toen bijna 
ƒ 14.000.000.—. De Stichting moet reke- 
nen op eeii jaarlijkse uitgave aan-uit- 
keringen van ƒ 8.000.000.—. De onkos- 
ten van het apparaat zijn totaal onge- 
veer ƒ 900,000.— (volgens deskundigen 
een zeer laag bedrag in verhouding 
tot het totaal der uitkeringen). Als de 
Stichting dus jaarlijks het bedrag van 
ƒ 8.900.000.— zou moeten opbrengen 
zou ze gauw failliet zijn. Het belang- 
rijkste deel van dit bedrag moet ech- 
ter uit het Rijkspensioen komen. Nu 
dit nog niet is vastgesteld, is een voor- 
lopige regeling getroffen, waardoor de 
Staat de Stichting iri de uitkeringen 
tegemoet komt voor een bedrag van 
f 7.000.000.— per jaar, zodat 
ƒ 2.000.000.— ten laste van het vermo- 
gen van de Stichting blijft staan. Als 
het Rijkspensioen definitief wordt, ho- 
pen wij vanzelfsprekend dat de Staat 
in dezelfde mate zal blijven tegemoet 
komen in de uitgaven van de Stichting. 
Is dat het geval, dan zal, mits de actie 
van het winnen van contribuanten ener- 
giek wordt uitgebreid, de Stichting in 
de toekomst in staat zijn om aan haar 
(onze)   verplichting  te  voldoen. 

Beroepszaken. 

Op de gehouden hoofdbestuursverga- 
dering is een reglement aangenomen 
voor de behandeling van beroepszaken 
in de Stichting 1940-'45 en is een be- 
roepscommissie uit het hoofdbestuur be- 
noemd. 
Wenst dus een aanvrager o.f eèn 
plaatselijk bestuur of zelfs een districts- 
bestuur in beroep te gaan tegen een 
beslissing door een of andere instantie 
in de Stichting genomen (een der be- 
sturen) dan kan men zich schriftelijk 
met opgave van redenen, tot deze com- 
missie wenden." 
De commissie.zal op de stukken oorde- 
len, maar zal er nauwlettend op toe- 
zien of het dossier volledig is en in het 
uiterste geval kan zij het hoofdbureau 
opdragen een zelfstandig onderzoek in 
te stellen. 
Het beroep kan betreffen zedelijke, 
maatschappelijke en stoffelijke bijstand, 
financiële bijstand of verhoging van 
financiële bijstand. Uitgezonderd "het 
laatste geval beoordeelt de commissie 
of de betrokkene, of degene wiens na-r 
bestaande hij is, door daad of houding 
bijgedragen heeft tot het binnenlands 
verzet. 
Vervolgens of in verband met dit ver- 
zet zedelijke, maatschappelijke stoffe- 
lijke of financiële nood gelenigd moet 
worden. Tenslotte of de betrokkene, of 
degene wiens nabestaande hij is, zich 
niet in vaderlandse zin onwaardig ge- 
dragen heeft en of de betrokkene door 
daad of houding de nagedachtenis van 
het gevallen verzètsslachtoffer niet te 
schande heeft gemaakt. 

Conferentie. 

Door de Stichting 1940-'45 is op 23, 24 
en 25 September een Internationale 
Conferentie  belegd,  waar aifjeTaardiff- 

HET BOETEKLEED    .HULDE M ÖE STICHTÜIG l940-'45 
Het V.V.G. (Voormalig Verzet 's-Gra- 
venhage) is zeer ontsticht over ons com- 
mentaar:. „ERESCHULD", .betreffende, 
zijn bemoeiingen met betrekking tot het 
tot standkomen van een , rijkspensioen 
voor de gevallenen in het verzet. Dit 
commentaar was geplaatst in „De 
Zwerver" van 30 Maart 1946. 
In dit artikel heb ik de gestie van het 
V.V.G. sterk veroordeeld, hun optre- 
den destructief, genoemd en zelfs van 
onderkruiperswerk gesproken. Zulks 
met het oog op het feit, dat het V.V.G. 
de.Stichting 1940-'45'in dit verband, 
een spaak in het wiel gestoken zou heb- 
ben door zelf een ontwerp van wet te 
maken en op het Departement in te die- 
nen, en bovendien door aan dit ont- 
werp publiciteit te geven. 
De verontwaardiging van het V.V.G. 
is terecht. Het artikel werd gebaseerd 
op de helft van de feiten, die mij toen 
als inlichtingen ter beschikking stonden. 
En de andere helft stelt nu het V.V.G. 
in het gelijk. ,-     .      j 
Afgezien van details, betreffende de 
vraag of het V.V.G. in een bepaald ge- 
val niet verstandiger anders had kun- 
nen handelen, ben ik tot de conclusie 
gekomen, dat niet het V.V.G, maar 
de Stichting l^O-^S in gebreke is ge- 
bleven, -ir ir/-' 
Ik bied van deze plaats het V.V.U 
mijn verontschuldigingen aan voor de 
misplaatste publicatie, die een verkeer- 
de indruk over het V.V.G. gewekt kan 
hebben en hoop hieronder deze indruk 
ook verder weg te nemen. 
Alles komt namelijk in een ander dag- 
licht te staan wanneer blijkt dat het 
V.V.G. van meetaf contact heeft ge- 
zocht met de Stichting 1940-'45 en deze 
laatste hierop niet is ingegaan. Dit nu 
is in feite het geval. 
Enkele leden van het V.V.G. hadden 
inzake het probleem van het rijkspen- 
sioen voor de slachtoffers van het ver- 
zet, door deskundigen voorgelicht in 
de loop van de tijd een ontwerp van 
wet uitgewerkt, dat zeer bruikbaar was. 
De Stichting 1940-'45 had eveneens een 
ontwerp gemaakt. Dat de samenwer- 
king zoek was, bleek het gevolg te zijn 
van het feit, dat de Stichting 1940-'45 
op de herhaalde verzoeken van het 
V.V.G. om contact op te nemen, niet 
in voldoende mate inging. 
Daarbij zij vermeld, dat reeds in Mei 
1945 contact gezocht was en dat van 
toen af verschillende bestuursleden en 
het hoofdbureau benaderd werden zulks 
tot in 1946. Ook werden daarbij ver- 
schillende malen schriftelijke stukken 
over de plannen overhandigd. Zelfs 
schijnt een der leden van het V.V.G. 
aangeboden te zijn om zitting te nemen 
in de commissie van de Stichting 1940- 
'45 ter voorbereiding van het ontwerp, 
maar ook hierop kwam men niet terug. 
Het initiatief tot het contact, dat ten- 
slotte ontstond tussen het V.V.G. en het 
Departement werd weliswaar door een 
van de heren van het V.V.G. genomen, 
maar werd toch van de zijde van het 
Departement gecontinueerd. 
Deze gehele gang van zaken is te be- 
treuren, maar gedane zaken nemen geen 
keer en het enige wat ons nog te doen 
staat, is een verkeerde indruk weg te 
nemen en de goede harmonie te her- 
stellen. 
Ik hoop, dat- deze rectificatie daaraan 
medegewerkt heeft en vertrouw, dat de 
heren van het V.V.G. ook in overwe- 
ging zullen nemen, dat de overstelpen- 
de drukte van .de1 hoofdbestuursleden 
en met name op het hoofdbureau, een 
belangrijke medeschuldige is voor deze 
gang  van zaken. 

H. v. R. 

den van overeenkomstige organisaties 
met afgevaardigden van onze organi- 
satie in overleg zullen treden over ver- 
schillende problemen inzake de ver- 
zorging van de verzetsslachtoffers of 
hun nagelaten betrekkingen. Een prac- 
tische conferentie dus, die alle hoop 
geeft, dat er spijkers inet koppen ge- 
slagen  zullen worden, 

H. v. R. 

* 

In een tijd, als de onze, waarin de besten onder ons doodmoe 
zijn, van mis-verstaan, corruptie en gestomp met de ellebogen 
door de minst-gocde elementen onder ons volk, is het mij een 
behoefte, in een ópen brief mijn dank te betuigen aan de Stich- 
ting 1940—'45, voor het zegenrijke werk, dat door haar verricht 
v/ordt. 
Gedurende enige weken, mocht ik vertoeven in Herstellingsoord 
O.I.W. „Het Loo". Wekenlang werd daar het leven mij en alle 
andere patiënten, ,tot een paradijs op aarde gemaakt. 
Wat hier in zo korte tijd gesticht werd, grenst aan het ongeloof- 
lijke en het is goed, dat wij, de dikwijls zo diep-teleurgestelden, 
ons dat eens realiseren. 
Onze onvolprezen Koningin, ons aller Moeder, gaf het voorbeeld, 
toen Zij een deel van Haar paleis „Het Loo", plus het gehele 
bijbehorende park, afstond. Zij was hierdoor practisch vrijwel al 
Haar vrijheid kwijt in eigen omgeving, maar prachtig is het con- 
tact, dat Zij hierdoor met een deel van Haar Volk gekregen 
heeft. 
's Morgens in alle vroegte, wandelend in het oude, romantische 
park, kan het gebeuren, dat patiënten door een vriendelijke stem 
worden geroepen: „Wacht U eens even, wie bént U?". ... en dan 
komt onze Moeder uit één der lanen te voorschijn en vraagt 
honderd uit. 
Zijn er patiënten, die niet lopen mogen? Kunnen die het park 
niet zien? Maar dat is toch jammer, dan moet er een fiets ko- 
men. ...   en dan  komt er een fiets. 
's Avonds kan het gebeuren, dat Hare Majesteit ineens, verge- 
zeld van Haar hofdame, op de thee verschijnt. Gezellig, als een 
echte, lieve Moeder, komt ze bij ons zitten en vraagt ieder naar 
zijn bevindingen tijdens de bezetting, naar huiselijke omstandig- 
heden, naar gezondheidstoestand enz. 
Van ieder weet ze na één ontmoeting de naam; niets ontgaat Haar 
scherpzinnige en toch zo heel,milde, ogen. In het eerst zijn wij 
onwennig en verlegen. Het is tenslotte onze Koningin; maar al 
spoedig gaat alles gezelliger en een stroom van liefde, goedheid 
en begrijpen vloeit over en weer. 
Overdag spelen wij met de Prinsesjes, „croquet", stuivertje ver- 
wisselen" en als het regent, in de kinderkamer „blindemannetje", 
wij de dood-moede oud-illegalen, die in de maatschappij met de 
nek worden aangekeken, omdat wij tijdens dé bezetting, meer 
gewetensvol durfden zijn dan de rest. Waren we doodmoe? We 
zijn het immers vergeten als we „Trix" stem horen schallen, als 
wij haar en Irene met één been boven op een paaltje laten balan- 
ceren of als Trix met haar guitig, open snuitje, ons het een of 
ander verhaal vertelt. Wij denken er ook niet aan, als we in 
Irene's diepe oogjes zien en haar een vertrouwelijk knikje geven. 
Het is allemaal zo góéd, dit, zo gezond, eenvoudig, en weldadig 
vooral. En hierna gaan we naar de lichte, zonnige, smaakvol 
gemeubileerde slaapkamers, waarin we met 2 of 3 anderen wo- 
nen, of we genieten in de ruime eetkamer, van het heerlijke eten, 
dat de koks aldoor maar wéér met nieuwe verrassingen en iedere 
dag nóg weer smakelijker, weten klaar te maken. 
Lieve verpleegsters, wien geen moeite te veel is, manen ons tot 
rusten aan en verwennen ons met lekkere hapjes en goede woor- 
den, wanneer een enkele maal de herinneringen ons de baas 
dreigen te worden. 
Er worden concerten, lezingen, voordrachten en bonte avonden 
georganiseerd, de een wat minder, de andere wat beter, en een 
enkele zelfs héél goed. Geen moeite is den administrateur, sociale 
werkster, huishoudster en al het personeel te veel om deze avon- 
den te doen slagen. 
Dokter en doktersvrouw, zogoed als de directrice sloven zich op 
hun beurt uit om van alles een succes te maken en de patiënten 
werken mee, ieder naar beste kunnen en vermogen. 
Ook hier is Hare Majesteit dikwijls aanwezig en doet dan uit 
volle borst mee, aan onze community-singing. En als Zij dan 
vertrekt en wij, ondanks Haar verzoek te blijven zitten, tóch 
opstaan, doen we dat, uit de. behoefte Haar, deze grote Mens. 
in Haar Huis, onze liefde, achting en dankbaarheid te betuigen. 
Wij doen dat uit de grond van ons hart of we Oranjegezind, 
Communist, Protestant, Katholiek, Jood of helemaal „niets" zijn; 
en dan mogen ze buiten in de wereld, met de ellebogen duwen, 

'dan mogen half- of ten dele gezuiverden thans die plaatsen in- 
nemen, die het meeste geld in het laadje brengen, dit zuivere. 
beleven ze niet. En wij zijn dankbaar, diep dankbaar, voor dit 
gebeuren, dat ons Leed verzacht en ons heen helpt, over het 
verdriet, orïf wat wij voor altijd verloren hebben. . . . 
Daarom danken we in deze open brief, allen, die het initiatief 
namen om te komen tot de Stichting 1940—'45. Aan allen, die 
aan de inrichting hiervoor, en die van „Het Loo" in het bijzon- 
der, op enige wijze hebben meegewerkt; wij danken naast Hare 
Majesteit en de bestuurderen van het geheel, de geneesheer- 
directeur, directrice, huishoudster, verplegend personeel, admini- 
strateur, sociale werkster, koks, huishoudelijk personeel, portiers, 
schenkers van alle mogelijke goede gaven en alle, alle anderen. 
Als we weer in ons werk terug zijn en de brokken, die de moffen 
ons hebben gelaten, aan elkander proberen te lijmen, zullen we 
dat beter kunnen, dan vóór ons verblijf in De Stichting. 
Dat is uw aller werk en ik weet namens velen te spreken als ik 
U hiervoor dank zeg. 
In deze verkeerde wereld, vormt de Stichting 1940—'45, een bal- 
semende,   goede   plek,   die   ondanks   menselijke   tekortkomingen, 
reeds velen geholpen heeft en nog helpen zal. 
Moge het U gegeven zijn Uw zegenrijk werk, ten bate van velen, 
die het zo nodig hebben, in ruime mate, voort te zetten. 
Amsterdam,  7  September  1946. M. B.-D. 
Koot van de redactie. 
Opgemerkt zij, dat weliswaar de Stichting '40—'45 het Loo aange- 
boden kreeg als herstellingsoord, maar deze organisatie gaf de uit- 
voering en het beheer van dit herstellingsoord in handen va.n de 
„Stichting Herstellingsoorden". Alle eer dus aan die organisatie. 



Vergeef ons onze inconsequentie, wij 
zijn ook maar mensen. Nog eenmaal 
Clara. 
Geachte    Redactie, 
Met diepe ontroering heb ik de landdag te Zeist mogen 
meemaken, Ün wel door het beser daar samen te zijn 
met ten grote groep „illegale werkers ', üie tijdens ae 
bezetting een ongekend saamhurigheiasgevoei UeaOcn 
mogen ueieven. Van welke gelooisovertuiging oi politiek 
iu&tat uit men zich ook geroepen gevoelde om zien 
teyen den bezetter te keren, men voelde zich eên la 
de strijd voor vrijheid en tegen onderdrukking, tin deze 
eenheia beleefde men nu m het openbaar met van 
de ongerepte natuur om ons heen. tiet zou goed ge- 
weest zijn, wanneer alle iliegaie groepen aan een der- 
gelijke landdag hadden kunnen deelnemen. Maar dit was 
tnans niet de directe opzet van deze bijeenkomst; men 
wnde in kleiner verband hen herdenken, die in het 
verband van de L.O. en L.K.f. hun leven geotterd had- 
den voor het gemeenschappelijk ideaal. 
Vvij allen, die de strijd overleefd hadden stonden hier 
geschaard om het onbekende grat, dat het witte bloemen 
Kruis ons in gedachte opriep, en wij herdachten de 
doden, die ons ontvielen. Maar niet zozeer de tranen 
over het verlies van hen, die heengingen gaven de diepe 
ontroering van deze dag, maar veeleer de getuigenis 
en gelolte van al die levenden, die vanuit het gehele 
4and gekomen waren. Wij wisten dat allen om ons 
heen in dezelfde noden moesten hebben verkeerd als 
wijzelf en dat wij door eenzelfde ideaal op gelijke wijze 
hadden gestreden. En het was goed. zoals de verschil- 
lende sprekers onze innerlijke gedachten wisten te ver- 
tolken en ons nog eens de morele waarden van die 
strijd onder ogen brachten. Tevens wees men op teleur- 
stelling en verkeerd begrip van zovele buiten deze ge- 
lederen en men wees op de zuiverheid, die ons leven in 
de toekomst ter wille en ter ere van de doden, had te 
bezielen. En één der sprekers was een vrouw, die men 
..CJlaartjc" heette in het verzetswerk. Zij sprak iets 
over het verleden, maar véél over het heden. Zij sprak 
fel en bewogen en vrijwel ieder voelde, dat zij een 
wonde bioot legde, die al zo lang bloedde. Zij voerde 
ons niet mee, zij zweepte ons niet op — neen — zij 
zei wat wij allen wisten en wat goed is uit te spreken. 
En nu zijn er enkelen, die meenden, dat het beter ge- 
weest was, deze woorden achterwege te laten. Ik kan 
deze mening niet delen. Wanneer zoals men schrijft een 
ieder het met de inhoud eens kon zijn, waarom dient 
men dan de mond te houden over zaken, die het hart 
zozeer grieven. Dat deze woorden een wapen zouden 
zijn in handen van collaborateurs mag voor ons geen 
argument zijn. Deze lieden breken immers steeds af, 
zij deden dit tijdens de bezetting, wanneer het verzet 
om daden en houding vroeg, zij zullen dit blijven doen, 
wanneer de angst voor de „illegaliteit" hen bekruipt. 
Van twee zijden werden deze „neutralen" in het nauw 
gedreven; het was de bezettende overheid, die hen 
dwong tot hulpverlening aan onzen vijand; het was de 
illegaliteit, die hen dwong ..September-artisten" en ..Mei- 
kevers" te worden, toen de macht van den vijand ging 
tanen. 
Ik geloof evenmin, dat een groot gedeelte der illegalen 
niet begrepen zou hebben voor welke hoogere idealen 
zij streden. De zo gretig gelezen illegale pers ken- 
merkte zich door een hoog gehalte van stijl en wereld- 
beschouwing. Hoe was het anders mogelijk, dat men 
doelbewust een bijltjesdag heeft weten te voorkomen. 
Dat was niet de verdienste van Regering of Militair 
Gezag, maar van innerlijke bewustwording bij de ille- 
gale werkers zelf, dat men waar wilde maken tegen 
terreur en onderdrukking te hebben gestreden. De han- 
den jeukten, maar men wist zich te beheersen. En 
moeten nu deze handen gebonden worden door hen, 
die te rechter ure niet de moed hadden om ons voor 
te gaan in de strijd voor ideaal en recht? Zij, die niet 
strijden dorsten en collaboreerden met den onderdruk- 
ker, willen hun geweten sussen door hen, die wel voor- 
gingen, te trachten te elimineren. Het is een onomstotelijk 
feit. dat deze „zwarte terreur" alles in het werk stelt 
om „illegaal Nederland" de nek te breken. Zij zijn in 
aantal groot, maar in de geest zo klein. En hun pogen 
zal succes hebben, wanneer wij niet weten één te 
blijven. De verkiezingscampagne van ons parlement 
was hen volkomen welkom, omdat zij de tegenstellingen 
in onze gelederen zouden kunnen bevorderen. 
En juist daarom was Uw herdenkingsdag van zo ont- 
zaggelijk grote waarde. Omdat wij daar, afgezonderd 
van het rumoer der wereld, ons weer bewust konden 
worden, dat wij, hoc verscheiden ook, één waren in 
de strijd. Op het graf van hen, die het dierbaarste 
wat ons heilig was, wisten te verdedigen, is de plaats 
om de gelofte af te leggen, te blijven strijden in de 
geest, die hun bezield had. En ons scherp bewust te 
maken en tot uiting te brengen, dat het doel voor 
ware vrijheid en de bezieling om elkaar te steunen 
nog   lang   niet   bereikt   is. 
En daarom waren „Claartjcs" woorden zo terecht en 
vonden zij zo'n grote bijval. „Er is storm op'til". Men 
vreest, dat deze woorden over een half jaar teleurstel- 
ling zullen brengen, wanneer blijkt, dat voor de ille- 
galen geen verbetering of recht verkregen is kunnen 
worden. Moet men dan maar zwijgen, wanneer men bet 
doel nog niet bereikbaar ziet? Neen, het is juist dat zij. 
die ons voorgaan op een landdag en daarna, durven 
zeggen waar de schoen hem wringt. Een oplossing zal 
worden gevraagd, waarbij men zich zeker bewust is, 
dat de weg daarheen moeilijk en zwaar zal zijn. 
Wanneer men het verkeerde onder woorden brengt, 
dringt het pas goed door tot allen, die het aangaat, ook 
tot hen, tegen wien de woorden van Claartjes rede 
warea gericht. Het is goed, dat zij dit weten en dat 
men wakker is in het kamp der illegaliteit. Wij willen 
geen politieke partij vanuit de illegaliteit maken, maar 
wel willen wij blijven strijden tegen opportuniteit en 
zelfzucht. De gedachte, dat wij streden voor hogere 
gemeenschapsidealen en elkaar dienden, hoe menselijk 
onvolmaakt dit dan ook geweest moge zijn, heeft ons 
een richtsnoer in het leven gegeven en dit kunnen en 
willen    wij   niet   loslaten. 
Mag ik tot slot de woorden v^n een Vlaams dichter 
aanhalen,   die   van   „De   Schaduw"   zegt: 

„Gij,    die   maar   duldend    durft   te   streven 
Die    strijdende    niet    strijdend    zijl. 
Gij,   die   maar   halvclings   kunt   levca 
Ba   In   uw   lijdzaamheid   niet  lijdt. 

Gij   baart   het   goede  noch   het   slechte, 
noch    de    gedachte,    noch    de    daad; 
Gij   zijt   de   schaduw   van   het   echte 
Die    uitgewischt    geen    sporen    laat. 

En   gij   ligt   laag,   ligt   voor   de   voeten 
Van   al   wie   ster   in   't   leven   staan. 
De    schaduwen    willen    niet,    iij     moeten! 
En   waar   wij    treden   zult   gij    gaan! 

Soms is het nacht of mist of regen; 
Dan schijnt gij ver en heen te zijn. 
Doch duidelijk tekent gij de wegen 
Als    het    helder    wordt    en    zonneschijn," 

Zoo    zie   ik    „September-artisten   en    Mei-kevers", 
Met   dank   voor   de   plaatsruimte,   die   U   in   De   Zwerver 
wilt   inruimen. 

Utrecht. J.   CORNELIS. 

Wij hopen, dat niemand van onze lezers 
er zich over zal verbazen, dat wij het 
met de algemene strekking van dit stuk 
volkomen eens zijn. Als het er om gaat, 
of Clara op de landdag mocht schetsen, 
hoe de toestand in ons land is, dan zou 
men hoogstens om tactische overwegin- 
gen kunnen aanvoeren,^ dat men dat beter 
na  kan  laten. 
Als het er om gaat, dat de oud-illegale 
werkers wakker moeten blijven in hun 
strijd tegen opportuniteit en zelfzucht, 
welaan wij zijn niet de laatsten, die 
hiertoe nu reeds een jaar lang oproepen. 
Maar daar ging het niet om. Waar het 
wel om ging hebben wij vroeger uit- 
voerig genoeg betoogd. 

ER IS EEN STORM  OP  KOMST!!!?? 

Clara's   rede.  
Als ik enkele opmerkingen wil maken over de inhoud 
van Clara's rede, dus niet over de entourage, dan wil 
ik die opmerkingen graag gezien hebben in het raam 
van een zuiver zakelijk gesprek en niet, zoals enkele 
briefschrijvers over deze zaak dat gedaan hebben, deze 
dingen te vertroebelen door er persoonlijke feiten bij 
te   halen. 
Ik meen toch, dat we als vroegere verzetsmensen elkaar 
als mensen wisten te waarderen, met alle gebreken en 
fouten, die we allen hebben. Dat wc ook waardering 
hebben voor eikaars mening, doch, dat we daartegen- 
over elkaar ook durven zeggen onze opinie over een 
ander's mening. M.a.w., dat we bij de discussie over 
een zaak, over een mening, over een principe, de dis- 
cussie niet laten verlopen in een persoonlijke strijd. 
Dat was toch één van de dingen, van voor 1940. waarop 
we zo gekankerd hebben. B.v, neem ik maar eens een 
verkiezingscampagne. En ik behoef daarbij niet terug 
te gaan tot voor 1940; kijk maar eens naar de verkie- 
zingsstrijd 1946. Niet een stellen van levensbcschou- 
ding tegenover levensbeschouwing, maar een strijd van 
persoonlijke   aanvallen   op   elkaar. 
Nu signaleer ik in de briefschrijverij over Clara's rede 
hetzelfde. En il? neem als sterkste voorbeeld de per- 
soonlijke aanval van oom Nico op hen, die critiek ge- 
leverd hebben op Clara's rede. Oom Nico, als U een 
andere mening hebt over Clara's rede, dan is het Uw 
recht en plicht Uw mening te zetten tegenover de 
mening van hen, waar U het niet mee eens bent. U 
hebt echter niet het recht een aanval op de persoon 
van Uw tegenstander te doen. Dat vertroebelt de 
zaak, waarover we schrijven, ook, al zou het waar zijn, 
wat U schrijft van al degenen, die critiek geleverd 
hebben. Het is echter een misdaad, als het niet waar 
is. En van één dergenen, waar U van schrijft, dat ze 
in het verzet weinig gepraesteerd en nu een grote mond 
hebben, is Uw uitspraak beslist onwaar. Als U onbe- 
kend bent met het werk van degenen, waarop U deze 
persoonlijke aanval doet. en toch deze minderwaardige 
woorden schrijft, dan lastert U. En wanneer U wel 
bekend bent met het werk van cf^ze mensen en toch 
deze minderwaardige woorden schrijft, dan liegt U. 
Daar is geen woord Frans bij, wel Oom Nico? 
Nog eens, laten wij in De Zwerver bij de discussie over 
bepaalde zaken of principes elkaar vertrouwen en waar- 
deren en daarom al het persoonlijke laten varen. Mocht 
blijken, dat iemand ons vertrouwen of onze waarde- 
ring beschaamt, dan is er maar één weg: wij zeggen 
hem dat in een persoonlijke brief en sluiten met zo 
iemand de discussie over een bepaalde zaak. 
Nog een ander ding. Als Clara beloofd heeft cp de 
Landdag     te    spreken     over     „Concentratiekamp-herinne- 

[EI MAö WééR! 
Nu we weer vrijuit mogen spre- 
ken en schrijven, nu doen we 
het  niet! 
Doet, zoals reeds velen voor U, 
schrijft Uw wederwaardigheden 
op en zendt ze terstond aan 
de „Gedenkboekcommissie"! 
Wacht niet langer! 

ringen" en zij spreekt over Zuivering. Corruptie en 
Collaboratie, zonder voorkennis van het D.B., dan con- 
stateren we het feit. dat zij een belofte of afspraak 
niet gehouden heeft. Dat heeft zelfs nog niets te makgn 
met het feit, of de rede van Cjara over de laatste on- 
derwerpen, op de Landdag als Herdenkingssamenkomst 
misplaatst is of niet. Zelfs al zou ze niet misplaatst 
zijn, dan zijn er nog bedenkingen aan te voeren tegen 
het niet nakomen van de verplichting, om over Concen- 
tratiekamp-herinneringen te spreken. Als we dit feit 
als feit geconstateerd hebben, dan gaan we daar niet 
over nakaarten. Aan het feit. dat het gebeurd is, is toch 
immers niets meer te veranderen. We hebben genoeg 
aan de belofte, dat we zoiets niet meer doen. 
En   nu   de   inhoud   van -Clara's   rede. 
Er zal wel niemand zijn, die de feiten, door Clara op 
zo treffende wijze gesignaleerd, wil ontkennen. Zelfs 
Oom Wim niet, ik ben ervan overtuigd. Wie dag aan dag 
met deze materie te tnaken heeft, die moet in zijn hart 
bekennen, dat Clara de dingen niet te somber heeft 
voorgesteld, of overdreven de rotte plekken heeft ge- 
signaleerd. 
Echter blijven we met het bloot constateren van. deze 
dingen alleen maar negatief. En zo is ook 'de rede van 
Clara alleen maar negatief. En negatief zijn is geen 
uiting van waarachtig Christendom, geen uiting van 
waarachtig geloof in Jezus Christus, de Heer van hemel 
en    aarde. 
Ik wil nog verder gaan. De rede van Clara is, in zijn 
culmunatiepunt ,.Er is storm op komst", in wezen re- 
volutionair. En, Oom Nico, zeg nou niet, dat ik een 
persoonlijke aanval in de discussie breng. Want ik be- 
trek dit gezegde van: ..revolutionair zijn" op ons allen. 
In het applaudiseren op deze woorden sprak ons aller 
revolutionair sentiment. Clara, ik ben ervan overtuigd, 
dat jij het zo niet bedoelde en dat allen, die instemming 
betuigden met je woorden, dit ook zo niet bedoeld 
hebben. Maar wij allen leven niet zo dicht meer bij 
Gods geopenbaarde Woord, dat wij nog juist kunnen 
onderkennen de woorden, die de revolutie gebruikt en 
die   God   in   Zijn   Woord   openbaart. 
Want storm is het kenmerk van de revolutie. Als er 
storm op komst is, dan kan dat alleen door de revo- 
lutie komen. En als de storm der revolutie is opgestoken 
en uitgewoed, dan blijven alleen staan zij, die ken- 
nen: het suizen van een zachte wind. God komt niet 
in de storm, maar alleen in het suizen van een zachte 
wind tot Zijn kinderen. En omdat God zo komt. komen ■ 
ook Zijn kinderen in dere wereld zo tot een wereld, 
die rot is van zonde en daarin zichzelf zal verteren. 
En daarom had in Clara's rede het culminatiepunt ,,Er 
is $torm op komst" het keerpunt moeten en kannen 
zijn.' als zij gezegd had: Ik hoor het suizen van cen 
zachte wind, dan was zij overgegaan van het negatieve' 
naar het positieve. Dan waren wij niet uitgebarsten in 
het revolutionaire applaus, maar wij waren vol aan- 
bidding geweest voor Hem, Die mensenkinderen, die ia 
Hem geloven, wil gebruiken, om deze verzondigde men- 
senwereld te wijzen, in positieve zin. op haar taak om 
de rechten en plichten, die God van haar vraagt. 
Met Henk ben ik het eens, dat Clara. ik zeg het nog 
eens: niet bewust, in haar rede dit effect heeft bereikt, 
dat zij de revolutionaire sentimenten, die in ons allen 
leven, opgewekt heeft. Maar ik ben het niet met hem 
eens. dat wij geen uitweg kunnen aangeven. 
Dit wi' ik trachten aan te tonen met een beroep op 
God's Woord. En alleen zo kunnen wij het doen. Zon- 
der dit Woord komen wij in dezelfde impasse als zij, 
die zonder dit Woord uit de impasse willen geraken. 
Met al hun systemen gaan ze van teleurstelling tot 
teleurstelling en ze komen er niet uit. Zie maar naar de 
vredesconferenie in Parijs. Zonder Gods Woord en 
Zijn ordinantiën wordt deze ,,vredes"-conferentie cen 

. oor! o gs "-conferentie- 
Er is bij ons teleurstel'ing over de concrete situatie 
van dit ooenblik. Wij rijn teleuraesteld In het bijzonder 
f»ver Zuivering. Berechting en Collaboratie. Deze te- 
FeurstcïTlng is echter zonde, omdat wij niet geleefd heb- 
ben dicht bij God's Woord, toen wij onze verwach- 
tingen voor na de bevrijding, in de bezetting hebben 
opgebouwd. Wij hebben niet gerekend met de zonde in 
het menselijk leven, erger nog: wij hebben niet gerekend 
met   ons   eigen   zondig   hart. 

Als    wij    maar    God's    ooenbaring    in    Zijn    Woord    beter 
leren    verstaan,    dan   had   ons   nu    geen    teleurstelling   ere- 
wacht.   Dan   hadden   wij    leren   verstaan,   dat.    hoc   verder 
wij   naar   het   einde   aller   dingen   gaan.   de   teqenstcIHngen 
tussen   Christus   en   Satan   zich    zullen   toespitsen.      * 
W^ant   ook   de   strijd   van   vandaaa   is   een   strijd   tussen 
Koninkrijk   Gods    en    wereld.   En   dan   is   er   alleen   maar 
leed   over   eigen   zonde   en   de   ellende   dezer   wereld. 
Betekent   dit   alles,    dat   wij    dan   maar   ondergaan,    lijde- 
lijk   ondergaan,   wat   torh   komen   gaat.   Waarachtig   niet!!! 
Christus    zegt    nok:    Bidt    en    Werkt.    En    werken    willen 
wij    nog    wel.    Desnoods    in    revolutionaire    zin. 
Kr   is   storm   op   komst!!! 
Maar biddend werken is iets anders. Werken onder 
beding van God's genade is onze opdracht en onze 
roeping. 
En dan kunnen wij ook vandaag aangeven de lijn. waar- 
langs    wij    vandaag    te    gaan    hebben. 
T^t is allereerst bidden. Bidden, smeken tot God. of 
Hij het vo'k van Nederland bekeren wil van zonde. 
Ook van de zonde van corruptie, van een verkeerde 
zuivering, die een gruwel is in Zijn ogen. van een be- 
rechting van landverraders die spot met Zijn wetten en 
rechten. Of Hij wil bekeren de Meikevers, de colla- 
borateurs, ja en nog verder, of Hij ons wil bekeren 
van zondige gedachten, goorden en werken. Of Hij 
Zijn koninkrijk wil doen Tcomen. dwars door alle zonde 
heen. Daar is in de tweede plaats getuigen. Dat is 
aan ons volk bekend maken, wat God ook voor ons 
nationaal bestaan eist. De eerbiediging van Zijn ordi- 
nantiën voor alle terreinen van het leven. Dan brengen 
wij Zijn cis onder ons volk over de handhaving van het 
recht tegenover landverraders, tegenover collaborateurs, 
tegenover   corrupte   ambtenaren. 
En als wij zo bidden en getuigen en wij worden dan 
geroepen, om mede verantwoordelijkheid te dragen te 
midden van ons volk dan beleven wij, wat wij gebeden 
en getuigd hebben. En dat is het allermoeilijkste. Maar 

Mat is het allerheerlijkste, wij mogen dan kracht vraacn 
van Hem, die ons de opdracht heeft geschonken. Dan 
zullen wij niet horen de storm, die op komst is. maar 
het suizen van een zachte stilte en wij geven het alles 
over aan Hem. ons bidden en werken en wij 'weten het, 
niet aan de Revolutie is het laatste woord, maar ann 
het Evangelie, de blijde boodschap. Jezus Christus heeft 
het laatste woord. 
Enschedé. G.   BRETELER, 

Wij zijn dankbaar voor deze brief, die in 
menig opzicht een verdieping van ons 
eigen standpunt betekent, ook al zouden 
wij op enkele details in deze brief wel 
bezwaren kunnen laten gelden. Maar wij 
zullen die laten rusten, omdat wij het 
met de algemene strekking eens zijn. 

vi| 



STIJD 

Het zal door niemand worden ontkend, dat het vuurwapen, en speciaal het 
vuistvuurwapen, in de strijd tegen den bezetter een zeer belangrijke rol heeft 
gespeeld. 
Dit wapen had zijn taak te vervullen bij liquidaties, overvallen op distributie- 
kantoren, gemeentehuizen, postkantoren, gevangenissen, politiebureaux enz. 
Het pistool kon een goed, trouw, vriend zijn en voor velen van ons is de gedachte 
„ik heb immers m'n pistool niet bij me" soms zeer onaangenaam geweest. 
Het was een machtsmiddel, waarmee je, wanneer je tegenstand ondervond, 
je wil wist door te zetten en menig niet- of kwaadwillende, hele of halve 
landverrader heeft met een bleek gezicht en zweetdruppels op z'n voorhoofd 
z'n handen in de lucht gestoken wanneer er zo'n „luguber type" voor hem 
stond, wiens ogen hem vastberaden aankeken door de beide gaatjes in z'n 
masker of door de vensterglas-glazen van z'n bril, terwijl die ogen trouw ter- 
zijde werden-gestaan door'een in de rechtervuist geklemd, nijdig uitziend pistool. 
Een gedeelte van de KP-leden en leden van andere losstaande groepen, waren 
militair of politieman geweest en hierdoor kwam het, dat de meesten van hen 
meer of minder verstand hadden van vuurwapenen. Ze wisten aan welke eisen 
hun wapen moest voldoen en hoe ze het moesten hanteren en onderhouden. 
Heel anders was dit voor hen, die geen militair of politieman waren geweest, 

iiiliï»ip mm? 
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en die het kennen van en het omgaan met vuurwapenen in de harde praktijk 
hebben moeten leren. 
Luistert U maar eens naar de verhalen van de jongens, die in '42 en '43  de 
kraakjes,  distributie-overvallen en liquidaties voor hun rekening namen. 
Eén van hen, die is overgebleven, zou U  b.v.  kunnen vertellen,  dat van  een 
groepje van 5 man er één de gelukkige bezitter was van een nieuwe Mauser 
7.65 mm pistool met twee houders. 
Twee anderen hadden ieder een revolver, waarvan de eerste met vijf en de 
tweede met drie patronen was geladen. Deze wapens waren misschien dertig 
of veertig jaar oud. 
Ze waren anderhalf jaar in de grond begraven geweest en nu weer tevoor- 
schijn gehaald, ten dienste van de goede zaak. Een mengsel van vet en roest 
was er afgekrabd en afgeschuurd, zodat ze weer mooi blonken en er werkelijk 
gevaarlijk uitzagen. Of de patronen het zouden doen, wanneer de nood aan 
de man kwam, moest nog worden afgewacht, want wanneer je maar drie of 
vijf patronen hebt, kun je moeilijk gaan proefschieten. Nummer vier had een F.N. 
6.35 mm pistool zonder patronen. Hij had zijn uiterste best gedaan ze te be- 
machtigen, maar was er niet in geslaagd. Zo heel erg was dat trouwens ook 
weer niet, want: „Wie ervoor komt te staan, weet toch niet of hij leeg is of 
geladen en zal heus wel zo verstandig zijn, zijn handen omhoog te doen." 
Met de vijfde was het helemaal droevig gesteld. Hij had n.1. alleen maar 
een gummistok. En op deze manier bewapend, deden ze hun werk. 
Moed, beleid en tegenwoordigheid van geest vergoedden echter vaak het ge- 
brek aan voldoende, goede wapenen. 
Het laat zich evenwel gemakkelijk begrijpen, dat zulke ploegjes het onderspit 
moesten delven, wanneer het tot een gevecht kwam tussen hen en de prima 
bewapende  en getrainde Duitse politiemannen. 
In de tweede^elft van de oorlog werd de toestand iets beter, hoewel ze nog 
verre  van rooskleurig was. 
Terwijl eerst voor velen alleen al het in zijn bezit hebben van een pistool of 
revolver van waarde was, zonder dat er al te sterk op gelet kon worden of 
het wapen wel goed functionneerde, werd later vaak ondervonden, dat niet 
elk vuurwapen een trouw vriend is, maar dat het je lelijk in de steek kan 
laten en mank kan gaan aan allerlei gebreken, zoals een te korte slagpen, 
een slappe slagpenveer, een versleten trekkergroep, gebroken veertjes, voch- 
tige patronen, slappe magazijnveren en wat al niet. meer. Het kon gebeuren, 
dat je een zo goed als nieuw pistool op de kop had getikt, je probeerde het 
wapen en het functionneerde prima. Een paar dagen later rijd je op de fiets 
over een weg, je wordt aangehouden door twee landwachters en wordt ge- 
noodzaakt te schieten. De eerste man wordt buiten gevecht gesteld, maar een 
tweede knal, die volgen moet op de tweede trekkerbeweging, blijft uit. Wie 
zich dan het eerst van zijn beduusdheid heeft hersteld, is natuurlijk winnaar. 
Vermoedelijk is zo'n wapen afkomstig uit een partij afgekeurde legerpistolen. 
Soms werken ze perfect, terwijl op een critiek moment de lege huls niet wordt 
uitgeworpen, maar in de kamer blijft zitten. 
Door dergelijke, in de 'practijk opgedane ervaringen, leerde men dan aan 
welke eisen zijn wapen moest voldoen en naarmate er meer vuistvuurwapenen 
in omloop kwamen, werden er hogere eisen gesteld. 
Evenwel, onbetrouwbare, slechte vuurwapenen bleven in omloop tot het einde 
van de oorlog. 
In de verzetsgroepen kon men alle mogelijke soorten wapens vinden: een 
internationale verzameling. 
Er waren veel Duitse pistolen in omloop, zoals de Mauser, de Walther de 
Sauer, de Beholla, de Parabellum, de Orthgies, de Steyr (Oostenrijks); echter 
ook Belgische (F.N.), Italiaanse, Spaanse, Zweedse, Amerikaanse, Russische ^en 
Engelse wapenen. 
Sommigen gaven om persoonlijke redenen de voorkeur aan een revolver, velen 
echter prefereerden 't pistool. Men trof ware zakkannoneri aan 8, 9 of 10 schots- 
wapenen met kogels van 8 tot 12 mm., zoals b.v. het Mauser-langloop pistool, 
zwaar kaliber Steyr pistolen en het latere Amerikaanse Remmington pistool. 
Dit waren de ideale wapenen voor een openlijk gevecht. Voor distributie- 
inbraken, overvallen op politiebureaux, gemeentehuizen enz. konden het best 
gebruikt worden wapenen van middelmatig kaliber zoals b.v. de 7.65 mm. 
pistolen Walther, Sauer, Mauser en F.N. 
Verder waren de 7.65 mm. en 6.35 mm. wapenen gemakkelijk en handig om 
ze bij zieh te dragen; dit kon practisch onzichtbaar worden gedaan. Om te 
voorkomen, dat het wapen zou blijven haken aan de voering van binnenzak, 
jaszak of iets dergelijks, vijlden sommigen .de korrel en het vizier van het pistool 
af,  zodat de bovenkant glad was. 
Tot het tijdstip, dat de strenge weg-, stations- en trein-controles begonnen, 
kon men vrij veilig één of twee vuurwapenen bij zich hebben; later was het 
uiterst riskant om op reis een vuurwapen bij zich te dragelf! 
Op alle mogelijke wijzen kon men een pistool bij zich bergen: in de rechter- 
overjaszak, in de rechterbinnenzak van je coltiert-jasje met de loop naar 
boven om het wapen met de linkerhand aan de loop omhoog te trekken en met 
de rechter meteen de kolf te kunnen grijpen. 
Er waren  er  die  een schouderholster  droegen  en er waren  er  ook,   die  hun 
wapen op hun rug of op hun buik tussen hun broekriem staken. 
In 1941 werd door de SD iemand gearresteerd, die een klein pistool in zijn 
borstzakje  droeg, terwijl van  hem bekend  was,  dat hij  ook vaak  een  wapen 
in  zijn linkerkaphandschoen  droeg. 
Een agent van het Bureau Inlichtingen fietste door gevaarlijk gebied, zijn 
koffertje met zendapparaat achter op zijn bagagedrager gebonden. Hij droeg 
een Parabellum onder zijn overjas, tussen zijn linkerbovenarm en zijn borst- 
kas geklemd, met de loop naar beneden gericht, waardoor de onderkant van 
de kolf naar voren stak en hij het wapen kon grijpen, wanneer hij wilde. Deze 
draagwijze kon hij een uur volhouden. 
Zo had ieder zijn' eigen methode, waarop hij, natuurlijk steeds in het geheim, 
zijn wapen bij zich droeg. 
Het is algemeen bekend, dat over een vuurwapen nooit gesproken werd als 
over „mijn pistool" of „mijn revolver", maar dat er uitdrukkingen werden 
gebruikt als „blaffer", „knapper", „vulpen", „kanariepietje", „hoestbui" e.d. 
Deze uitdrukkingen waren zo bekend, dat ze in de practijk niet te gebruiken 
waren en er allerlei willekeurige andere namen werden bedacht om daarmee 
een pistool of revolver aan te duiden. 
Na ,Dolle Dinsdag" werd, als het gunstig resultaat van de wapendroppings in 
ons land, de bewapening der verzetsgroepen, in ieder geval de bewapening der 
kerngroepen, veel beter. 
Men kreeg de beschikking over handgranaten, springstoffen, machinepistolen, 
mitrailleurs,  ja zelfs  over anti-tank wapenen. 
Ook in deze periode echter bleef het vuistvuurwapen een belangrijke rol spe- 
len bij het uitvoeren van velerlei opdrachten en zodoende heeft dit wapen 
tij<J«ns de gehele bezettingsperiode bewezen, dat het een uitnemend strijd- 
middel was in de handen van onze burgersoldaten, die streden voor vrijheid 
en recht v. W. 
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Op Zaterdag 14 September j.l. hield de 
Zeeuwse G.O.I.W. een landdag te Kapelle 
in Zuid Beveland. 
Een 350 a 400-tal leden had "aan de op- 
roep gevolg gegeven en v/aren naar Ka- 
pelle getogen. Voor velen die uit de zwaar 
getroffen delen der provincie komen, was 
het fijn eens een middag in dit mooie dorp 
te zijn met rondom zich de weelde van 
zwaarbeladen boomgaarden. 
Jammer dat de zonneschijn achterwege 
bleef en daardoor de temperatuur te laag 
was om geschikt'te zijn voor een openlucht- 
samenkomst. 
Maar dit was dan ook het enige wat ont- 
brak en dit verhinderde niet dat de samen- 
komst zeer geslaagd is en we, al hadden 
v/e het dan ook een beetje koud, inv/endig 
werden gesterkt en verwarmd. Er ging van 
deze samenkomst een bezieling uit, die ons 
met nieuwe moed vervulde en ons hoop 
gaf, dat ons werk niet tevergeefs zal zijn. 
We hebben weer oog gekregen voor wat ons 
verder staat te doen en voor de wijze waar- 
op we verder kunnen gaan. 
Dat deze landdag is geslaagd is mee te dan- 
ken aan de goede toon die er heerste. De 
vele teleurstellingen sinds de bevrijding 
zijn oorzaak dat wij soms menen dat de 
gebalde vuist de juiste houding is en dan 
komen wij er licht toe de dingen niet meer 
te zien in hun onderling verband. 
Deze middag stond geheel in het teken van 
het offer dat onze gevallen vrienden brach- 
ten en in de geest waarin zij streden. Hoe- 
wel niet aangekondigd als „Herdenkings- 
dag", doch louter bedoeld als „contactdag", 
was het toch één herdenken. 
Het tweede dat ons trof was dat hier een 
positief geluid werd gehoord ten opzichte 
van onze taak. Meermalen woonden we een 
dergelijke samenkomst bij en bij het vele 
goede wat we hoorden was er op de terug- 
reis telkens weer de opmerking dat ons nist 
positief gezegd was wat er verder nog te 
doen zou zijn. 
Niet onvermeld mag blijven dat de Muziek- 
vereniging „Vlijt en Volharding" te Sou- 
bur^ door gepaste muziek de goede stem- 
ming bevorderde en dat tussen de ver- 
schillende toespraken Mevr. v. d. Hooft op 
zeer verdienstelijke wijze verzetspoëzie de- 
clameerde, waarvan we genoten en -dat 
ons geheel liet zien de geest waaruit het 
verzet voortkwam. 
De bijeenkomst werd, na gezamenlijk zin- 
gen van het Ie couplet van hsl „Wilhel- 
mus", namens de ontvangende kring Ka- 
pelle geopend door Ds. Postma, die in 
een vlotte toespraak ons direct in de goede 
sfeer bracht. 
Vervolgens sprak de Prov. Voorzitter, F. 
Huson, die. na een korte inleiding de vraag 
stelde: „Hebben wij nog een taak? Moeten 
wij nog verder doorwerken?" Om dat te 
kunnen beantwoorden moeten wij terugzien 
naar de strijd die is gevoerd. Deze ging 
niet alleen en niet in de eerste plaats tegen 
den bezetter. De strijd ging in hoofdzaak 
tegen de geest die ons volk wilde voeren 
in de armen van het moderne heidendom. 
Onze vrijheidszin en weerzin tegen alle dic- 
tatuur, zoals deze in de loop der geschie- 
denis is gegroeid, verzette zich tegen de 
geest van het nationaal-socialisme, welke 
aan ons volk werd opgedrongen. 
Daarom streden onze gevallen vrienden in 
het geloof dat God hen riep tot deze strijd, 
om te verdedigen de geestelijke erfenis, 
die het bezit is van een groot deel van ons 
volk. Dit geeft ons de plicht voort te strij- 
den tot deze geestelijke waarden, die zij ons 
nalieten, zijn veilig gesteld en wij die on- 
geschonden: aan onze kinderen kunnen door- 
geven. Daarom ijveren wij voor zuivering 
en berechting omdat dit, behalve een eis 
van recht, ook een onmisbare voorwaar- 
de is voor herstel. Daarom strijden wij tegen 
alles wat het herstel in de weg staat en 

kunnen pas onze taak uit handen geven 
als het normale apparaat in staat is deze 
naar behoren te vervullen. 
Een tweede erfenis welke onze vrienden 
ons nalieten zijn hun vrouwen en kinderen, 
waarvoor wij de taak hebben te zorgen en 
hen moreel en financieel bij te staan en toe 
te zien dat deze verzorging behoorlijk ge- 
schiedt. D.§iar deze gedachte vorm en ge- 
stalte vond in de Stichting 1940-1945 is onze 
taak daaraan mede te werken en deze 
Sichting te helpen uitgroeien tot zij geheel 
voor haar taak berekend is. 
Daarna sprak Pastoor P. H. Huissen te Am- 
merzoden over: „Wat in 't verleden is ge- 
schied." 
Spr. wees op de desolate toestand waarin 
land en volk verkeren en op de vele moei- 
lijkheden die een spoedig herstel in de weg 
staan, benevens op de vele teleurstellingen 
welke het deel zijn van oud-illegale wer- 
kers. Wij mogen daar niet bij stil staan, 
maar'leven uit de geest die ons in de jaren 
1940-1945 bezielde. 
Spr. wees er op hoe het verzet geleid en 
gestimuleerd werd door het krachtig ge- 
tuigenis dat van de kerken uitging. Hij be- 
schreef de actie der R.K. en Geref. Kerken 
en herdacht verder alle kerken die hierbij 
betrokken  waren. 
Uitvoerig verhaalde hij ons op enige en 
vaak humoristische wijze de geschiedenis 
van het verzet zoals hij dat in de kop van 
Noord-Holland had meegemaakt. We wer- 
den als 't ware geheel teruggevoerd naar 
die tijd door de levendige manier waarop 
spr. het ons voorhield en we beleefden nog 
eenmaal de droeve en blijde momenten die 
de strijd ons bracht. Zo kon er alleen ge- 
streden worden door het geloof dat God riep 
tot dezen strijd. In het slot van zijn rede 
zette Pasoor Huissen nog eens duidelijk 
uiteen de bedoeling en het werk der Stich- 
ting   1940-1945. 
De daarop gehouden collecte voor de Stich- 
ting  bracht  op  ƒ 694,67. 
De Heer G. Dees te Terneuzen hield' een 
korte toespraak over „Eenheid". In een har- 
telijk, persoonlijk v/oord toonde hij aan dat 
wij ons werk slechts kunnen verrichten als 
wij bezield zijn door de drang om samen 
te werken en de persoonlijke belangen op 
zij te zetten. 
Na de pauze, waarin ieder gelegenheid had 
zich te verkwikken en tegoed te doen aan 
het heerlijke fruit, dat nu eens zonder bon 
kon worden gekocht, sprak de Heer C. A. 
v. d. Hooft over „Waarom zij vielen...." 
Spr. begon met te wijzen op twee persuitin- 
gen in het begin van 1943. De ene in een 
Zeeuwse courant, waarin de schrijver fel 
ageerde tegen moorden en brandstichtingen 
waaraan sommige groepen van ons volk 
zich schuldig maakten en waardoor zij, 
naar de mening van den schrijver, de be- 
langen van het Nederlandse volk' schaad- 
den omdat zulk optreden onwettig was. De 
andere in een pamflet waarin het Neder- 
landse volk werd opgeroepen tot verzet en 
waarin de schrijver betoogde, dat, als wij 
ons niet verzetten, wij ten ondergang wa- 
ren gedoemd, doch wanneer wij ons ver- 
zetten, wij een kans hadden om te leven. 
Spr. ging na dè motieven van deze twee 
uitingen, hoe in het ene geval iemand zijn 
pen leende aan den vijand en daardoor de 
geest van ons volk zocht te breken, hoe in 
het andere geval iemand alarm sloeg en 
opriep tot verzet, omdat hij achter alles 
zag de satanische macht die trachtte ons 
volk er onder te brengen. Spr. schilderde 
de gevoerde strijd als een tussen Christus 
en Satan, tussen goed en kwaad en hoe 3e 
strijders kracht putten uit de zekerheid dat 
Christus de overwinning geeft. Daarom 
konden zij de groowte gevaren trotseren in 
de wetenschap, dat als zij vielen, de banier 
door anderen verder zou worden gedragen. 
Daarom hield het bezit van vrouw en kin- 

deren hen niet tegen. Daarom konden zij 
zingen vlak voordat zij voor het vuurpelo- 
ton stonden: „Zalig hij, die in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft' en „Wij gaan 
ten hemel in En erven Koninkrijken". Uit- 
voerig schelste spr. hoe zij vielen voor de 
sirijd om geestelijke vrijheid. 
Als laatste spreker trad op Dr. Ir. Voor- 
hoeve, Voorzitter van de landelijke G.O.I.W., 
met als onderwerp: „Ons werk in de toe- 
komst". 
Hij zeide te spreken tot de leden der G.O. 
I.W., maar wekte hen die nog geen lid ?ij» 
op toe te treden, daar het werk nog niet is 
afgeloopen. Dit is, goed geteld, de vijfde 
landdag die de illegaliteit na de bevrijding 
houdt. Daarvan woonde spr. er vier bij en 
constateert dat er in toenemende mate een 
toon van ontevredenheid viel te beluiste- 
ren, behalve op deze Zeeuwsche landdag. 
De taak die de G.O.I.W. zich heeft gesteld is 
nog niet afgeloopen. Nu de G.A.C, is ver- 
dwenen blijkt het nog nodig contact met de 
Regering te onderhouden. Als voorbeeld 
noemde spr. de besprekingen van een com- 
missie uit de G.O.I.W. met den Minister van 
Justitie, inzake de vrijlating van politieke 
delinquenten, met het gevolg dat de voor- 
genomen massale vrijlating niet is doorge- 
gaan, al heeft de Minister principieel zijn 
standpunt niet gewijzigd. 
Hierdoor is sen' groot onrecht voorkomen. 
Een tweede taak is de verzorging van de 
nagelaten betrekkingen. Zolang dit niet de- 
finitief is geregeld hebben wij hierin de 
plicht waakzaam te zijn en mede te werken 
aan het tot stand komen van een afdoende 
regeling. Spr. wekte op thans nog allen bij- 
een te blijven en op de legale weg voort 
te gaan tot de tijd gekomen is ons werk te 
beëindigen. 
In een slotwoord memoreerde de Prov. 
Voorz. het werk der L.O.-L.K.P.-Stichting voor 
het uitgeven van een Gedenkboek, waarin 
dé gegevens van Zeeland niet mogen ont- 
breken. Hij wekte allen op deze via hun 
kring- en districtsbestuur in te dienen. Na 
een woord van dank tot allen die hun 
krachten en bijdragen gaven voor het sla- 
gen van dezen weg eindigden we met het 
samen zingen van het zesde couplet van 
ons Volkslied. 
De Zeeuwsche oud-illegaliteit kan met ge- 
noegen terugzien op een welgeslaagde 
middag. 

Filmavond LKP Rotterdam 
Op Zaterdag 5 Oct. a.s. hopen wij in het Beurs- 
restaurant, Coolsingel, Rotterdam, den Sectieleider, 
van Borgerhout, van de Witte .Brigade „Fidelio", 
den heer G. Denbroeder, te ontvangen, welke be- 
reid werd gevonden de opnamen te vertonen van 
het bezoek der K.P. Rotterdam aan de Witte Bri- 
gade te Antwerpen en het tegenbezoek der Bel- 
gen aan Rotterdam. Tevens zal de heer H. Haan 
(Herman) ons zijn film vertonen, opgenomen tij- 
dens zijn verblijf in Afrika. Aanvang 20 uur pre- 
cies. Wij verzoeken jullie allen in eigen belang 
precies op tijd te zijn, daar wij slechts over 50 zit- 
en 50 staanplaatsen beschikken. Wie het eerst komt, 
die het eerst maalt. 
Wij verwachten en inviteren alle K.P.-ers en K.P.- 
sters uit Rotterdam en onmiddellijke omgeving. 

WIM 1. 
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ÉÉN DÊK HOOFDSTUKKeiM UIT.' 

Wist U dat er vóór de Voorloper op 
het Gedenkboek van de L.O.— 
L.K.P.-Stichting verschenen is, reeds 
18.000 exemplaren besteld waren? 
— Haast U en bestelt nog heden een 
exemplaar. Anders moet U wach- 
ten op  een  twe»do druk! 



'GQO^IACD 

ROELF,   HERBO. CORNEUS 
LOOY 

(Roel Nijsse) 
geboren te Alkmaar 15 September 1919. 
De zes weken krijgsgevangenschap, die 
Roel na de Duitse inval doormaakte, 
bekeerde hem zeer zeker niet tot de 
Nazigedachte. Toen hij in November 
1942 als Rijksveldwachter overging naar 
de Marechaussee trof hij het sleeht. 
Geplaatst bij een Naziman, had hij al 
spoedig een conflict, om principiële re- 
denen en verliet de Politiedienst. 
De oproep in Juni 1943 om weder in 
krijgsgevangenschap te gaan, deed hem 
onderduiken en zijn krachten geven voor 
de goede zaak. Hij sloeg zijn tenten op 
in Oostburg (Zeeland). 
Zijn onversaagd gedrag deed hem daar 
spoedig de naam verwerven van Jan 
Knock. Geheel alleen haalde hij het 
bevolkingsregister van Zaanslag leeg, 
de zak met bescheiden scheurde, zodat 
hij, telkens wanneer de patrouillerende 
moffen er niet waren deze nog bij el- 
kaar moest zoeken. De buit, die plm. 
70 kg. woog, vervoerde hij verder al-, 
leen, per rijwiel. , 
In de K.P. „Sander" werkte hij te Eind- 
hoven en omgeving, en was ook daar 
Qen trouwe en opgewekte makker. 
In de buurt van Baarle-Nassau, werd 
hij met enige leden van de K.P. „San- 
der" tijdens een wapentransport door 
S.S. overvallen. Met achterlating van 
wapens en auto konden ze ontsnappen 
onder een hagel van machine-pistool- 
vuur. 
In Augustus 1944 vertrok Roelf naar 
zijn adres in Amsterdam, om een op-, 
dracht in verband met de bevrijding 
uit   te  voeren. 
4 October d.a.v. overviel, bij een groots 
opgezette razzia,  de Grüne Polizei hem 
en   de   zijnen   ten   huize   van   zijn, a.s. 
schoonouders  te  Amsterdam. 
Een   paar   makkers   van   „Trouw",   Leo 
en   Jan,    Gerda   de     koerierster,    zijn 
schoonouders en a.s. zwager  Ferdinand 
werden naar  de Euterpestraat  en later 
naar   de   Weteringschans   vervoerd. 
Agnes, zijn verloofde, wist zich de  ge- 
hele nacht schuil te houden op hét ach- 
terbalcon  en  ontsnapte. 
In   October,. een  week   na   de   overval, 
werden Leo en Jan in Wormerveer op 
straat   doodgeschoten. 
24 October 1944 werden Roelf, zijn a.s. 
schoonvader   P.   Oosterheerdt,   tezamen 
met   27   anderen   in   de   Apollolaan   te 
Amsterdam  gefusilleerd. 
Een  goed   makker   ging   heen. 
Als   een  lijfwacht   bewaakte   hij   gewa- 
pend   de  echtgenote  van  een  van  zijn 
gearresteerde   vrienden,   toen   deze   in- 
formaties ging inwinnen bij de SJX over 
haar man. Zijn woord, dat hij gewapend 
binnen   zou   komen   indien   ze   binnen 
zekere   tijd   niet   terug   was,   was   geen 
holle frase. 
Wij allen, niet het minst zijn verloofde, 
en ouders  missen  hem. 
De    Heere   heeft   gegeven,    de   Heere 
heeft  genomen,   de   Naam   des  Heeren 
zij geloofd. 

JACQUES F. M. 

S. R. BEINEMA 
Sytze Roelof Beinema heeft 
in Dordrecht de basis voor 
het verzetswerk gelegd. He- 
laas heeft hij nooit geweten, 
hoe groot dit werk is ge- 
worden. 
Hij was er een van de „oude 
garde". Al spoedig na de ca- 
pitulatie in 1940 nam hij het 
werk van de „zeemanspot" 
ter hand. Later specialiseerde 
hij zich op het L.O.-werk, al 
vergat hij de „zeemanspot" 
niet. Als opzichter Ie klasse 
van het G.E.B, voor de bui- 
tendienst kwam hij met velen 
in de Alblasserwaard en Vijf- 
heerenlanden in aanraking; 
behalve geld wist hij voor de 
L.O. en de „zeemanspot" 
heel wat levensmiddelen 
naar Dordrecht te transpor- 
teren. Gedragen door een 
sterke geloofskracht, wist Bei- 
nema als districtsleider van 
de L.O. zijn medewerkers 
steeds te inspireren tot de 
goede strijd. Elke vergadering 
begon hij met gebed, waarin 
hij vroeg om „een wacht 
voor onze lippen", wanneer 
wij gegrepen zouden worden. 
Zelf heeft hij als eerste van 
ons de verhoring van dit ge- 
bed nodig gehad. In de vroe- 
ge ochtend van 18 April '44 
werd hij gearresteerd, verra- 
den door een onderduiker, 
dien hij had geholpen. 
Pogingen om hem te redden, 
hadden geen succes. Via 
Utrecht en Amersfoort werd 
hij naar Vught gebracht, waar 
hij op 11 Augustus '44 werd 
gefusilleerd; eerst een jaar 
later kreeg het gezin, dat hij 
had achtergelaten, hiervan 
zekerheid. Wij zijn Beinema 
dankbaar, dat hij ons op de 
juiste verzetshouding gewezen 
heeft. Juist door zijn scher- 
pe kijk op de zaken missen wij 
hem   nu   zeer. 
Nooit zullen wij, oud-ille- 
galen van Dordrecht, en ook 
velen daarbuiten, Beinema 
vergeten. M. A. v.  W. 

^^0^ 

BERNARDUS DE VRIES 
„Ben". (geb.  19-6-'18). 

Een nauwkeurige beschrijving geven van 
Ben's illegale loopbaan is voor zijn 
K.P.-vrienden niet goed mogelijk, om- 
dat hij die grotendeels in dienst van de 
Staatspolitie te Den Haag heeft door- 
gebracht. Later kwam hij bij de Par- 
ketdienst te Rotterdam, vanwaar hij 
omstreeks begin Juni 1944 onderdook, 
om zich geheel in actieve dienst te ge- 
ven voor het gewapend verzet. 
Als geboren Fries was dit steeds zijn 
oprechte wens: Mede de knokploegen 
te mogen vertegenwoordigen in het 
„Heitelan". 
Gedreven door zijn vaste wil en ondub- 
belzinnig vertrouwen in onze gerecht- 
vaardigde strijd heeft Ben de volle 
consequenties daarvan aanvaard. Nog 
hoor ik hem antwoorden — na eerst 
grondig getest te zijn door nu wijlen 
Krijn v. d. Helm — „ik wil zelf actief 
meedoen, om het niet langer anderen 
alleen te laten doen". En we wisten 
het, dat Ben niet langer de wapenrok 
kon dragen onder een Nazi-superieur, 
en deze uniform dan ook onverzettelijk 
begeerde te verwisselen met die der 
K.P., desnoods met inzet van 'zijn nog 
zo jonge leven. Voor Koningin en Va- 
derland te vechten noopte hem afscheid 
te nemen van zoveel wat hem lief en 
dierbaar was en ook zijn trouwplan- 
nen werdep hierdoor tijdelijk op zij 
gezet. 

Helaas h'ebben wij Ben niet zo lang in 
K.P.-yerband mogen bezitten, daar hij 
midden in zijn gevaarlijk werk op 15 
Juli 1944, na eerst een verwoed ge- 
vecht met den vijand te hebben gele- 
verd, werd gegrepen." 
Wetende, dat Ben een geduchte tegen- 
stander was, heeft de vijand hem niet 
gespaard. De arrestatie van Ben werd 
een geduchte klap voor de Friese ille- 
galiteit. Mede van hem en zovele ande- 
ren werkers uit Friesland werd op 18 
Augustus 1944 de Vughtse bodem door 
offerbloed voor vrijheid en recht ge- 
drenkt. 
Hij heeft bewezen een goed strijdmak- 
ker te zijn geweest tegen den overwel- 
diger van ons Vaderland, Daarom zal 
Ben de Vries steeds in onze gedachten 
blijven. 
Een - gevangengenomen makker ging 
van ons heen, een verlosten makker 
hopen wij weer te zien in het Vader- 
huis. 
De Heere is recht in al Zijn wegen 
en werken. Zijn rijke vertroosting zij 
Ben's vader en verdere familie steeds 
nabij. 

WIM. 

KESTEREN 
Dinsdag 17 September j.1.' 
des namiddags om plm. 5 uur, 
juist twee jaren na de dag, 
waarop van Zanten en zijn 
mannen zich gereed maak- 
ten om mee de» laatste stoot % 

aan de bevrijding van dit 
gedeelte van de Betuwe te ge- 
ven, hadden zich op het kerk- 
hof alhier de familieleden^ 
medewerkers en andere vrien- 
den van wijlen Johannes van 
Zanten verzameld om een 
krans te leggen bij het op zijn 
graf geplaatste monument. 
Dit monument bestaat uit een 
afgeknotte zuil van circa 2 
meter hoogte, waarop op plm. 
V2 meter van boven de beel- 
tenis van van Zanten is uit- 
gehouwen. De zuil is ge- 
plaatst op een vierkant voet- 
stuk, waarop aan de voor- 
zijde een wit marmeren plaat 
met inscriptie is aangebracht. 
Boven deze plaat zijn twee 
regels van het Wilhelmus 
gegraveerd en wel de woor- 
den: 

„Den Vaderlant getrouwe, 
Blijf ick tot in den doet". 

Om het graf is een hek ge- 
olaatst van kunstsmeedwerk. 
Het geheel maakt een wei- 
verzorgde indruk, massief en 
strak, zoals het leven van van 
Zanten speciaal in de bezet- 
tingstijd was. Aan de afwer- 
king is de zorg besteed, die 
van goede kunstenaars mag 
worden verwacht. 
De vice-voorzitter van de 
KP. Bob herinnerde in zijn 
toespraak aan het vele werk 
(overvallen, verzorging on- 
derduikers etc.) dat van Zan- 
ten in het belang van ons 
had verricht en stelde de te- 
genwoordig zo vaak gehoor- 
de vraag of het gebrachte 
offer niet tevergeefs was ge- 
weest. Het zou er treurig met 
ons land uitzien, wanneer er 
geen mensen meer gevonden 
werden, die dit offer willen 
brengen. Tenslotte, de mens 
wikt, maar God beschikt en 
spreker zag ook hierin Zijn 
ondoorgrondelijke leiding. 
Met het „Onze Vader" be- 
sloot I^pb zijn toespraak, na 
Mevr. van Zanten opgewekt 
te hebben de nog overleven- 
de medestrijders op de hoog- 
te te houden van haar moei- 
lijkheden, opdat deze vrien- 
den haar en haar kinderen, 
zoveel als in hun vermogen 
ligt terzijde kunnen staan. 
De heer Sybrandts voerde 
het woord als vriend en mede- 
werker van den overledene, 
waarna de heer J. v. Zanten 
namens de familie de aan- 
wezigen dankte voor de eer 
zijn broer bewezen en tevens 
de ontwerpers van het monu- 
ment, voor de wijze',,,waarop 
zij zich van de opdracht van 
familie en vriendéii hadden 
gekweten. S. 



Wie kan inlichtingen verschatfen? ADVERTENTIES 
724 Wolter de Blauw, 

roepnaam ook Wou- 
ter, geb. 18 Oct. 1912 
te Den Haag, beroep 
ambtenaar bij de CCD, 
wonende Regentesse- 
laan 78, Den Haag, 
signalement lang pl.m. 
1.63 M., donker blond 
haar, slank gezicht, 
zware zwarte wenk- 
brouwen, bruine ogen, 
mooi gebit, waaraan 
1 ondertand mist. Kle- 
ding bij arr.: plusfours in lichte kleur, lichte 
wollen kouseil, donkergrijs colbert, witte pull- 
over, van schapenwol, bruine overjas, bruine 
wollen shawl, nieuwe lage bruine schoenen, 
en waarschijnlijk zonder hoed, gearr. te Den 
Haag door de SD op 15 Febr. 1945 ten huize 
van de fam. van Maastricht, Ellekomstr. 52, 
overgebracht naar Oranjehotel te Schevenin- 
gen, vandaar van 6 op 7 Maart 1945 vervoerd 
naar Amersfoort. Verder niets meer bekend, 
misschien naar Neuengamme vervoerd. 

725 Petrus Johannes Bo- 
gaert; geb. 23 Jan. 
1922 te Terneuzen, 
beroep automonteur, 
gewoond hebbende Su- 
matrastraat 147II te 
Amsterdam.    In    April 
1943 door de Duitsers 
naar Bremen vervoerd, 
daar tewerkgesteld bij 
de Fokkewulffabrie- 
ken. Vandaar uit naar 
Blexen in Oldenburg 
(D.). Het laatste be- 
richt Sept. 1944 uit Gem. Lager Blexen, Ver- 
waltung D.A.F. W.L. 47.37.20,1, Nadien niets 
meer vernomen, 

726 D. M. R. H. Kroon, spionnagedienst verricht 
omtrek       Amsterdam- 
Haarlem,      Vermoede- 

. lijk hoofdkwartier in 
Utrecht. Gearr. 9 Dec. 
1944. Gefusilleerd 7 
Jan. 1945 geljjk met 
j. van Hangsleden- 
Houwert. Gewerkt met 
Strijbos (Roskam) ver- 
moedelijk uit Utrecht. 
Kroon is begraven op 
het Eregrafhof Over- 
veen op 27 November. 
Bij welke organisatie 
of groep is hij geweest? 

RECTIFICATIE: 
722 Jean, Joseph, Leonard Ceysens, geboren te 

Armant (Egypte) 22 November 1910, wonende 
Egypte, Alexandrië, Fabrik Salonici. Gedropt 
in België op 22 De- 
cember 1942 bij Wa- 
terloo (Belgische LD.) 
17 Maart 1943 te 
Besanijon gearresteerd 
op weg naar Zwitser- 
land (Engeland). Fe- 
bruari 1944 naar 
Vught, Registratienum- 
mer   9377   Blok   15A. 

Verrichtte     aldaar 
schrijverswerk   en   was 
Tolk.   Half   Augustus 
1944 naar    Oranien- 
burg? plm. 2 dagen. Concentratiekamp Lybe- 
rose plm. 5 maanden en daarna te Belsen tot? 
Hij is gestorven. Nadere gegevens worden ver- 
zocht. Schuilnaam Carol. Signalement: Haar: 
donkerblond en krullend, ogen: grijsblauw, uit- 
stekende jukbeenderen, brede nek, sportief fi- 
guur, witte tanden (grote), rechte kin, gewelfd 
voorhoofd, grote oren, 

OPROEP 
Het wnd. Hoofd van de Politieke Recherche 
Afdeling Amsterdam, verzoekt inlichtingen 
omtrent BRUNO BAREND VLUGT, geb. IS 
Maart 1917, te Amsterdam, gewoond heb- 
bende: Waalstraat 89 te Amsterdam, die 
thans gedetineerd is te Den Helder. Hij zou 
van 1942 tot 1943 werkzaam geweest zijn 
bij de Fa. Lippman, Rosenthal &. Co., en van 
1943 tot het einde van de oorlog bij de 
Sicherheitsdienst; tevens was hij werkzaam 
bij de „Jüdische Auswanderung". 
Zij, die inlichtingen kunnen geven, dienen 
zich te vervoegen aan het bureau van de 
P.R.A. aan de Herman Heyermansweg 
Nr. 20 te Amsterdam-Zuid. 

Het   Wnd.   Hoofd   van   de 
Politieke Rechenche, 
Afdeling Amsterdam, 
S. v. d. WIND. 

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

Getrouwd: 

Majoor  P.  M.   CAMMAN  (Piet  7) 
020105000 

Ie Afd. Art. K.L. 
S.E.A.C. 

en 
HANNY  M.   P.  MANSSEN 

Bandïng  j  17  SePtemb-  ™- 
Ondertrouwd: 

H. L.  OFMAN 
(Blonde   Henk.   Gijs   m.   d.   K.P.) 

* en 
DICK VAN DER WOERD 

Huwelijksvoltrekking O.V. 8 October 1946 
te  1.30 uur. 
Kerkelijke bevestiging in de Ger. Kerk te 
Barneveld door den Weleerw. Zeergel. Heer 
Dr. S. P. Dee te Rotterdam. 
Rotterdam, Bergschelaan 172 B. 
Barneveld, Langstraat 26. 
Toek. adres: Claes de Vrleselaan 175 a te 
Rotterdam. 

God verblijdde ons met de geboorte van 
een  dochtertje,  daf wij 

N ANITA 
noemden. 

Ant. Mulder 
M.   A.   Mulder-v.   d.   Kleyn. 

Halfweg, S September 1946, 
Wilgenlaan 111. 

Wie helpt oud-K.P.-er, gehuwd, 30 jaar, Ger. 
Godsdienst, die November uit mil. dienst 
komt aan een betrekking. Bij landbouwer 
of iets dergelijks. Kan uitstekend met paar- 
den omgaan, alle boerenwerk verstaande. 
Altijd op groot bedrijf geweest. Goede ge- 
tuigschriften staan hem ten dienste. Huis 
moet disponibel zijn. Brieven onder nr. 261 
a. d. blad. 

Zieke, vraagt schaakbord met stukken, wie 
wil hem helpen? Gaarne bericht aan: J. 
Hoekstra, Sanatorium „Sonnevanck", Har- 
derwijk. 

Jongeman, oud-K.P.-er, 25 jaar, zag., zich 
gaarne^geplaatst als bedrijfsleider in "laijd- 
bouw- of tuinbouwbedrijf, omgeving Amster- 
dam, in bezit van diverse diploma's. Brie' 
ven onder nummer 262 a.d. blad. 

Stoffeerders en meubelmakers. 
Zij, die tengevolge van hun illegale werk 
in hun vakopleiding ten achter zijn geraakt, 
garanderen wij een prima opleiding. 
R. Jonkman &. Co., Tel. 66 te Enkhuizen. 

Jongeman, gehuwd, 31 jaar, zag zich gaar- 
ne geplaatst als vertegenwoordiger, onver- 
schillig welke branche. Goede verkoop- 
kracht, prettig voorkomen. Brieven onder 
nr.  266 a.  d.  blad. 

Gevraagd een dienstmeisje in klein gezin te 
Amsterdam van 8-5 uiir. Sal. ƒ 16.— per 
week. Brieven onder nr. 264 a. d. blad. 

Oud-L.O.-er, leeftijd 20 jaar, zoekt levens- 
positife, opl. MULO, typen, enige jaren er- 
varing, kan goed met mensen omgaan, van 
goede getuigschr. voorzien, vrij van mil. 
dienstplicht, in bezit van rijbewijs B. Graag 
betrekking in de buitendienst als vertegen- 
woordiger, controleur, of hiervoor in op- 
leiding. Noorden des lands. Brieven onder 
nr. 265 a. d. blad. 

Gevraagd: flinke stoffeerder, bekend met 
alle werkzaamheden op het gebied van 
meubel- en woning-stofferen. Kosthuis aan- 
wezig. Brieven aan de Firma S. Meyer, 
Woninginrichting te Heerde (Gld.). 

Gevraagd een nette, verstandige huishoud- 
ster, leeftijd 30 tot en met 45 jaar, die all* 
werkzaamheden kan verrichten ten huiz» 
van alleenstaande, nette persoon, Herv., 
44 Jaar. Chr. beginselen. Brieven onder nr. 
263 a. d. blad. 

Wist U dat 2 
 een  ambtenaar van  het  Distributiekantoor  te 
Ede op een mededeling van een oud-illegalen wer- 
ker, dat hij drie fietsen gedurende de bezetting bij 
het verzetswerk had verspeeld ten antwoord gaf, 
dat de oud-illegale werker dan maar niet zo stom 
had moeten zijn, om bij het verzetswerk te gaan, 
... .in de bezettingstijd voor de overgang van de 
Barendrechter brug een Ausweis nodig was.... 
.... deze door de illegaliteit werd nagemaakt.... 

....een van de jongens met deze nagemaakte 
„Ausweise" naar den Ortskommandant ging om 
ze te laten verlengen.... 
.... de vrijstellingen ook inderdaad officieel ver- 
lengd werden.... 
.... deze jongens prompt aan de Barendrechtse 
brug werden „eingesperrt" omdat de verlenging 
vals was.... 
 tijdens de bezetting 11 agenten en 2 inspecteurs 
van politie te Schiedam in het politiebureau wer- 
den betrapt wegens het luisteren naar een verboden 
zender?^ 
 al deze mensen door dit verraad omgekomen 
zijn in Duitsland? ; 

LEZERS, REDACTIE, INDIË-ACTIE 
Door middel van de afd. Sociale Zorg van het Ne- 
derlandsche Roode Kruis, zenden we sinds begin 
Juni '46 duizend exemplaren naar onze jongens in 
Indië. 
Dit aantal is als volgt verdeeld: 
500 exemplaren bestemd voor de Landmacht. 
250 exemplaren bestemd voor    de    hospitalen    en 
Mil Tehuizen. 
125 exemplaren bestemd voor de Marine en Mari- 
niers Batavia. 
125 exemplaren bestemd voor de Marine en Mari- 
niers Soerabaja. 
Iedere lezer begrijpt dat deze aantallen onvoldoen- 
de zijn. Het is dan ook geen wonder dat we dage- 
lijks noodkreten om goede lectuur en vooral om 
„De Zwerver" ontvangen. 
Individuele verzending per luchtpost is nog steeds 
onmogelijk omdat ons blad 25 gram weegt en al- 
leen brieven tot een gewicht van 20 gram toege- 
laten zijn. Enige mogelijkheid zou zijn om ons blad 
doormidden te snijden en aan al de jongens weke- 
lijks 2 brieven ieder inhoudende een halve „Zwer- 
ver" toe te zenden. Deze methode is finantieel on- 
uitvoerbaar wegens porto etc. 
Indien het aantal van 1000 ex. per week opgevoerd 
wordt tot 4 a 5000 exemplaren, dan hebben we een 
voldoend aantal, volgens insiders bereikt. 

Van verscheidene van onze abonné's hebben 
we voor deze actie reeds een bijdrage "ontvangen of 
een bericht dat we voor hun een extra abonne- 
ment voor onze jongens noteren mochten. 
A's aduerblijvende L.O. en K.P.-ers is voor ons 
de plicht um te zorgen dat onze vrienden in Indit 
zich niet als een vergeten leger gaan beschouwen. 
Later wt ze door onze daden laten weten, dat wij 
hen niet in de steek gelaten hebben en zorgen dat 
het moreel van onze troepen in hdië op een hoog 
peil blijft. 
Aan U ligt de daad, drie duizend of meer van 
onze abonné's hebben we nodig om dit plan te 
verwezenlijken. Mogen wij van U een spoedig ant- 
woord ontvangen? dan kunnen we reeds volgende 
week ons aantal verhogen, 
Bii voorbaat onze hartelijke dank. 

. BOB. 

VERANTWOORDING INDIE-ACTIE. 
Transport 82,— 
Mej. B. te A. _                      1,50 
G. S. te N. •                                           5,— 
A. H. te R. 1 — 
G. S. te D. 10 — 
L. M. B. te K. 2,50 
H. M. te V. 5 — 
Mej. B. G. te R. •               2 — 
S,-.C. v. W. te A. 4,50 
G. v. L. te D. 2,50 
A. J. te R. 1,50 
L. de V. t€ Z. ,                           2,50 
A. F. B. te D. #                          2,- 
F. H. K. te H. 1,50 
H. G. te E. 2,50 
Mej. W. A. v. N. te L. 3,— 

a 
c 

6 
8 

Totaal 21 Sept. 1946 129,— 




