
5 APRIL 
1 9 4 7 
No.14 
3eJAAP.GANG 

Weekblad 
der LO-LKP-Stichting 

LANDELIJ°K~ ORGANISATIE VOOR HULP 

\ 

DE POLITIEK, TOEN EM MU 
door AB WOLTING ( WELKE KOERSVERANDERING?) 

N A de bevrijding heeft de leiding van 
de LO-LKP de oud-illegale werkers 
geadviseerd zich niet te bundelen, 

maar zich in de politieke partijen op te los· 
sen en zo temidden van ons vo!k te gaan 
staan. 
Dit advies is in Holland meer algemeen op· 
gevolgd dan In het Zuiden en het Oosten. 
Nu, na twee jaar, is het naar mijn mening 
van belang opnieuw ons standpunt te be
palen, want in de politiek zijn veel dingen 
niet gegaan zoals het hoorde. Hiermede be
doelen we de partijen in hun dagelijks op
treden, want we zullen in dit blad zo wei
nig mogelijk treden in een beoordeling van 
de partijpolitieke standpunten. Ik meexv 
zelfs, dat het Bestuur van de LO-LKP·Stich
ting geroepen is, zijn advies van destijds te 
heulen. En wel in deze zin, dat het: 
1. gewenst is voor oud-illegale werkers, 
die lid zijn van een bepaalde politieke 
partij, contact met elkaar op te nemen, voor 
gezamenlijke activiteit in dfe partij, betref· 
fende bepaalde zaken en . 

~-=--L -2.. van belang is, dat de LO-UP (als reiinie) 
een zakelijk Terband met de gebundelde 
illegaliteit sluit bij bepaalde acties en za
ken. 

Waarom. deze 
tussenoplosaing ? 

Afgezien van het historische feit, dat oud
strijdersgroepen vervallen in ontevreden· 
heid en particularisme, is het toch vooral 
zo, dat wij als democratische burgers lid 
horen te zijn van een politieke partij. Daar
om willen we in wezen niet veel meer dan 
een uitbreiding van het vroegere advies. 
De oud-strijdersgroep is een vorm van 
isolement, die om staatkundige invloed uit 
te oefenen, daartoe als zodanig niet ge
schikt is. 
De recente historie heeft bewezen hoe men 
het tevergeefs probeerde. De vriendschaps
banden en het gezamenlijk in geestelijk èn 
materieel opzicht willen zorgen voor de 
oorlogsslachtoffers, dat ts in hoofdzaak het 
werk, hetwelk ligt in de lijn van oud-strij
ders en reünisten-organisaties. Maar hier
aan moet als taak nog toegevoegd worden: 
geestelijke en blatorlache bezüuûng op het 
verleden, vooial op het recente verleden, 
waarin we als volk leden en streden. Dit 
laatste kan alleen maar vruchtbaar geschie
den in een politieke partij, omdat die zo• 
danig gefundeerd is, dat een eenheid ver
kregen kan worden en men ronduit van 
zijn (politieke) overtuiging uit, kan spreken. 
Dan alleen zullen waarheid en waarachtig
heid kunnen bloeien. Zoals onze v-aderen 
en wij ons bezonnen op de 80-jarige oorlog, 
zo moeten wij dat nu ook doen op de laat
ste vrijheidsstrijd van ons volk. 
De harde werkelijkheid, dat de oud-illegale 
groep·en in politiek opzicht weinig of niets 
betekenen, moet voor ons allen aanleiding 
zijn, daaruit onze conclusies te trekken. De 
berechting en de uitvoering van de vonnis
sen bewijzen, hoe weinig de politieke par· 
tijen zich gelegen laten liggen aan recht
vaardige eisen van de vroegere illegaliteit, 
al heeft de Eerste Kamer een ernstige po
ging gedaan om iets goed te maken. 

Bovendlen hebben de oud-illegalen bif bo
vengenoemde zaak een ernstige fout ge
maakt, zij het dan, dat zij een logisch ge
volg is van hun isolementsstandpunt. 
Zij hebben zich teruggetrokken in eigen 
groep en niets vermocht het volk met 1lch 
mee te krijgen, met dat volk op te trekken 
en zo samen de regering de waarheid te 
zeggen. In dit opzicht kunnen we iets leren 
van onze Zuiderburen, de Belgen. Toen het 
ook daar verkeerd ging met de berechting, 
hebben zij de hoofden bij elkaar gestoken en 
door plakkaten en optochten de regering 
wakker geschud. En evenals in de bezetting, 
schaarde het volk zich achter de verzetsbe
weging. Maar dat kostte ook nu weer moeite 
en grote, geestelijke inspanning om door 
overtuiging het volle te winnen. 
Omdat de LO zich voorheen beschouwde als 
de "kernorganlsatle", daarom had het ook 
nu op de weg van haar Stichtingsbestuur 
gelegen, om op te treden, getrouw aan een 
zinvolle, historische roeping. Want het 1s 
niet zo, dat de polltieke partij àlles is, lnte• 
gendeel. Hoe vaak schieten deze niet te kortl 
En dan moet van 011eeren op de burger in 
't geweer komen. 
Een gezond nationaal leven leent dan ook 
daartoe geëigende nationale acties, al1 het 
volksgeweten om des rechts wille· veront. 
rust wordt. Nu had men in België het voor
deel. dat ieder had gezien, boe de verraders 
uit de eerste wereldoorlog ook ln de laatste 
weer actief waren. Nu is rechtspraak niet aJ. 
leen een zaak van zelfbescherming in natio• 
nale zin, maar vooral, waar zoveel bloed 
wreed vergoten 11, een rechtstreekse God
delijke opdracht. Laat deze zaak ons dus 
diepe ernst wezenl 
Geleerd door de ervQrlng, moeten wl zeg
gen. dat de gebundelde illegaliteit, zowel 
als de in reünie-verband georganiseerde 
oude groepen op hun hoede moeten zijn. 
Want als wiJ ons bezinnen op de jaren, 
die achter ons liggen, dan klemt dit des 
te meer. 
Immers, velen van ons zien die tijd geken
merkt door: 
- het ,tellen TCIII cl• geloofsdaad, onge
acht de ult1lag, 
- en een verschuiving naar de g~meen· 
1chap in goed-natloncde zin. 
Het is onze opdracht deze geestelijke oor
logswinst te behouden; deze goede zaken 
mogen we '?liet zonder slag of stoot verlo
ren doen gaan. En dat gebeurt als de 
politieke p,artijen zo doorgaan. Daar komt 
nog bil, dat er mensen zijn, die door dik 
en dun tegen de oude "illegaliteit" zijn. 
Al deze feiten nopen tot maatregelen. 
Het advies van vlak na de oorlog was 
van een te ideale opvatting der toekom. 
stigt! ontwikkeling uit gegeven. Willen we 
onze taak verstaan, dan is het nodig op
nieuw aan te pakken, opdat niet vele goede 
dingen uit ons volksleven verloren zullen 
gaan. Ook om te voorkomen, dat de oude 
illegaliteit zich zal ontwikkelen in een on- of 
antipolitieke richting of van ons querulanten 
en murmurerende lieden zal maken, die niet 
meer tot constructief handelen in staat zijn. 
Om al deze redenen is een nieuwe oplos
sing - zij het een tussenoplossing - nood
zakelijk. Bij dit alles is het van belang de 
politieke ontwikkeling van de laatste jaren 
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na te gaan. Dan zien we, dat vrienden van 
ons uit de illegaliteit - vooral op persge
bied - vaak tegen landgenoten en regering 
een toon aanslaan, alsof ze nog tegen de 
moffen schrijven en vechten. Soms wordt 
getreiterd en geërgerd, zodat het eigen
menselijke en het partlc11lari1me het gezond 
nationale en wat erger is, de roeping te. 
genover den medemens, verdringen. 
We denken hierbij aan "het oudste illegale 
blad", dat bepaalde kerken iedere keer 
weer aanviel, terwijl het zijn ontplooiing 
destijds aan leden van die kerken had te 
danken. Dit nog daarlatende, dan is het 
toch duidelijk, dat een verantwoord en door 
gebed gedragen spreken, vooral geschie
den moet van de ene kerk uit tot de andere. 
Een andere vriend van ons liet zich gaan 
en ging o.t. tegen het Se gebod in, toen hij 
een hoo!l regeringspersoon: Willem de Pra
ter noemde. Daarbij hem disqualificerende 
In vergelijking met den Vader des Vader
lands. 
We betreuren deze dingen zeer en het blijkt 
dus, dat er tussen de uit het verzet voort. 
gekomen politici en de oude illegaliteit, op 
punten waar dat niet nodig was, verwijde
ring is gekomen. 
We denken hierbij ook aan het artikel in 
.,De Zwerver" over onze soldaten (vrijwilli
gers) in Indië, die spoedig zullen terugkeren 
en die een kans moeten krijgen om bijv. in 
de Grote Oost een baan te vinden. In ge
noemd artikel werd een dringend beroep 
gedaan op de politici om voor onze oude 
vrienden op te komen. 
Het is algemeen bekend, dat er velen zijn, 
die gaarne daar in Indiê willen blijven. 
Toen het er om ging de Stoottroepen in het 
leven te roepen, wist men de LO-LKP wel 
te vinden en wanneer er nu, ondanks ons 
verzoek in ,,De Zwerver", niets gebeurt in 
deze richting, dan moet het bestuur van de 
LO·LXP·Stichting ook daar optreden! 
Deze dingen in de politieke ontwlltkeling, 
waarbij niet voldoende rekening werd 
gehouden met het nationale of met bijzon. 
dere levenskringen, bloeiend in ons v0Uc1-
leven: zijn nog niet de zaken, die ons het 
meest verontrusten. 
Want dan denken we aan een bekend ille
gaal pamflet, waarin de redacteur .openliJk 
schuld beleed in die donkere dagen voor 
de bevrijding, toen God onze reddl.ng al 
maar uitstelde. We wisten, dat in politiek 
opzicht de mogelijkheid bestond tot groter 
eenheid en 66k, dat we vóór de oorlog in 
sociaal en economilch topz!cht tekort wa
ren geschoten en dit werd toen openhartig 
erkend. 
We waren ervan overtuigd, dat politlek in 
deze geest geloofspolitiek zou zijn, hij stond 
in het teken van de ootmoed en van de 
zelfverloochening en daardoor in het teken 
van het kruis. Het was zonneklaar, dat er 
nà de oorlog ook zo'n politiek gevoerd 
moest. worden, wilden we onze roçping ge
trouw zijn. Immers God had ona allen als 
volk geoordeeld in rechtmatigheid (Ps. 9). 
Na de oorlog zijn we echter diep teleurge
steld, omdat ons geloof en ons geweten ge
weld werd aangedaan. 
In de eente plaats kwam er géén eenheid 
van bepaalde groepen. 
Wat erger is, zonder slag of stoot van be
tekenis werd deze principiële eis, die eerst 
zeer terecht was gesteld, weer prijsgege. 
ven. In plaats van geloofspoliticus werd 
men weer mogelijkheidskunstenaar (uitdr. 
is van Dr. Berkhof) en opportunist. In plaats 
van zelfverloochening was er zelfhandha
ving. Dit laatste · bleek ook uit het aantal 
hele en halve (partij)banen en commissie
taken, die men bezet hield, daardoor een 
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nlje ontploo1Jng van krachten uit het •olk 
opkomend, tegenhoudend. 
In de tweede plaats aloot men na de oorlog 
de ogen voor elke concrete ac:hald op so
ciaal, politiek en economisch terrein en had 
men geen oog voor dè ontwikkeling, die 
plaats greep door de verschuiving naar de 
gemeenschap in goed-nationale zin. Zo ver
klaarde een vertegenwoordiger van een 
partij, die sterk verantwoordelijk gesteld 
moet 'worden voor het vooroorlogse beleid, 
dat het niet nodig was iets belangrijks uit 
die tijd als fout te erkennen. 
Deze ontwikkellng is -funest 
Omdat het berouw en de bekering, die wlj 
op het oog hebben, zeker moeten leven in 
de kerk. daarom moeten we een oplossing 
mede in 'die richting zoeken. 
Reeds éénmaal eerder werd een periode van 
sterk Nederlands leven door kerkewerk" 
ingeluid De ' kerk was een sti~~lans, voor
al in het begin van de betettlng. Toen 
schreef Prof. Schilder zijn profetische arti
kelen, Dr. Koopmans het pamflet ,,Bijna te 
Iaat" en andere dienaren van Christus' kerk 
kwamen in Utrecht samen om te zeggen 
,.wat we wel en wat we niet geloven". 
De kerk kon de stoot geven, maar de prac
tlsche verwerkeliJkiug zal in de politieke 
partijen moeten gebeuren. Daar Is het: 
te. van belang, dat de kerk weet, dat er 
verontrusting is over de gang van zaken en 
2e. Indien deze dingen, door de bezinning 
op het recente verleden, wel leven in krin
gen van oud-illegalen, dan moeten ziJ,,1on. 
der- uitsluiting van anderen, in die polltllce 
partijen contact met elkander opnemen. 
Door manifesten, brochures en een goed 
gelelde activiteit is het mogelijk z'n stem 
te laten horen. 
We denken aan het feit, dat men door so
ciale" vergelijkingen en statistieken tegen
over de 19e eeuw zijn geweten probeert 
gerust te stellen over de vooroorlogse toe
standen. Maar dit ls beslist onjuist en past 
In een systeem en schema, waarbij men 
verpolitiekt is en alleen maar ziet naar de 
partij-politieke verhoudingen en eigen 
deugden en eigen verleden. Ook het volle 
Israël beriep zich op Mozes, de wet en de 
profeten, maar zag zijn roeping niet in die 
bepaalde tijd, toen Jezus kwam. Dit slechts 
ter algemene waarschuwing. 
Waar liet om gaat la ecbter ome •erant
woordelijkheld te zien lil een bepaalde tild 
en zljn mogelijkheden te beoordelen aan de 
hemd •an de toenmalige werkelijkheid. 

En wat zien we dan vóór de oorlogt 
Gemiddeld een 400.000 werkelozen, die ons 
land geestelijk, moreel en nationaal zo zeer 
verzwakt hebben. hetgeen we nu eerst besef. 
fen bij 't lezen van de Tribunaal-verslagen. 
Als er een ,reçl.en tot barmhartigheid is voor 
de regering en voor ons tegenover de poli
tieke gevangenen. dan ligt hij, naar mense. 
hjke verhoudingen gezien, vooral hier op 
sociaal en niet te vergeten economisch 
terrein (Drentse N.S.B.-ersl). 
Naast deze ellende zien we tegelijk een 
weelde en zatheid, die op zichzelf al een 
aanklacht waren, maar tot een beschuldi
ging worden door de feitelijke tegenstellin
gen van die dagen. 
1Door dit alles was er een gebrek aan daad
kracht, waardoor •t plan Westhof en de 
goede dingen uit het plan van de arbeid 
door de onnationale en zieke, politieke ver
houdingen niet werden uitgevoerd 
In de oorlog hebben we op het verzet3ter
rein gezien hoe duizenden naar voren kwa. 
men, want ze konden zich ontplooien, om. 
dat er veelzins democratische zin en gelijke 
kansen waren. 
En waarom nu ook niet meer gelijke kq;nsen~ 
Voor de oorlog- "Stond men practlsch eén 
ongebreideld particulier initiatief voor, zo. 
doende de zonde- en mammonmacht ont
kennende, waardoor Wt: in de oorlog en 
ook nu nog ln materialisme vastzitten, zó 
groot, dat zelfs (of Juist) de christenen niet 
in staat zijn de kracht èn de krachten te 
leveren voor goed onderwijs aan de kin
deren van ons volk èn niet zorgen kunnen 
voor de geestelijke verzorging van onze 
soldaten en de kerk in Indië. 
We moeten oppassen niet onbillijk te wor
den en de goede dingen ult het oog te 
verliezen. 
Maar omdat al deze dingen verzwegen 
worden, is het nodig ze duidelijk te zeggen. 
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Van Un onzer lezers ontving-en wij een schrijven, waarin hij de aandacht vestigt 
op de novelle "De Ontmoeting", welke in de boekenweek vao l tot 8 Maart nls 
Geschenk 1947 werd aangeboden. Dit werkje. dat werd uitgegeven door de Ver
eniging- ter bevordering- van de belangen des Boekhandels, speelt in de kringen 
van de illegaliteit en onze briefschrijnr meent, dat het geschreven is "om de ille
galiteit door het slijk te halen". 
Wij hadden reeds de eer van deze "ontmoeting" en koodeo oa lezing van de be
wuste brief het standpunt van den schrijver niet delen. Zelfs niet na een herlezen, 
waardoor veel wat bij de eerste maal aan deo lezer voorbijgaat, zich duidelijker 
aftekent. Eo toch bracht deze hernieuwde kennismaking vele teleurstellingen., want 
ze heeft ona niets nieuws regcvcn. Wij hebben niets en niemand ontmoet, ondanks 
de veelbelovende titel. .••.• 
"De Ontmoeting" is het verhaal van een jongen boer, Maurits, die io de rustige 
regelmaat van z~jo ,;czin en zijn werk in aanraking komt met een verzetsgroep. Na 
enkele malen piloten geherbergd te hebben, wordt hij in de groep opgenomen en 
ontmoet tenslotte op een vergadering een meisje, een koerierster - Mai:garetha -
tot wie h{j zich op onverklaarbare wijze voelt aangetrokken. Ook zij met haar veel 
ruimere levenservaring en ontwikkeling, door haar werk gewend aao de omgang 
met veel mannen, ontdekt, dat zij nog nooit io een dergelijke, geestelijke verhou
ding tot een mao heeft gestaan. Het grote verschil tussen hen beiden beperkt de 
kennismaking dan ook tot deze ,:ccstelijke spanning. Door verraad wordt Maurits 
gearresteerd en na verloop van enige maanden weer losgelaten. Hij komt te weten, 
dat het Margaretha is, die zijn loslating beeft weten te bewerkstelligen. Dit treft 
hem diep, Ihaar het verandert aao hun omgang, die z:ich overigens beperkt tot zo 
nu en dan een ontmoeting in cco samenkomst van de groep, niets. De verrader 
blijkt ééo van de eigen m~n,cn te zijn. Hij wordt voor een eigen tribunaal gevon
nist co doodgeschoten. Als de bevrijding zich reed, met het ver verwijderd ge
dreun van een naderbij komend front aankondigt, trekt Maurits er op uit en sabo
teert, waar hij maar kan. In de ,;roep is men echter ongerust, dat hij in zijn over
moed te ver zal gaan en daar niemand gemist kan worden, sturen zij Margaretha 
om hem te zoeken. Zij vindt hem op de 1poorbaao, waar hij bezig is de rails op te 
breken. Het is echter reeds te laat, want een. viertal patrouillerende moffen heeft 
hem ontdekt en ~j sterft onder de slagen van buo geweerkolven. Juist als Marga
retha, die dicht bij ia gekropen ~ allca heeft gezî_cn." haar pistool opheft, ziet 
ééo van de moffen haar en schiet haar neer. Zo sterven zij beiden. 
Het is niet aan ons om dit verhaal op z:ijn literaire waarde te schatten, zoals het 
ook niet op onze weg- li,;t om te beoordelen in hoeverre het psychologisch verant
woord is; wat ons interesseert is de factor vcnct. 
Maar zoals wij tevergeefs gewacht hebben op eco verrassende ontmoeting io het 
totale verhaal, zo is deze ons ook aan de vcrzetszijde onthouden. Men is er eigen
lijk niet eens zeker van of de schrijver het verzet alechts als bijzondere achter
grond voor de ontmoeting heeft willen gebruiken - in dat geval zou het décor te 
bont geschilderd zi,in - of dat hij het wel degelijk in één vao zijn vele problemen 
heeft willen behandelen. Hoc het zij, het clement verzet is van twijfelachtige waar
de, in die zin, dat het ons niet beroert. Wij geloven niet, io tegenstelling tot onzen 
waarden bricfschrUvcr, dat het ,:eschrcveo is om de illegaliteit in discrcdiet te bren
gen. Uit het werkje spreekt niet de ,:eest, waaruit de gemiddelde LO-er en KP-er 
zijn verzet pleegde; deze positief Christelijke levensop_vattiDS komt hi ·n nid tot 
uiting, maar dat geeft ons nog niet het recht om het verzet op andere - misschien 
onbewuste - gronden te veroordelen. 
A1s het de bedoeling van den schrijver is geweeat om het verzet als onmisbare 
factor, die het karakter van de ontmoeting bepaalt, io zijn novelle te verwerken, 
dan beeft hij dat gedaan op een wij:i:c, die het gehele verhaal iets oowczcnliju en 
hmstmatigs geeft. 
Nog een enkele opmerking moet 001 van het hart. 
De scb~jver laat Maurits een dropping meemaken, die, gerekend naar de loop van 
het verhaal en de daarin vermelde gebeurtenissen, op zijn laatst io 1945 plaat, 
gehad moet hebben. 
Eco welgemeende raad aan alle niet-ingewijden, die de illegaliteit als onderwerp 
va·o buo werk willen gebruiken: de eerste wapendropping vond plaats in Augustua 
1944. Laat Uw personen niet deelnemen aan een dropping v66r deze datum, want 
dan begeeft gij U op glad ijs .•.••• 
Uit de voorrede blijkt, dat de onbekende schrijver zijn werk inzond onder het 
mótto: Sbips tbat pass io the night .... voorbijgaande schepen in de nacht. Als 
hij daar zijn novelle mee bedoeld heeft, ia dat onzes inziens een verheugend teken 
van zijn gezonde zclfcritickl 
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We weten, dat er anderzijds een veel te 
slappe houding wordt aangenomen in veel 
zerken. Denk slechts aan het concrete on
recht, dat in Indiê gebeurt. We weten ook, 
dat onu oude vrienden hun weg in de 
polltlek veelzlns 110?}- moeten zoeken en 
minder ervaring hebben dan de "oude rot
ten", waardoor ze fouten maken. In dat 
verband menen we toch op te moeten mer
ken, dat het historisch en vooral ,anders
zins méér verantwoord ware geweest, in
dien de eerste liefde (o.a. bepaalde stellin
gen uit de bezettlngstijdl) niet was verlaten. 
Nog is het niet te laat. Maar willen de oud
illegalen geen querulanten worden en con
structief blijven meewerken, dan moet er 
harder en beter aangepakt worden dan tot 
nu toe. 

lnapannlng moeten getroosten en •olhardend 
moeten spreken en er op uittrekken ln ons 
volksleven, willen we gehoor krijgen! 
Conferenties zijn nodig, waar het contact 
opnieuw wordt gelegd tussen gelljkgezln· 
den en waar goed-voorbereide stellingen en 
maatregelen worden besproken. Geen opper
vlakkige en algemene beschuldigingen moet 

' men uitspreken, maar zich bezinnen aan de 
hand van de feilen. 
En dan staat het voor ons vast (aan de hand 
van de feiten), dat het Stichtingsbestuur zijn 
advies van vlak na de oorlog in polillcis 
uit moet breiden, willen we komen tot een 
zinvolle en:' brede ontplooiing in ons volks
leven. 
Het contact. met de gebundelde 1llegaliteit zal 
een meer incidenteel karakter hebben, daar -
voor is het nodig, dat het Stichtingsbestuur 
zeer op z'n qui vive is. 

Ook is het nodig de hand in eigen boezem 
te ste,ken. 
In de eerste plaats was het vaak niet vol
doende doordacht, bezonnen en verant
woord, hetgeen wij wilden. Het Is waar, we 
zijn zwaar van tong en niet slagvaardig 
(denk. slechts aan de Hoofddorp-conferen
ties). Daarom z'Ullen we ons meer geestelijke 

We zien met belangstelllng de toekomst 
tegemoet 

De redactie neemt zich voor de volgende 
week een antwoord op dit artikel te geven. 

RED . 

- ... 
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,,HITLER 
LEEFT'' 

Marktdag io Meppel. 
Drentse en Overrijsselse boeren kuiel"CD 
door de straten co spreken Tan de lan
ge, strenge winter, die eindelijk voorbij 
is. Hun botêrgcle klompen kleppen door 
de rustige straten van het stadje. Vrou
wen van Staahorst en RouYeen neuzen 
van onder haaz glim.mende oorijzera 
naar de étalages, die 10 nel begeer
lijks bieden. 
Tot plots de stem van een colporteur 
de Tust verscheurt. 
,,Leest bel" laatste oièuws. 
Hitler leeft oog". 
De mensen kijken mekaar aan. 
Dus toch! 'k Heb het altijd wel gezegd. 
Krantenverkopers zijn hier geen alle
daagse verschijningen. Dus zal er wel 
wat bijzonders aan de hand zijn. De 
mensen drommen om den verkoper heen. 
dubbeltjes verwisselen snel van eige
naar. Zelfs de preciese boertjes gun
nen zich geeli tijd om een cent terug te 
vragen, want de prijs van het "Extra 
Bulletin" is negen cent. 
Ja, daar staat het! . 
Hitler leeft nog in Zuid-Amerika! 
Nieuwe oorlogsvoorbereiding? 
Complot in Argentinië! 
In een ommezien zijn de heren hun 
~oopwaar kwijt. Dan kunnen ze zich 
lachend in de handen wrijven, om mor
gen op een andere marktdag met het
zelf de vod te colporteren, dat twee 
maanden geleden al in de Amsterdam
se straten werd uitgevent. 
Want de uitgevers van het Am.,ter
dams Bulletin De Koerier zijn zo ver
standig geen datum op hun smerige 
uitgaven te zetten. Alleen aan een 
plaatje op de achterpagina, waarop men 
de schooljeugd ziet genieten van ,,de 
eerste sneeuwval" kan men vaststellen, 
wanneer het van de pers kwam. 
Dit vunze blaadje, waarvan bijna de 
helft oog met niets-zeggende plaatjes 
is opgevuld, brengt een recapitulatie van 
geruchten over de aanwezigheid Tan 
Hitler in Zuid-Amerika, doch wekt 
door de koppen de indruk, alsof dit 
thans definitief zou vaststaan. 
Blijkbaar heeft de uitgever twee maan
den geleden teveel exemplaren gedrukt, 
welke hij in Amsterdam niet kwijt kon 
en loost hij ie thans in de provincie. 
De mijnheer, die dergelijke smerige 
streken uithaalt en Yolgens de adYer
tcntie-rubriçk zijn bureau op de derde 
verdieping van het perceel Deurloo
straat 90 in Amsterdam-Zuid heeft, 
durft het nog aan enkele "schandalen" 
openbaar te maken ook. 
Het is wel ver gekomen met one, als 
dergelijke lieden in ons land den zede
meester uithangen. 
Hoe komt het, dat bona-fide bladen 
geen papier kunnen krijgen om hun 
abonné'a naar behoren te bedienen, ter
wijl het aan dergelijke "oplicbtersprac
tijken" wordt dienstbaar gemaakt? 
En waar blijven de instanties, die o-vcr 
het journalistiek fatsoen moeten waken? 
Heeft die naamloze mijnheer, drie trap
pen hoog- in de Deurloostraat, ook I al 
een certificaat van "geen bezwaar", 
1oals alle bona-fidc journalisten nodig 
hebben? ' 
Of heeft hij het niet nodig, omdat hi] 
alleen maar een "bulletin" uitgeeft? 
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i Hoe heeft het u,ch 1.ezeten met die Flitspuit1 
; Een vraag, iesteld zowel in de Stalen-Generaal als 
1 op het voorbalcon dn tram. Een vraag echter, die 
~ noch in de Staten-Genraal, noch op de tram kon 11Jor
\ den beantwoord. Toen is "De Zwerver" gaan zttJer-
1 ven en hj werd verwezen naar een gezellig, half don
j ker sigarenwinkeltje, waar de prikkelende 1.eur van 
1 de tabak vnwachtingen wekte vati opzienbarende ont-
1 hullin1.en over de Flitspuit. Hoe ook de ,.ZwfJTVer"-
1 illusies d11 bodem filerden ingeslagen, leest U in het 
\ bi,mevms iepubliceercle verhaal. 

WIEUW-wieuw-wicuw - - geboefte - - tutututu-mof
fcn-wieuw-wieuw-opgehangcn - - Herinnert U het 
zich nog, lezer, die heerlijk ontladende ter

minologie van de Flitspuit, bijna stikkend in het demo
nisch aandoende 1ejengel der Duitse stoorzenders? 
Weet U het nog, hoe U telkens neiging kreeg om dat 
treiterende getureluur uit de luidspreker weg te slaan, 
als er van de uitzending slechts zo nu en dan een woord 
tegen Uw fel-geplaagde trommelvliezen aantetterde? 
En hoc U zich bovenmate verheugde als U de enkele 
vernomen woorden w~st te combineren tot een begrip, 
rijk genoeg om er de buurt mee op te gaan teneinde uien
den en kennissen te laten delen in Uw enthousiasme? 
Och ja, dat weet U nog wel. Natuurlijk kent U noc dat 
schone vers, dat uittentreure werd gereciteerd: 

Zo lang de Mof j5 arm en kaal 
Spreekt bij een zeer bescheiden taal. 
Maar raakt hij ooit tot hoge staat 
Dan doet hij God en mensen kwaad. 

Dat was de Flitspuit. Bijtend als on-verdunde vitriool 
(Yoor moffen en derzelver trawanten), scherp als een sla
gcrames (id.), maar ook opwekkend als de lentezon (voor 
ons). 
Het was de Flitspuit, die de moed er in hield en die de 
stemming regeerde op straat co op de voorbalcons der 
trams. Was er een "hoera" bericht het land in "geflitst", 
dan meesmuilde het balcon stiekum; was er geen "hoe
ra" bericht, dan meesmuilde het balcon ook, want "die 
Engelsen zijn natuurlijk iets aan 't voorbereiden". _Grote 
mensen blijven nu eenmaal kinderen. Als JantJC en 
Pietje ruzie hebben over een griffel, dan slaan ze elkaar 
bont en blauw maar ze worden op slag vriendjes, als ze 
samen een griffel kunnen gappen van Henkic. Zo ging 
het ook met ons in dé Fluitspuit-jaren. Zag je kans samen 
een Flitspuitje van de MQffen te pikken, dan gn~ifde je 
en je offreerde je vroegeren tegenstander een s1g~ar of 
sigaret al naar de belangrijkheid der gehoorde berichten. 
En waar men vroeger hele volzinnen voor nodig gehad 
zou hebben kon nu worden volstaan met een enkel ge
baar, een ;impcle knipoog-. Het was begrijpelijk, want 
's avonds om tien minuten oRr zeven was heel Neder
land slechts één oor. En dat ene oor was gedurende tien 
minuten gewend naar het Westen om op te vangen de 
helende muziek van de (volgens de Flitspuit) snel nade
rende dag der bevrijding. 
De sterke, zakelijke stem van de omroepster gleed dat 
oor binnen als een stralende symphonie op een zomer
avond. En mea kocht zich storingsopheffers oftewel mof
fenzeven voor een paar gulden om alles te weren, wat 
het luisteren kon schaden. 
's Avonds, van tien tot twintig minuten over teven,. was 
in vele gezinnen het hoogtepunt van de dag. Alle bu1sgc
noten waren dan geschaard om het toestel. 
De dove Opa, Ma, Sophie, de puber, Henk, de opschep
per Riet het nest en Pa. draaiende aan het apparaat. 
Sss~t. .• .' zegt Pa, ik heb 'm. - Ja, interrump~_ert de op
schepper mijn new. Dat is Bremen. - Lam1Jmaareffe
zoeke P~. ik heb 'm zo. - Houd jij je mond nou maar, 
reage~rt de puber, want jij 1.i;an er toch niks van. -;- ~u, 
wedden dat ik 'm in drie seconden heb? - Uhh, en g1s
teravond ••.. - Houden jullie nou je mond, of je gaat 
de kamer uit dreigt Pa dan, per vergissing de radio 
keihard draaiend zodat zelfs Opa, zichtbaar voldaan 
mummelt: datizzu:n. Nadat Pa, tandenknarsend, zijn fout 
heeft hersteld, schijnt de stem van miss Flitspuit eeo 
ogenblik de verwoede strijd in de luidspreker te winnen. 
- Waarom ga je niet naar Rusland? Waarom beo je 
nog niet dood? En dan beschrijft U in de lucht een 
Yraagteken met een punt ala een dolksteek er onder. -
Het nest oefent al en prikt Sophie, de puber, met een 
dolhinger in het oog (per ongeluk), wat de laatatc een 
snerpende kreet ontlokt en pa Tcrleidt to~ een lin_kse 
directe op de wang yan den opschepper, die van ructa 
weet en het niet onder stoelen of banken steekt ook. 
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Ondertussen "flit" de spuit. 
Nou, i~ 't uit of niet .... ,saat •... stil, belangrijk. Wel 

verdraaid, zucht Pa, heb 'k weer niet gehoord. 't Ging 
oTer het zinken van een grote boot, 50.000 ton of io. -
- Hu, treitert Hcnkie, 't aal best een Tommicschip we
zen, lui van nib - waarmee de stand 2-1 voor Henk 
is geworden. Dan eindigt de Flitspuit. 
· - Duitse luizen in Hollandse huizen. 

Ze moelen eruit, neem de Flitspuit. -
Tien Toor half acht, einde der uitzending. De rust keert 
terug in het Flitapuitgezin. Niet echter dan nadat Pa nog 
eens zijn voldoening heeft uitgesproken over de 't gaat 
itoed" berichten. Ook niet dan nadat nog eens g;puzzeld 
1s ~ver de_ vra~!{, van wa~ruit de uitzendingen der Flit
sp~1t o'!l c1gcnhJk p_laab. v1~dcn:. Meestal bijten de fanta
s1een hieromtrent zich u1tcmdel1jk vast in een zich steeds 
verplaatsende auto of in een bootje, dobbercvd op een 
der meren. 
Ja, waar stond in die dagen wel de Flitspuit? 
Lezer, excusez du peu, graag bad ik een appetijtelijk 
verbaal opgediend ovêr opwindende avonturen van de 
Flitspuitauto of -boot, nn uur tot uur achtervolgd door 
de spr urhonden der SD, maar helaas, ik moet U teleur
~tellen. Want de spuit stond in Engeland. Doodgewoon 
10 Engeland, vanwaar dagelijks van 7.JO uur-7.20 uur 
werd uitgezonden op de 270 meterband. Het hoofddoel 
was wel ~m radiogra_fisch. nrbindingen te onderhouden 
met de uitgezonden mtelhgcnce agenten in Nederland. 
In September 1941 werden twee Nederlandse jongens 
Aart en Kees (A. Homburg en C. Sporre), die een jaar 
tevoren kans hadden gezien Engeland te bereiken, na 
e~n zware training_ boYcn Nederland gedropped, Yoor
z1cn van een zendinstallatie en andere benodigdheden 
met het doel inlichtingen te nrzamelen ten behoeve va~ 
de ge~llieerde oorlt,8"'.oe~in!!'.. Van Den Haag uit kon
den ZIJ de verkregen mhchtmgcn spuien naar de over
kant. Geantwoord werd hen over de Fluitspuit. 
- Hier een bericbt voor Kees en Aart - was het dan 
waa~a in zeer onschuldige bewoordinge~, die na d~ 
coder~g helemaal. niet zo onschuldig bleken te zijn, be
langnJke mededelingen werden gedaan. Gemakkelijk 
hadden ie het niet, die eerate agenten. Elk uur van de 
dag stonden zij bloot aan de grootste gevaren. Bovendien 
opc~~erden Kees en Aa~ de eerste tijd zonder voorzien 
te ZlJD van persoowbewtJZCD. De bedoeling was om, ge
wapend met gefotografeerde peraoonsbewijzen en andere 
bescheiden, na enkele maanden terug te keercn naar 
Engeland om aldaar de zo broodnodige papieren na te 
laten maken. 
Dat terugkeren 8?-Dg echter niet 10 vlot. Aart raakte op 
een kwade dag JO handen der SD. Verraad. Toen hij 
een tandarts bezocht om zijn gebit te laten controleren, 
b!eek ~eze een goede bekende no hem te zijn uit de 
d1cnsthJd. - H~ -, meende de tandarts - ik dacht 
~at je in Engeland iat? - Aart, volkom~ rekenend op 
s mans goede trouw, vertelde dat hij weer was terug
gekomen. Toen hij de Yolgendc week terug kwam voor 
e~ tweede behandeling werd hij gearresteerd. Via We
teringschans belandde hij in Scheveningen. Gelukkig 
voor korte tijd, want hij tag kans om, met behulp van 
lepel en vork de tralies van zijn celraam door te vijlen 
waaruit hij zich, langs zijn aaneengeknoopte kleren c~ 
dekens, op de grond liet zakken. Door op een schild~ 
wachthuisje te klimmen gelukte het hem zonder onge
lukken over de buitenmuur te komen en te ontvluchten. 
Werken was Toor hem voorlopig te gevaarlijk gewor~ 
den, zodat hij, in afwachting van zijn vertrek naar En
geland, bij een vriend onderdook. Intussen had Kees 
kans· gezien een steYige boot te bemachtigen, waarmee 
hU in de bvurt Yan Petten in zijn eentje zee koos. Na
dien werd nooit meer iets van hem vernomen. Ook Aart 
waagde diverse pogingen, waarvan verscheidene misluk
ten. Dank zij de hulp van enkele vissers (zij het dan tegen 
wil co dank, want ze werden, eenmaal in open zee, met 
het pistool op de borst gedwongen door te varen) ge
lukte het hem Engeland te bereiken. De Flitspuit ver
kondigde daarna, dat de admiraal goed was aangeko
men. ,.De admiraal" werd gedecoreerd, kreeg een opll'i
ding tot vliegenier en .... stortte in April 1945 bij Del
den met zijn kist neer. Dood. Op het laatste moment, ter
wijl de vrijheid van zijn Taderland, waarvoor hij zo lang 
had gestreden, tastbaar was geworden, stierf hij. 
Aart en Kees, geen no beiden overleefden zij de oorlog. 
Maar hun namen zullen voor altijd yerbondcn blijven 
aan de meest populaire geheime zender, we ons land 
heeft gehad: de Flitspuit, met de steeds terugkerende 
oproep: hier berichten Yoor I.ees en Aart. 
Midden 1943 werden de uitzendingen atopg-czet en over
genomen door Radio Oranje, waarmede een einde wu 
gekomen aan de actiritcit no de Flitspuit. 

TOON. 

• 



Smeedt het ijzer als het héet is 

Horatius was ongetwijfeld een wijs man. Hij wist de 
mensheid dingen te vertellen, die thans, na zoveel 
eeuwen, nog niets aan waarde hebben ingeboet. Nu is 
het met sommige wijsheden raar gesteld, vooral wan
neer ze z~jn samèngevat in korte, puntige gezegden, 
zg. aphorismen. Een ieder kent ze, erkent ook de waar
heid ervan, maar niemand brengt ze in practijk. Zo'n 
aphorisme is bv. Horatius' gezegde: Met het geld 
vermeerderen de zorgen. Ik ben geen wijs man, vooral 
niet in geldzaken, maar tot nu toe heeft geldvermeer
dering me nog nimmer zorgen gebaard of het moest 
ai z~jn met het oog op àe invulling van het belästing
formulier. Om eerlijk te z~jn moet er echter bij wor
den verteld, dat in mijn boekhouding de op school 
geleerde regels van het af trekken meer van pas ko
men dan die van het optellen. Ik ben het in dezen 
dus niet eens met den man, en gelukkig sta ik niet al
leen. De Stichting denkt er net zo over. Bovendien 
hebben ze daar een gruwel~jke hekel aan aftreksom
men, optellen gaat nog, maar het meest houden ze er 
van v9,"menigvuldigen. Zo op de manier van: 100.000 
(contribuanten) x 1 {gulien) is 100.000 gulden (per 
maand). Aardige sommet_1es, zolang de tussen h9-ak
jes staande factoren tenminste niet worden verwaar
loosd. Doet men dat, verkeerde uitkomsten zullen het 
gevolg z~jn. Om nu vooral deze belangrijke factor niet 
te doen vergeten heeft de Stichting kaarten laten druk
ken, waarop in suggestieve bewoordingen wordt aan
gedrongen op toetreding als contribuant van de 
Stichting. De naam en het bedrag behoeven slechis 
te worden ingevuld en zonder enige frankering kan 
de kaart op de bus worden gedaan. Een bijzonderheid 
is voorts, dat ze precies in Uw binnenzak passen. Stel 
nu, dat U in de trein zit van Groningen naar Maas
trichç en naast U zit een mijnheer met hetzelfde reis
doel. Nou kan die mijnheer in zwijgzaamheid een 
sphinx overtreffen, op een gegeven moment zal hij 
toch zijn kaken eens moeten ontspannen. Tien tegen 
een, dat hU dan via het slechte weer, de miserabele 
regering en het naakte Linggadjatti verzeilen zal m 
een gesprek over de beroerde toestanden. Is hij een
maal zQver, dan is het verder een koud kunstje om op 
het thema Stichting over te schakelen. Mijnheer blijkt, 
hoewel een enthousiast voorstander, nog geen contri
buant te zijn en dan is de tijd gekomen om naar Uw 
binnenzak te tasten. Nog even "het ijzer" in het vuur 
Uwer rede gehouden, waarna er in de meeste geval
len "gesmeed" kan worden. De ingevulde kaart op de 
bus en de Stichting kan haar vermenigvuldigings
hobby botvieren. 'n Kind kan de was doen. Natuur
lijk z~in de mogelUkheden om de rekenmeesters der 
Stichting aan het werk te houden met dit ene voor
beeld bij lange na niet uitgeput. 
Zo vermaakte een der lezers van De Zwerver die zijn 
57e yerjaardag vierde, uit dankbaarheid zoveel maal 
een kwartje aan de Stichting als hij levensjaren oud 
was. Voorwaar, een pracht geste, die aller navolging 
verdient. Is er in dit opzicht misschien iets te berei
ken, door plaatselUk een soort verjaardagsfonds te 
stichten, waarbij deelnemers zich verplichten om bij 
elke verjaardag een zeker bedrag in de Stichtingskas 
te ~torten? 

Het z~jn maar enkele grepen uit de vele mogelijkhe
den, ze z~jn met tientallen aan te vullen. Laat de ge
legenheid om de Stichtingskas te stUven niet onbenut 
voorbijgaan. Vergeet niet, dat de Stichting ongeveer 
4500 slachtoffers te verzorgen heeft, waarmee jaar
lijks een bedrag van 8 à 9 millîoen gulden is gemoeid. 
Zeker, de Staat draagt verreweg het grootste deel der 
kosten, maar de rest ligt voor onze rekening. Daar 
kunnen we dankbaar voor zijn, want het wil zeggen, 
dat wij daardoor de mogel~ikheid hebben gekregen om 
de tot onrechtvaardigheid leidende starheid, die elke 
wet uiteraard eigen is, om te zetten in een soepele, 
met persooç.l~ike omstandigheden rekening houdende 
behandeling onzer getroffen vrienden •uit het verzet. 
Daarom: smeedt het ~jzer als µet heet is. 

\ TOON. 

Bij de reeds gepubliceerde delen van 't verhaal 
"Pilotencrossing" plaatsten wij de na~~ van 
den heer J. Hollebrands als auteur. Waar de te
keningen bij het verhaal gesigneerd waren 
door Hollebrands, gingen wij van de veronder
stelling uit, dat de copy eveneens van hem 
was. Deze is echter van de hand van "de Zee
leeuw". 

Gesteld, dat de situatie door het bladstille 
weer zodanig was, dat de motoren niet de 
duitse posten konden passeren zonder ge-

gronde vrees voor ontdekking, zo zouden z~j bei
den in hun kano toch trachten er door heen te 
komen, want teruggaan naar Lage Zwaluwe was 
voor hen een zaak, die niet in debat kwam. Op 
deze w~jze zouden de kameraads met hun pilo
tèh, die aan de rol om half één zouden wachten, 
gewaarschuwd kunnen worden, dat de sleep met 
dóórkwam. Eventueel zouden dan de piloten met 
de roeiboten kunnen worden weggebracht naar 
Brabant. Zo gezegd, zo gedaan. En vlug een 
beetje, want · iedere meter die zij afdreven, zou 
weer moeten worden opgetrokken aan de paddks. 
ZU gooiden hun kano los, kwamen nog even 
langszU Wi de motorkano's, legden den captain 
hun plan voor, die zUn fiat gaf en stieten af. Zij 
zetten koers naar het midden van de rivier, want 
op die wijze alleen konden de beide posten op 
de wal weer gepasseerd worden. De maan was 
gelukkig reeds ondergegaan, maar desniettegen
staande wa_ren beide oevers, vanwaar het gevaar 
dreigde duidelijk te onderscheiden. De beide 
hoogspanningsmasten staken duidelijk zichtbaar 
af tegen de heldere sterrenhemel. Wat een hel 
van een troom stond er! Dat viel lang niet mee! 
Het was geen kleinigheid daar tegen op te tor
nen. Maar vooruit, ze moesten er door! Koeli,~
werk was het! Je merkte bijna niet, dat je vor
derde. Max, die achterin zat, stopte af en toe 
even met paddelen en luisterde aandachtig naar 
de geluiden, die van beide oevers mochten komen. 
Het ging nog altijd goed. Het was haast onge
looflijk, maar het duurde bijna een uur~ voordat 
z~j tussen de beide posten waren gekomen. Ze 
voeren nu recht onder de hoogspanningsdraden 
tussen de masten. Af en toe keek Max eens om
hoog, doch het leek wel, alsof die zwarte strepen 
niet uit het zenith wilden komen. ,,Trekken, Kees, 
opwe knaap," zei hij, ,,we zakken af. Nog een 
poosje doorzetten en we hebben 't gewonnen. Ze 
hebben ons nog niet in de gaten!" 
Maar ja, dat was goed praten. Hun krachten raak
ten uitgeput. Het uithongeringssysteem der bezet
tingsjaren deed zich' aan hun jonge, krachtige 
lichamen kennen. De wil was goed, maar mense-

PILOTEN· 
lijke spieren staan aan uitputting bloot. 
Het zweet gutste met straaltjes langs hun gezich
ten. Het ondergoed lag drijfnat op hun ruggen. 
Kees gaf een seintje, dat hij een ogenblik zou 
stoppen. Max ·trok met verdubbelde woede, ter
wUl z~in makker zich een zittende houding gaf, 
liggend op zijn knieën. Wellicht zou hij aldus 
meer kracht kunnen ontwikkelen. Weer werden 
alle krachten bijeengegaard en in wilde cadans 
flitsten de paddels gelijk op en neer. vVaarlijk, 
de kano vorderde weer: de draden, die zo gerui
me tijd uitdagend pal boven hun hoofden waren 
blUven hangen, zakten langzaam af naar achte
ren .... 

Maar nauwelijks was dit door Max geconstateerd 
en had h~i met een enkele zin tussen zijn vliegen
de ademstoten Kees hiervan verwittigd, of op 
luide, galmende toon weerklonk de schreeuw 
over het water: 
"Halt! Halt! H-a-a-a-1-1-1-t! ! !" en tegelijkertijd 
snerpten de vuursalvo's over de rivier. Het was 
een hels moment. Salvo na salvo davert door de 
doodstille nacht. Het geschreeuw van de moffen 
op de Zuiderwal wordt door die op de andere over
genomen. Kennelijk is de wachtpost aan beide 
oevers in het geweer gekomen .... 
De knetterende vuurstoten hebben Kees en Max 
plotseling verrast. Zij zijn ontdekt! Ongetwijfeld 
zullen / de moffen een achtervolging instellen. 
Hebben zij schnellboten ter beschikking? Zullen 
z~i gaan werken met lichtfakkels? Of zullen zij 
op beide oevers patrouilles uitzenden, die door 
vuren hen zouden nopen aan de wal te komen? 
Nu gaat het spannen Het komt er weer eens op 
aan! 
T~jd om naar hun wapens te grijpen hebben zij 
niet. Paddelen, paddelen, wat je kunt, dat is mo
gel~jk het enige kansje op behoud. Maar waar 
moeten ze aanstonds aan de wal gaan? Aan bei
de z~iden van de rivier liggen op deze hoogte be
gaanbare graspolders, bereikbaar vanaf de posten 
aan de Kop. En je kunt met zo'n afgebeuld lichaam 
toch niet kilometers hogerop roeien tot daar, waar 
de grienden en rietgorzen weer aan de rivier gren
zen, die het landen zouden begunstigen. Neen, 
dat is uitgesloten! Zij zullen het niet zo heel lang 
meer kunnen uithouden. Zij waren daar straks 
reeds aan het redelijk einde hunner- krachten. 
Maar nu gaat het om hun behoud, hun vrijheid, 
hun léven wellicht! Zonder dat zij hierover sa
men behoeven te spreken, begrijpen zij dit vol
komen en met inspanning van hun laatste kraclJi.-

Wat een hel van een stroom stond er ! 



CROSSING V 

Tegelijkertijd snerpen de vuursalvo's over de rivier. . 

ten wordt er aan de paddels getrokken als razen-
den ..... . 
Het vuren wordt minder, houdt eindelijk geheel 
op. Maar nog is de strijd niet ten einde. Deze 
stilte voorspelt niet veel · goeds. Is men een boot 
aan het bemannen? Komt aanstonds zo'n smerige 
moffenboot op hen toegestoomd? Zullen zij wor
den overrompeld door een patrouille, die haastig 
per fiets over de polderkade hun de pas wil af
sn~jden als zij zullen landen? Al deze gedachten 
doorflitsen het brein der beide, afgebeulde kerels. 
Trekken maar, trekken wat je kunt, dat is de 
enige kans op ontkomen! 
,,De rol halen we nooit", fluistert Max met hor
ten en stoten tussen zijn diepe ademtochten. ,,Ik 
kan haast niet meer," antwoordt Kees op de zelf
de manier. H~jgend als karrepaarden worstelen ûj 
tegen de moordende, krachten-slopende stroom. 
,,Volhouden, Max," bemoedigt Kees zijn makker, 
"v-o-1-h-o-u-d-e-n!" En beulend, steunend en 
het uiterste van hun spieren vergend, trekken zij 
de kano steeds verder van het vijandige punt. Het
geen daar straks schier een onmenselijke taak had 
geschenen, gelukt hun nu meter voor meter. De 
Kop ligt reeds een behoorl~jk eind achter hen. 
Doch tijd om achterwaarts ziende hun vordering 
te schatten, is er niet. Vooruit, vooruit, trekken 
wat mogelijk is! 
Het zweet stroomt hun in letterlijke zin van on
der hun Canadese baret, doch zij bemerken het . 
nauwelUks. 
Het gaat om hun leven:! Als zij gegrepen wor
den, is het spelletje uit! 
Max gedachten flitsen naar huis, daarginds op 
enige luttele kilometers achter de Noorderwal. 
Zou zUn vrouw het vuren gehoord hebben? Na
tuurlijk, het is zo dichtbij. En zij weet, dat h~j 
deze voornacht terug zou keren, daar heeft de 
radio voor gezorgd. Zij slaapt vanzelfsprekend 
niet en ligt te luisteren naar de geluiden, die in 
de stille nacht doordringen vanaf de Zuidzijde 
van de Merwcde, het terrein, waar zij ergens Max 
weet op z~jn ongewisse tocht door het verboden 
frontgebied. - Ongetwijfeld heeft zij, waar hun 
huis vlak aan de rivier is gelegen, het schieten 
vernomen ..... . 

Onder het zwoegend afbeulen van zijn lichaam 
werpt Max een snelle blik naar het ster-heldere 
firmament en met enkele zinnen zendt hij onhoor
baar een gebed ten Hemel. Een gebed om veilige 

aankomst, een kreet van een nietig mens in 
nood daar in het midden van die donkere wa
terwereld .... 
Hun krachten beginnen hun te begeven. Zij mer
ken het beiden, doch z~j willen het voor elkander 
niet weten, want zij willen niet openlijk beken
nen, dat opgeven van de strijd den. makker mede 
in gevaar brengt. Zij hóuden vól ! 
Gelukkig, daar is aan bakboord een onderbreking 
in de oever te onderscheiden, zij het slechts flauw, 
want nu de maan geheel verdwenen is, valt de 
duisternis als dekmantel werkelijk mee. Die ope
ning zal de toegang zijn tot de Ottersluis, die een 
weinig landinwaarts ligt. Gelukkig, zij vorderen 
toch! Kees wil vlak boven de sluis aan de wal 
gaan, maar Max raadt hem dit af, want dat punt 
is vanaf de Kop- nog over land te bereiken. Na 
enig snel en kort overleggen besluiten zij nog wat, 
hoger-op te gaan, al valt het niet mee om zich 
te verenigen met het idee nog een kwartiertje het 
beulswerk voort te zetten. Maar hun krachten, 
die schier ten einde leken, zijn nog niet gans en 
al uitgeput. Het is kem1elijk Gods Bijstand, Die 
hen in staat stelt hun over-vermoeide spieren in 
actie te houden. 

(Wordt vervolgd). 

' HYMNE 
OP PAASCHMORGEN 

De haan, de bode van den dag, 
verkondigt ons 't ontwakend licht, 
doch Christus roept tot nieuwen plicht 
den geest, die lang te slapen lag. 

Ontwaakt, gij zieken, traag van geest, 
weest fier en eerlijk, sterk en rein, 
staat op, weest nuchter allermeest, 
en waakt: dra zal l k met U zijn. 

Dus roepen wij den Christus aan 
het oog betraarid, de ziel benard: 
wil ons gebed, o God, verstaan, 
verdrijf de slaap uit 's werelds hart. 

Verjaag de nacht, die ons omhult, · 
de duisternis omsluit ons dicht: 
bevrijd ons van der zonden schuld 
en schenk ons U71 vernieuwend licht! 

/ 

"Toen het nog duister was 
En zij vonden den steen 
afgewenteld van het graf 

P aasmorgen in de Hof van Jozef van Arimathea. 
In . die hof ligt de spelonk, waarin het lichaam van 

den Middelaar der wereld verzon~en, is; gesloten met 
een steen; verzegeld met het zegel van den heerser cletcr 
wereld. . 
Kan er een dag zijn, donkerder dan deze? ' 
Hier moet alle hoop het gelovend hart ontvlieden. 
Achter de kleine schare der volgelingen van den Heer lig
gen de hoon en smaad van de wereld en vóór hen de kilte 
en duisternis van het graf. Wat betekent verder leven voor 
hen, die in Hem het leven vonden? 
Was dan toch de hoon op de Hoofdschedelplaats Hem toe
gevoegd, gerechtvaardigd? Kon H~i wel anderen verlossen, 
maar niet zichzelven? 
En toch kwamen, ze die morgen naar het graf. 
Als het nog duister was. 
Hun lie_fdevolle harten konden niet scheiden van hl!n Herr. 

Als het nog duister was. 
Wat hebben we veel Paasfeesten gevierd in de tijd "als het 
nog duister was", met achter ons de smaad en de hoon van 
de wereld en voor ons de kilte en duisternis van het graf, 
van de spelonk, van de dood. 
Ook onder de 20ste-eeuwse wereldheerschappij van een 
Caesar waren vervolging en smaadheid ons deel, werd de 
Christus verraden door hen, die tot zijn volgelingen gerekend 
wilden worden, stonden wij met Petrus in de voorhof en 
werden indachtig aan 's Meesters woorden als wij Hem reeds 
verloochend hadden. 
En als wij struikelend en vallend trachtten de weg te gaan, 
welke de Meester ons wees, dragend het kruis op de weg 
achter Hem aan, dan zagen wij dagelijks de dood in het aan
gezicht, omvatte ons reeds de kilte van het graf, lagen wij 
in kluisters, in holen en spelonken, wachtend op de dood. 

* 

Maar toen gebeurde het wonder. 
Het wonder van de Paasmorgen. 
Er waren Engelen, die de steen afwentelden en onze zweet
doeken bijeenwonden en legden op de plaats waar wij ge
legen hadden. 
Het donkere graf lag verlaten. 
En de krijgslieden, die het bewaken moesten,· waren ge
vlucht, zeer verschrikt, ja als doden geworden zijnde. 
Bevrijd van onze banden konden ~j weer wandelen in de 
Hof. 

* • 

Zo herhaalde zich het wonder van de Paasmorgen aan ons. 
Uit d..LQ_Qod, droeg Christus de overwinning voor ons aan. 
Een overwinning, die nimmer meer in gevaar kan komen, 
Die ons brengt uit de I zwartste nacht en de diepste spek,nk 
tot het wonderbaar licht van Zijn dageraad, tot de blijvende 
schutse van Zijn woningen. 
Voor de vlammende zwaarden van Zijn engelep, in de 
Olijvenhof nog niet door Hem begeerd, zijn de legioenen 
ge~loden, versmolt het stalen oorlogstuig, verloren de ex
plosieven hun gruwzame werking. 
Zo staat Hij daar als Overwinnaar in de Hof. Men zou 
Hem voor een hovenier houden. En toch is de overwinning 
de Zijne. 
Die ~verwinning, vrienden, is niet behaald, omdat gij mis
schien met uw zwaard dezen of genen dienstknecht van Sa
tan een ·oor hebt afgehouwen. Maar ondanks dat. 
Beroem er u niet op. 
Want het hanengekraai in de nacht van Zijn verhoor was 
nodig om denzelf den strijder aan Zijn verraad indachtig te 
maken. 
Ondanks onze fouten en ondanks ons verraad triomfeerde 
de Christus. 
Voor eens en voor goed. 
Daartegen kan een Sanhedrin, een Caesar, een Hitler, zich 
alleen maar doodvechten. 

Velen van ons hebben de weg naar de- Hof van de Paas
morgen gevonden "toen het nog duister was". 
Bidden wij den "groten hovenier", dat wij ook de weg niet 
bUster worden nu de dageraad gekomen is, doch het in zo 
velerlei opzicht nog steeds nacht om ons bleef. • 
Schenke Hij ons op de morgen der verrijzenis het licht van 
de volle Paasdag. AD. 
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EEKBUIS 

ICalamasoo, Mich. U.S.A. 

Geachte Redactie, 
Door bemiddeling van mijn neef, H. de M., Gouda, ontvang ik 
"De Zwerver" en blijf op deze wijze op de hoogte van wat er 
zo al omgaat in de kringen Tan de LO-LKP in Nederland. De 
bezwaren van het na-de-oorlog-leven zijn ook de oud-illegalen 
niet gespaard gebleven. 
Zoals dat reeds Toor jaren is geweest, zo is het ook nu; er ÎI 
te veel bevolking naar gelang de economische toestand en het 
natuurlijke ,:evolg is, dat men uitziet naar Terandering van 
woonplaats. 
In Uw nummer r.m 25 Jan. 1947 las ik een waarschuwing tegen 
emigratie. Met toestanden in Zuid-Amerika en Australië ben 
ik niet bekend, de beschrijving scheen mij zeer streng en toch 
ligt er waarheid in. 
Het is hier zoals in andere landep, er is overvloed van gewone 
werkkrachten en met deze bedoèl ik mensen zonder een be
paalde nkkennis. 
Over het algemeen heeft een vakman al spoedig werk, vooral 
wanneer hij de taal machtig is en dat is een voorname factor. 
Ennwel wordt men meestal teleurgeateld, omdat de Tcrwach
tingen te hoog gespannen zijn. 
Als U, als redactie, iets doen wilt voor Uw lezers, zeg hun dan 
de koude feiten. · . 
De beste toekomst is in het boerenbedrijf, als men genoeg geld 
heeft om tenminste de machinerieën te betalen en 'n stuk grond. 
Zoals ik meldde: vaklui hebben al spoedig werk, maar zij moe
ten ook weder leergeld betalen, want methoden verschille.n. 
Een Hollandse metselaar b.v. hanteert wel een troffel, maar de 
metselstenen worden anders gelegd dan in Holland en e·en tim
merman heeft 't zelfde gereedschap, maar het wordt hier ver
schillend gebruikt. 
Ja, emigratie brengt door verandering Yoordclen, maar ÎI niet 
zonder teleurstelling. 
Een gegrond onderzoek is zeer gewenst. 
Kan ilc een oud-illegaal bijstaan met inlichtingen te ge.en, dan 
is de wens vel'VUld van 

Geachte Redactie. 

P. BREEDVELD, 
1921 S. Burdick St. 

K:alamasoo 33, Mich. 
U.S.A. 

Nog niet eerder heb ik critick uitgeoefend op een of ander ar
tikel in "De Zwerver", maar nu ka,n ik het niet nalaten. Ik hoop, 
dat het beschouwd wordt als opbouwende critiek. 

,.Confessioneel of niet"? 

Deze vraag wordt gesteld door den schrijYcr no dal artikel 
in "De Zwerver" van 1 Maart j.I. Ik had liever gezien, dat de 
schrijver eens nadacht over wat het betekent om voor een jeug-d
actie Staatssubsidie te ontvangen. *) 
Dit betekent m.i., dat de Staat zich gaat bemoeien, in ieder ge
val gelegenheid krijgt 1:ich te gaan bemoeien, met de opToediog 
van de jeugd. Dit is niet de taak van de Staat, maar de taak 
der ouders. 
'k Heb zelf al enkele jaren op de j.v. (gereformeerde j.v.) ge
gaan en ondervonden, dat daar de jeugd opgevoed wordt zon
der subsidie. Dit is volkomen te verklaren, want daar ligt Goda 
Woord open op tafct"tn wordt het onderzocht. 
Voorts begrijp ik niet, dat er na de oorlog plotseling 1taata1ub-
11idie voor jeugdverenigingen nodig is. Het geld zou beter ge
bruikt kunnen worden. Of heeft men misschien zo'n medelij
den met de jeugd? (Ook met mij dus.) 
De opvoeding behoort als taak aan de ouders en niet aan de 
Staat. Straks wordt subsidie gezien als een plicht, maar wie 
plichten heeft, heeft rechten. 

Hoogachtend, 
K. H., te G. 

Commentaar. 
Het is natuurlijk niet geheel billijk, iemand aan te va1len op een 
onderwerp, waarover hij het niet gehad beeft. Jules Janssen 
had kennelijk niet de bedoeling om over staatssubsidie te schrij
ven en daarom kan deze spreekbuis dan ook geen verwijt r:ijn 
aan zijn adres. gericht. • 
~~cttemin is het aangeroerde probleem wel belangrijk. Ook wij 
ZIJD van oordeel, dat we met subsidies van overheidswege aan 
de jeugdbeweging op een verkeerd spoor zijn. Wie de plicht' 
van subsidie heeft, heeft inderdaad het recht van medezeg
genschap. En de consequentie daarvan is het Duitse of het Rus
sische systeem. De karaktervorming is geen neutrale aangele
genheid, ma!lr. een taak, die ten nauwste samenhangt met de 
levcnsovcrtu1ging. Daarom moet de overheid van die karakter
vorming afb!ijven en ook niet pogen met een subsidie langs de 
achte~_de~r btnnen te kome_':1· De kracht van een vrij volk ~. cl.at 
het ElJn Jeugd onafhankeliJk van de overheid opvoedt. 

H .v. R. 
*)De bewuste passage luidt: .,Wanneer dan straks met staata
suhsidie een jeugdbeweging zal starten, welker doel op de eer
ste plaats .zal moeten zijn: ,,Karaktervorming", dan zal. . . . enz. 

AL TE GOED IS BUURMANS GEK 
Mijn vriend heeft een aardig 

huis in de rij, met een tuin
tje achter zijn huis en een ap· 
pelboom in dat tuintje. Tot zo· 
ver kan men niet anders èf ën
ken, dan dat hij een vredig be
staan heeft Maar de moelHjk
heid zit toch in de appelboom. 
Want voor een deel hangen de 
takken ervan b0ven de tuin van 
zijn buurman. En die buurman 
is er zo eentje, die met een vin
ger begint, en dan later met een 
hand nog geen genoegen neemt. 
Eerst gaf hij de appelen, die bij 
hem in de tuin vielen voor een 
deel terug. Daarna hield hij al
les, wat bij hem Viel. En 't duur
de niet lang of hij begon te pluk
ken, eerst onderadn en vervol
gens met een trap. Toen begon 
hij de boom met allerlei vak
trucjes zo te bewerken, dat hij 
er meer plezier van zou krijgen. 
Natuurlijk ontging_ dit alles mijn 
vriend en zijn vrouw niet. Er 
waren al wat onderhandelingen 
over de appelboom geweest en 
tot nu toe steeds met bevredi
gend resultaat, zij 't, dat de 
buurman bij iedere Tolgende 
onderhandeling in de overeen
komst wat meer kreeg en mijn 
vriend wat minder. 
Dat alles was nogal vernede
rend voor mijn vriend, maar hlJ 
stutte ziJn gevoel van eigen
waarde met de theorie, dat er 
tenminste een overeenkomst 
was, dat er onderhandeld werd 
en de vrl:lde bewaard bleef. 
Zijn vrouw was 't daar niet mee 
eens, want zij huldigde de theo
rie van: geen vrede tot elke 
prijs. Maar als ze daarover be
gon, zweeg hij en liep de kamer 
ult. 
Nu werd het verleden week wat 
al te bar. De buurman zat n.l. 
iD de boom, mqar nu op de hel~t 
van mijn vriend en oogstte daar 
een maaltje appelmoes voor ·t 
weekend. Verontwaardigd sprak 
de vrouw van mijn vriend de
zen erover aan: ,,Zo gaat 't niet 
langer. Als je niet zorgt, dar hij 
uit onze tuin blijft, dan waar
schuw ik de"-poUUe. Ale 't zo 
doorgaat, kookt hij de volgende 
week de appelmoes in mijn keu
ken met mijn pannen." 
Er werd een avond lang druk 
geconfereerd tussen mi}'tl vriend 
en zijn vrouw, waarbij hij er 
op uit was, om een compromis 
te vinden tussen enerzijds zijn 
zucht naar capitulatie, zijn 
vrees voor de overige buren, die 
door den schreeuwerigen en ver. 
ontwaardigden buurman lang
zamerhand naar zijn zijde ge
trokken werden en anderzijds 
de handhaving van zijn manne
lijke waardigheid in de ogen 
van zijn vrouw. 
"Kind," zei hJJ steeds weer, ,,dal 
begrijpen jJ!lie vrouwen niet. 
Wij mannen zijn realistischer en 
laten de feiten spreken." Maar 
zij hield vol. .,Ik mag dan dom 
zijn, maar dat weet ik wel, die 
boom is van ons en recht is 
recht." 
Tenslotte kwamen ze overeen, 
dat hij weer met den buurman 
zou gaan praten en een definl• 
tleve overeenkomst zou sluiten. 
De uiterste concessie, die hij zou 
doen, was, dat leder mocht 

" 
doen en laten met dat deel T<m 

de boom, dat boven zijn tuin 
h,ing en zou afblijven •an 't 
andere deel. 
Vol moed vertrok hij naar de 
conferentie. Er zijn mensen. die 
steeds weer moed vatten. 
roen hij terugkwam, z~i hij met 
veel zwier: ,,'t Is in orde, 
vrouw. De afspraak is gemaakt 
Je kunt gerust zijn. Weliswaar 
stond hij erop, dat ook alle 
appels uit ons deel, waar hij 
nog met zijn ha.nd bijkon, als 
hij op zijn deel bleef zitten, 
voor hem zouden zijn en :r:o 
wilde hij de overeenkomst den, 
maar hij stemde er in toe, dat 
ik de overeenkomst %ou inter
preteren, zoals wij samen af
spraken. En 't gaat tenslotte niet 
om zijn interpretatie, maar om 
de onze, is 't nieH" 
Ik heb mijn vriend daarin !1let 
helemaal kunnen volgen. Ik ~e
grijp n.l. niet, waarom hij de 
overeenkomst niet heeft geslo
ten, zoals hij met zijn vrouw 
afsprak en haar niet raadpleeg
de, voordat hij 't geval anders 
in elkaar zette. 
En ik begrijp helemaal niet, hoe 
hij kan denken, dat 1e met z'n 
tweeên iets kunt overeenkomen. 
terwijl je allebei iets anders 
verstaat uit de overeenkomst. 
Mijn vriend kon toch altijd vrij 
normaal mee op school. 
Maar misschien ligt 't aan mij 
en is 't zo ingewikkeld, dat 
daarbij twee gelijk aan één en 
A gelijk aan B wordt. 
Ik vrees nu wel, dat de buur
mantoch vandaag of morgen iD 
de keuken van mijn vriend een 
maaltje appelen voor zichzelf 
zal staan koken. 

H. .... B.. 

Wet Rechtsherstel 
Overheidspersoneel 
1946 

Zeer binnenkort kan uitvoering 
worden verwacht van de wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 
1946, waarvan op 31 December 
19~ het Staatsblad is versche
nen. Om de uitvoering van deze 
wet te bespoedigen is het ge
wenst, dat al het financiële ver -
antwoordingsmateriaal, dat uog 
In het bezit is van· onze mede
werkers uit de bezetting, zo spoe. 
dig mogelijk wordt Ingezonden 
aan het bureau van de LO-LltP
Stichting, Nic. Witsenstraat 21, 
Amsterdam. ' 
Door deze wet wordt namelijk 
o.a. de terugbetaling geregeld 
van nog achterstalUge salaris
sen uit de bezettingstijd aan 
overheidspersoneel. 
In verband met het feit,' dat men 
al zeer lang op het verschijnen 
van deze wet heeft gewacht, 
zouden Wij een beroep willen 
doen op onze medewerkers. zo 
spoedig mogelijk aan deze op
roep gehoor te geven, waardoor 
verdere vertraging kan worden 
voorkomen. 

BESTUUR DE LO .. UP. 
STICHTING. 

• 



Pieter Zandbergen (Frans) 
Geb. 2 Oct. 1908 

Vermoord 31 Maart 1945 

ILJ ET was omstreeks Kerstmis 1944, 
l l dat ik met Frans uit de kerk op-

liep. 't Was in die tijd van span
ning en onrust, van razzia en verraad. 
We liepen wat over de preek te praten. 
Over het wereldgebeuren, ja over al
les, wat oos hart verontrustte. 
De vraag, die al zo lang op mijn lip
pen lag, stelde ik eindelijk: ,,Zeg Frans, 
ben ie soms niet yreselijk bang? Ben 
ie soms 6ók zo bang, dat je er mee 
heen gaat?" 
En toen Frans' antwoord: ,,Neen. ik 
ben niet bang. Ik weet, dat God me kan 
oproepen, maar dan zal het goed ~jn. 
Het l<'ven is zo anders voor mij gewor
den. Ik zit niet meer zo vast aan de 
aarde. Want ik ben zo langzamerhand 
wel gaan begrijpen, dat het voomaam
ate -voor een mens is, z'n uitzien naar 
de dag van Jezus' wederkomst. Ik ben 
dankbaar voor ~ijn aards geluk, dat ik 
heb door mijn vrouw en kinderen, maar 
ik kan er afstand van doen." 
Aan dit gesprek denk ik vaak. Vooral 
nu in deze tijd, nu het loopt tegen einde 
Maart. Het ia bijna twee jaar gele
den, dat onze stad bevrijd werd. V66r 
me heb ik 'n zorgvuldig bewaard ove.r
lijdensbericht. Daarop staat: 
Aan de vooravond der bevrijding riep 

de Levcnsvorst tot Zich Zijn trouwen 
dienstknecht Pieter Zandbergen." 
Ja, Frans is werkelijk opgeroepen. Hij 
heeft déze bevrijding niet meer mogen 
meemaken. Zatcrdavood, 31 Maart, ia 
hij met een zevental andere illegale wer
kers door verraad lafhartig vermoord. 
In het zicht van de aardlle bevrijding 
had God voor Pieter Zandbergen wat 
beters weggelegd, de Hemelse bevrij
ding. 
En z6 is deze smart voor zijn vrouw en 
familie ook beter te dragen. Zo staat 
er dan ook op de rouwkaart: ,,Wij ge
loven, dat zijn bevrijding heerlijker is, 
dan de onze". Joh. Il vers 25. 
En wat te zeggen van zijn illegale loop
baan? Frans werkte al lang nu eens 
hier en dan daar. Zijn hartewens: ,,Bij 
de KP", werd door Johannes sterk af
geraden. Hij hielp Joden, werkte voor 
"Trouw". Kortom, hij werkte zich steeds 
dieper in de "onderwereld". Dat is het 
lot van alle trouwe illegalen, dat, als 
ze eenmaal. bezig zijn, ze steeds verder 
Kaan. Zo viel hij tenslotte in voor vele 
gearresteerde of ondergedoken werkers 
en stond bijna helemaal alleen voor al 
het werk. 
Hij werkte met hart en ziel. Hij werkte 
naar de dag der bevrijding. Hij werkte 
tot God hem hier op aarde als illegaal 
werker niet meer nodig had. En zo 
vierde hij Opstandingsfeest bij zijn Va-
der in de Hemel. • 
Zo is zUn naam niet langer Pieter of 
Piet of Frans, maar God gaf hem een 
nieuwe naam, geschreven op een witte 
keursteen. Hij wacht dan nu met ons, 
hier op aarde. op dàt, wat voor hem de 
hoo~ste waarde had, de wederkomst 
des Heren. Hij wacht op de hereniging 
van allen, die de verschijning onzes He
ren Jezus Christus hebben liefgehad. 

Enschede. KOERIERSTER HILDE. 

IN MEMORIAM 

G. M. À. van Gerven (Rudolf) 

VOOR Gerardus M. A. van Gerven, geboren 14 
Maart 1913 te Tegelen (L.), waren de jongensjaren 
al een en al opoffering tot welzijn van zijn eveo

menser. Zijn gehele loopbaan was een aaneenschakeling 
van verzet tegen het vele onrecht, dat in zijn onmiddel
lijke omgeving geschiedde. Steeds was Rudolf bereid het 
voor een vriend op te nemen CD hij dacht hierbij nim
mer aan zich zelf. Hij kwam uit een Christelijk gezin CD 

groeide op in een hard wer~ende omgevin&'! waar God 
v66r alles ging. Op 19 Apnl 1939 werd h1J als oudste 
zoon met spoed opgeroep~n om zijn vadcrlan~ _als_ s~~
geant te dienen. Allen, die hem van de mob1hsabetiJd 
kennen, zullen eenparig moeten verklaren: Sergeant van 
Gerven was een pracht kerel, die voor zijn jongcm, 
vooral in tijden van gevaar door het vuur ging. 
Rudolf was een van de grootste voorvechters voor recht 
en waarheid. Zijn parool was: voor God, Koningin en 
Vaderland, zo streed Rudolf in de Meidagen van 1940 
aan de Grebbeberg, met al wat in zijn vermogen lag. 
Toen de capitulatie kwam, was hij dan ook diep ont
roerd en hij nam zich voor, de strijd voor een rechtvaar
dige zaak nimmer op te geven en door te vechten. En 
Rudolf vocht door, onverschrokken. nooit de dood vre
zende, op de bres apringend voor allen, die zijn hulp 
nodig hadden. 
Als één van de eerste onderduikers verliet hij in 1942 
zijn geboorteplaats, om in een andere .?mgeyi_ng_ weer 
des te actiever te kunnen optreden, om ZIJD he1hg ideaal 
te verwezenlijken. 
Na vele omzwervingen, gepaard met de grootste ontbe
ringen, belandde hij in het plaatsje Mill, waar bij con
tact kreeg met een aangesloten KP, ,.De Uiltjes" ge
naamd, waar nij al spoedig het volle vertrouwen ge
noot door zijn moedig optreden. Rudolf haalde geheel 
alleen den leider van de KP (Zwart Pietje) uit de be
gerige handen van de SD, bij kraakte en saboteerde, 
kortom hij verrichtte bier alle voorkomende KP-wcrk
zaamheden. Het is ondoenlijk deze hier alle te vermel
den. Ook direct na de bevrijding van het Zuiden verstond 
hij zijn taak. 
Ah een van de eerste Stoottroepcommandantcn ging 
Rudolf naar het front om in de omgeving van Vierlings
beek bij de Maas de grote strijd tegt;n _d_en ma~htigen 
vijand op te nemen. Met de meeste p~1m1ticve m1dJelcn 
bewapend ging hij met z~jn Compa.rue dcn i::~vreesdcn 
en nog fanatiek doorvecbtenden VlcJand te hJf. Geen 
millimeter van de eenmaal heroverde Nederlandse bo
dem zou hij meer prijs geven. Zijn oersterke wil en 
lichaamskracht stelden hem in staat, hier in de voorste 
linies bergen werk te verzetten. Hij gunde zichzelf geen 
moment rust, totdat de nederlaag en capitula~ic van den 
verdrukker een feit werd. Nog was Rudolf ntet voldaan, 
ook Indië moest nog bevrijd worden en wie konden dat 
beter doen, dan zij, die reeds het klappen v~~ ~e zweep 
kenden? En ook hier hield Rudolf woord. J:111 g_1,ng naar 
Indië, ondanks de vele teleurstellingen, die .. h1,1 na .~c 
bevrijding had ondervonden. Weer vocht h11 met z11n 
jongens in de voorste linies, weer ging het om gerech
tigheid, rust en orde, weer stond daar de on".ersc~rok
ken KP-er temidden van zijn Jongens, voor wie h1.1 het 
altijd opnam. Zij hadden elkander trouw gezworen tot 
in de dood. . 
Hij, onze grote en beste V!.icnd, ~neuvcldc temidden v~n 
zUn jongens, door een V1Jandel1Jke k~gel ietroffen LD 

zijn hoofd, bij een gevecht teg~n den v1J~nd in de o~gc
ving van Semaraog, 9 Januari 1947; dit was het c·mdc 
van den alom beminden, hoogstaanden man. 
De hoogste en gro.~tste Koning heeft bes~_ist: .. Hij n~ 
Rudolf tot Zich; wtJ mensen moeten ons b1.1 Z1.1n beslui
ten neerleggen, maar in de herinnering, in onze gebeden 
en gedachten zul je blUven leven, Rudolf, allen, die je 
kenden zullen. je nimmer vergeten. Dierbare. na~estaan
den, Irmgart en Irmgartje, een kostba.,ar beut gmg van 
jullie heen, er zijn geen woorden om U te troosten. Ru
dolf was te goed voor deze aarde, daarom nam God 
hem tot Zich in rust en vrede. De innigste wens van alle 
oud-KP-ers, oud-Stoottroepers hier te lande, en al je 
vrienden en jouw jongens io Indië is: ., 
Rust zacht en in Vrede, Rudolf. 

STEFKE. 

K. de Raad (de Boer) 

W AT was bij toch een pracht kerel! 
Eenvoudige, stoere werker,plicbtsgetrouw 
oprecht Christen, een held, man van de 

daad, kortom: echt een mens, welken men zou 
willen ve'rheerlijkcn. Maar dat mogen we niet 
en bovendien zou hij het zelf allerminst hebben 
toegestaan. Dan zou hij zijn werk als tever
geefs beschouwen. We mogen alleen zonder op
smuk opsommen, wat hij gedaan lieeft. 
In de dagelijkse omgang was hij gemakkelijk 
en soepel, maar tegenover den Duitser verbluf
fend onverzettelijk. Toen de Duitsers in Hoo
geveen zouden komen, moest een brug dicht bij 
zijn huis de lucht in. De gehele buurt evacu- • 
eerde, ook zijn gezin, maar hijzelf niet. Toen 
de Duitsers het gebouw van de H.B.S. betrok
ken, keek hij er naar - met een oranje-strik 
op zijn jas. Toen de "Grüne" overdag zijn hui, 
overviel en hem zocht, stond hij aan de over
kant van het kanaal en was ooggetuige van de 
oYerval. 
Men heeft dat alles roekeloos genoemd. Men 
sprak van bravour-stukjes uithalen. Maar wie 
zo spraken, kenden hem niet. 't Was zijn trouw 
aan Oranje, aan het Vaderland, aan de zaal: 
des Heren; zijn onverzettelijkheid tegenover de 
Duitacrs. Nooit voor den dwingeland op zij 
Raan, was één van zijn leidende leuzen. 
Hij heeft de Duitse propaganda bestreden waar 
hij kon. Hij had deze volkomen door en ~ooral 
het bekampen van het Nationaal-Socialisme be
zielde hem van de aanvang af. 
Zodra de A.R. in Drentc geheime vergaderin
gen hield, was hij aanwezig en in Hoogeveen 
belegde bij eveneens geheime samenlcomstco 
waar hij bet verkregen materiaal doorgaf. ' 
Het onderduiken van gezochte personen begon 
en De Raad stond al spoedig in contact · met 
Joh. Post en anderen. Z'n LO-werk begon. 
Toen de LO zich later organiseerde, werkte hij 
steeds mee, zij het op eigen wijze. 
Verschillende malen was hij een der stuwende 
krachten, die "illegale" lectuur deden ontstaan. 
O.a. liet hij het boek van Minister Van Klef
fens vermenigvuldigen. 
Ook heeft hij veel gedaan om gijzelaars en an
dere gevangenen van voedsel te Yoorzicn. 
Zijn "illegale" actie begon pas goed, toen hij 
moest onderduiken en meer tijd kreeg. Wat 
heeft hij veel geheime samenkomsten geleid 1 
Er ging een schok door ons heen, toen hij 8 
Mei 1944 gepakt werd in Amsterdam. In het 
huis van samenkomst bleek de S.D. te wachten. 
Hij had een paar bonkaarten teveel bij zich. 
Aanvankelijk wisten ze niet, wat voor een be
langrijk persoon ze te pakken hadden. Helaas1 
't werd toch bekend en 't was direct mis. Van 
de Amstelvecnsewcg werd hij naar Amersfoort 
gebracht. 
In September 1944 werd hU op transport ge
steld naar Neuengamme. Hij wist nog een 
brief uit de trein te werpen, die zijn vrouw ge
lukkig in handen kreeg. 't Was een ohtroerend 
schrijven: hij wist, dat hij afscheid moest ne
men. 
We hoopten nog, dat zijn sterk gestel het zou uit
houden tot na de bevrijding, maar Neuengam
me was t6én nog geen ,,Durchgangslager" .... 
In December 1944 bezweek hij. 
Wc kunnen hem moeilijk vergeten. Zijn voor-

J..>eeld was tè lichtend. 
Vooral hierin, dat b.ij wees op Israëls God, Die 
kracht geeft, van Wien het volk zijn sterkte 
heeft. 
't Was bij hem altijd maar weer: Soli Deo 
Gloria. ' 

KLAAS. 



, 

• 
WAAR ZIJN DB DUITSE KRIJGSGBVi\NGBNEN7 
Dr. Scbumache:r. voonîttcr van dt Duitse sociaaJ"democra.
tlsche partij. heelt te Berlijn verklaard. dat men in Duitsland 
zeer g"cbrokken is door de olflciële Russische mededeling, 
dat slechts tu&sen de 8 en 900,000 Duitse krijgsgevangenen la. 
de SovJet-Ua.Je verblijven. Schumachu herinnerde aan de 
zegevierende Russische berichten van het voorjaar van I9i5. 
'Waarin werd gezegd, dat verschdde11e mlllioenCD Duitse krijg• 
gevanguen waru gemaakt. Spreker vroeg zich af, waar deze 
m!llloenen dan gebleven waren, 

(De Tijd). 
De betrouwbaarheid der Rus.,ische legerberichten 
schijnt dus eindelijk tot de Duitsers te zijn doot
gedrongen. . • 
OP ZOBK NAAR MARTIN BOR.MANN. 
foto's en een gedetailleerde beschrijving van Martin Bor
mann, Hitlen plaatsvervanger, die door het Neurenbergse 
HoA> bij verstek tet dood il veroordeeld, zijn gezonden aan 
de ambusad" en consulaten der Vetenlgde Staten. Deze 
maatregel i• een gevolg van de talrijke onbevutlgde ge
ruchten, dat Borman.n gu.fen : .ou z:Jjn, 
1 (Het Vrije Volk). 
Dat Bormann "gezim" zou zijn, moeten wij beslist 
lege':18p~eken. Onder ons wu hij in elk geval niet 
,.gez1en . 

• 
BBN SUCCBSLIBD. 
Jack McVea heeft een lied gemaakt. getiteld: ,.Open the 
doór. Rkbardl'' dat een groot succes werd. Maar niet voor 
iedereeA Is dat even prettlg. In San Antonlo Is een zekere 
Mr. Rlchatd half :eouwzlek naar de politie gevlogc om 
&icli tt beklag•n over bet fc.lt, dat elke nacht ontelbare 
taaien aan zijn bel wordt gerukt en fuifnummus hem dan 
dit nieuwe liedje totbrullen, 

. {Time). 
Er 1s maar één remedie voor Mr. Richard: ,.Qpen
deur" -politiek voeren. 

• 
MENGBLBBRG ONTLUJSTBRD. 
De Koningin heeft haar bul~it van U i\prU 1913. wurbQ 
den httr Willem Mengdberg d, eremedaille voor Kunst 
en Wetenscliap Jn goud van dt Huisorde van Oranje wud 
toegekend. iagetrokken. Dit io geschied op grond v11n een 
l,.,lult van de Koningin, dat Inhoudt, dat bun, die tljden• 
de beutting door geest of houding de vadulandse zaak 
hebben geschaad, de huiaotde ontnomt:n zal worda,, 

(Het Vrije Volk). 

• 
De majoor :egt: .. Het zijn prachtkere:ls, deze oorlog1vrij• 
-willigero, :e kuontn alles. tiJn sterk, on,rermoelbaar ea on• 
~vreesd." Generaal De Bruyn.,. de commandant du i\,. 
divisie, zei mi) hetzelfde: ,.Nederland beeft nog nooit ten 
leger gehad met iulke goede ,oldattn, ai. waarover Ik het 
commando heb: met de~t mannen hoold:akcl~k .-rljwilli• 
gers - kan men allu bereiken," 

{Trouw). 
Tenminste: als men er iets mee bereiken wil. 

• 
BOBKBN VOOR DUITSLAND. 
Terwijl dt mogendheden zodtCll 1111, e:en poUIJtk voor 
Duitsland, kunnen de burgers in die landen. die nel met 
D_uitsland te maken hebben gehad en zullen hebben, hun 
bijdragt leveren voor Oululand• opvoeding In democratische 
:in, 
Het Comitt Nede.rland-Dulttland btdt, vla d" Organisatie 
der Quakers, tot.Stemming gekregen boeken naar Duiulaod 
te zenden, 

(De Groene). 
De G~denkboekcommissie bezit een uitgelezen ver
zameling nat. soc. lectuur. Waarschijnlijk de 
enige lectuur, die men "over de grens" zal waar
deren. 

x~ 
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INLICIITINGEN VERSCHAFFEN ? 

i ·"'1 I # 

813 Jacob Wiersma, gewoond 
hebbende Breedeweg 37, 
Amsterdam (0.), geboren 
7 Sept. 1909. Gearr. op 
13 Sept. 1944 in de Lin
naeusstraat te A'dam en 
via Kol. Instituut en SD
Euterpestraat naar Wete
ringschans B.-afd. ver
voerd, reeds 5 dagen la
ter op 18 Sept. 1944 aan 
de Amsteldijk gefussil
leerd. Omtrent aanleiding 
der arrestatie is familie 

niets bekend. 

814 Ds. Hendrik Roelof de 
Jong, Geref. Predikant te 
Venlo, geb. 20 Oct. 1911 
te Heeg (Fr.). Hjj werd 
27 Januari 1945 te Am
sterdam (Leidschegracht 
13-15) gearr. met van 
Hall (NSF) en Nieuwen
huysen (LO) en naar We
teringschans gebracht (cel 
A l/13). Op 12 Febr. met 
8 personen te Haarlem 
ongeveer 5 uur gefusil
leerd. 

815 Lambertus Lotman (roepnaam Bert) geb. te 
Beverwijk, 26 Oct. 1918, vertoefde tot April 
1945 als politiek gevangene te Buchenwalde. 
Ging die maand via kamp Flossenburg op 
transpor t naar Dachau(?). Van Kamp Flos
senburg op mars zijnde werd transport op 
ongeveer 20 KM van Neunberg (Beieren) op 
23 April 1945 door Amerikaanse troepen be
vrijd. Van dit transport zijn mensen thuis ge
komen, die Bert na de bevrijding ter plaat
se gezien hebben. Desondanks is hij spoor
loos geraakt en tot nu toe gebleven. Opzette
lijk spoorloos achterblijven i3 uitgesloten te 
achten . 

~16 Dirk Cornelis Wakkee, ge-
. boren 9 Jan. 1925. Als 

Ned. partisaan in de nacht 
van 16 op 17 Nov. 1944 
krijgsgevangen gemaakt 
bij Raamsdonk en naar 
Almkerk (Ned.) gevoerd 
en dan vermoedelijk naar 
Duitsland. 

MASSAMOORD 

te Woeste Hoeve hij Apeldoorn 

Tot op heden zijn er 115 van de 117 slachtoffers 
van de wrede moord op 8 Maart 1945 geïdentifi
ceerd. Van een tweetal mocht dit helaas tot dus
verre niet gelukken. 
De signalementen luiden als volgt: 

1. Man, lengte pl.m. 1.63 M. in de onderkaak 
re~bts een g?u~en kroon, gekleed in: bruin 
beige col~ertJasJe" met blauw streepje, smalle 
lederen riem, f!TIJ:te broek blauwe pullover 
met ritssluiting van ondere~ tot boven blau
we slipover, groen hemd, tricot onde~broek, 
lage zwarte schoenen. In de zakken bevonden 
zich een paar wit wollen wanten, een stuk je 
haarkam, een houten tandenborstel een tube 
aambeienzalf en een houten haark;m. 

2. Man, lengte pl:m· l.73 M, donkerblond lang 
haar, gaaf gebit, gekleed in : grijs windjack 
met harmonicazakken, rode shawl, rode wol
len slipover, leren riem, tricot shirt, lage zwar
te schoenen, pl.m. maat 42, droeg geen on
derbroek, Op het slachtoffer werden de na
volgende voorwerpen aangètroffen: een ze
gelring met plaatje zonder inscriptie, een steel 
van een lepel en een witte haarkam. 

Zij, die menen, hierin een familielid, vriend of 
med~we~~er. te herkennen, worden verzocht zich 
schr(ft~liJk m verbinding te stellen met den Res. 
Kapitein v. Sp.D.: G. H. Ebens, 2e Beukenlaan 
16, Apeldoorn. 

ADVERTENT IES 
FAMILIE-ADVERTENTIES 

(prijs f 0.10 p. m.m) 

Op 7 April 1947 hopen zich D.V. te verloven 
CORRIE KOSTER 

en COR VAN GINKEL. 
Amsterdam, Hoofdweg 408 hs. 
Wormerveer, Esdoornlaan 4. 2e Paasdag. 

Verloofd: 
SAAKTJE TREINTJE DINKELA 

en MENET WEGMAN (SJORS) 
Almelo: Algemeen Ziekenhuis. 
Marum: Marechausseekazeme. Il April 1947. 

Verloofd: 
WILLY SCHOOK 

en DOLF KONING. 
Amsterdam: Vechtstraat 97 I. 
Vechtstraat 120 I. Pasen 1947. 

Verloofd: 
HENNY M. J. DITMARSCH 

en JOH. KLAASSEN. 
Aalten: Huize "Avondvrede". 
Utrecht: Adr. van Ostadelaan 87. 
Thuis: 2e Paasdag van 3,4 uur, Huize "Avond
vrede", Aalten. 

_ _ _ ___ _.:.:D...:..IVERSEN 

Op een boerderij, in het Noorden van Groningen, 
wordt gevra.agd een Hulp in de Huisho11ding, G.G., 
wordt geheel als huisgenoot opgenomen. 
Brieven onder No. 195 Bur. van dit blad. 

Flinke, jonge vrouw, thans werkzaam als magazijn
en menage-meesteres in Int. Kamp, zoekt een haar 
passende betrekking, liefst in een inrichting of gezin, 
waar h11isvrouw ontbreekt. 
Brieven onder No. 196 Bur. van dit blad. 
----------
Nationaal Steunfonds te Amsterdam, Oosteinde 13, 
vraagt voor spoedige indiensttreding, een Steno
Typiste in de Nederlandse taal. 

Voor direct gevraagd in Manufacturen- en Confectie
zaak met Woninginrichting, een 

BEDIENDE-ETALEUR, 
tevens in staat zelfstandig een woning te stofferen. 
Voor serieusen jongèman kan dit een levtnspositie zijn. 
Prot. Godsd., bij voorkeur Geref. Kerk. 
Brieven onder No. 198 Bur. van dit blad. 

Wie kan oud-LO-er aan "K-vergunning" helpen, 
omgeving Zwolle. 
Brieven aan Mevr. v. d. Horst, Emmastraat 2, Kam-
pen. 

Gcm. woning te Voorburg van 7 April of Mei tot 7 
Sept. ter beschikking van iemand die elders een wo
ning bezit. Conditie: gedurende de eerste 2 of 3 maan
den verzorging van warme maaltijd voor 2 gr. jongens. 
Van Watervlietstraat 63, Voorburg. ---------
Wie heeft een zaak of bedrijf van niet te grote om· 
vang, waar mettertijd opvolger ontbreekt, en is gene
gen deze op gunstige voorwaarden over te doen aan 
energieken jongeman met succesgeest, ongehuwd, ruim 
30 jaar oud. Oud illegaal werker, KP-er. Ook even
tuele samenwerking in klein bedrijf, hetwelk voor uit
breiding vatbaar is. 
Brieven onder No. 201 Bur. van dit blad . 

VOOR VERSLAPEN 
De wekker moet flink ge
luld geven, wanneer U 
zoo'n prima ledikant van 
Vanderveen hebt met veer
krachtige ondermatras. 
Daar slaapt U z66 heerlijk 
vast en gezond op, als U 
in geen jaren gedaan hebt. 
Vanderveen heeft voor
raad, niet alleen 1n 1-pers. 
:ijzeren ledikanten, wit ge
lakt, maar ook 1n 2-pers. 
houten ledikanten. Schrijft 
U eens aan Vanderveen. 

Fa. B. H. VANDERVEEN 
kruisst raat 13, ASSEN 

Tel. 2583 
,. 

Andere bladen worden verzocht, bovenstaande °" 
over te nemen. T" 

\ 
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LANDELlfK~ ORGANISATIE VOOR HULP 

l DE BRIEF VAN ANDRÉ j 

In het hoofdartikel van de vorige week heeft An
dré de zaak van de activiteit der oud-illegalen, en 
met name van de LO.- LKP.-Stichting nog eens 
aan de orde gesteld. 
Hij stelt twee dingen voor. Ten eerste het contact 
van oud-illegale werkers in hun politiek partij
verb~d. En vervolgens de activiteit van de LO.
LKP.-Stichting voor concrete zaken in verband 
staande met het verzet van eertijds (berechting). 
Zulks in combinatie met de gebundelde illegali
teit. Het is niet de bedoeling dit artikel in zijn 
geheel aan de orde te stellen. Dat zou ons te ver 
voeren. Ik zal slechts ingaan op zijn voorstel de 
LO.-LKP te activeren. 
De redactie acht dit probleem, dat de gemoederen 
nu reeds twee jaar lang bezighoudt, en waarin 
het bestuur een uitgesproken standpunt ingeno
men heeft, nog steeds belangrUk genoeg, om er 
plaatsruimte aan te besteden. 
Het is niet te veel gezegd, als ik beweer, dat met 
name het punt van de vorm. waarin de activiteit 
der LO.-LKP-Stichting gegoten moet worden, en 
de drang naar die activiteit, naar daden der oud
verzetters, de voornaamste plaats inneemt in de 
brieven, dtc op de redactietafel komen. 
Ook in besprekingen is dit steeds weer het punt, 

, waarop de discussie uitloopt En het is dan ook 
niet overbodig, mede te delen, dat op de laatste 
bestuursvergadering een commissie is benoemd. 
die nogmaals de vraag zou onderzo~ken of, en zo 
ja, in welke vorm, de LO. LKP. Stichting nog een 
taali had, buiten de bekende afwikkelingsopdrach
ten. Deze cohimissie is nog doende met haar rap
port. 

GEHEIMEN VAN DE TOP? 
Als ik thans nog enkele opmerkingen over dit on
derwerp maak n.a.v. het artikel van André, dan 
is dat niet om op het resultaat van de commissie 
vooruit te lopen, maar om nog eens zo duidelijk 
mogelijk de hoofdlijnen in het beleid van het al
,l('emeen bestuur met de argumentatie weel\ te 
geven. 
En dat is dringend nodig, want er zijn er nog 
steeds velen, die ons maar duister vinden en die 
naar een radicaler standpunt van het algemeen 
bestuur verlangen. 
Ja, één van onze vrienden schrijft zelfs: 
.,Beste Top, 
Jullie mogen ook heus in "De Zwerver" wel e<41s vertel
len, boe J• ec werkelijk over denkt. Dat schaadt ons, oocb 
het volk. Het is niet nodig om Je witte bóordje te laten 
:tt..n, ten einde de regering de indruk te geven, dat wij 
ondanks onze oorlogs-gangstcrpractijkcn toc.h •. bee:r" ge
bleven :ijo: de regering wiJ:igt baa r standpunt ten op:lebtc 
van ons t6ch niet.'· 

Deze schrijver zoekt er achter, wat er niet achter 
zit. Een politiek overhemd onder een wit boordje 
b.v. En misschien zijn er wel lieden, die na het 
lezen van de!.>verval op het wapenarsenaal van 
tante Bertha, denken, dat 't dat is, wat er bij ons 
achter 't witte boord je schuilt. 
Een mens heeft dikwijls niet meer ter beschikking. 
dan zijn woord en daarmee moet ik 't nu ook doen. 
Welnu, er zit bij ons niets achter, we smeden geen 
f,lannen, en hebben dat ook nooit gedaan; we heb
ben geen bfjbedoelingen en hebben die ook nooit 
gehad; we hebben een standpunt en doen ons best 
en hebben steeds ons best gedaan om dat open e11 
eerlijk in ,.De Zwerver" onder woorden te brengen. 
Wie dit niet gelooft, moet maar niet verder lezen. 

• 

DE TEGENVALLER. 
André stel t een tussenoplossing voor. Geen bun
deling van de LO.ers en LKP.ers, maar actie van 

de LO. LKP. Stichting voor concrete zaken in 
samenwerking met de gebundelde illegaliteit, om
dat gebleken is, dat de zaken in Nederland niet 
gaan, zoals we verwacht hadden. 
De zaken van de berechting en de zuivering gaan 
slechter dan we aanvankelijk verwacht hadden; 
dat geeft de redactie toe; dat geeft het algemeen 
bestuur toe. Maar we z\in daarbij tot de overtui
ging gekomen, dat onze verwachting onjuist was. 
De factor van het moreel verval, door de bezet
tingstijd ontstaan, van de organisatorische chaos 
op ieder gebied, van de door zuivering en berech
ting opgewekte tegenkrachten, hebben wij allen 
in ons enthousiasme bij de bevrijding te licht ge
wogen. Wat ontstaan is, is de resultante van veel 
kwaad en weinig goeds. 
Als we dus in dit opzicht niet met beide benen 
op de grond hebben gestaan en te veel verwacht 
hebben van een ontwricht volk, dan is het de vraag 
of we ons niet moeten herzien. André stelt dat 
in feite voor. 
Het algemeen bestuur heeft echter tot nu toe ge
meend zijn standpunt niet te moeten herzien. En 
waarom niet? 

REACTIE EN REVOLUTIE. 

\Vij, met onze verzetserfenis, zijn van nature ge
neigd radicaal te zijn, juist, zoals we dat in het 
verzet waren. Strijd tegen 't onrecht en daarmc~ 
basta! Zo klinkt 't nog in vele brieven. 
J a wel, maar ten koste waarvan? Er zijn meer 
problemen in de wereld dan dat van het onrecht. 
Ik zal een voorbeeld noemen. Als er brand uit
breekt in m\in huis en ik neem de --strijd op tegen 
het vuur met water, dan zal ik moeten toezien, 
dat ik met het water nitt meer schade aanricht, 
dan het vuur zou veroorzc1akt hebben. 
In de bezettingstijd heb ik enkele màlcn geschre
ven, dat we twee v\iandcn hadden: de reactie en 
de revolutie. En die vjjanden zjjn er nog! In de 
reactie is de zucht naar geknoei en compromissen 
met de berechting en de zuivering. Dat is 't vuur. 
Maar nu dreigt in de bestrijding van dit vuur de 
waterschade van de revolutie. Dat zit niet slechts 
in de communi~cn, die daar een principe van ma
ken, ook al zw\igen ze er uit tactis_che redenen 
over, dat gevaar schuilt met name m alle oud
illegalen. in ons. Een gevaar, dat gewekt is in het 
verzet, waarill we ons aan d'e zeggenschap van 
de heersende macht onttrokken, verplicht waren 
te onttrekken en zelf voor alles de verantwoorde
lijkheid op ons namen. Dat gevaar is toegenomen 
in hen, die na de bevrijding hun idealen niet in 
vervulling zagen gaan eo geen binding wilden 
voelen aan de wettige overheid, omdat die niet 
deed, wat zij recht achtten. 
Dat werd eerst wrevel en mokken, dan samen
spannen en soms agitatie en eigen rechter spelen. 
Ziedaar de bron der revolutie. Eerst revolutie in 
het hart, dan in de daad. 

DE TRAGIEK DER JLLEGALJTEIT. 

Ja, vrienden, dat_is de -~agi~k der iileg_alit~it. Z# 
heeft niet alleen den vyand in een instinctief be
sef van verantwoordelijkheid tegenov_er ons land 
weerstaan, zij moet thans meer moeite doen dan 
enil{ ander om de weg terug te vinden, om van 
die persoonl#ke verantwoordel#kheid om te scha
kelen naar de verantwoordingsplicht in overheids
aanl{elegenheden tegenover de overheid, naar de 
gehoorzaamheidsplicht aan allen, die door de 
overheid over ons gesteld zjjn, goed of slecht. 
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Wij hebben de spits afgebeten en daarom moeten 
wij, juist wij, ons ip sterker mate omscholen tot 
democraten, dan zij, die het rustiger aangepakt 
hebben; moeten wij alle sporen van verkeerde 
vrijheidstendenzen (en dat zijn in wezen revolu
tionnaire neigingen) wegbranden uit ons binnen
ste. 
Daarin zijn wij verantwoordelijk voor elkaar. Ha
meren op dit aambeeld, dat is 't belangrijkst<:, 
want indien naar de zijde van de revolutie door 
onze jongens (al was ' t maar in hun hart) ge
capituleerd wordt, dan gaat de winst van het 
verzet verloren. Dan wordt de man, die eens ka
rakter toonde en een scherp besef van recht, een 
speelbal van de revolutie, een gevaar voor onze 
democratie. 
't Vuur bcstr~jden. maar denk om de waterschade. 
Zó heeft het bestuur, zó heeft de redactie haar 
taak gezien. Dat is alles, wat achter het witte 
boord ie zit. 
Het was voor "de Zwerver" niet moeilijk !teweest 
om met sommige bladen de grote trom Le roeren 
en iedere gelegenheid aan te grijpen om onrust en 
agitatie te wekken, om constant eenzijdige voor
lichting te geven en alle., van overheidszijde te 
kraken, ten einde zo het revolutionnair instinct 
te wekken. Dan hadden we nu wel 100.000 lezers 
gehaald, want over gegevens beschikken we in 
overvloed. 't Was voor de redactie in ieder geval 
veel moeilijker om tegen de stroom op te roeien 
en eerst en voor alles de oud-illegalen tot naden
ken te brengen en mee te werken aan hun demo
cratische scholing. 
De rechten van de reactie lagen voor het grijpen. 
Ieder ziet ze, ieder is over de gaog van zaken 

• ,rebelgd. De vrucht van de revolutie zie je pa, 
(en n.b. in onze eigen mensen) als 't te laat is. 
Want ' t voorspel, de revolutie in het hart, speelt 
zich in het duister af. Daarom moest dat voor
komen worden, daarom moest eerst en vooral de 
revolutie bestreden worden. 

OMSCHAKELEN. 

En dat is nog nodig. De meesten onder ons den
ken, dat ze nu, vandaag aan de dag, al hun krach
ten moeten wijden aan het weren van onrecht ill 
zuivering co berechting. Maar als ik de brieven 
lees, die daarover gaan, dan denk ik steeds wat 
een enthousiasme en energie gaat hier verloren 
aan een zaak, die niet meer te veranderen is. 
Ik wil het eens proberen duidelijk te zeggen. De 
illegaliteit heeft één kans gehad om de zuivering 
en de berechting in goede banen te leiden. Dat 
was bij de aanvang, toen het beleid daarover 
moest worden vastgesteld. Die invloed heeft ze 
uitgeoefend, al kan men er van mening over ver
schillen of de illcgali tei t krachtig genoeg is op
getreden. 
Maar toen het beleid eenmaal. vaststond, toen de 
principes opgesteld waren, toen bleef er niets 
over dan om op sprekende gevallen de aandacht 
te vestigen. En wie dit niet inziet, verspilt ener
gie. De zaken zijn zo ingewikkeld en technisch ge
worden, dat vakjuristen nauwelijks een bevredi
gend commentaar kunnen geven. 
En het steeds weer in denken en woorden bezig 
zijn met deze zaken en dat zonder succes, wekt 
wrevel en tenslotte opstandigheid. 
Hebt toch geduld, mannen. Betracht het recht, be
strijdt het onrecht, maar doet het met wijsheid 
en vergeet niet, dat ons land over vijf of tien 
jaren meer heeft aan een man, die zijn tijd ge
bruikte om zich te scholen, dan aan een gedesillu
sionneerde, die tegen de muur bleef lopen. 
De tijd komt, dat velen van onze · oud-illegalen 
geroepen zullen worden voor allerlei functies in 
staat en maatschappij. Die tfjd komt zeher en ik 
ben van oordeel, dat dan de vrucht van het verzet 
openbaar zal worden. Maar 't hangt van ieder per
soonlijk af, of hij daar dan geschikt voor zal zijn, 
ja, of hij geroepen zal worden. Dat hangt af van 
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de wijze, waarop hij zijn tijd thans besteedt. Dat 
hangt af van zijn keuze tussen studeren of ver
teren van ergernis, tussen politieke scholing en 
activiteit of agitatie, tussen vaktraining en studie 
of ronddolen met duistere plannen. 
En daarom wijzen wc ook nu nog de tussenoplos
sing van André af. Resultaten zullen er straks 
zijn.mits we ons niet bundelen, mits we geen ge
organiseerde actie in zuivering en berechting meer 
voeren. 

EEN COMPROMIS'/ 

Sluit het algemeen bestuur, sluit de redactie met 
dit standpunt nu niet een compromis met het on
recht? Zij zegt immers: .,Doe het wat kalmer aan 
en wacht eens af, later zullen wc ons met dat on
recht bezig houden. Sluit nu maar een wapen
stilstand". 
Neen, vrienden, zo is het niet. Wat wij bestrijden 
is hetzclf de als dat, wat de radicalen onder ons 
bestrijden. ' t Verschil is, in de eerste plaats, dat 
zij menen onmiddelli_jk succes te kunnen bereiken 
door actie te voeren en dat het algemeen bestuur 
meent de voorwaarden te moeten scheppen om 
het onrecht te kunnen bestrijden en van oordeel 
is, dat die er nog niet zijn en pas ontstaan als 
de oud-illegalen politiek en maatschappelijk beter 
beslagen ten ijs komen dan thans. Dan zal ook 
blijken, dat het onrecht niet meer in oud-illegaal 
verband bestreden kan en mag worden. 

In de tweede plaats is het verschil, dat de radi
calen niets anders meer zien dan het vraagstuk 
van het onrecht en alle andere problemen daaraan 
ondecJ?eschikt maken, terwijl in ons standpunt re
kening gehouden wordt met het feit, dat als voor
waarde voor de bestrijding van het onrecht onze 
democratische staatsinrichting hersteld en gehand
haafd moet worden, d.at het besc:f daarvan aller
eerst levend moet worden in de oud-verzetters. 
Wij zijn van mening, dat alle krachten eerst ge
bruikt moeten worden om gevaren voor onze de
mocratische vrijheden en rechten te voorkomen. 

In de derde plaats is er o.i. bij de radicalen dit 
misverstand, dat men meent het onrecht uit te 
kunnen bannen, dat meo meent, dat dat onrecht 
er nu is, als nooit tevoren. Dat is on juist. Er zal 
altijd in het leven een balans ûjn tussen recht en 
onrecht, omdat de mens van nature geneigd is 
onrecht te plegen. Dat was voor de oorlog ook 
zo. Slechts de ontwrichting door de oorlog, deed 
de balans naar de ziide van het onrecht doorslaan. 
De strijd daartegen is in de eerste plaats gericht 
op het herstel van die voorwaarde,1 in de inricb-~ 
ting van staat en maatschappij (de democratie, de· 
rechtsstaat, de vrijheden en rechten der burgers), 
die voor de oorlog het onrecht binnen de perken 
hielden. Die strijd is een politieke strijd en de 
activiteit van de oud-illegalen in dat verband 
moet dus in hun politieke partij plaats hebben. 
Geen wijfeling, geen defaitisme, geen compromis 
met het onrecht beeft ons, in de bepaling van ons 
standpunt geleid. Integendeel, slechts het inzicht 
in de methode verschilde. 

Bestrijdt het onrecht door de voorwaarden van het 
leven in Nederland in democratische zin te her
stellen en verzekeren. D.w.z. maakt U los van 
oud-ill~gale verbanden (behoudens het waardevol 
reunistencontact, het gesprek, de sfeer van onder
ling vertrouwen) en werpt U in de politieke strijd. 
Bereidt U voor op Uw taak in staat en maat
schappij en neemt de tiid daarvoor, om, bij ge
bleken geschiktheid, wellicht pas na jaren, maar 
dan ook beter gewapend, de rol te spelen die de 
oud-verzetters nog moeten spelen. 

H: v. R. 
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Captain King vertelt van iijn dropping in Nederland. 

"5 vrienden komen hedenavond", door Gilbert Sadi Kirschen; uitg. Nichobon 
en Watson, Londen-Brussel. 

Wc zijn de naam van Captain 
King reeds in heel wat versla
gen tegengekomen. Groot was 
dus onze verrassing, toen wij 
dit door Captain King zelf ge
schreven bock in handen kre
gen. Want, Gilbert Sadi Kir
schen is niemand anders dan 
Captain King. Het is een Belg, 
die voor de Special Air Servi
ce Brigade (SAS) met zijn 
ploeg aaa de Veluwezoom 
werd gedropt, om daar een 
inlichtingendienst te organi-
seren. 
Uit meer dan één oogpunt is 
dit voor ons, Nederlanders, 

een zeer lezenswaardig boek. Allereerst, om
dat Captain King tot twee maal toe achter de 
linies in Frankrijk werd gedropped en zijn op
drachten uitvoerde· en daarna ettelijke maan
den achter het verstarde front in Nederland 
vertoef de. Er is dus een zeker vergelijking 
mogelijk tussen de ontvangst en het function
ncren van de inlichtingendienst der Maquis 
in Frankrijk en die der Binnenlandse Strijd
krachten in Nederland. Die vergelijking valt 
in alle opzichten uiterst gunstig uit voor onze 
Nederlandse organisatie. Tot drie maal toe 
wordt Captain King bij zijn dropping een "ont
vangstcomité" uit de illegaliteit beloofd, al
leen in Nederland vindt hij het ook werke
lijk. 
In Frankrijk moet hij er telkens zelf met ~ote 
risico's op uit trekken, om inlichtingen te be
machtigen. In Nederland brengt elke morgen 
weer een koerierster alle inlichtingen, welke 
hii maar kan wensen. 
Uit alles blijkt, dat Captain King door <!e 
RVV is opgevangen en door haar van inlich
tingen werd voorzien. Inderdaad bestond op 
de Veluwezoom een sterke RVV-organisatie, 
welke voortreffelijk werk verrichtte. 
Daarnaas t zi in er echter ook tal van aanra
kin.!;'spuntcn met liet werk van onze KP-ers en 
LO-c-rs. 
Captain Kin~ weet uiteraard van de verschil
len<le organisaties weinig meer, dan men er 
hem van vertelt, maar het is toch niet onaar
di!;', hier te citeren op welke wijze er over de 
KP gesproken wordt. 
Samen met Roelof bepraat Captain King op 
een dag de ontkomingsmogelijkheden voor de 
bij Arnhem neergekomen parachutisten. Dan 
vertelt Roelof hem van een weg, waarover 
Piet de Springer meer weet. En nu citeren wij: 
........ hij ngt. dat hij Je mensen over de Rijn kan 
brtngen. 
Zijn ze ten Zuiden van dt rivltt. dan tal de KP ze 
onder hun hotdt nemen ..... :• 
.. De KPI Keuken-pollt.ieî" 
•• KP stoot voor Knokploegen. hot iat Ik zeggen .•.... 
uitsmijteu. stoottrot-pen. De kerels. die ln de: omgeving 
van Tiel werken. behoreo tot die orgnnlsatlt ... 
Ik moet bek~ncn. dat Ik niet Vttl van hun actlvittl! 
3fweet. 
Piet de Springer praat over ben als een soort ltgen• 
darlschc wezens. g,waptnd met tiet zwaard en het ge-
loof. Ik stel me hen als weldoende geesten voor ...... .. 

Dat is een onverdacht getuigenis. , 
De schrijver ;s ook ontvankelijk voor de kracht, 
welke er uitgaat van het calvinistische levens
beginsel, waarmede hij kennis maakt bij Bart, 
den eenvoudigen hoer uit Barneveld, die ge
arresteerd wordt. 
Dan zegt Captain King: 
"Wij hebben altijd gropjts gemaakt over Barfs liefde 
voor regelmaat. %1jn ,trenghdd eo puriteinse gtest. En 
als wij vonda•g gered moeten wordto. dan Is het juist 
zijn onbuig:aam karakter, dat ons redden gaat. Zover 
als Ik Bart ken. :al bij zich liever laten doodmaken. 
dan ook maar een woord los te laten.'' 
We spreken lange tijd over ht.m en hethalen al dit 
dingen, welkt steeds :IJ zeggen. waatmte de dood ge
tpeeld heeft. Het lijkt mij. alsof hij nog een ogenblik bij 
ons toeft. verstijfd in zijn calvinistisch geloof, dat van • 
een diepte en waarheid Js. om een leder. die met htm 
in aanraking komt, eubied af te dwingen ...... " 

Straks, bij zijn poging om door de linies te 
,,crossen" 'vindt hij datzelfde geloof, als h,i.j in 
een boerderij aan tafel zit, waar vluchtelingen 
uit Arphem en Tiel, twee kinderen, (wie weet 
vanwaar?), een Duitse deserteur en de beide 
Belgen in dienst van het geallieerde leger, een 
onderdak vonden. 
"Dan rijst aan het hoofdeind van die onmettlljltt tafel 
t en man op, te voorschijn komend In het koperen licht 

van de lamp tn apreeltt l!lel luider si= ten avcmd
gebtd. 
.. Mijn Heer en mijn God, vers<baf ten dak aan hen. 
die dwalen door ons land. bucbum ben, die zl<h vtr· 
bergen. hdp dt kindtrtn ...... .. 
"Llchttnd à! teer slijgt het gebed uit de diep~ dtc 
eeuwen, terwijl dt wind :ucbt ov<t de velden. 
En voor een ogenblik -.lledt In d• benauwde atmospbcu 
van deze kamtr, waar zovtel wanhoop zij aa.n zij le.c.ft, 
de angst uit dt harten ..... .'' 

Over de voorbereidingen en de tenuitvoerleg
ging van de verschillende parachutistencros
sings, als die van de 20ste October en rle daar
op volgende Pegasus I. Pegasus II en Castor
operaties, kan men verschillende belangwek
kende dingen lezen. Dan is er het contact roet 
Rembrandt (bij ons bekend als Frans Hals), 
waarover Captain King het een en ander ver
telt. 
Bijzonder belangwekkend is hetgeen de schrij
ver ons mededeelt over de aanslag G. Putter, 
waarvoor vreselijke repressaille genomen wer
den. 
lk acht dit van genoegzaam belang om het hier 
in zijn geheel over te nemen. 
•. Maar vandaag (l8 October 1911) krijg Ik ltt• van ge
heel andtn aard e-n tevens Jets heel ongiewoons onder 
ogen. Piet Een. de chd van ons ontvangstcomltt. heelt 
het ons gebracht. HIJ vertelt mt. dat dt leden van 
zijn brigade, ttzame:n met e-tn paar nog uft An1hcm 
afkomstige Engelse parachutbten. va.nuit een htndtrlaag 
een Duitse wagen bebbe.n vernield, drit Oflicitren van 
de Luftwalfe hebben gedood en bij het naanulfelen vu 
hun zakke.a ee..a c.opy van ten gevondHJ acbetsjt hebben 
gemaakt. 
Z,J iijn zo verstandig geweest bet origineel achter te 
laten. zodat d• Duil• tr• niet :ulftn denken, dat btt 
document In bonden van de.n vijand gtvalle.n i.. 
Het acbetsjt. dat Piet Een me laat :lt n. is niet minder 
dan ten tof In kltlnigbeden uitgewerkt plan -.an de 
•t•ndplaats der staf van den Fohrtr in Oost-Pruisen. 
Te I:.össcbtn bij Rasttnburg . 
.• En kijk ecus. wat ubij ges<hrcvtn staat."' zegt Pltt 
Een. 
Inderdaad, de tekst l• wonde,lifk. 
Zij vermeldt de, plaats van de h•ngor. wnr : leb het 
toesttl van den Führer bevindt. de mijnenvelden. die 
bet vliegveld beschermen en de schuilkelder,. welke 
voor dt Gtnoraai. bestemd :ijn. ..Bunker :ur Sk btrhe!t 
du G1:neralc". hce!t het. 
., 't L;jl<.t m~ dWdc'•Jk. dAt hf't htcr om een tomplot 
t,gen b<I leven Vlon Hnlcr gaat. \ V~arorn zo11clc11. er 
ander, dit b!j,ondetheden bijstaan7" 
"Jt bezorgt me ern brok apijt, d~t we :e afgemaakt 
btbben.'· zegt bij. ..Misschien bd,brn wij de enioc 
gotit Moffen. dit In Holland rondlieptn. wel na.u de 
ceuwlgt Jachtvelden gtbolpen,. ... ;• 
Ik doe mijn be61 bem tt troosten. 
"Zijt ge zot. ze waren ongetwljftld beilg een . complot 
te acbtcrbaltn. In ledu geval !• het eon verdroo,d ge
wichtig document:• 
In ten bericht naar Londen ged ik een beschrijving van 
de schets en Londen doet me wet~n. dat btt aan de 
Russen zal worden doorgegeven: Oost-Ptullen Is bh 
afdeling, 
( Deze hinderlaag vond plaats In de buurt van Putten 
u Ik geloof, dat Piet Een agent van Politie In dil 
plaatsje was). • 
Wt hebben pas veel later gthoord van de •rtstlljke 
rcprtssafllemaatregtltn door d t Duitsers ttgtn dt on
•chuldlge bevolking van dit ongelukkige dorp g1'11omen . 
Zoa I$ nu In Holland ft-dertt.n weet. werden er meer dan 
300 mannt.n naar D11it.sland wcggevoc:rd, wa.i:rvao er 
slecht.! 2-t' terugkwamen ...... .. 

Wij kunnen niet anders dan met grote waar
dering over dit boek van Captain King schrij
ven. Hij is er niet alleen in geslaagd ons een 
boeiend relaas te bieden van het leven der 
mannen van de SAS, maar hij heeft als één 
onzer de verzetsstrijd meegestreden, zes maan~ 
den, lang, opgejaagd als wij, delend onze ar
moed& en angst, onze hoop en vrees. En de 
dood van zovele makkers heeft ook hem zeer 
gedaan. 
Als hij via de Sliedrechtse crossingslijn op 14 
Maart ons land verlaat, zegt bij dan ook: 
•• Wij zulltn :e terugzien , onze F,ansc vrienden. Zij 
waren reeds bevrijd. toen wij ben verlieten. Maar di, 
van Holland...... E.r :ijn tr reeds %ovelen. di, ve:r
dwenen :ijn. . .... Allen. dit ons btbbeo opgewacht op 
de heide. die teratt avond. Piet Een tn z'n makkers ..... . 
En Bart. Piet de Spdnger, Lange Jan. rijk en arm. 
Ue:dtn uit ieder 01illtu. uit alle provincie.1, waarvan. 
Ik nóolt dt ware naam weten zal. Zij wisten de on:t 
evumln, doch zij hebben dt magere rantsoenen . buo 
hoop, bun tele\lrstellfngen. hun warme kame.raadsc.btip 
met ons gedeeld, daarbij de kracbtto,r vertonend. ons 
ies maanden Jang uJt de banden van den vijand tt hou-
den. De een na de ander :!Jo zij gevallen ...... .. 

Het is een beminnelijk, eenvoudig, een waar 
en oprecht boek. Een boek, waarmee we als 
Nederlanders blij zijn, omdat een buitenlan
der het schreef. 
In het Frans beleefde het reeds ettelijke druk
ken. 
Dat verdient ook de Nederlandse bewerking. 

AD. 



DE' ,,ACUTE IIBB" BRENGT UITKOMST 
éen dokter reist door het land en houdt le

zingen voor collega's over de kunstmatige 
nier, welke door hem is geconstrueerd. En 
in elke plaats waar hij komt is er grote be-
langstelling voor zijn werk, omdat deze 
kunstmatige nier belangrijke perspectie~n 
opent voor de behandeling van ernstige 
nierzleklen. Het is geen nier, die je door 
middel van een operatie op de plaats van 
het aangetaste orgaan brengt. Daar is het 
apparaat iets te groot en te zwaar voor, 
want het heeft een gewicht van 60 K.G. en 
de afmetingen zijn 1 ½ bij 1 bij ¼ M. Doch 
tijdens een medische behandeling kan het 
de functie van de menselijke nier tijdelijk 
overnemen. . 
Zo verzamelt de reizende dokter In elke 
belangrijke plaats de doktoren om zich heen, 
waarmee hij kennis maakt en diepzinnige 
gesprekken voert. Doch het gesprek wordt 
minder diepzinnig en meer geheimzinnig, 
wanneer de "nierendokler" zijn gastheer 
vraagt, wie van de verzamelde medici de 
meest betrouwbare en moedige is. Met hem 
wil hij iets bespreken, dat op geheel ander 
terrein ligt. Dat lukt altijd. De gastheer 
weet prompt te vertellen, wie van de dok
toren de meest militante, de felste anti-Nazi 
Is. En het duurt niet lang of er volgt een 
vertrouwelijk onderhoud met hem. Dan 
komt de portefeuille van den "nlerendok
ter" op tafel en daaruit komt een stroom 
van benzine-bonnen, afkomstig van kraak
jes van de K.P. Maar dat laatste kun je er 
niet aan zien. 
't Is voor iemand, die een wagen heeft en 
over onvoldoende benzine beschikt, om 
van te watertanden. 
De bereidwillige arts ziet zich daarvan 
een deel toegeschoven. 
Doch wat is de bedoeling van een derge
lijke vrijgevigheid? 
De "vertrouwens-arts" moet door middel 
van deze bonnen een benzinevoorraad 
vormen in zijn garage of bij hem thuis en 
onmiddellijk met zijn wagen gereed staan 
als iemand hem belt met de boodschap: 
.Er is hier iemand met acute niervergifti· 

ging; zoudt U onmiddellijk kunnen komenl" 
Dan moet hlJ naar de afgesproken plaats 
rijden en zich met zijn wagen geheel ter 
beschikking stellen van den man, die blijk
baar iets meer van acute niervergiftiging 
afweet. 

' ,,Laat hen beseffen, dat zij een ..aste, 
een vriendenplaats hebben, in het mid
den van onze volksgemeenschap". 

~ (Uit Kon.rede van 51-12-'46). 

De stem, die in de grootste nood, 
Geheel het volk hnnr sleun aanbond: 
Klonlt ofJ de 011d'jnars avond weder. 

Voorheen was 't om van 's vfiands drult, 
Het oog te richten ofJ 't geluk, 
Dat komèn zou, als 't zu,aard ging neder. 

Toen riep z# o/J, tot bitt're strijd, 
Voor vrijheid, onaf hanltelijkheid, 
En voor verbreking van de boeien. 
Nu waarschuwt zij voor zorg'loosheid. 
Voor wegdoen en vergetelheid, 
En onverantwoord verder stoeien. -
Wie mede door haar wekkend woord, 
De roep des Hoogsten had gehoord. 
En vochten, hoe 't hun ook verclriette. 
Vertrouwden, ofJ het volk dat trouw, 
De zorgplicht overnemen wou, 
Voor hen, die zy zo vroeg verlieten. 

0 Ironie, die 't nodig maakt, 
Dat d'Hoof!,ste Vrouw haar oproep slaakt, 
Tot 't volk, dal heeft zijn pliclil ver reten. 
het hoge woord door haar geuit, 
Moof!, zwellen tot etm schoon geluid, 
En tot ontwaking van ·t ieweten. 

: .t 

OLIVIER. 

Zo komen er beuzine-depöts in Leeuwarden, 
Assen, Groningen, Zwolle, Velp, Nijmegen, 
Helmond, Eindhoven, Tllburg, Woerden, 
Deventer en Apeldoorn. 
Op deze wijze kunnen de K.P. en het llle
gale CDK in heel het land beschikken over 
een vervoersapparaat, dat elk o.ienblik 
van de dag of de nacht voor hen ter be· 
schikking staat. Toen de uitvinder van de 
kunstmatige nier deze overeenkomst met 
Hilbert van Dijlé (Arie) trof, stelde hij echter 
één voorwaarde en daaraan is ook altijd 
de hand gehouden. Het systeem mag pas 
gebruikt worden, wanneer het niet moge
lijk Is op andere wijze de vervoersmoeilijk· 
heden op te lossen. IDe, belangen van de 
volksgezondheid mogen niet nodeloos op 
het spel gezet worden. 
Het systeem heeft dan ook niet dikwijls, 
maar enkele malen prachtige diensten be
wezen. 
De 2/ie Mei 1944 werd door één van de 
ploegen van dil L.K.P. het Distrlbutiekan· 
toor van de gemeente Raalte in Overijssel 
van zijn voor de onderduikers zo belang
rijke inhoud ontlast. 
Waar kan een bult beter geborgen worden 
dan bij de dienaren van de Heiligen Her· 
mandad zem Want, al zijn de meeste poll· 
tiemannen erg secuur bij het bewaken van 
alles wat voor de Moffen van belang is, 
er zijn ook anderen, die zich gaarne be
schikbaar stellen als het er om gaat iets 
in het belang van het Nederlandse volk te 
doen. En zo liggen de bonnen niet meer 
in een onwrikbare kluis. maar in de vrien· 
delijke woning van den postcommandant 
der Marechaussee ln het rustige dorpje 
Heeten. Aan het Ulegale ·coK, dat voor de 
distributie over het land moet zorgdragen, 
de taak, ze er zo spoedig mogelijk weg te 
halen. 
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
De spoorwegen hebben tot nu toe Heeten 
links laten liggen, autobussen rijden er niet 
meer en de buit heeft een dergelijken om· 
vang, dat het niet raadzaam is de zaak per 
fiets af te doen. 
Er is maar één uitweg: de nleraandoeningl 
En het geval is ongetwijfeld acuut, want de 
vrouw van den braven polttieman heeft al 
bezwaren gemaakt, om dat gevaarlijke spel
letje langer mee te spelen, zodat haar man 
haar heefl moeten sussen met de boodschap, 
dat het spul al weer vort is. Maar het zit 
in werkelijkheid nog in het boevenhokje. 
Een van onze CDK-mensen stapt naar de 
telefoon, draalt het nummer van één der 
specialisten in Zwolle en dient zich bij hem 
aan als Dr. Kelder, die · hem gaarne wil 
raadplegen over een geval van acute nier
vergiftiging. Liefst zo spoedig •mogelijk. Of 
de specialist direct naar het ziekenhuis wil 
komen. 

, Er is geen misverstand mogelijk. 
Alles klopt als een bus. 
,,Goed. In orde. Tot straks" klinkt het aan 
de andere kant van de lijn. 
Korte tijd later ziea de beide mannen elkaar 
op de afgesproken plaats. Er wordt niet veel 
gesproken. Er volgt geen tekst en uitleg 
over hetgeen er precies moet gebeuren. 
Toch is er nog een beletsel, want de wagen 
van den specialist is juist in revisie. Maar 
dat mag de zaak niet doen mislukken. De 
dokter weet er nog wel raad op, belt naar 
een bevriende relatie en in minder dan ·geen 
tijd staat de wagen voor, waarmee de ern
stige patiënt zijn beterschap tegemoet zal 
rijden. 
Om half tien staat de wagen bij het station 
ln Zwolle, waar Cris zich bij de bezetting 
van de wagen voegt. De trein is wat laat, 
maar 'om tien uur vangt de tocht door de 
aardige plattelandsdorpen van Overijse! 
aan, op weg naar Heeten. 
De bonkaarten llg~en in de cel bij de poli
tiepost. !Qaar pakléen Chris, Dirk en Karel 
(let op de beginletters der namen, ze vor
men opzettelijk den naam van de illegalen 
CDK-dienst) de kaarten in, terwijl de chauf
feur in een kroegje wacht tot het karwei 
achter de rug is. Op de terugweg passeren 
ze Raalte, waar de kaarten veertien dagen 
tevoren gekraakt zijn. Daar wordt de wa
gen aangehouden door een controlerend 
ambtenaar, die, gezien de valse papieren 

Tan de heren in de auto, veronderstelt me\ 
collega's te doen te hebben. Hij vertelt h~n. 
(onwetend, dat de levensmiddelenkaarten 
van Raalte in de wagen zitten) van de 
overval, waardoo'r, naar men zegt, de be
volking nu geen bonkaarten zal ontvangen. 
Vanzelfsprekend hebben de illegale CDk· 
ers veel plezier om het verhaal, als ze on
gehinderd kunnen doorrijden. 

• befang,üke per,pecl/e'Den opent ooor de behande
ling oan ern11ige nierziekten, 

De "kunstmatige nier" helpt snel en pi)n· 
loos. Ook deze maand zullen de onderdui· 
kers hun bonkaart weer op tijd ontvangen, 
mede dank zij de "kunstmatige nier". 
En nu lees lk In de krant, dat de internist, 
die onze organisatie op zo voortreffelijke 
manier de vervoersmoeilijkheden hieip op
lossen en ook op andere gebied altijd klaar 
stond, naar Amerika vertrokken Is om daar 
zijn "kunstmatige nier" te dem,6nstreren. Zo 
zullen nu ook de medici ln New York, Bos
ton en Toronto kunnen profileren van zijn 
onderzoekingen. 
Maar ik vraag me toch a8of het nu wel 
nodig ls om ook in de Verenigde Staten van 
die benzlne-depöts te vormen. Ik dacht, dat 
daar benzine genoeg was. En het is zo las
tig als je naar New York of Toronto moet 
bellen voor een eenvoudig bonnentrans
port. 
Wat praat ik eigenlijk. 
De nieraandoening is er nog wel; maar niet 
meer acuut. 

PIET HAAGEN
to.eP,J, 1( 

AD. 

De Commissie kunstmanifestaties en Propa
ganda Brabant van de Stichting 1940-'45 
verzoekt ons mede te delen dat op Zondag 13 
April a.s. voor de tweede maal de Piet Haa
gen-tocht zal worden gehouden. Het doel van 
deze tocht (waaraan 1500 wandelaars zullen 
deelnemen) is een ieder op te wekken contri
buant van de Stichting te worden, door de loc
schouwers attent te maken op buo plicht t.a.v. 
de nagelaten betrekkingen. 
Deze wandeltocht, die om 12.80 vanaf het 
Wilhelminaplein te Eindhoven z:al starten, be
velen wij warm aan. 

• 



WELK BESTUUR IS BEVOEGD? 

Welk bestuur heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van een bepaalde 
uitkering? Ziedaar een vraag, die nog al eens verschillend wordt beantwoord 
met alle onaangename gevolgen van dien. 
Door het Hoofdbestuur is daarom enige t~jd geleden in "AanwUzingen no. 7'' 
een korte samenvatting gegeven van hetgeen tot nu toe werd medegedeeld 
met betrikking tot de bevoegdheden der diverse besturen. Het kan zUn nut 
hebben om op dez~ samenvatting een korte toelichting te geven aan de 
hand van enkele voorbeelden. 
Vooropgesteld zU, dat alle periodieke uitkeringen, die de Stichting kent 
voorlopige u'ltkeringen zUn, zulks in afwachting van de tot standkoming 
van de Wet op het Buitengewoon Staatspensioen. 
Onderscheiden worden drie soorten van uitkeringen, t.w.: 
1. de periodieke uitkeringen voor noodzakelijk levensonderhoud aan: 

a. geheel of gedeeltel~jk blijvend invaliden en nagelaten betrekkingen; 
b. buiten de onder a. genoemde categorie vallende personen, zoals stu

denten er; voor overbruggingsgeld in aanmerking komende personen; 
2. de periodielée uitkeringen van ander~ aard, dus niet die voor levens-

onderhoud; 
3. uitkeringen ineens. 
Sub 1. De periodieke uitkeringen voor levensonderhoud worden aan de 
hand van vaste regels, die de Stichtingsbesturen kennen, als "Aanwijzingen 
no. 3" bepaald en vastgesteld door het plaatsel~ik- of het districtsbestuur, 
al naar dit in het betrokken district zelf is geregeld. Het H.B. heeft toezicht 
op deze vaststelling; wat wil · zeggen, dat; mocht dit bestuur met de vast
gestelde uitkering niet accoord gaan, deze achteraf kan worden gew{jzigd. 
Is er aanleiding om van de vaste regels af te wUken, dan is de goedkeuring 
van het H.B. nodig in elk voorkomend geval. De uiteindelijke beslissing be
rust dus b~j het H.B. Zo'n geval zou zich b.v. kunnen voordoen als de 
weduwe van een gevallen verzetsman voor de oorlog een inkomen had van 
f 15.000.- 's jaars en geheel op deze . basis zou zUn ingesteld; zeer hoge 
huur, vele studerende kinderen etc. Het zou in een dergelUk geval onbillUk 
kunnen zUn, om bU de uitkering vast te houden aan het voorgeschreven 
maximum. De Stichting stelt zich namelijk op het standpunt, dat de uit
keringen in principe gebaseerd dienen te zijn op het levenspeil van betrok
kenen in het jaar 1939. Dit natuurl~jk binnen redel~jke grenzen. 
Betreffen de periodieke uitkeringen voor levensonderhoud de tweede cate
gorie (studenten en overbruggings "gevallen"), dan beslist hierover het 
plaatse~ik- of districtsbestuur, in geval door een of andere overheidsinstantie 
garantie tot terugbetaling wordt verstrekt en heeft het H.B. slechts toezicht. 
Zo kan het voorkomen, dat een ambachtsman, b.v. tengevolge van zUn ver
blijf in een concentratiekamp, nog niet arbeidsgeschikt is. De Stichting kan 
hem helpen, om in zijn levensonderhoud te voorzien. Heeft nu het D.B.-y._o. 
toegezegd om t.z.t. deze uitkering terug te betalen, dan kan het plaatsehJk
of districtsbestuur vast tot uitkering overgaan. 
Zou het D.B.V.O. terugbetaling van de overbruggingssteun niet kunnen ga
randeren, dan is de vaststelling van het plaatsel~ik bestuur onderworpen aan 
de beslissinJ{ van het H.B. 
Sub 2. Periodieke uitkeringen van andere aard, dus niet voor levensonder
houd, behoren tot de uitsluitende competentie van het H.B. Iemand heeft 
b.v. door bemiddeling van de Stichting een herstelcrediet bij de Nederlandse 
Middenstandsbank verkregen, voor welk crediet een bepaalde rente moet 
worden betaald. Zou deze rentebetaling voor den betrokken credietnemer 
een onoverkomenliik bezwaar vormen, dan kan de Stichting die betaling 
op zich nemen, zulks op grond van de beslissing van het H.B.. eventueel 
op voordracht van het districtsbestuur. 
Sub 3. Uitkeringen ineens (resp. voorschotten) / worden vastgesteld door 

1:iet districtsbestuur onder toezicht van het H.B. Deze uitk~ringen ( die kun
nen worden gedaan om den aanvrager voor één keer uit een bepaalde finan
ciële impasse te helpen) mogen echter nimmer meer bedragen dan een twin
tigste deel van het totaal der uitkeringen (bedoeld onder sub 1) per district 
per maand (de zgn. 5% regeling). • TOON. 
GURREHUS. 

Wij schreven al eerder over de gastvrijheid die Noren, Denen, Polen, En
gelsen, Belgen, Fransen en Nederlanders bi_j het Deense Rode Kruis op 
,,Gurrehus" genieten. Sinds September 1946 gaan elke twee maanden om
streeks vijftien Nederlanders, die herstel ~an krachten zoeken, naar Dene
marken. In Mei as. zal het een ploeg dames z~in, die een zestal weken in 
dit internationaal sanatorium kan verbHjven. En het is vrijwel zeker, dat 
van de zomer nog eens een aantal mannen zullen worden uitgenodigd. Voor 
die laatste ploeg zUn nog een paar plaatsen open. Aanmelding voor gega
digden tussen 25 en 35 _jaar aan de districtsbureaux van de Stichting. 

FEL/GIT AT/ES. 

U hebt natuurlUk ook ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Marijke 
getekend op de felicitatieregisters, die de Stichting overal in het land had 
neergelegd, om het PrinseHik Paar geluk te wensen. U hebt daarb~i natuur
Hik ook voor het fonds van de Stichting geofferd. Dat deden duizenden in 
den lande. Zo werd weer f_ 90.000.- voor de Stichting bijeengebracht. · 

1947. 

Weet U dat de Stichting zich ten doel heeft gesteld om in 1947 opnieuw 
twee millioen gulden b~jeen te brengen, om het fonds te versterken en de 
zorg voor de slachtoffers van het verzet op vaste grondslagen te brengen? 
Hebt U er al eens over gedacht, wat Uw aandeel in deze actie zal zijn? 
Praat er over met Uw plaatselijk bestuur! 

PI LO·TEN-CR ossn 

Om acht uur 's ochtends _ roeien een paar onschuldig uitziende 

burgers met den sluisknecht naar den Sliedrechtschen kant. 

K. . ort daarop kunnen z~j de verleiding ilÏet 
weerstaan een weinig op de Noorder
wal in te sturen, om eens voorzichtig te 

verkennen of de moffen al dan niet de pol-
derkade hebben be.zet. Met hun aan de duis
ternis gewende ogen zoeken zii speurend de 
wal af, of ook menselijke gedaanten zich op 
de kadekruin vertonen. Weinige seconden wor
den de paddels ingehouden en ademloos wordt 
ingespannen geluisterd of stemmen wellicht 
waarneembaar z~in. Doch zulks ka~ niet lang, 
want zU zitten nog in een hel van een boven-
stroom. Als zij eindelijk het zomerhuisje van 
Klein reeds gepasseerd zijn en alles veilig 
liikt ( de moffen z~jn blijlçbaar nog niet zo 
bijdehand als zij wel denken), wordt meer en 
meer ingestuurd. Op ongeveer tien meter van 
de steenglooiing wordt nog geen onraad be
speurd. ZU mogen nu wel aannemen, da~ rie 
kust veilig is en vlak langs de stenen r~e1eud 
zoeken zij het voordeel van de neerstroom. Het 
is alsof een loden last hun wordt af genomen. 
Wat f addelt het hier licht! 
Doch dat is alles slechts relatief. Door hun 
bovenmenselijke inspanning van twee volle 
uren, waarbU zij alles en alles hebben gevergd 
van hun spieren, lijkt het paddelen in de 
neerstroom wel spelevaren, hoewel het dit al
lesbehalve is. 
Even later durven zij aan de wal te gaan. De 
kano wordt halverwege uit het water getrok
ken (welk een voordeel, dat zij geen houten 
kano, doch zo'n prachtige, licht legervaartuig 
hebben) en vlug wordt de omgeving even ver
kend. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat aan
stonds de moff én nog komen opdagen. 
Max is in dit terrein goed bekend. Hij heeft 
het verdere van de tocht reeds in z~jn hoofd. 
ZU dragen de kano over de kade in ceri 1malle 
sloot, die evenw~jdig aan de rivier loopt en 
landwaarts een griend begrenst. Lopend langs 
de slootkant trekken zU het vaartuig Oost
waarts. Een paar honderd meter verderop dra
~en zij hun hulk door een smalle strook griend, 
komen vervolgens aan een vijftien meter bre
de kreek, die zich door rietgorzen en grienden 
slingert, steken de kreek met enkele slagen 
van hun paddels haastig over, dragen de kano 
aan de andere zU de over een kade en. . . . la
ten haar te water in een geïnundeerde graspol
der. 
Ziezo, nu is het even tUd om uit te blazen! 
Hier zoeken de moffen niet! Geen haar op hun 
hoofd, dat er over zal prakkizeren hier de 
vluchtelingen te vermoeden. Trouwens als zij 
over de kade van de rivier naderen zien zij 
hen op behoorlijke afstand reeds afsteken --te
gen de nachtelijke hemel, omdat het waterni-

veau in de polder meters lager staat dan de 
kadekruin. En Westwaarts hebben zij als dek
king in de rug de. kreek, die z~j juist oversta
ken. In een ongemakkel~jke houding tussen 
hun rugzakken, met de benen gestrekt op de 
beide dolboorden, gunnen zij zich enige minu
ten rust aan hun uitgeputte korpus. - Wat 
jammer, dat zij nu niet even een trekje kunnen 
doeri aan zo'n heerlijke Engelse sigaret. Het 
is wel verleidelijk te weten, dat zii ieder een 
paar tinnetjes ~an die aantrekkelijke stokjes 
in hun rugzak zo vlak b~i de hand hebben. 
Maar vuur ontsteken is nog te gevaarlijk, du, 
taboe. 
Even later paddelen zU rustig door de polder 
in Oostelijke richting naar de kade, die de 
kreek begrenst, waardoor de route loopt naar 
de rol. Zij zullen toch ook daar nog heen 
moeten, want daar liggen de roeiboten !e 
wachten op de aankomst van de motorkano s. 
De waterstand in de polder bl~ikt niet bijster 
hoog te ziin, want telkens lopen zij met hun 
vaartuig op hogere gedeelten aan de grond. 
Dan moeten zij buitenboord en al ~adend door 
het ijskoude ~ater (natte voeten en benen is 
lang het ergste niet, dat je kan overkomen) met 
eèn paddel de omtrek gaan peilen, om te we
ten te komen, welke richting zij het doelma
tigst kunnen nemen. .. 
Nu pas, in de rust van de polder _nemen ztJ 
waar welk een ongunstige, doodstille nacht 
het ~igenlijk wel is, om een crossing te on
dernemen. Hoe zUn ze door het oog van een 
naald gekropen! 
Plotseling slaat de torenklok van Sliedrecht 
twaalf klare slagen. Het is hier zelfs duide
lijk hoorbaar en welk een weelde schünt het 
h"un, weer thuis te z~jn en zulk een simpel ge
luid over het dorp te horen klinken. . . . -Nu 
staan ze hier nog midden in de nacht in het 
koude water te ploeteren, maar straks ..... . 
dan zijn ze weer thuis. Echter, thui~ .. .. in be
zet gebied, onder de druk van dien gehaten 
mof. 
Eindelijk na bUna een uur zwoegen -~n b~~ge
ren, bereiken zU de kade. Kees bl~1ft b~1 de 
kano in de kreek achter. Max gaat behoedzaam 
langs de binnenkant op verkenning uit naar 
de rol. Voorzichtig kijkt h~j, na enige honder
den meters sluipen, ter hoogte van de rol over 
de kadekruin, doch de ganse omgeving is uit
gestorven. Nu zegt dat weinig, want vanzelf
sprekend liggen de boten netjes verborgen m 
de griend aan de overkant van -de kreek. Dat 
is altijd de gewoonte als gewacht moet wor?en. 
Moffen zijn er evenmih te bekennen. ';oorzich
tig fluit hij enige regels van het Wilhelmus, 
doch geen teken van leven is er te bekennen. 



' , 

Max klimt nu naar de kadekruin, om de zaak 
nog even terdege af te speuren, maar zonder 
succes. Op zacht roepen volgt zelfs geen tegen
bericht. 
Plotseling meent hij flauw, in Zuidwestelijke 
richting, het zachte gesnor te vernemen van 
een g-edempte motontitlaat. Hij loopt snel naar 
de rivierkant, staat onbeweegl{jk, te luisteren 

' met ingehouden adem, _ja waarlijk, het moeten 
de motorkano's zijn. Het geluid...komt wonder
wel met het bekende/ daar straks uren lang 
gehoorde gezoem overeen. Zouden ze nu toch 
nog doorkomen? Jammer, dat het zonder nut
tig effect zal zijn. De kerels hebben voor niets 
hun leven gewaagd tussen de deze nacht op 
hun qui-vive ziinde moffenposten! Even plot
seling als hij het geluid heeft opgevangen, 
verstomt het weer. Zou hU zich vergist heb
ben? Neen, dat was onmogel{jk! Zo doof is hij 
nog niet! Maar dan kan het haast niet anders, 
of zij zijn reeds aan de rol geweest in de t~jd, 
welke Kees en hij hebben verspeeld in de on
dergelopen polder. Want dit stoppen van de 
motoren wijst er wel op, dat de terugtocht is 
aangevangen en men zich vóór de stroom laat 
afdrijven .... 
Geruime hid zit Max nog op de steenglooiing 
ingespannen te luisteren, maar geen geluid is 
meer te horen. Vredig liggen rivier, polders 
en grienden rondom in de doodstille nacht, 
alsof geen oorlog het mensdom teistert . ... 
Als hH bU Kees terugkomt en zijn bevindingen 
meedeelt, wordt besloten door te varen, huis
toe. Bij de Helsluis wordt nog even met de no
dige omzichtigheid gemanoeuvreerd, want men 
kan niet weten, of dit punt wellicht inmid
dels in het mofse postenstelsel is opgenomen. 
Het is immers een knooppunt en ligt nog juist 
ïn het verboden gebied. 
Alles bl{jkt veilig. Snel wordt de sluisknecht . 
uitgeklop en met zijn hulp de kano in een 
rietgors opgeborgen. Hij vertelt, dat de roei
boten zónder piloten van de Nieuwe Merwe
de zijn teruggekeerd. 

Slot 

,,Dus zijn de motorkano's tóch aan de rol ge
weest!" zeggen Kees en Max tegelijk. ,,Pracht
kerels!" 
Inmiddels ·heeft de vrouw van dèn sluisknecht 
het keukenfornuis aangemaakt, een lekker 
bakje van de meegebrachte Engelse thee ge
zet en nadat de natte onderhelf ten der plun-

- jes van Kees en Max te drogen z{in gehangen 
. en de keuken in een blauwe walm/ van siga
rettenrook is gehuld, wordt een uurtje later 
de logeerkamer opgezocht, die altUd op onver
wachte gasten is ingesteld. 
Om acht uur 's ochtends roeien een paar on
schuldig uitziende burgers met den sluisknecht 
naar de Sliedrechtse kant en maken vast aan 1 
de tuin van Kees. 
Ziezo, de opdracht is weer volvoerd en het 
wachten is op de volgende ploeg "Arnhem
mers!". 
De thuiskomst behoeft vanzelf sprekend niet 
beschreven te worden. Kees' echtgenote en de 
bij haar logerende Hans van de KP hadden 
die nacht door het schieten, dat z~j duidelijk 
hadden waargenomen, niet veel geslapen. 
De zorgen over de thuisvarenden hadden de 
overhand gehad, doch nu ~as alle leed weer 
g-eleden. Met blij-dankbare gezichten werden 
Kees en Max begroet. 
Weinige minuten later slenterde Max · door 
het dorpspubliek onopgemerkt huiswaarts. 
Toen zijn vrouw later in haar fietstassen de 
inhoud van zUn rugzak ten huize van Kees had 
afgehaald en h~i zijn kinderen onthaalde op 
een, paar stukjes Geallieerde chocolade en een 
paar cakes, fluisterde zijn oudste jongen van 
tien jaar hem in z{jn oor: 
"Pappa moet nóg eens vertellen, dat hij naar 
het kantoor in Delft is geweest en dat lekkers 
van het Rode Kruis heeft gekregen! Ik geloof, 
dat U stiekum in Brabant bent geweest." · 
Toen zat Max voor het eerst van zijn leven 
met zUn mond vol tanden! 
Dat kwam er nou van, als je je kinderen 
iedere dag een lepel-vol verzetsgeest toe
diende! 

I -

. . . dat U stiekum in Brabant bent geweest. 

• 

MET DE 

,,YOORLOOPER" 
ER OP UIT! 

De uitgestelde Sint-Nico
laas-verrassing is voor 
velen nog vóór de Paas
dagen tot werkelijkheid 
geworden. 
De "Voorlooper" is er! 
Vorige week is met de 
verzending een · aan
vang gemaakt en de
genen, die het boek 
rechtstreeks bestelden 
hebben er reeds van 
kunnen genieten. 
Hier ligt een prachtige 
gelegenheid goede lec
tuur over het verzets
werk onder de mensen 
te brengen. 
Zijt ge van oordeel, dat 
het boek een ruime 
lezerskring verdient, 

maak er dan propagan
da voor. Zorgt, dat het 
in veler handen komt. 1 

De weken, kort voor de 
Mei-herdenkingsdagen, 
lenen zich daarvoor bij 
uitstek. 
Daarbij is een zeer bij
zondere mogelijkheid. 

·welke wij gaarne in 
ieders belangstelling 
aanbevelen. 
De Commissie Natio
nale Herdenking 1940-
1945 zegt n.l. in haar 
richtlijnen voor de te 
houden herdenkingen 
o.m. het volgende: 

"Ten verzoeke van 
de_ Commissie zal de 
Minister van Onder
wijs, Kunsten en We
tenschappen een mis
sive aan alle inrich
tingen van onderwijs 
doen uitgaan, waarin 
aangedrongen wordt, 
de laatste lesuren 
voor de Nationale 
Herdenkingsavond te 
wijden aan de ge
schiedenis van het 
Nederlandse verzet." 

Dit brengt met zich mee, 
dat vele onderwijzers 
en leeraren zich zullen 
moeten oriënteren op 
de verzetsgeschiedenis. 
Een opgave, welke voor 
een buitenstaander wel 
een uitermate zware zal 
zijn. 
Maar gij kunt, er het 
uwe aan doen. dat deze 
geschiedenisles met be
hoorlijke kennis van 
zaken gegeven wordt. · 
Stel u in verbinding met 
hoofden en leerkrach
ten van onderwijsin
richtingen in uw woon
plaats en stel hen als 
handleiding voor de te 
houden les "Den Vijand 
Wederstaan" ter be
schi\cking. Ge bereikt 
daarmede, dat een be
hoorlijke basis gelegd 
wordt voor het onder
wijs in de verzetsge
schiedenis, terwijl onze 
Voorlooper onder veler 
aOndacht komt. Boven
dien zullen de verschil
lende leerkrachten u 
ongetwijfeld dankbaar 
zijn voor deze welkome 
hulp. 
Het parool voor de ko
mende weken zij der
halve: 

Met ,.de Voorloper" er 
op uit.! · ___________ ) 



EEKBUIS 

' 
Amice Prlts. 

Jo "De Zwerver" van I Maart tr<i. Je no leu tege1t Dr. Drost uit Rotterdam, die 
volgens jou "merkwaardige en onkundige' dlagen u,u hebbe.n guegd op een bijeea
komst van h<t district Rotterdam van V.V.Z, 
Ik hu op die vergadering niet geweest. Jij oolc niet. 
Jij has"rt Je critielr. op een lr.rantCJ>verslag: llr. neem du• dat krante.n"eulag evc.ntcns 
als bul,. 
Wat 1ou Dr. Drost nu voor vrcsellju gezegd hebben, waardoor •• wij bij het leien 
van het vuslag eenvoudig veuteld, 10 niet verstomd bebbco gestaan?"" 
Dit: Mensen, wiet r;nentalltelt ln een geordu.de ma~ucbappiJ ronduit on1odaal ge
noemd moet worden. konden door die meatalitelt voortrcffelijlr. werk verrlchte.n In het 
ondergrondse veu.et tegen de bezcttlng... ... , 
Wat Is bier nou voor geks aan? 
Heeft de commissie. die buig 11 aan de samenstelling van het Gedenkboek .uit de sta• 
pels cople de:e wetenschap nog niet opgedltptî 
Zou je denken, dat de werkelijke leiders van het alledaagse daadwerkelijke verzet dit 
ook niet allang wisten? Al jaren lang? 
Waarom verbaas je je dan l'rltsl 
Je hebt toch ,citer niet. tot nog toe, In de waan verkeerd. dat rondom jou heen alleen 
maar fidele Idealisten opereerden, alleen prlncJplllc Christenen. alleen maar lied" met 
een continu reu sac::ré? 
Ja. da11 moet je nu wel op een onaangename manier gestoord :ija In je lantasle!A van 
tvoctll torens en 1plendid lsolatlon. 
l k kan me anders je vers~ldbeld en verstomdbetd 'niet begrijpen. Maar, amice Prttl, 
je b•bt de woorden van Dr. Drost helemaal vukeerd begrepen. 
De dokter b•elt niet gezegd - dat lees Ik tenminste nlot uit de weorgave Yan het vu
alag, zoals dat voorkomt In "De Zwerver" van I Maort j.l, - dat het ver:et op 
:lcbalf onsociaal was. Hàd bij dat geicgd, dan was je reactie begrijpelijk geweest. 
maar omdat bij dat niet gezegd heeft - ben je er toch heus naast geweut. 
Het artikel van Prof. Po.,.pe. ter murdtre ju!stbtld van je opvattlng. aangehaald In 
het nummer van "De Zwener" van 8 Maact j.1. slaat dan ook als een tang op e"" 
varken. 
l k wil de g•legenht!d gebruiken om nog tets t< ,zeggen over de onsoclale elementen, 
die in bel v•r:et - ook bij de LO. maar vooral bij de KP - optraden. Velen heb lk 
ec van g~ke:nd, velen zijn gesneuveld. Goede vechters. maar slechte burgers. 
Mannen met alleen maar moed en eca avontuu.cHJkt Inslag, zoals dft ook gevonden 
werden bij de vroegere kolonJalen, bij bel Franse vreemdtltngenlegloen en bij de Ceuan. 
Bij de Geuzen waren het ook niet allemaal zulke knappe Jongens. maar de leiders 
wi.sten wat :c aan. bun mannen hadden. 
Zo was ook de leiding der KP. aanspcal:.elijl:. voor de opname van de :.g, onsoclale 
c.ltme.nteb. 
Werden deze goed lnguel, da11 werden er prachtprestaties geleverd. Wat was belangrijk 
in de Ja«n, die achter ons llggenî 
Was fatsoen belangrijk! Heel Nederland was hoogst fatsoenlijk! Je bad or alleen 
ollts aanl 
Belangrijk waren dit Nederlanders, die courage hadden en trouw waren en waar Ie op 
r•kenen kon in crltlel:.e ogenblllr.k•n. Waren •• OD$0Claal, wel, dat nam Je op de koop 
toe. Ovtrigen.s. wat Is onsocfaal7 
Velen, d!e In een geordende maatschappij niet op bun plaats konden komen en bun 
capaciteiten niet konden ontwtkkclen, werden en worden onsociaal gtnoemd. Dit 
kwamen in actie en tot volle ontploo!lng In de oorlog, hetzij bij de KP. of bij de ...... S.S. 
Ik heb nog een paar vragen, Prlts. 
Wat deden wij, wat deed de Stichting 1910-'"5 na de oorlog met dtte onsoclalc 
KP-ersî Hebben wl/ •• terug laten vollen in hun were ld. hebben wij oo:c banden 
afgetrokken van ben. die voor 001 - voor jou en voor mij - door btt vuur 9ingenî 
M aar dan dett vrn.ag: Hoe.velt: normale. hoogst nette en welopgcvotde longelu( btbbcn 
wtj - lij en lk en ande.rcn - door het verzet oo.soclaal gemaakt? Hoe veltn htbbc.n 
wij gelctrd te schieten, te k~a1'.en, te versieren en va l,c papiut:o te maken ? 
Het z!f nogma&ls geregd: het ven.et was niet on30ci-,a1 (dat heeft Dr. Drost ook ale:t 
ge:egd) maar het beert verscheidene onsoclalen gekweekt (dat :eg ik). 
q: drul<.t ooit na 1109 een ont raglljke verantwoordelij kheid op onze s,boudcrs. op de 
schouders der leiders, 
l lt meen, dat dit vooral de Stichting goed op het hart gedrukt mo<I worden, en ik 
meen, dat Dr. Drost er werkelijk niet zo ver naast was til dus heus die reprimande 
van jou niet verdiend heeft, 
lndlcn wij - jij en ·ik - ons dlstanclelre.n van 011:e onsoclale kameraden, die go<!d 
genoeg waren om naast ons. dikwijls vlàk nust ons te staan, dan worden we Parlttfrs 
der illegaliteit, 
Jlc kan het niet helpen. dat ik hltrbij denk aan een paar woorden van Clara In Zeist, 
je weet wel die woorden over sleetn en 1chflleboeren. E11 dan daarbij te bedenken, 
dat een scbl!tebott no; niet eens onsoc.laal ls te noem.en. 
Indien wij ons distancletren en verheffen en alleen ons zelE als "wat Je noemt'' be
schouweR, dan moetea wJI et.a. gilde. van pontc:otut1 op.richten. 
8estc grottell, 

MEES. 

COMMEN1'AAR. 
Op een vrij duidelijke manier trekt "Mees" mij bier aan mijn ja,je. 
En bij is het n iet a lleen; er zijn meer opmerkingen gemaakt, waaruit 
ik tot de conclusie kom, dat ik inderdaad de plank moet hebben mis
geslagen. 
Men zal echter niet kunnen ontkennen, dat het verslag in het Nieuw,
blad over deze merkwaardige rede, enige twijfel wekt. Op de eerste 
oogopslag ka n men hieruit conclusies trekken, die on juist zijn. 
Een ingezonden stuk naar aanleiding van deze rede, in hetzelfde nieuws
blad, bevestig t dit ten overvloede. Daarin is n.l. iemand aan het woord, 
die, naas t meerdere onjuistheden, o.b. beweert, dat. ..• la ngzamerhand 
na de bevrijding de illegaliteit als een superieure klasse van ons volk 
naar voren is ge5choven, 
Ik laat een beoordeling over deze conclusie nu maar in het midden. Ook 
enkele overige opmerkingen in de brief van "Mees", waarovt r nog wel 
het een en ander zou zijn te zeggen, blijven in d it geval rusten, daar zij 
als zodanig buiten het bestek van dit onderwerp vallen. 
Hoofdzaak in z~jn schri jven is, dat hij mij aantoont, dat ik a buis ben. 
We hebb4n de rede van Dr. Drost niet zelf gehoord. Het in het nieuws
blad weergegeven verslag, maakte heel sterk de indruk, dat Dr. Drost 
iri liet aliemeen, genera liserend dus, tot de conclusie kwam, dat de ille
galiteit uit on-sociale lieden zou hebben bestaan. Hiertegen heb ik ver
ontwaardigd, om het met "Mees'' te zeggen, ,.van leer getrokken". 
Men kan, wanneer b.v. een beroepsinbreker deelneemt aan een overval 
op een distributieka ntoor, tot de opmerking komen: ,.Mensen, wier · men
taliteit in een geordende maatschappij ronduit misdadig moet worden 
genoemd, konden door die mentali teit voortreffelijk werk verrich ten in 
het ondergronds verzet". • 
En als zodanig verkondigt men dan, evenals Dr. Drost in zijn geval, 
geen on juistheid, doch men wekt wd heel erg de indruk, alsof hiermee 
wordt bedoeld, dat het ondergronds verzet alleen of voornamelijk be
stond uit mensen, van die verkeerde mentaliteit. 
Uit door ons ingewonnen inlichtingen blijkt echter, dat Dr. Drost het 
io zeker niet heeft bedoeld en het door mij geleverde commentaar op 
rijn rede was er dus naast. 

FRITS. 

IK WIL EEN 

EEN MEI-ACTIE. 

• 

\ 

(Jedenft6edi 
VERDIENEN! 

E.,. weekblad, dat zlcJ, zoude< enige p,op:..;.da kan handhaTen 
op een niveau, waarop thans " De Zwerver" na slechts anderhalf j au 
bestaan, is gekomen, biedt ruime perspectleven. 
Het is niet noodzakelijk uitvoerig stil t e staan bij de oorzaak hiervan. 
In een hoofdartikel wees Pastoor Victor enige weken geleden op de 
gemoedelijkheid van ons blad; anderen zien in ons weekblad een 
laatste houvast aan de geest en de sfeer, waat'door wij gedurende de 
oorlog tot é t n grote familie zijn geworden; Prof. Pompe zegt ons, met 
onverdeeld genoegen "De Zwerver" te lezen; ln politieke kdngen 
maakte men de opmerking: ,.Wanneer de oud-illegaliteit zo la, als in 
"De Zwerver" steeds weer tot uitdrukking komt, dan zou zij -.reel meer 
begrip oogsten bij ons Nederlandse Tolk"; er zijn lezers, die vooral 
de wekelijkse herdenkingen in onze rubriek "In Memoriam" op hoge 
prijs ste~en1 velen onzer abonné's schrijven, dat zij onze verzets~ 
verhalen zo prachtig vinden; en men zou zo verder kunnen gaa11. 
Ook de bijzonder lage abonneme11t1prija zal een niet geringe rol 
spelen. Maak een vergelijking met elk ander weekblad en men komt 
tol de ontdekking, dat, met wat "De Zwerver" wekelijks weer weet te 
bieden, ons weekblad haast te goedkoop is. 

Het ls voor de redactie verheugend, steeds weer de opmerking te mo
gen horen, dat ons blad niet mag worden opgeheven. Ook d e redactie 
zelf ziet niets liever, dan dat "De zwerver", die met zoveel liefde, 
zoveel belangstelling en opbouwend critiek wordt ontvangen. nog zo 
lang mogelijk kan voortbestaan en verschijDen. · 

Zoals reeds opgemerkt: ,.De Zwerver" biedt ten opzichte vaD haar 
lezers-aantal ruime perspectieveD". 
Wil voorlopig het voortbestaan van "De Zwerver'' verzekerd 2:ijn, 
dan is het echter niet alleen noodzakelijk, dat de redactie wekelijks 
voor een actuele inhoud zQrgt, maar dan is het evenzeer een d rin
gende noodzaak, dat haar duizenden abonné's hiervoor een steentje 
bijdragen. 

,,De zwerver" biedt, zoals we zeiden, ruime perspectieven. Dat wat 
zij biedt mag echter niet langer beperkt blijven tot de groep mede
werkers en zij die toevallig van b4iar hoorden. 

Duizenden zijn er, die nog nooit van "De Zwerver" gehoord hebben 
of nooit inzagen, en van wie we zeker kunnen zijn, dat zij de inhoud 
op prijs stellen. 't Zijn zij, die niet tot de lllegaliteit behorende, toch 
in de bezettingstijd het hart op de goede plaats hadden. 't Zijn zlj, die 
wel iets meer willen weten en ook m o e t e n weten van de sfeer vaD 
het verzet, van de motieven tot het verzet. Ook zij hebben b ehoefte 
aan voorlichting over dat, waarvoor onze vrienden gevallen zijn en 
wat thans aan het Nederlandse 1volk als een kostbaar bezit ls toe
vertrouwd: de vrijheid en de democratie. 

Z ij m o e t e n "D e Z w e r v e r" g a a n I e z e n. Eerst als dat het geval 
is, bereikt "De Zwerver" baar bestemming. 

Het voortbestaan van ons LO.- en· LKP.-blad ligt menselijkerwijs 
gesproken in handen van haar eigen abonné's. En nu zal niet alleeJJ 
uit woorden, maar ook uit daden, moeten blijken, in hoeverre 011ze 
abonné's het verschijnen van ,,De Zwerver" op prijs stellen. 
Met het oóg hierop is een fikse propaganda-actie in voorbereiding 
genomen. 

Een actie, waarbij alle lezers worden ingeschakeld. 

Een actie, waarbij niemand mag a chterblijven. 

Een actie, waarvoor wij reeds 1111 een warme aGDbe-.rellng willen 
schrijve~. 

Een actie, (en dat Is het pikante sausje voor den le2:er), waarbij een 
gedenkboek kan worden verdiend en waarbij zelfs, behalve de overige 
prijzen, in de vorm van een omslag voor een jaargang van ons blad, 
fotomapjes van de landdag in Zeist en exemplaren van "Den Vijand 
Wederslaan", een hoofdprijs wordt uitgeloofd van / 150.- plus een 
gedenkboek. 

Deze Zwerver-actie wordt gevoerd ID de maand MeL 

De vorm, waarin we deze propaganda-actie gieten, moet nog e-.ren 
een verrassing blijven. We komen hierop uiteramd zodra mogelijk 
terug. 

Toch moesten we er even reeds de aandacht op vestigen, omdat het 
nood2:akelljk is bij een propaganda-acUe, in iedere gemeente over een 
aantal propagandisten te beschikken. 
En hiervoor mogen wij onze lezers verwijzen naar het onderstaande 
formulier. Wilt ge meedingen, dan is het noodzakelijk over e en aantal 
proefexemplaren van ons blad de beschikking te hebben. 

• 

DE RED.ACTIE. 

Aan de administraUe van "De Zwerver", 
PriDs He11drlkkade 152 J, Amsterdam. 

Zendt mil, te beginnen met het no. van . . . . . . . ........... . ... , 
elke week . . . . . . . . proefexemplaren van het weekblad "De 
Zwerver". 

Naam: 
Adres: 

I 



B. K. Bosma 

B. K. Bosma 
Nieuwolda. 

0 P 21 Maart 1945 
werd 's morgens om 
zes uur gebeld aan 

de deur van den pl. com
mandant der B.S. te Nieu
wolda, den Heer B. K. Bos
ma. Toen zijn vrouw de 
deur opende, was Bosma 
reeds in de schuur ver
dwenen. Het bleek, dat 
kapitein Van der Hof ~!t 
Winschoten, een oude v11-
and van Bosma, van plan 
was hem te arresteren. 
Toen Bosma echter nergens 
te vinden was, werd er naar 
Winschoten gebeld om ver
sterking. Spoedig versche
nen er een tiental land
wachters, die allen pogin
gen in het werk stelden, 
om 'Bosma te vinden. Ze 
dreigden zelfs de boerderij 
in brand te zullen steken 
of steen voor steen af te 
breken. 
Na uren zoeken werd hij 
tenslotte gevonden, ondl!r 
het kaf in de schuur ver
SC'holcn. Men lichtte van 
!>uiten de oakpannen op en 
zo ontdekte men hem. Hij 
werd naar Winschoten 
overgebracht en de volgen
de dag vervoerd naar Gro
ninl!'en. Het heette, dat hij 
vandaar naar een kamp zou 
worden overgebracht. Toen 
de bevrijding van de stad 
Groningen reeds was vol
tooid, en men nog steeds 
niets van Bosma had v('r
nomen, moest het erJrste 
worden gevreesd. Berich
ten over massagraven de
den de ronde, en ltnslotte 
werd ook het lijk van Bos
ma gevonden in een der!l'e
lijk graf bij Anlo. Dezelf~e 
kuil. die anderen tot schuil
plaats had gediend. werd 
nu als massa-graf gebruikt. 
De tijding was vres<>lijk 
voor zijn vrouw en zijn vi~r 
nog jonge kinderen. Strij
dend voor zijn vaderland, 
beërfde bij, naar wii mo
gen vertrouwen. het Vader
land, dat onverliesbaar is! 
Aan de vooravond der be
vrijding viel hij als slacht
offer van een misdadigen 
vijand, overgeleverd door 
een persoonlijk hater, be
treurd door allen, die hem 
meer nabi, hebben gekend. 
Evenmin als het leven te
vergeefs is _weggevloeid uit 
het lichaam v·an welk ge
allieerd soldaat ook, is dit 
leven tevergeefs geofferd. 
voo! de bevrijding van het 
pand, dat ons dierbaar is. 
Hij gaf zijn leven voor ve
len, laten velen hem geden
ken, die hem zeer na aan 
het hart lagen .... 

d. 8 . 

• 

IN MEMORIAM 

Klaa, Roelof Wal(Jer 

Lolle Rondaan Folkert Bergsma 

LoHe Rondaan Folkert Bergsma 

L OLLE RONDAAN, icb. 1l Januari 1918 te 
Beetgum, wonende te Beetgum (Fr.), waa een 
eenvoudig wagenmakenzoon, met een eerlijk 

en oprecht karakter. Een kalme, stoere kerel, waarop 
men kon bouwen. Een overtuigd Christen en ten 
vaderlander in hart en nieren. 
Toen de Duitse barbaren onze grenzen schonden en 
ons de vrijheid ontnamen, werd hij door zUn geloofs
overtuiging tot de vrijheidsstrijd gedreven. Overal, 
waar hij den gehaten onderdrukker afbreuk kon doen, 
lièt bij dit niet onbenut. 
Werkzaam zijnde in LÖ-verband, werd menige on
derduiker, gezochte of verdrevene door ,hem r,e
plaatst en van de nodige bonkaarten en persoons.: 
bewijzen voorzien. Nimmer klopte men tevergeefs b1J 
hem aan. Menig uur van zijn nachtrust werd voor 
bet verzetswe, k .:,pgeoff erd. Hij oam deel aan g_~wa
pende overvallen, in opdracht van de LO. 811 i)e 
overval op het gemeentehuis te St. Anna Parochie 
op 26 Sept. 1 !143, gaf hij blijk, veel geduld en door
zettingsvermogen te bezitten. Bij die overval rnocst 
n.l. eerst een zwaar brandluik worden ge~_orceerd, 
wilde men •in de kluis komen, hetgeen veel t11d ~"'rg
de. Lolle werkte echter zo lang door, tot ~et luik op 
het laatst bezweek. Hij verzorgde voor Friesland het 
illegale blad "Voor God en den Koning" (he! !,at.:re 
"Op Wacht voor God, Nederland en Oran1e _) en 
verspreidde andere illegale bla~en en Y.lugschnftcn. 
Kortom hij streed de ware partisanenstn1d. 
FOLKERT BERGSMA, geb. 16 Juni 1923 te Delft, 
wonende le DeHt, was een gelovige jongeman, stu
deerde aan de Hogeschool te Delft en beloofde veel 
voor de toekomst. Hij moest echter zijn studie op
geven doordat de Duitse nazibeulen hem in het be
gin v~n 1943 het tekenen van ~e z.g. loyaliteits-ver
klaring opdrongen. Folkert weigerde dit echt~r en 
dook onder. Hij belandde bij Ph. Bakker te Sexbierum 
(Fr.), alwaar hij al spoedig met de illegaliteit in 
aahraking kwam. Hier deed hij o.a. mee aan de 
overval op den Plaatselijke Bureauhouder te Sex
bierum. 

Z OWEL Lolle Rondaan als Folkert Bergsma 
werden slachtoffer van verraad. ln November 
1943 verraadde Frans Michon, die als mede- . 

werker met alles op de hoogte was, zijn makkers 
voor bloedgeld aan de SD te Groningen. Op 22 No
Vt'mber 1943 werden Lolle en Folkert, Gerrit Schuil 
(Piet) en Gerben Oswald (Tom), alsmede een aantal 
andere makkers gearresteerd en naar de Strafgevan
genis te Groningen overgebracht. Bij beiden werd 
bezwarend materiaal gevonden. Bij Lolle o.a. een 
stencilmachine, waarop "Voor God en den Koning" 
werd gefabriceerd, en bij Folkert een plattegrond van 
het gemeentehuis te Sexbierum. 
Op de vooravond van hun arrestatie bracht ik Lol!e 
no,lf naar zijn nachtverblijf en _nam aldaar afsche!d 
van hem, niet beseffende, dat dit het laatste afscheid 
zou zijn, dal ik van hem zou nemen. De verrader 
sloeg zijn slag. Ondanks het feit, dat zij zware v~r
horen moc.-sten ondergaan en ontzettend werden mis
handeld, wisten zij te zwijgen over hun makkers. 
Op 14 Februari 1944 werden Lolle en Folkert _m~t 
Gerrit Schuil en Gerben Oswald door het Polizc1-
Standgericht te Assen ter dood veroordeeld en de 
da/!' daarop werden allen door een vuurpeloton ge
fusilleerd. Hun stoffelijke overschotten rusten th,iUlS 
op het Eregrafhof te Overveen. 
Zowel Lolle als Folkert schreven kort voor de dood 
een afscheidsbrief, welke getuigde van hun onwan
kelbaar geloofsvertrouwen in hun Heere en Heiland. 
Al doorzeefden de mfzi's bun lichamen ook met 
moordend lood, het Geloof konden ze hun niet ont
nemen. Als Verbondskind geboren, zo zijn ze de 
Eeuwigheid ingegaan. 
Moge de wetenschap, dat zij hun leven lieten in 
dienst van hun vaderland, de achtergeblevenen ster
ken bij het berusten in Gods ondoorgrondelijk bestel. 

JELLE. 

Klaas Roelof W oltjer 
(Sjoerd oan Leens) 

Geb. 21 Maart 1917 • Verm. overleden 28 Juli 1944 

A LS Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te 
Wehe (Gr.) kreeg Klaas al gauw te maken met de 
"bezettende maC'ht". Herhaaldelijk kwam het voor, dat 

er opdrachten kwamen om bedrijven na te gaan om daar 
arbeidskrachten uit te zoeken en aan te wijzen voor tewerk
stelling in Duitsland; dat er opdrachten kwamen om indivi
duele personen aan te wijzen voor de Arbeidsinzet. Van dit 
laatste maakte Klaas nogal eens gebruik door NSB-era 
aan te wijzen. _ 
Al spoedig had men van die zijde een sterke antipathie tegen 
hem. Dit versterkte Klaas in zijn houding om de te spelen 
rol zo lang mogelijk 'te spelen en alle orders, van Duitse
en/of nazi-zijde gegeven, te saboteren. Dit is hem gelukt. 
Klaas heeft zijn geweten zuiver gehouden ook in z'n moei
lijke taak. Als jongste van alle Directeuren van !!._e Gewes
telijke Arbeidsbureaux Groningen was bij het, die in Febr. 
1943 op een vergadering in Groningen, waar een massale 
inspanning werd besproken om ieder bijkantoor een bepaald 
aantal mensen te laten leveren, het woord vroeg. In bijzijn 
van vrijwel alle collega's, den groten leider Staal en enkele 
Duitsers, belast met de controle over de Arbeidsinzet, gaf 
Klaas duidelijk weer, wat er in hem leefde; hoe hij de ver
houdingen zag en dat bij zijn plicht als Nederlander tegen
over z'n wettige regering na wilde komen; dat hij niet van 
plan was mee te werken aan massale deportatie. 
Toen was het stil op die vergadering. Hier tartte het verzet 
openlijk deo bezetter. Ongeveer een week later was Klaa, 
ondergedoken. Gezamenlijk met den Directeur Slochteren 
(z'o collega), die ook getoond had, wat hij waard was, gin
gen ze. J n de omge0~ van Meppel zetten ze hc.-t verz~ts
werk voort. Tezamen met Harry Drog-t e.a. werden van hier
uit verschillende pionier-operaties verrichL Hel meest he
vredigend voor Klaas zal geweest zijn het in brand skken 
van zijn voormalig Arbeidsbureau. Z'n eerste ambtenaar Tie
mersma had hierin een waardevol aandeel. Groningen trok; 
ook voor Klaas. Dank zij een contact op het DK te 't Zandt 
ging Klaas hier alleen op af co kwam terug met de buit. Zo 
was hij: doortastend en geen risico achtend. Nauw samen
werkend met Harm Molenkamp e.a. was Klaas al gauw een 
der leidende figuren van het verzetswerk in de prov. Gro
ningen. Na de overval op Molenkamp's boerderij vertrok 
Klaas, met z'n verloofde, die inmiddels ook bad moelen on
derduiken, naar Zuidbroek. Van hieruit werkte h~j verder 
bijgestaan door Griet, die als koerierster hem hielp. Toen 
kwam de fatale morgen van de 23ste Mei 194-4. Na een be
spreking in Slochteren was Klaas van plan die morgen om 
4 uur terug te gaan naar Zuidbroek. Hij sliep door de wek
ker heen. Om 5 uur stond de SD van het Scholteoshuis naast 
zijn bed en werd bij gearresteerd. Weer kwam dat fiere, dat 
tartende bij Klaas boven. Op de vraag van Lehnhof "wie 
bij nu werkelijk was" (Klaas had eerst z'n vals p.b. getoond) 
antwoordde hij:' ,.Klaas Woltjer, ook wel Sjoerd van Leens'. 
Het was hem te min, dat hij loog tegen zijn vijanden. Tege
lijk met Henk Veldhuis, waar bij die nacht sliep, en twee 
daar ondergedoken Joden, werd hij naar Groningen ge
bracht. (Huis van Bewaring, Scholtenshuis). Door zijn fiere 
houding beeft Klias respect afgedwongen bij de SD. Zelfs 
uit het Huis van Bewaring gaf hij nog berichten door en 
waarschuwingen. Kort daarop werd hij op transport gesteld 
naar Amersfoort. Vlak bij het kamp gekomen, meende hij 
z'n laatste kans te zien: hij ontvluchtte z'n begeleiders. Aan
geschoten in zijn schouder gaf hij het nog niet op. Buiten 
het bereik van zijn achtervolgers gekomen, liep hij een andere 
Duitse patrouille in de armen, die niets met de achtervolging 
had uit te staan en werd opnieuw gearresteerd. Na aandrang 
van het Ned. Rode Kruis werd hij de I9de Juli naar Vught 
overgebracht. Zijn lijden is zwaar geweest. ... 
Ondanks dat, is hij zijn medegevangenen nog tot steun 
geweest. Vermoedelijk de 28ste Juli is bij in Vught over
leden. Officieel bericht is hierover nooit geweest. Zwaar 
was die slag voor zijn verloofde, ouders, broers en zusters. 
Voor ons is in Klaas een onvergetelijk vriend heengegaan. 
Het leed om hem wor9t echter lichter gedragen door het 
besef, dat hij in véél groot is geweest en in het grote klein 
bleef. Klaas: wij achtergeblevenen zullen proberen ons jouw 
geest tot voorbeeld. te stellen. 

HENK HAAN, 

1 



• 
Op 14 April a.s. ,al door den commandant :eemacht Neder
land, schout.lbij-nacht J. A. Gouw een uit historisch oog
punt bijzondere vlag worden ovubaodigd aan den comman" 
dant van het Kon. Instituut voor de Marine te WIiiemsoord, 
n.l. de eerste Nederlandse vlag, die op bevrijd Europees 
l)rondgebitd werd geplant in de nacht van 9 op 10 Juli 
1~3 bij de landingen op Sic!liè door den Engelsen com
mandant Redshaw, die de vlag met dot doel gekregen had 
van kapittin Hettema, gezagvoerder van het Nedtrlandse 
troepentransportschip. ,.Marnix van St. Aldegonde" van de 
Mij, Ntderland, dat bij deze landingen aanwetlg was. 

(.,De Nederlander"). 
Wordt nog eens in later dagen 
Neerlands vlag ten strijd ontplooit, 
Stervend zullen wij haar schragen 
Maar die vlag verlaten .... NOOIT! 

• 
O, KOVACS ...••. 
Et Is een tijd gewtest, dat half Nederland het radiorefrtlntje 
.. 0, Kovacs", zong op de wijs van ttn Amerikaans neger. 
deuntje. Later zong men wede.rom. mfar dan iets zachter 
vanwege de teleurstelling "0. Kovacs". want de gevierde 
Louis Schmidt van het AVRO-Amusements orkeat bleek een 
verraderlijk NSB-er geworden te :ijn. En thans zal wellicht 
menigeen In ee.n stemming van "Boontje komt om zijn 
loontje" voor het laatst ... 0. Kovacs ...... l" neurllo, want 
Louis Schmidt Is deztr dagen door het tribunaal te Hil
versum veroordtdd, 

(,.Eiodb. Dagblad"). 

Ver-oordeeld-door-het-tribunaal. ... O,-Kovacs. 
Dat-is-het-einde-van-'t-verhaal. ... O,-Kovacs. 

• 
JE BENT BURGEMEESTER OP JE BENT 'T NIET. 
Wanneer mtn, vof deelneming aan etn Jnwone.r van Baarle" 
Hertog vraagt naar zijn gearr<steerden burgeme,st,r w~et hij 
nauwelljka, dat hij gevangen genom•n Is en waarom. Is hem 
htltmaal duister. Van veesmokkel heeft hij nog nooit iet• 
vernoa,eo. Neen, de bevolking schijnt volmaakt o,,schuldig. 
Toch wttden In Baarle twe• hoofddaders van ~ uitge
breide veesmokkcl gepakt en :.ven van bun medeplichtigen. 

(.,Vrije Volk"). 

Waarom die Burgemeester gearresteerd werd, is 
ons ook niet helemaal duidelijk. Tenslolte moet 
een Burgemeester in alle opzichten boven de bur
gers staan. En a ls die burgers nu allemaal smok
kelen, dan moet de "eerste burger" ook de "eerste 
smokkelaar" zijn. 

• 
T~nduî:cnden Duitse vrouwen werden naar de Sovjet-Uni• 
gtdepo,tetrd en verrichten tr slavenwerk In de kolenmijn.en, 
:steengroeven en fabrieken:-

(,,Zd. Limb. Dagblad"). 

Van wie zouden de Russen die dingen toch ge
leerd hebben? 

* 
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"GOED 
GESLAPEN?" 
Dát zal waar zijn! Wie 1n 
een vreemd bed altijd maar 
matig slaapt, rust ideaal 
uit 1n zijn eige1;1 prettige 
Vanderveen ledikant. Dát 
is pas ger1eflijlc en prac
·tlsch ! Schrijf eens over dit 
wit gelakte ijzeren 1-pers. 
ledikant, met soepel vee
rer.de ondermatras. Ook tn 
2-pers. houten ledikanten 
heeft Vanderveen nog 
voorraad! Bespaar Uzelf 
ergernis en geld. Schrijf 
VOO!' Uw ledikant regel. 
recht nPtir '·':mderveenl 

Fa. U. u. \'A.~Ui!.,KVEEN 
Kruisstraat 13, ASSEN 

Tel. 2583 

ADVERTEN TIE S 
FAMILIE--ADVERTENTIES 

(prijs f 0./0 p. m.mJ 

D.V. 16 April is de dag, dat wij met onze g-eliefd~ 
ouders 

' G. ZOMER 
en 

A. K. STRENTHER 
dankbaar gedenken, hoe God hun 25 jaar voor elkaar 
en voor oos gespaard heeft. 
Hoogeveen, Alteveer 99. 

Hun dankbare kinderen. 
Receptie: f.30-4.30 uur n.m. Alteveer 99, Hooge-
veen. 

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGÈBODEN 
(prijs f 0.10 p. m.m) 

Oud il!. werker, L.O. en L.K.P.-er, wenst van werk
kring te veranderen co zag zich gaarne geplaatst als 
bedrijfsleider o.d. functie in goed meubelbedr1jf met 
mogelijkheid vau latere fin. deelname. Steller dezes 
is volkomen op de hoogte met voor- en nacalculatie, 
vervaardigen van ontwerpen werktekeningen, produc
tie schema's etc. Reeds 15 jaar met het vak bekend. 
Brieven onder No. 203 aan het Bur. van dit blad. 

Biedt zich aan: oud ill. werker, 26 jaar, G.G. Als 
chauffeur, boswachter of i.d. Voorzien van uitsteken
de referenties, o.a. van vooraanstaande personen uit de 
v.m. illegaliteit. 
Brieven aan K. Ploeger, Vaartstraat 45 II, A'dam-Z. 

DIVERSEN 
Wie helpt oud-ondcrd~ik~die al'_a_n_d-=-e-r:-b--,al:--:f-j,...a_a_r_z_ie-k 
ligt, aan gebruikte postzegels. 
Adres: Jan Hof, Tramwijk Z.Z. 160, Nw. Weerdinge 
(Dr.). 

"Het Hoofd van de 
P.R.A., Lange Voor
bout 13 te 's-Graven
hage, verzoekt hun, die 
inlichtingen kunnen 
verstrekken betreffen
de Hendrikus Ever
hardus Savenije, gebo
ren 5-10-1921 te Leer
dam, zich mondeling 
of schriftelijk te wen
den tot zijn Bureau. 
Savenije was geduren
de de bezetting werk
zaam bij het Arbeits 
Kootroll Kommando". 

"Het Hoofd van 1le 
P.R.A., Lange Voor
hout 13 te 's-Graven
hage, tevens Voorzit
ter van de Sub-Com
missie Opsporing Ooo:
logsmisdrijven ver
wekt diegenen, die in
mlichtingen kunnen 
verschaffen over het 
optreden gedurende 
de bezettingstijd van 
den Duitser "Kommis
sar Friedrich Frank, 
hiervan aangifte te 
doen aan zijn Bureau. 
Frank kwam in 1940 
in 's-Graveohagc als 
S.S. Obersturmführcr 
en werkte tot Septem-
ber 1944 bij de Si- F''· 
cherheitspolizei (S.D.), 1 
op het Binnenhof, al
daar. 
Na September 1944 
werd hij leider van 
het beruchte "Sondcr-
kommando Frank", 
aanvankelijk geves-
tigd Nassaulaan 23 en 
daarna het Flatge
bouw "Willemspark", 
hoek Zeestraat-Java
straat te 's-Graven- ' 
Het "Sonderkommand" 
Frank" was speciaal 

belast met het ooscha
.delijk maken van de 
verzetsbeweging in 
Nederland." 

DE //oor orde, recht en opbouw 

PRINSESTAD 
Het veel&iJclige, radicale weekblad, ~at geen blad 
voor den mond neemt en voortbouwt op de ge
dachte, dat alleen het besef van nationale een
held ons land kan redden. 

Vraagt proefnummer: Koommarkt 69, Delft. 

' 

·DAAGJE RU8RHK \'Art 1>l CONTACTCOMMISSIE 
DER · s ~ (0/'\P. GEfäGmlC>EèEN ( DISTR. DRENTE)
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Secr.: J. WIELINGA, Taco Mesdagstr. 6, Groningen 

OUD LEDEN DER COMP. IN OOST•INDIB • 

T~en. wij în Oct. 19i~ met on:e rubriek begonnen, hebben 
w,, m ons etrste artikel de hoop u.itgesproken, dat ook 
>ij, die in lndiE vcrblljf hielden, eens iets van %leb 'zouden 
laten horen. Wij hadden geen enkel adres in ons bezit van 
hen, die hun heil in het land om de evenaar hadden ge
zoc.bt. maar we) wisten we, dat sommigen trouwe Je:e.rs 
waren van ,.De Zwe,vcr'' en wij vert.rouwden u dan ook 
op, dat onze rubriek hun in hu oog ::ou vaJlen. En zie, onze: 
verwachtingen tijo uitgekomen en ve.r.scbe.idene brieven heb
ben wc ontvangen. waa.rln met voldoening gewag werd 
gemaakt om te, trachten door middtl v~o ,.De Zwervu·• enig 
contact te bH1vtn behouden. Onze oud-compagnitér.; xîttc.n 
herJ en derwaarts verspreid, maar tu$sen sommigen J.s ook 
al een drukke correspondentie gaande. Ook wij beantwoor ... 
den steeds de brieven, die uit dat vene, warme land 
komen. 

We zullen eerst de namen mededelen van hen. die in lndit 
z.ijn. want met afleq is het contact 009 niet tot stand ge
komen. mogelijk dat de:e mtdedtlïng er to• meeworkr. wit 
mu tracht elkander te vinden. Voor zover wij weten. 
zijn. er momenteel niet minder dan 20 oud-leden jn de Oo.st. 
't Zijn: Harry Wiggeu. Hans Bos, Ma.x Daling Sergt J, Klein, 
Scrgt Koos Tromp, no. i37l8, i-111-5 R.l. Veldpo•tkantoor 
Baravia, Busker. die bij hetzelfde reg. is ingedetld, Sergt . 
Maj. George Oord. no. 151119000 1-1 V Batalj, Inf. z. Br,. 
gade, Ve!dpostk. Medao. Sumatra. 1n dit bataljon :<ltten ook 
Sergt, Tom v. d. Jeugd tl• comp. en Sergt. K. J. Trennen 
als administrateur. Van hem is 't adres no. 190908005, Je 
comp. IV Bata)J. Inf. z. Brigade, veldpostk. Medan, Su
inatra. Jn de. 2e c:omp. van dit zeJfde bataljon zitten Frans 
Kroeie en /honny v. d. Kuijp, beiden als •ectlecomdt. Jan 
Otten en Jao,, Vermeer zijn bij het 3t Bata)j. Stoottroep<n, 
we wettn niet in welkt rang. Korp. Jan Koster. heeft als 
nummer 210106002. Adres: 1-1·12 R.!. X Brigade, Veld
postk. Batavia. In dit zelfde ngiment zijn ook Arend van 
Essen en Jhonny Jansen. Dan is plm. 6 weken geleden 
Lucas Straatman vertrokken. waarvan we 2.ektJ: ook nog 
wel het adres te weten komen? Oit zijn er du•. welgeteld, 
17. Van de eerste vlu hebben we tot nu toe. nog nooit iets 
vernomen. Van Hans Bos lJep een juucht, dat hij gesneu
veld was, maa, dit gerucht kunnen we gelukkig regen• 
spreken, Van Sergt, Klein weten we alleen, dat hij een 
trouw lezer en iJver,g propagandJSt van .,De Zwervt.r" was . 
Hallo Boy, horen we eens iets? En op 15 April vutrek
k~o da11 nog Sergt. Ma;. Dirk Otte met Jan Timmerman 
a ls Vaandrig. Ook Jan Kapinga hoopt binnenkort alo Vaan
del~ been te gaan. Dit ,s du• alles teiamen 20 mani Het 
ligt in de bedoeling van Sergt. Maj. Otte in ladll een 
geregeldt onderlinge corrcsponde.ntic -voor elkaar re krij" 
gen. Zodra wij dus zijn adrts weten. mtldtn we z.ulks. Zo 
ieder weet, Is hij nogal aardig uit de kluiten geschoten, 
Ziet men dus ee11 "lange •lungel'" tussen de palmbomtn 
kuieren, dan Is b,j het. 
.P,antsruimtc brlct ons de onh·ange.o brieven te publke.cen.* 
waar enkele uittreksels volgen hler. 

George v. Oord schrijft, gedotterd J.J.,t7 het volgend.-, 
. ,Oa3c lk. rtog .:,tteds geabonntctd bvi op •• De Zwuvt.l'·•. 
kregen wij ook de stulcju. die jullie schreven onder bel 
oog. Nu, om "dijk te wezen, wij waren daar echt bil) 
mee. Pttsoonlijk heb ik de stukjes wel 3 maal gtle:en. H<t 
doet Je werkelljlc goed als je weer eens Iets van Je ouwe 
comp. ( waar we nog altijd een iwak voor bebbtn) hoort. 
Ik spreek telkens over wij. maar dat koine zo. Ik kr,jg ,.De 
Zwerver" en Trennen. v. d. J•u,gd, v. d. Ku!Jp en Kroc:e 
lezen hem mtt mij mte. Eerlijk, de. jonge.os waren nu::c in 
hun sas en ilj zullen ook e~n, schrijven. Komtn wij ook. 
voor zo'n gedenkplaat in aanmerking? (Natuurlijk, ieder 
die in de comp. geweest is komt daa.rvoor Jn aanmuklng" 
Om zoek raktg te voorkom.c.n moet ieder. die et prijs op 
stelt, bij zijn terugkomst in het Vaderland zijn privc-adres 
opgeven. 'l'oeiendlng volgt dan. Oe gedenkplaten liggen 
veilig bij mij opgeborgen, Dtut:). Toen wij uit Eeldt ver
trokken kwamen wc terecht bij het l 5e Bat. Stoottroepen, dat 
in Steenwijk Ing. Na een paar maa.nde.n in uainiog te zijn 
geweest, zijn we naar Engeland vertrokken, Hebben daar 
plm. 6 weken gelegen. Toen mtt het m.s. ..Ruijs" naar 
Indië. Een praebtrcis hebben we gehad. In TandtJong Priok 
:iJn we van boord gehuppeld. tegen de order ,n. We wll
den de plaats eens 2-ien. Toen we. weer terug kwamen had• 
den wc gelijk 3 dagen licht arrest te pakken. Na een vec
bhjf van 6 weken ,n Ptiok ( vlak bij Batàvia) wtrdcn de Ie 
en 2c Comp. per vliegtuig overgebracht naar Baodoeng. In 
Bandoeng werden we ingedeeld bij het lV K.N.I.L. batal
jon. waar we tot nu toe nog stet:ds bij zijn. Daar hebben 
wc heel wat beleefd. want wc moesten direct naar de 
voorposten om daar andcrtn af te:. lossen. En het was net in 
die tijd, dat er :o gevochten werd In b•t Bandoeng rayon, 
Heel wat actie.'s hebben we mee geOlaakt. Na ruim 6 maan• 
den daar rondgeneusd te hebben moest ons bataljon af
gelost worden en zouden wc in rust gaan. Twt:c dagen 
hebben we in Bandoeog gezeten. toen mot:ste:.n wc hals 
over kop weg en wel naar Tjikidang, midden In de ber
gen en midden tussen de extremisten. Ruim 2 mailtlden ge
patrou1lleerd. Toen moest ons bataljon, dat een be:e:1 goede 
naam beeft, naar Sumatra om in Medan dt Engelsen en 
Brits"lndh~rs af te lossen. Dat is nu ook a]weer achter de
rug. Het is jammer, dat die actic's aan een paar Jongens 
het ]even heeft gekost. Van onze comp. :1jn tr 3 gtsneu
vcld, beste kerels. Het is nu alleen maaz te hopen. dat :e 
voor ce~ goeie zaak 9evallc.n zijn." 

Jan Koster sclirijft o,m,: 
.. Ik voel me oog _altiJd met zekere banden verbonden na::t. 
de jongens van de comp., evenals mijn vrienden Jhonny 
Jansen en Arend van Essen. \\Tij drieën hebben jullie in 
Oct. 19-tS verlaten, omdat wij het nou eenmaal In 011:e 
kop gezet hadden om naar Indië te gaan. maar Ik moet Je 
vertellen. dat het ons ecg heeft ge:sptten, deze. kring te. mot
ten loslaten. Nog vaak praten Jhonny Arend en ik over 
die mooie tijd, die wc guamenlljk hebben d<><1rgemaakt. 
We vinden ook het idee prachtig om de bllevenissen te 
beschrijven vanaf de Plantsotnschool. Je begrijpt, dat Ik 
brandend oicuwsgie.rig beo oear deze "roman", dJe e-cn 
aardige herinnering b-eloofd te worden ... 
Tot :over motte11 we het laten. Een volgende maal :uilen 
we. wel weu eens wat publiceren uit de Iodië:--brieve:n. We 
hopen echter, dat de:e rubriek het :iJne u toe bijdraagt 
hel contact tn in Indië én in ons land te versttvigen. 

In antwoord op verscbilltnde vragers, ,.Wat doet Kapt. v. 
d. Zee tegenwoordig7", deltn we mee dat bij momenteel 
Commandant van een Kadeuchool js en wel te. Pietersberg 
(Westerbork), 

In de volgende rubriek volgtn medtdeliogen bttreflende de 
foto's dle ,:net de reünie genomen zijn. 

' 
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LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP 

• 

DEBAT OVER TEKORTKOMINGEN door 

In "De Zwerver" van l Maart j.l. is een uiterst 
moeilijk en pijnlijk onderwerp aangesneden op 
een wijze, waarover men uiteindelijk slechts dank
baar kan zijn. Het betreft hier immers een van 
die problemen, die hard bezig zijn om dat te 
worden, wat onze Engelse vrienden plegen aan te 
duiden als "het geraamte achter in de kast". Zo 
bevat de toch reeds allerminst goed voorziene 
kleerkast van de oud-illegaliteit een dergelijk ge
raamte, waar iedereen tot dusver angstvallig op 
de tenen voorbij is geslopen. Eilaci, zo zachtjes 
kan men niet lopen of het ongelukzalige skelet 
begint tenslotte toch met zijn knekels te klapperen 
en als het eenmaal zover is, kunnen we niet beter 
doen, dan het ding uit de kast halen, het midden 
in het volle licht zetten en het aankijken. 
Doch in ernst: het probleem is aan de orde ge
steld in de vorm van een aanval, door "Frits" 
ondernomen op Dr. J. Drost (Merkwaardig en .. -.. 
onkundig!), gevolgd in het nr. van 8 Maart door 
het nobele "Woorden tot het Nederlandse volk", 
waarin ~.Frits" enkele van de mooiste citaten uit 
Pompe's meesterlijke boek "Bevrijding" onder de 
aandacht der lezers brengt (men leze toch vooral, 
zo mogelijk, deze publicatie in haar geheel!) Dit 
probleem is te diep en - in verschillende zijner 
uitingsvormen - te tragisch om met enige spot
tende opmerkingen ter zijde te worden geschoven. 
Vooropstellend, dat het mij niet ~lijk was uit 
de gepubliceerde stukken op te maken of Dr. 
Drost in de aangehaalde opmerkingen doelde op 
de gehele illegaliteit als zodanig - een veralge
mening, die inderdaad volstrekt ontoelaatbaar zou 
zijn geweest! - moeten wij er ons m.i. voor hoe
den om, omgekeerd generaliserend, de vraag, 
welke motieven tijdens de bezetting een aantal 
mensen ertoe gebracht hebben actief verzet te 
bieden tegen de moffen, kortweg te beantwoor
den met verklaringen als: vaderlandsliefde, naas
tenliefde, redenen van godsdienstige aard, e.d. 
Dergelijke algemeenheden immers zijn in feite 
dooddoeners, die geenszins overeenstemmen met 
de vaak zeer ingewikkelde en moeilijk samen te 
vatten geestelijke werkzaamheid, die voorafging 
aan het nemen van het grote besluit om zich te 
scharen in een groep van illegalen, dan wel als 
eenling zulk werk te gaan verrichten. In de eer
ste plaats reeds dient rekening gehouden te wor
den met de sterk uiteenlopende taken, die te ver
richten waren. De KP-er, die wonderen van moed 
verrichtte bij sabotagedaden en overvall~, moest 
als persoonlijkheid aan andere voorwaarden vol
doen dan de LO-man. wiens arbeidsveld lag op 
het terrein van onderbrengen en verzorgen. Me
dewerking aan de uiterst belangrijke groep van 
hen, die de illegale pers leidden, eiste eigen
schappen van and.ere aard dan die, welke nodig 
w~ren voor het" diep verborgen, maar stellig niet 
mmder belangnJke werk der vervalsingscentrales, 
om ~an de sp~onnagear!>eid nog maar te zwijgen. 
Nu 1s het al direct een rnteressante vraag in hoe
verre bij het aanvatten van deze werkza~heden 
persoonlijke voorkeur kans had een rol te spelen. 
De meeste echte illegalen hebben zich terecht 
steeds op het standpunt ge.steld, dat zij moesten 
doen, wat hun hand vond om te doen. Mij is een 
voorb~el_d bekend van een illegale werkster, wier 
capac1te1ten haar later in staat stelden tot het 
verrichten van leidinggevende arbeid van zeer 
groot formaat, maar die begon met het rondbren
g~n van krant_jes I Natuurlijk stelden technische 
eisen soms hun beperkingen. Niet een ieder bezat 
de vaardigheden, nodig voor vervalsersarbeid · 
sommige spionnagewerkzaamheden konden slech~ 
door ter zake zeer deskundigen tot een goed einde 
worden gebracht. Maar afgezien hiervan is m.i. 

Dr.G. Th.Kempe 

toch zeker in de eerste jaren van de oorlog, toen 
het illegale werk nog niet die omvang had be
reikt, die het later zou krijgen (een omvang, die 
niet gepaard ging met een evenredige toeneming 
van het aantal illegalen!) een zekere speelruimte 
aa11wczig geweest om illegaal werk te kiezen, 
waartoe men zich meer in het bijzonder aange
trokken voelde. Zo viel het mij destijds op, dat 
bij het begin van de grote Jodenvervolgingen in 
1942 verschillende werkers, die zich tot dusver 
op andere gebieden hadden bewogen, zich met 
duidelijke voorkeur tot de hulpverlening wend
den, waartoe zij zich blijkbaar op grond van per
soonlijke kwaliteiten veel meer aangetrokken voel
den dan tot b.v. gewapende actie. 
Moeten wij nu echter hieruit gaan afleiden, dat 
wij al deze illegale werkers kunnen groeperen in 
een bepaalde volgorde, b.v. aanvangend met den 
man, die er zijn werk van maakte gevaarlijke 
verraders te liquideren, via de vervalsers naar 
den onzelfzuchtigen, zich wegcijferenden Joden
helper als "hoogste" categorie? Sommiger mening 
gaat bedenkelijk in deze richting, en dat moet 
tegengegaan worden, want het is kortweg onzin. 
Neen, hier liggen de verhoudingen wel heel wat 
samengestclder dan deze eenvoudigen van geest 
menen. V66r alles moeten wij er ons van bewust 
blijven, dat iedere vorm van illegale arbei~ aan
leiding kon geven tot o-toelaatbare ha..'ldelmgeu. 
Voorbeelden liggen hier voor het grijpen: de vol
trekker van verzetsexecuties kon zwichten voor 
de verleiding om met onnodige wreedheid te 
werk te gaan; de pleger van distributiekraken kon 
kaarten achterhouden; de Jodenhelper kon ver
worden tot woekeraar en uitzuiger; de vervalser 
kon zijn kundighede!1 te eige_I? bate _aanwcrt~en; 
de spionnagedeskund1ge kon z1.1n kennts gebruiken 
voor chantage, in gevallen, waarin dit niet toe
laatbaar was (zoals het dit natuurlijk wel was t.o. 
moffen en landverraders). 
Nu is er in ieder volk een aantal mensen - veel 
groter dan men gemeenlijk wel denkt! - dat 
zich in meerder of minder mate voelt aangetrok
ken, op welke motieven dan ook, tot dergelijke 
ontoelaatbare handelingen. Lang niet al deze men
sen komen onder normale omstandigheden tot het 
werkelijk plegen van zulke daden. De weten
schap, dat zij kans lopen met den strafrechter in 
aanraking te komen, en zich daarbij vaak zullen 
blootstellen aan strenge veroordeling door de 
kring, waarin zij leven, houdt gelukkig velen 
terug. Velen ook zijn zich in het gewone leven 
niet of nauwelijks bewust, dat zij tot zulke han
delingen zouden kunnen komen, doch bezwijken 
in abnormale situaties voor de verleiding. Wel
nu, in de be1.ettingsjaren waren onze levensom
standigheden in de hoogste mate abnormaal. Het 
valt dan ook niet te verwonderen, dat onze cri
minaliteit in die jaren tot ongekende omvang is 
uitgedijd. De verleidingen waren talloos en dus 
waren de slachtoffers velen, zeer velen. 
Is er nu reden om aan te nemen, dat een aantal 
van deze zwakkere broeders welbewust de gele
genheden, die de illegaliteit bood, hebben willen 
benutten om ontoelaatbare handelingen te ple
gen? Ik acht dit uitermate onwaarschijnlijk. De 
mogelijkheden om soortgelijk resultaat te berei
ken langs aanzienlijk minder riskante wegen, 
lagen immers opgeschept! Denk aan de zwarte 
handel, aan allerlei soorten van vuil geknoei met 
moffen of NSB-ers, aan de gelegenheden voor 
jongeren om uit de band te springen bij afwe
zigheid (door wegvoering, onderduiken e.d.) van 
vader of oudere broers, en wat al niet! Neen, de 
waarheid is eenvoudig deze: dat een klein aantal 
illegalen, die te goeder trouw waren begonnen, 
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in de loop van de oorlog getoond hebben, dat 
zij de "Weelde" der enorme verantwoordelijk
heden, die gedragen moest~n worden, niet konden 
torsen. Bij sommigen bleek dat reeds tijdens de 
bezetting, bij anderen eerst daarna. Ons past te
geno~er deze mensen, die toch eens begonnen zijn 
als 11legalen met zuivere bedoelingen, deernis. 
De .~uk der verantwoordelijkheid was vaak nau
weliJk~. te .:-erdrage~, de verleidingen rechtaf on
beschn1fel1Jk. Met diepe eerbied denk ik aan hen 
die, zelf met hun gezinnen in behoeftige omstan
digheden levende, zich desniettemin niet vergre
pen aan wat hun werd toevertrouwd ten behoeve 
van de illegale strijd. Onder deze mensen zijn 
ware morele helden geweest. Maar is het wonder 
dat niet iedereen steeds tegen deze verleidinge~ 
b~stand was? Hebben wij allen, ook wanneer wij 
met tot ontoelaatbare handelingen kwamen niet 
on.ze minder fraaie ogenblikken gehad? Îs er 
'iemand_ die, terugziende op zijn illegaliteit, naar 
waarheid kan verklaren, dat hij nooit in gebreke 
is gebleven? De vraag stellen is haar beantwoor
den. 
Een ander probleem is hetgeen Dr. Drost blijk
baar heeft opgeworpen, n.l. of niet een zeker 
aantal illegalen hun voortreffelijk oorlogs~erk 
kon verrichten juist door aanwending van eigen
schappen, die hen in een geordende maatschappij 
tot "a-socialen" gemaakt zouden hebben. Zo ge
steld is deze kwestie eigenlijk niet te beantwoor
den. Wat noemt men een "geordende maatschap
pij"? Ik kan mij een "geordend" voortkabbelend 
gemeenschapsleven voorstellen, waarin voor de 
heroiscbe elementen, de grote adem van de ille
galiteit, inderdaad eenvoudig geen plaats is, maar 
mijn hart zou er niet bepaald naar haken, in 
zulk een maatschappij te leven! Er is een "nor
maliteit" denkbaar, die gelijkluidend is aan: slap
heid, lauwheid, gebrek aan initiatief, levcnsdurf 
en fantasie, amechtig indutten op (vaak alleen in 
de veröeelding bestaande) lauweren. 
Zich aanpassen aan zulk een gemeenschapsleven 
kan een daad van "wijs" beleid zijn maar men 
mag zich afvragen of dan de geO::akzucht de 
wijsheid niet bedriegt. 
Ik neem echter aan, dat Dr. Drost, zelf een 
voorman uit het artsenverzet, toch wel een ander~ 
structuur op het oog gehad heeft, en dat hij onder 
"geordend" wil verstaan een gemeenschap, levend 
naar de regelen, gesteld door een door het gehele 
volk als daartoe bevoegd. erkende Overheid. En 
dan geef ik toe, dat de wederaanpassing aan het 
opnieuw intreden van deze geordende toestand 
(denk echter aan de moeilijke overgangsmaanden 
van 1945 ! ) voor sommigen een te zware opgaaf 
is gebleken, en dat hieruit diep tragische ontspo
ringen zijn voortgevloeid; om er echtçc direct 
aan toe te voegen, dat tijdens de bezetting alle 
illegalen, die deze naam werkelijk verdienden, 
zich voortdurend bewust geweest zijn te strijden 
voor het land en deszelfs wettige Overheid, ver
persoonlijkt in onze Regering te Londen en, veel 
sterker nog, in H.M. de Koningin. In dit licht 
beschouwd is het volkomen juist de naam illega
liteit te verwerpen en te vervangen door "supra
legaliteit". Ware dit niet het geval geweest, het 
aantal ontsporingen na de bevrijding zou oneindig 

- veel groter z~jn geweest dan het thans tenslotte 
is geworden. Heeft Dr. Drost dit nu volkomen 
voorbijgezien? 

Om de naam der 
l11ega1iteit 

Al het bovenstaande behoorde eigenlijk geen on
derwerp van gedachtenwisseling uit te maken. 
Het zou m.i. voor ieder met een onbevangen oor
deel "gesneden koek" moeten zijn. Dat dit helaas 

., 



niet zo is, vindt - naast gebrek aan inzicht en 
soms ook opzettelijk kwade trouw - mede zijn 
oorzaak in een omstandigheid, die in het later 
bevrijde Nederland benoorden de rivieren, aan
leiding gegeven beeft tot ellendige verwarringen, 
waaronder de oud-illegaliteit nog steeds gebukt 
gaat. Ik bedoel hier de vermenging van de be
staande illegaliteit met die elementen, die men in 
de wandeling wel "Dolle-Diosdag-bloempj<!S" 
noemt, voor een niet onaanzienlijk deel persont:n, 
die niet in de illegaliteit thuishoorden en vaak 
alleen daarom op het laatste ogenblik daarin nog 
een plaatsje kregen, omdat het duidelijk was, dat 
op het ogenblik der bevrijding de BS over grote 
groepen zou dienen te beschikken. 
De door de noodzaak afgedwongen uitbreiding 
van een deel der oude illegaliteit met nieuwe 
groepen tot één grote gewapende formatie, waar
door het onvermijdelijk werd andere, en vaak m~n
der hoge, eisen te stellen dan vóór September 
1944, heeft m.i. de illegaliteit onberekenbare scha
de aangedaan. De goeden niet tl' n:i gesproken, 
vormden deze "nieuwe lichtingen" een groep, die 
zich zeker minder gunstig bij de oudere illegali
teit afstak. Het is vooral deze ontwikkeling ge
weest, die aan de vijanden van ?et verzet een 
compleet arsenaal van wapenen JO handen gl!
speeld heeft om na de bevrijding aan de beteke
nis der illegaliteit afbreuk te doen. 
Dat dit gebeurde (en nog gebeurt) door figuren, 
die men op zijn zachtzinnigst met het woord "lou
che" kan doodverven, was te verwachten en be
hoeft ons te verbazen noch te grieven. Veel erger, 
en van een moeilijk te vergeven kortzichtigheid 
getuigend, vind ik het, dat een volstrekt bona-fide 
oud-verzetsman als Dr. Drost deze onguurlingen io 
de kaart gaat spelen door, wel verre van zijn ge
hoor te wijzen op de ontzagwekkende massa van 
moedige daden, stil gedragen opofferingen, held
haftig doorleden ellende en vernedering, in plaats 
daarvan de tekortkomingen van een beperkte groc:-p 
deerniswekkende ontspoorden, die niet uitgekreteu 
en vervloekt, maar gesteund en geholpen l,ehoreo 
te worden om het goede pad weer terug te vin
den, a.h.w. met de ellemaat gaat staan uitmeten. 
Jk ben van Dr. Drost's goede trouw overtuigd en 
ik ontveins me ook niet, dat zijn woorden waar
heid bevatten; bovendien ben ik evenals hij af
kcri~ van het omzeilen van moeilijke en pijnlijke 
kwesties, alleen omdat ze moeilijk en pijnlijk zijn. 
Maar als het dan moet, als dan de schaduwkanten 
van het verzet in bespreking moete6 komen, laten 
wc dan de waardigheid en voorzichtigheid in ons 
oordeel betrachten, waarvan ProL Pompe ons in 
zijn boek ,.Bevrijding" zulk cenJchittcn;nd voor_
bedd gaf! En laten we ons realiseren, dat de il
legalen geen halfgoden waren, maar cen~oud!ge, 
meest flinke en bdrouwbare mensen, wie mets 
menselijks vreemd was. 

Ten besluite nog óén opmerking, die, ik weet het, 
zeker niet origineel is, maar die nimmer vol
doende kan worden herhaald: Bij de bevrijding 
kreeg de Nederlandse Overheid in de vorm van 
de (toen oud-) illegaliteit een kostbaar kapitaal in 
handen van durf, doorzettingsvermogen, karak
tervastheid, kracht om leiding te geven in moei
lijke omstandigheden en betrouwbaarheid, vaak 
tot het uiterste. Het kan niet bepaald gezegd 
worden, dat zij dit ka-pitaal als een goed rent
meester heeft beheerd. Van de zo duur betaalde 
les der oorlogsjaren, dat bij het bezetten van 
verantwoordelijke posten de gave persoonlijkheid 
vóór alles gaat, ook voor eventuele technische 
voortreffelijkheden, heeft zij ontstellend weinig 
geleerd. Zeker, vaak is bijzondere vakkenuis ge
wenst, ja noodzakelijk, maar had het nu werkelijk 
niet op de weg van de Overheid gelegen om hen, 
die ten duidelijkste geloond hadden over capaci
teiten van hoofd en hart te beschikken voor het 
verrichten van belangrijk werk ten behoeve van 
de gemeenschap, in staat te stellen eerst de ont
brekende vakkennis te verwerven en hen daarna 
ook inderdaad te gebruiken daar, waar zij het 
meeste nut konden stichten? Natuurlijk zal dat 
hier cu daar wel gebeurd zijn (ik meen mij te 
herinneren, dat een uitnemend illegaal werkster 
in N.-Brabant haar man, burgemeester van een 
plattelandsgemeente en tijdens de bezetting om
gekomen, na de bevrijding als zodanig is opge
volgd), maar hier bad veel en veel meer uitge
haald kunnen worden als men daar, waar de be
slissingen vallen, beter begrepen had, welk een 
kostbaar materiaal men in de hand gedrukt kreeg. 
Te bedenkelijker oog wordt dit verschijnsel, wan
neer men daarnaast waarneemt, hoe uitermate be
zorgd men in Den Haag plotseling kan worden, 
dat bruikbare arbeidskracht braak zal blijven lig
gen. Toen Minister Gielen kort geleden ruwweg 
een einde maakte aan de studentenzuivering, dit 
terwijl nog een aantal twijfelachtige gevallen op 

PBÓP.1811:D.&/ 
Het is zeer interessant om van een propa· 
ganda-actie te horen of te lezen. 
Van groter gewicht is de beantwoording 
van de vraag: 

Op welke wijze kan een propaganda· 
actie worden gevoerd? 

Ten gerieve van hen, die zich met de propa
ganda willen bezig houden, geven wij hierbij 
enige nadere richtlijnen. 
Er ligt op het propagandate,rein een keur 
van mogelijkheden. 
Het is vanzelfsprekend, dat in het algemeen, 
door den propagandist, overal, waar dit mo
gelijk is, de aandacht op "De Zwerver" ge
vestigd dient te worden. 
Hij gaat - om het zo eens te mogen noemen 
- met "De Zwerver om, alsof het een blad 
is, dat door hem zelf wordt uitgegeven en 
door middel waarvan hij zijn idealen onder 
de mensen kan uitdragen. 
Er is eenvoudig geen gelegenheid te beden· 
ken, waarbij niet even de aandacht op ,,De 
Zwerver" kan worden gevestigd. 
Zijn gehele omgeving komt hiervoor in aan
merking. Familie, vrienden, buren, kennissen, 
collega's, noem ze op en ge noemt tevens 
evenzovele candidaten voor ons blad. 
Een verjaCITvisite, een treinreis, een ver
gadering, een tentoonstelling of een ge
sprek, steeds is er de gelegenheid op het 
juiste moment evlen op "De Zwerver" te 
attenderen. 
Buiten deze, min of meer voor de hand lig
gende gelegenheden, is er de mogelijkheid 
om bepaalde categorieën van personen te 
benaderen. 
Hierbij verdienen o.a. de volgende catego· 
rieën speciale aandacht: 

1. Personen, die, op welke wijze ook, een 
aandeel in het verzet hebben gehad. 

2. Ex-onderduikers, 
3. Personen, bij wie onderduikers gehuis· 

vest zijn geweest. 
4. Ex-politieke gevangenen. 
5. Slachtoffers van de oorlog. 
6. Verzorgingsgevallen van de Stichting 

1940·'45. 
7. Contribuanten van deze Stichting. 
8. Gezinnen van gesneuvelden uit d~oor· 

logsjaren. 
9. Politie·, distributie-, gemeente· en rijks· 

ambtenaren. 
10. Geestelijken. 
11. Onderwijspersoneel. 
12 Jeugdleiders. 

En dan zijn er tenslotte nog gehele groepen 
van personen, die tegelijk: kuMen worden 
benaderd. We denken hierbij voornamelijk 
aan de mogelijkheid om voortdurend de no· 
dlge proefnummers te deponeren in o.a.: 

1. Wachtkamers van artsen. 
2. Stations-wachtkamers. 
3. Cantines van kazernes. 
4. Sociëteiten. . 
5. Openbare leeszalen en/of bibliotheken. 
6. Politiebureaux. 
7. Ziekenhuizen. 

Deze methode kan tevens worden toegepast 
ten opzichte van alle mogelijke verenigin· 
gen, doch met name verdienen jeugdver
enigingen de bijzondere aandacht van den 
propagandist. 
De mogelijkheden, die hierboven zijn aan
gegeven, kunnen - aangepast aan plaatse· 
lijke omstandigheden - met nog talrijke 
voorbeelden worden uitgebreid. 
De propagandist grijpt elke kans, die wordt 
geboden om "De Zwerver" onder de aan
dacht van het Nederlandse volk te brengen. 
Hij houdt bovendien voortdurend oog op de 
publicaties, die over dit onderwerp in "De 
Zwerver" verschijnen. 

iDe propagandist moet ons blad ook goed 
kennen. 
Zo dient hij b.v. volledig op de hoogte te 
zijn\van de abonnementsprijs, ~e wijze -van 
betalen en de wekelijkse inhoud van ons 
blad. 
Tenslotte kan het zijn grote waarde hebben, 
de hulp van enkele flinke jongens en meis
jes in te roepen bij het werven van abonné's. 
En nu aan de slag onder het motto: 

,.Ik zal een gedenkboek verdienen! 

,lf. 
Aan de administratie van "De 
Zwerver", Nic. Wit11enstraat 21, 
Amsterdam. 

Zendt mij, te beginnen met het no. van 
-----· - _ elke week 
proefexemplaren van het weekblad "De 

\..Zwerver". 

Op een geldprijs van 150, 
100, 50 of, 10 gulden; 
een Gedenkboek; 
een Voorloper; 

'n omslag voor "De Zwerver" 

De drie hoofdprijzen van 150, 100 en 50 
gulden vallen ten deel aan hen die in 
Mei het hoogste aantal abonné'~ opge
ven (minimum lt0). 
Een prijs van 10 gulden ontvangt ELK, 
die een abonné opgeeft, welke door onze 
administratie als HONDERDSTE nieuwe 
lezer wordt geboekt 
Een GEDENKBOEK verdient elk, die vol
doende coupons van f 0.50 (voor eiken 
opgegeven abonné) ontvangt, om er de 
prijs van een gedenkboek mee te kunneJL. ---~ 
betalen. 
"DEN VIJAND WEDERSTAAN" wordt het 
bezit van ELK, die ten minste 25 abon
né's aanbrengt (Desgewenst kan men 
ook een ander boek van gelijke prijs 
kiezen). 
Een OMSLAG VOOR "DE ZWERVER" is 
de extra prijs voor ieder, die 10 abonné's 
opgeeft. 
Doch daarenboven ontvangt men voor 
ELKEN aangebrachten abonné een 
WAARDE-COUPON VAN f 0.S0, met dien 
verstande, dat voor den eersten aange· 
brachten abonné een fotom.apje van de 
Landdag-Zeist 191'6 beschikbaar is en 
waarde-coupons eerst bij het aanbren
gen van TWEE abonné's worden ver
strekt. 
SchemaUscl) voorgesteld, gelden dus de 
volgende voordelen: 

1 abonné: foto-mapje landdag Zeist '1'6, 
2 abonné's: 2 coupons à / o.so. 
3 abonnl's: 3 coupons à f 0.50 enz. 

10 abonné's: 10 coupons à / 0.S0 en om
slag voor "De Zwerver". 
25 abonné's: 2S coupons à f 0.S0 en "Den 
Vijand Wederstaan". 
De coupons vertegenwoordigen dus een 
waarde van f o.so en kunnen t.z.t. dienst 
doen voor aankoop van ons gedenkboek. 
Het bedrag van de bonnen, die eventueel 
boven de verkoopsprijs van het gedenk· 
boek worden verdiend, wordt contant be
taald. 

-·-----·-----------a_,_._.._ _________ ._.. ___________ __ 
beoordeling wachtte, geschiedde dit onder meer 
op de motivering "dat het Nederlandse volle zich 
niet kan permitteren dit intellect1,eel potentieel 
(cursivering van mij - K) oog langer ongebruikt 
te laten liggen"! ! Dat een dergelijke kromme 
redenering kan ontsnappen aan de mond van een 
(N.B. zelf oud-illegale) Excelléntie, nog geen 
twee jaar na de bevrijding van het land, is erget 
dan ongelooflijk; het is onvergeeflijk. 
Maar één ding is er, dat kwade trouw, noch stun-

telig overheidsbeleid, noch gepraat in de ruimte 
van domme en kortzichtige mensen ons kan ont
nemen: wij hebben elkaar in de oorlog leren ken-

. oen; wij heb.ben van elkaar veel geleerd en zijn 
elkaar trouw gebleven; wij gedenken samen iedere 
dag opnieuw hen, die ons ontvielen en wier af
wezigheid wij nu bijna nog smartelijker beseffen 
dan tijdens de bezetting. Dat blijft ons onver
vreemdbaar geestelijk bezit, al regende het, om 
met Luther te spreken: ,,duivelen van de daken"! 



FILM eit tteJttZet · 

H ET kan waar zijn, dat de film lange tijd 
aan het verzieken en langzaam doodgaan 
was. tijdens de bezetting is de belangstel

ling voor de film - niet als kunst, maar als 
amusement - wel zeer sterk herleefd. In die bit
tere en donkere jaren zocht de massa vermaak 
en dit was bijna alleen nog te vinden in de bio
scopen. Ieder van ons ziet nog die duizenden bin
nendrommen, als gold het de belegering en de 
bezetting van een gebouw. 
Deze verklaarbare, maar dwaze drang naar amu
sement hebben de Duitsers op een doeltreffende 
manier uitgebuit. Zij dachten er niet over, Neder
land onder hun militaire bezetting nu maar rus
tig naar eigen aard en trant te laten voortleven. 
Nederland moest "verduitsen" en rijp gemaakt 
worden voor de nationaal-socialistische levensbe
schouwing. En de doorsnee-Nederlander, die zich 
zo principieel kantte tegen dit nieuwe heiden
dom, liet zich op één plaats heel dat onsmakelijk 
en walgelijk nationaal-socialistisch menu opdie
nen. rustig gezeten in een comfortabel bioscoop
stocl l je, met een beroep op de ellendige tijden, 
waarin een ,,verzetje" wel op zijn plaats was! En 
zelfs de meest stompzinnige Duitser zag, dat een 
van de sterkste troeven, die er in het nationaal· 
socialistisch propaganda-spel uitgespeeld kon wor
den, de film was, die onder het mom van mcc~tal 
goedkoop en leeg amusement ons volk probeenle 
te infiltreren met de nationaal-socialistische denk
beelden. En waanden zij zich daartegen immuun, 
die in die donkere dagen niet eens konden weer
staan aan de drang naar amusement? 
Het is nog steeds zo, dat de film een invloed ten 
goede dan wel een invloed ten kwade kan uit
ocfonen. Maar ten goede of ten kwade, die invloed 
1s ontzaglijk groot, juist door het gesproken woord 
in onmiddellUke combinatie met het levende beeld, 
dat suggestief is en pakkend. 
Laten wij de camera van ons geestesoog afwei.den 
v;,n dat onverkwikkelijke, massale bioscoopbezoek 
tijdens de bezetting en haar richten op de films, 
die. een enkele met recht, vele ten onrechte. het 
etiket .,verzetsfilm" opgeplakt kregen. 
En nu is het reeds zover gekomen, dat de Neder
lander zijn hart vasthoudt. als hij de naam "ver
zetsfilm" hoort. 
En uict 7onder reden! Want het moet helaas ge
zegd zijn, dat het zckeii geen meesterwerken en 
ook geen kunstwerken zijn, die daar onder de 
pretentieuze naam "verzetsfilm" zijn losgekomen. 
Gelukkig zijn ze voor het overgrote deel in het 
buitenland vervaardigd. Dit kan althans eniger, 
mate een opluchting betekenen voor de mensen 
van het Nederlandse verzet. 
Zoals te verwachten, is ook de verzetsfilm in het 
buitenland geofferd aan het winstprincipe, dat_ te 
zeer rekening houdt met de smaak van het publiek 
en er niet voor terugschrikt, de meest sensationele 
motieven aan te grijpen. Dat de film hierdoor 
van kunstproduct wordt verlaagd tot zuiver com
mercieel product, laat zich- begrijpen. Erger is, dat 
deze naar buitenlandse maatstaven onvermijdelijke 
commerciële producten den toeschouwer omtrent 
het verzet weinig of niets te zeggen en te bieden 
hebben. Er is een stroom van buitenlandse filmi; 
losgekomen, die min of meer doodgewone detëc
tive- of spionnage-vcrhaaltjes zijn, van een be
denkelijke fantasie en een twijfelachtige avontuur
lijkheid en om deze luchtige kost wat smakelijk 
en aantrekkelijk te maken, goot men er een sausje 
van "verzet" en "bezetting" over, woorden, die 
als een excuus moesten gelden voor de goedkope 
inhoud en het gebrek aan goede smaak en juiste 
verhouding. Ik noem dit een speculatie van de 
film op het verzet! 
Wij betreuren het, dat wij Nederlanders geen 
eigen filmindustrie hebben, maar dit gemis heeft 
althans dit voordeel gehad, dat er nu geen mas
sa minderwaardige verzetsfilms van Nederland
se origine de filmmarkt overstroomd heeft. Dat 
zou een ramp geweest zijn voor het Nederlandse 
verzet, niet voor de Nederlandse filmindustrie, 
voor zover we daarvan kunnen spreken, want èn 
in het eigen èn in het buitenland weet men nu zo 
langzamerhand wel, dat de Nederlander niet in 
de wieg is gelegd om een goede film te produce
ren, met alle respect overigens voor een Joris 
Ivens en een Mannua Franken, doch de dagen de
zer bekende cineasten schijnen voorgoed voorbij. 
Rudi Hornecker, die verwachtingen wekte met 
zijn film "Honger", heeft ons weer teleurgesteld 
met zijn filmpje ,,lnke" en op het filmfestival in 

Cannes heeft Nederland zijn filmische onkunde 
nog eens onderstreept. 
Goede films schijnen schaars te moeten zijn en 
een goede film maken is ook zeer moeilijk, maar 
desondanks treft men onder die bonte en veel
soortige menigte "verzetsfilms" enkele goede rol
prenten aan. 
Daar is allereerst de Deense film "De Roode 
Aarde'' mel geen hoogstaande, maar ,~en 
doorleefde dramatiek, die het tikje te veel aan 
romantiek en spanning, dat er in zit, op de koop 
toe doet nemen. Ieder uit het verzet moet deze 
film gezien hebben! Zij roept edele en verheffen
de herinneringen op aan ons werk, aan de folle
ringen en de dood onzer vrienden. Dan worden 
er in onze ziel weer eens snaren geroerd, die 
lang niet meer getrild hebben en waarop het 
laagje stof lag van dagelijkse sleur en lijdzame 

_ berusting. GU, die deze film zaagt, herinnert gij 
de vingers, die onder het sadistisch gelach van 
een SD-er tot een bloederige massa zijn geknepen, 
hartstocbte~jk opheft naar dat kleine tralie-ven
ster, waarachter de vrijheid ligt, die hij nooit 
meer zal genieten na de uitspraak van zijn dood
vonnis? De gevoelens, welke bij het zien daarvan 
in U omgaan zijn te subtiel en te heilig om deze 

Het nageslacht moet weten wat er 
gebeurd -is, en bovenal waarom en 
hoe het gebeurd is. 

Frits de Zwerver 

Wilt ge tegenover Uw gastvr9uw of 
gastheer uit bezettingsUjd Uw erken
telijkheid ton011 voor hun gastvrij• 
heidî Geeft hun "Den Vijand Weder
staan" cadeau! 

Ik heb je gelezen, LangveT1l!achte. Ik heb je ge
lezen op Paas=ondag, niet met een hoofd als een 
biet, maar rusifg met jou alles nog weer eens 
doorleefd. Wat ben je eenvoudig, eerljjk, sterk. 
Een bezit voor ons en onze kinderen. 
Geen opgesmukte verhalen, geen overclreven ge
beurtenissen. Heel simpel hebben ze het ons weer 
verteld; óók de gebeurtenissen, heel eenvoudig, 
maar groots door de geestelijke achtergrond, die 
zo sterk in alles uitkomt. 
"Als ze alles geweten hadden, dan .... " Och, wij 
weten wel beter. Ze zouden het altijd gedaan heb
lJen. omdat ze het deden om Godswil. 
lk heb iets zilts in m'n moncl geproefd; een traan, 
die stil biggelend z'n weg vond en ik heb opge
zien naar het eenvoudige, houten kruis op m'n ge
imfJToviseerde schoorsteentje. 
Maar Goddank, dit is niet het laatste. De Heer 
is waarlijk opgestaan! . .. . 
"Den Vijand Wederstaan", 7e krygt de moo1.5te 
plaats in mijn boekenkast, zo, dat ik je van mijn 
stoeltje uit kan pakken. En dat zal vaak zijn. Ik 

weet 't. GRETHA. 

in het profane kleed van woorden te steken. 
Nog beter dan "De Roode Aarde" is de Zwitserse 
film "De laatste kans", hoewel het verzet bier 
uiteraard van een ander karakter is, dan in de 
Deense film. Ook de Italiaanse patriotten schijnen 
onder de titel "Rome, open stad" een knappe ver
zetsfilm vervaardigd te hebben, als wij tenminste 
cte gunstige pers, die deze film kreeg, kunnen ge
loven. Ook de geruchten, die hangen rond de 
nieuwe Franse verzetsfilm "Le père tranquille" 
en die in Nederland zal gaan onder de titel .. De 
kleine man", zijn onverdeeld gunstig. \Ve zullen 
zien! ,,Executie-peloton'·, geen zuivere verzets
film, maar meer een film "die speelt in bezettings
tijd'', wekt in elk geval hoopvolle verwachtiogen 
ten aanzien van .,Dç kleine man''; ook ten aan
zien van de goede verzetsfilm ,,Jericho'' moet men 
de Fransen recht doen wedervaren: werkelijk een 
knap stuk filmwerk, waarbij het verzet zeker ge
baat is. 
Er zijn dus ook, goede rolprenten en 't is een 
goede gewoonte hierop te wijzen en niet alles, 
wat zich onder de naam ,,verzetsfilm" aandient, 
pfompverloren met een vlammende critiek in 
brand te zetten. 
Al met al blijft het feit, dat Engeland en Ame
rika, landen met een eigen filmindustrie en er
varen cineasten, met hun verzetsfilms ver beneden 
het peil blijven, dat de bovengenoemde films be
reiken. En het noodlottig gevolg van dit alles is, 
dat de Nederlanders hun buik vol hebben van 
dit s?ort films. Wat er nu nog op dit gebied ge
draaid gaat worden, wordt het aankijken niet meer 
waard l!'eacht en zo er ~og mensen voor een goede 
verzetsfilm naar de bioscoop gaan, dan is het 
zeker met heel wat tegenzin en achterdocht. 
Zo gezien is het er zeker niet gemakkelijker op 
geworden voor de Nederlandse verzetsfilm, die 
onder auspiciën van de LO-LKP-Stichting na ver
loop van tijd vervaardigd zal worden. Men kan 
weliswaar profiteren van de ervaringen, die men 
bU het zien der buitenlandse verzetsfilms opdeed, 
maar men staat anderzijds met een niet-geïnter
esseerd publiek, dat zo gemakkelijk vergeet, dat 
Nederland geen eigen filmindustrie en -appara
tuur, geen beroepsacteurs en grote cineasten heeft. 
Het is zeker geen kleine opgave, een eerlijke, 
objectieve, waarheidsgetrouwe en historische Ne
derlandse verzetsdocumentaire of -speelfilm te 
maken, die ook de geestelijke achtergrond van het 
verzet belicht, filmisch en artistiek volkomen ver
antwoord is en die dr ons zo bekende en aantrck
kelUke eigen src<'r van het verzd weet te schep
pen. Bij dil alles moet niet vergeten worden, dat 
de film ook - en vooral - voor het nagesl~cht 
van belang is. 
Dat deze opgave te volbrengen is, heeft de zeker 
niet onverdienstelijke Nederlandse verzetsfilm 
"Zes jaren", die onlangs debuteerde en een beeld 
geeft Yan 't leven van 'n student in en z~jn visie 
op de bezetting, geleerd. Met sobere beelden en 
montage, 'n aannemelijke dramatiek, 'n goed sce
nario en bovenal een groep toegewijde en ijverige 
dilettanten-acteurs heeft de filmer Josepbsoo een 
kort en sprekend getuigenis afgelegd van het ver
zet. In deze film van een half uur is gebroken 
met de filmische behoudzucht. De camera zwerft 
ais een vrije vogel door de zes jaren, die liggen 
tussen 10 Mei 1940 en JO Mei 1946 en toont de 
strijd van den student tegen de geestelijke onder
drukking, maar ook zijn aarzeling bij het bepalen 
van zijn juiste houding. 
Enkele fragmenten en sprekende close-ups uit het 
veelz~jdige verzetswerk maken deze film tot een 
meer dan miqpelmatige verzets-documentaire, die 
de naam van de Nederlandse verzetsmensen in 
het buitenland zeker ten goede zal komen, - de 
film gaat o.a. naar Amerika, Engeland, Frankrijk 
en misschien Tsjecho-Slowakije - en die, wat 
tenslotte 't voornaamste is, van de komende, gro
te Nederlandse verzetsfilm het beste doet ver
wachten. 

JOOP. 

ATTENTIE! l 
Bij het ter perse gaan van dit nummer van "De 
Zwerver" is een binnenbrand uitgebroken op ons 
Administratiekantoor Prins Hendrikkade 152 I. 
Er is nog niet geheel te overzien, welke gevolgen 
dit heeft voor onze administratie, maar zover het 
zich thans laat aanzien, zal dit niet ernstig zijn. 
Alles zal in het werk gesteld worden om ons 
Weekblad zo tijdig en zo nauwkeurig blijven te 
verzorgen. 
Wij verzoeken echter onze lezers eventuele stag
natie of abuizen voorlopig te willen excuseren. 
Ons enig adres luidt thans: 
Nicolaas Witsenstraat 21, Amsterdam. 
S.v.p. a 11 e correspondentie naar dit adres. 

REDACTIE. 

I 



GELDERLAND· 
Ik maakte kennis met het werk van de Stichting 
1940-' 45 Gelderland. Daar is en wordt hard ge
werkt. Cijfers en statistieken bezitten de onheb
belijke gewoonte dor en droog te zijn. Daarom 
blijven ze hier achterwege, behalve enkele, die 
een te duidelijke taal spreken. De Stichting Gel
derland __ omvat 102 gemeenten. _Sinds de bevrijding 
heeft z1J pl.m. f 2.000.000.- bijeengebracht en 
momenteel wordt er per maand f 63.000.- mt
gekeerd, dit alles voor 't allergrootste deel met 
behulp van vrijwillige medewerkers. 
Men is er enthousiast over de grote en voortdu
re_nde belangstelling, die onze geëerbiedigde Vor
stm ~an ?e dag legt voor het werk der Stichting; 
men 1s diep doordrongen van de plicht tegenover 
de achtergeblevenen der gevallenen en hieràoor 
bezield kan het niet anders of het werk wordt 
met grote geestdrift en toewijding verricht t:n 
?iet alleen in de steden, ook ·op het platteiand, 
m de dorpen en gehuchten! . 
Daar is een pla~tsje van 3000 inwoners, waar
onder 6 oud-illegalen, die aan de slag gingen 
voor de Stichting. Maar zes krachten waren voor 
het werk ontoereikend. Ook anderen werden in
~eschakeld, mensen, die zich tijdens de bezetting 
m het algemeen afzijdig hielden van het actieve 
verzet, doch die spontaan hielpen, wanneer op 
hen een beroep werd gedaan. In enkele simpele 
maar pakkende woorden werd het werk der Stich
ting uiteengezet. Men toog aan het werk en in 
1945 .?-V. bracht dit plaatsje f 10.000.- bijeen! 
Nu ZtJn er pl.m. 350 contribuanten-kaarten ge
plaatst. 
Een ander dorp! Twee oud-illegalen zetten zich 
dag in dag uit, na afloop van hun dagtaak, aan 
het werk voor. de Stichting en het is overbodig te 
zeggen, wat dit werk van hen vergt, wanneer · ik 
U vertel, dat zij elke maand pl.m. 500 contribu
anten __ afgaan en ?aarnaast bij tijd en wijle nog 
een b1Jzondere actie organiseren. ~ 
In w~er een ander plaatsje is practisch elk gezin 
contnbuant, waaronder bijdragen van 10 en 25 
cent per week en 25, 50 en 7 5 cent per maand. 
En deze bedragen worden prompt per week dan 
wel per maand geïnd! ' 
De Stichting Gelderland ziet ook naar de toe
komst. Men. wil, mede met het oog op de aan
staande acties - waaronder de contribuanten
winning nummer één zal zijn - de basis der 
Stichting uitbouwen en verruimen, d.w.z. ook an
dere personen dan oud-illegalen inschakelen doch 
vanzeJf sprekend alleen goede vaderlander; die / 
door hun houding het verzet gesteund hebben. 
Ook de jeugd moet geestdrift en begrip voor dit 
werk worden bijgebracht en het schijnt reeds 
proefondervindelijk bewezen, dat men b.v. met 
een verhaal bU een kampvuur wonderen kan doen. 
Intussen gaat de zorg en de hulp der Stichting 
een ander karakter aannemen. Het accent zal nu 
de stoffelijke problemen in eerste instantie o~der 
de knie z~jn, van de materiële hulp meer verlegd 
worden naar morele steun, als "vrienden" te ver
lenen aan hen, die deze nodig hebben. Hoevele 
moe?~.rs kampeI?-. b.v. niet met onoverkomelijke 
moe1h1kheden bIJ de opvoeding harer kinderen 
i~. d_~ jaren der puberteit en missen daarbij zo 
p1Jnh.1k de hulp van den vader, die in de strijd 
tegen den bezetter is gebleven? In het kader van 
deze veranderin~ gaat een van de mooiste instel
li?gen van de Stichting: verdwijnen, n.l. het Kle
dmgbureau Gelderland, dat pl.m. 800 gezinnen 
heeft geholpen, allereerst weduwen en wezen, dan 
de daarvoor in aanmerking komende oud-illega
len. 
Laat ik tot slot van deze rij close-ups uit het 
Stichtingswerk Gelderland nog vermêlden dat het 
instituut der "felicitatie-registers" ter gel~genheid 
van de heugelUke geboorte van H.K.H. Prinses 
MarUke, de Stichting een netto-opbrengst ople
verde van f 16.000.-. 
Initiatieven en plannen tot speldjesverkoop en 
h_<;t plaatsen van een Stichtingsbusje in elk gezin 
z1.1n er verder om te bewijzen, dat men ook m 
de toekomst diepe ernst blijft maken met de 
pieuze plicht ten opzichte der gevallenen! , 
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SPANNING EN ONDERGRONDS 
DE laatste maanden van de oorlog 

steeg niet alleen in de bezette lan
den de spanning ten top, maar ook 

voor de gevangenen in de Duitse concen- · 
tratiekampen werd de toestand met den 
dag moeilijker en dreigender. De opmars 
van het Rode Leger noodzaakte de Duit
sers grote transporten gevangenen te 
vormen, die çlag in, dag uit, van ·het Oos
ten naar het Westen trokken, wat een 
overbevolking in de nog '..1iet bevrijde 
concentratiekampen tengevolge had. De 
toch al karige rantsoenen werden bijna 
wekelijks verminderd. Grote onzeker
heid, angst en spanning, vermeerderd 
door talloze oncontroleerbare geruchten, 
verzwaarden het lot van de vele duizen
den. 
Ook bij de kampleiding en kampbewa
king, die hoofdzakelijk uit S.S.-ers be
stond, wisselden de stemmingen. Er wa
ren dagen en weken, dat de bewaking 
en kampleiding zeer veel door de vin
gers zag en zich geheel en al instelde 
op een verloren oorlog. Een enkel be· 
richt bracht in deze houding soms grote 
wijziging. Vele Duitse politieke gevan· 
genen, sommigen met tien en meer ja
ren concentratiekamp-straf achter de 
rug, namen min of meer vrijwillig dienst 
in het Duitse leger. Voor ze uit het kamp 
naar de kazernes vertrokken, liepen ze 
enige weken in het uniform van de Wehr
macht rond. Hun houding veranderde, 
gelijk met de verwisseling van de kamp
kleding in militaire kleding en gaf aan
leiding tot vele conflicten met andere 
gevangenen. Ten koste van hun vroe
gere medegevangenen, werden hun rant· 
soenen aanmerkelijk verhoogd. 
Tot grote verwondering van alle gevan
genen, werden omstreeks Januari 1945 
onder leiding van den Zweedsen Graaf 
Bernadette, de Noorse en Deense poli
tieke gevangenen naar Zweden geëva
cueerd. Hardnekkige geruchten deden de 
ronde, dat ook de Nederlandse politieke 
gevangenen naar Zweden geëvacueerd 
zouden worden. 
Temidden van deze heftige schommelin
gen tussen hoop en vrees, greep geheel 
onverwachts de S.S. weer onbarmhartig 
in. (De kampdicipline werd weer streng 
gehandhaafd, kleine overtredingen 
-zwaar gestraft. Duizenden gevangenen, 
die niet langer "arbeits-fähig" waren, 
werden in open goederenwagens van 
Sachsenhausen naar Bergen-Belsen ge
voerd. ,,Himmelfahrt-Kommando's" noem
den de moffen deze transporten. De gas
kamers en het crematorium werkten dag 
en nacht. De spanning en onrust namen 
in verhoogde mate toe, toen de Duitsers 
op vrij grote schaal verschillende groe
pen gevangenen fusilleerden of via de 
gaskamers om het leven brachten. 
Op één van de kampbureaux werkte in 
die tijd, naast een aantal Rijksduitsers 
(eveneens gevangenen), ook een vijftal 
Hollanders. Eén van hen, wijlen de heer 
Jan Veschure uit Hilversum, was ver
antwoordelijk voor een gedeelte van de 

• kampkartotheek. Onder zijn vrienden 
en medegevangenen stond de heer Ver
schure bekend als "Dikke Jan". De Duit
sers noemden hem ,,der dicke Holländer". 
Altijd was hij even opgewekt. Ondanks 
de grote zorg voor zijn vrouw en groot 
gezin, had hij steeds een bemoedigend 
woord voor anderen en hielp hij zijn 
Hollandse medegevangenen zoveel als in 
een concentratiekamp maar mogelijk 
was. 

Met groot risico voor zichzelf schreef 
hij op clandestiene wijze Hollandse ge
vangenen van zware werkcommando's 
naar lichtere werkcommando's over, om 
zodoende voor hen de levensomstandig
heden iets dragelijker te maken. Hij "or
ganiseerde" ·verband-, geneesmiddelen, 
en extra rantsoenen. Hoewel de Duitsers 
meer dan eens blijk gaven, dat zij hem 
wantrouwden en ook de Duitse medege
vangenen, die op hetzelfde bureau werk
zaam waren, hem argwanend gadesloe
gen, bleef hij ongestoord zijn illegaal 
werk voortzetten. 
Op een morgen, nadat er 's nachts o.a. 
een aantal Luxemburgse politieke geven-

genen was gefusilleerd, kwam op de 
,,Schreibstube" waar Verschure de lei
ding had, een Unterscharführer van de 
S.S. binnenstappen. Zoals voorgeschre
ven was, sprongen alle gevangenen di
rect in de houding en wachtten af, wat 
d~ze beul zou gaan vertellen. De zojuist 
bmnengekomene was namelijk één van 
de meest gevreesde S.S.-ers. Hem was het 
toezicht en de leiding van de gaskamers 
toevertrouwd. Een bezoek van dezen 
wreedaard voorspelde weinig goeds. Al
len verkeerden in grote spanning; onder
danig was de houding van de Duitse 
gevangenen. Verschure keek den binnen
gekomene echter vrij en onbevangen 
aan, toen_ bleek, dat de S.S. -er hem moest 
spreken. De opdracht luidde, dat vóór 6 
uur 's avonds een lijst moest worden 
samengesteld met alle namen, gevangen
nummers en baraknummers van de in 
het kamp aanwezige Engelse en Arne· 
rikaanse onderdanen. De bedoeling hier
V:?n was ons allen duidelijk. Een derge
hJke opgave van den leider van de gas
kamer, voorspelde voor de betrokkenen 
niet veel goeds. Met grote tegenzin werd 
de opdracht aangehoord. Alleen Ver
schure antwoordde met een kort en 
krachtig: ,,Jawohl Herr Unterscharfüh
rer". Wij begrepen het niet. Zou Jan zo 
maar zonder meer zijn geallieerde vrien
den voor de gaskamer uitzoeken en uit
leveren? 
De kaarten van de gevangenen waar het 
om ging, werden .uitgezocht. In totaal 
waren het vijftien man. Toen wij zover 

dal vóór 6 uur een lijst moest worden s, 

en baraknummers van de in het kamp aan; 



VERZET IN SACHSENHAUSEN 
waren, was ook Verschure gereed met 
zijn plan! Wat er ook van komen zou, 
één ding stond bij hem vast, nóóit zou 
door toedoen van een Hollandsen :mede
gevangene een Engelsman of Amerika"an 
in de gaskamer van Sachsenhausen om
komen. Hij overwoog niet, wat de gevol
gen voor hemzelf zouden zijn, indien de 
vervalsing, die hij van plan was uit · te 
voeren, aan het licht zou komen. 
Temidden van de spiedende ogen van 
zijn Duitse medegevangenen, die reeds 
meerdere malen volkomen onbetrouw
baar gebleken waren, radeerde hij op 
de kaarten de nationaliteitsv.ermelding 
van vijftien Engelsen en Amerikanen. De 
kwaliteit van het papier was zeer slecht, 
zodat dit werk zeer voorzichtig moest 
gebeuren. Voor de Amerikanen ver
meldde hij als nieuwe nationaliteit Mexi
caan of Argentijn, terwijl de Engelsen 
in Ieren veranderd werden. Dit laatste 
was te meer gevaarlijk,- daar slechts een 
klein aantal gevangenen uit deze landen 
aanwezig was. 
Hierna werden de kaarten weer bij de 
andere in de kartotheek gevoegd en 
moest het gevaarlijkste gedeelte van dit 
werk nog beginnen. De ge·vangenen zelf 
moesten nog gewaarschuwd worden en . 
bovendien diezelfde · dag overgeschreven 
worden naar andere barakken. Zij moes
ten uit de barakken, waar zij gelegerd 
waren als Engelsman of Amerikaan, ver
trekken en in de nieuwe barakken ·iTol
gens hun nieuwe nationaliteit worden in
geschrev·en. Dit alles moest gebeuren, 

/ 

rimengesteld met alle namen, gevangen-nummers 
n,ezige Engelse- en Amerikaanse onderdanen 

terwijl de betrokkenen onder streng toe
zicht in het kamp aan het werk waren 
en het voor andere gevangenen ver
boden was met hen te spreken. Met één 
van zijn Hollandse vrienden heeft Ver
schure deze moeilijke en gevaarvolle 
opdracht ten uitvoer gebracht. Alle be
trokken1en werden gewaarschuwd en 
tegelijkertijd gerustgesteld. 
De grote vraag was nu voor Jan en zijn 
vrienden, hoe de Unterscharführer van 
de gaskamer zou reageren als hem 
's avonds verteld werd, dat er geen En
gelsen en Amerikanen in het kamp aan
wezig waren, terwijl° hij weten kon, dat 
zij er wel waren. Zo'nder hulp van an
deren voerde Verschure zelf deze moei
lijke opdracht uit. Toen omstreeks zes 
uur, vlak voor het sluiten van het bu
reau, de boef met, vëel lawaai weer bin
nenkwam en vroeg of de lijst gereed was, 
sprong Verschure voor hem in de hou
ding, sloeg duidelijk hoorbaar de hak
ken tegen elkaar_ en . vertelde, dat de 
gehele dag naar Engelsen en Amerika
nen in de kartotheek gezocht was, maar 
dat er geen enkele gevonden was. 
Hij kreeg een half uur de tijd om den 
woedenden Duitser. de lijst te · verstrek
ken. Ook de Duitse medegevangenen 
gingen ernstig mee aan het zoeken, maar 
niemand vond ook maar één gezochte 
kaart. Tot driemaal toe werd Verschure 
die avond en nacht uit zijn barak ge
haald, omdat men meende, toch een 
Amerikaan gevonden te hebben. Aan de 
hand van de door hem zelf vervalste 
kaarten ken hij aantonen, dat het geen 
Amerikaan maar een Mexicaan betrof 
en voor het ombrengen van Mexicanen 
had de Unterscharführer geen opdracht 
ontvangen. 
Kort hierna werd deze voortreffelijke 
vaderlander ziek en spoedig met een 
"Himme!fahrt-kommando". weggezonden 
naar het beruchte kamp Bergen-Belse·n. 
Hier is hij op 29 April 1945, veertien da
gen na de bevrijding van Bergen-Belsen, 
aan. algehele uitputting, verergerd door 
typhus, overleden .... 
Hij was één van de pioniers van het 
verzet. Lang vóórdat velen van ons er· 

. zelfs maar aan dachten om enig illegaal 
werk te verrichten, was Jan Verschure 
er reeds mee begonnen. 
Hij was oprichter van de verzetsgroep 
"Natura", medewerker van de oudste 
illegale organisatie "De Zeemanspot" en 
medewerker van de groep ,,Koos Vor
rink". Vele gezinnen heeft hij, toen hij 
nog in vrijheid werkte, onder vaak moei
lijke omstandigheden, op voortreffelijke 
wijze geholpen. Honderden medegevan
genen heeft hij .getroost met zijn blijmoe
dig groot geloof, en hen met groot ge
vaar voor zich zelf, niet alleen met raad, 
maar ook met daden geholpen. 
Bitter stemt het, dat ruim 2 weken na de 
bevrijding van Bergen-Belsen, toen 
Franse en Belgische gevangenen door 
voortreffelijk werkende repatriërings
diensten verzorgd werden in ziekenhui
zen of teruggevoerd werden naar hun 
Vaderland, geien enkelei Néderlandse 
repatriëringscommissie of -officier naar 
hem èn vele andere Hollandse gevange
nen in Bergen-Belsen heeft omgekeken. 
Dit grove verzui-m is nimmer meer goed 
te maken. 
Naast · diepe droefheid, zijn zij, die 
uit de kampe13 terugkeerden, vervuld 
met grote dankbaarheid, dat zij dezen 
groten Vaderlander tot hun vriend moch
ten rekenen en met dezen held hebben 
mogen samenwerken. Zij spreken de hoop 
uit, dat verantwoordelijke autoriteiten 
niet zullen rusten, totdat vastgesteld is, 
welke Londense instanties verantwoor
delijk gesteld moeten worden, voor het 
wanbeheer van onze repatrië~ingsdienst. 

De V. 

Wij publiceren binnenkort de beschrij

ving van de overvallen op de gevangenis 

en het Huis van Bewaring te Arnhem. 

DOIJDING 
~ ELOFTE maakt schuld en schuld is voor mij nog 

Valtij~ zeer onpretti!iJ:. Ik heb beloofd voor .. De Zwer· 
ver te zu~len schn1ven, en sinds de dag, dat ik het 
beloofde, 1s er geen enkele dag voorbijgegaan of 
ik heb aan deze belofte gedacht. 
~ijn werk heb ik "bij de weg", zoals dat heet en 
1k ga van den enen mens naar den andere en praat 
en laat praten. Volgens den tuinder, waar ik de 
laatste maanden van de oorlog gehuisvest was was 
ik te lui om te "werken", waarmee hij ploe'teren 
bedoelde. Ik heb den man niet van repliek gediend 
want zijn houding bewees, dat er met hem niet t~ 
p~aten was, en zo kom ik op het punt, waar ik heen 
wilde, de houding. -
Hoe is het met onze houding; hoe staan _;ij tegen
over het leven? Wat is er met ons ge
beurd? Heeft de Jan · Saliegeest ons te pakken 
gekregen? Spelen we het spel om de knikkers? Zien 
we niet meer hoe mooi het spel is en proberen we 
alle:n maar om er gewin uit te peuren? Omdat gij 
en 1k teleurgesteld zijn in de vage, rooskleurige 
verwachtingen, die wij van anderen hadden in de 
harde tijd van de bezetting, moeten wii daarom de 
mensen teleurstellen, die van. ons iets verwacht 

/ hebben. Twee jaar geleden waren we mans genoeg 
en als ik van velen de verhalen hoor, ~an zijn ze 
nu erv'an overtuigd, dat ze nog veel meer mans 
zijn geweest dan ze al waren, maar dat zijn dan 
dikwijls alleen 'maar mooie verhalen. Ik wil maar 
zeggen, dat er nogal wat schijn is!!! 
Laten we er vandaag weer eens extra aan denken. 
Niet omdat het vandaag een bijzondere dag is. Neen, 
want iedere dag is eigènlijk een bijzondere dag, en 
iedere dag opnieuli is beslissend en doorslagge
vend voor je verde!Pe leven en voor het. leven van 
hen, die je het naast staan. · 
Maar laten we er vandaag eens bij denken, dat 
Kees en Piet en Dick en Vincent nu niets meer in 
te brengen hebben, omdat zij hun o f f e r heb
ben gebracht. Maar dat al die jongens, als zij nog 
leefden en wisten, wat zij nu weten, waarschijnlijk 
een andere houding zouden aannemen dan wij nu 
doen. · 
Zij weten nu iets van God en Zijn wereld. Zij weten 
nu, dat het spel, wat wij hier spelen, niet gespeeld 
wordt om de knikkers. . 
Zij weten, dat er iets aan onze houding hapert. Dit 
lijkt iets op 'n preek, maar is er geen. Deze woorden 
kunnen jou en mij helpen om 'n kort ogenblik de 
eeuwigheidswaarde van het leven te zien, kunnen 
ons helpen om iemand, die ons dierbaar is, of die 
ons onverschillig is, blij te maken. En wanneer wij 
iemand blij maken, verrijken we daarmee ook ons 
zelf nieH Ja! 
Bovendien brengen we daardoor iets meer glans 
op de wereld. 

Af:. 

• 
fiePd w.e11il 

S EDERT de bevrijding zijn er in het verband 
van onze verzetsorganisatie meerdere malen 
bijeenkomsten gehouden. In het begin waren 

h~t hoofdzakelijk "Lodewijk" en "Frits de Zwerver", 
die het land doortrokken om op de z.g.n. spreek
avonden OVE:!:__ c!e werkzaamheden van de LO. en 
KP. te spreken. Doch naderhand zijn er door ver
schillende plaatselijke of regionale afdelingen on
zer organis<;:tties of van d.e ,Stichti~g 1940'-45, herden
kingen, spreekavonden, reünies, feestavonden e.d. 
georganiseerd. 
Het is mogelijk, dat er zich onder onze Zwerver
lezers verschillenden bevinden, die niet in de ge
legenheid zij'n, iets voor onze propaganda te doen. 
Voor_ de afdeling propaganda van "De Zwerver" is 
het uiteraard van onschatbaar belang bijtijds op de 
hoogte te zijn van elke gelegenheid om "De Zwer
ver" onder de aandacht van de mensen te brengen. 
De hierboven genoemde bijeenkomsten bieden hier-. 
voor een goede gelegenheid. Wij zouden met het 
oog hierop orize LO.ers en KP.ers · door het gehele 
land zeer dringend willen verzoeken, ons voort
durend en bijtijds op de hoogte te houden 'vàn elke 
gelegenheid, die zich in deze geest in de toekomst 
voordoet. 
't Is zo eenvoudig om ons hiervan in kennis te _stel
len. 't Wordt echter zo licht vergeten en men is 
steeds . weer geneigd om de taak vcin "De Zwerver" 
als een taak uitsluitend van de redactie te zien. 
Ook ten opzichte van ",De Zwerver" g,eldt het beken
de spreekwoord: ,,Vele handen maken licht werk". 
Van wien ontvangen wij het eerste bericht? 



Mijne Hertn, 

In dank ontving ik Uw blod "De Zwerver". Het :al wel 
de bedoeling iijo. dat ik me speciaal verdiep in de •tudie 
van Uw ontboezeming onder het hoofd "Hitler leeft". 
Wtl, wél, heren, ik heb me wcrkeliJk een ogenblik kostelijk 
gcamusterd, U geeft :.e. ons va.n katoen hoor. en niet zo zui" 
nig. En Uw beschrijving van een marktdag te Meppel is wer
kelijk zeer goed getroffen. Wat spcciaa l het Amsterdamse 
Bulletin •• De. Koerier" bttrdt. waarvoor ik verantwoocde-
lijk ben, wel, beren. en U bij voorkeur AD . het is werkelijk 
een schande. dat ik tot zelfs in Meppel aan gewone boeren 
een bulletin kan verkopen. waar dingen in staan. die ten 
iede-r :ou kunnen weten. 
Indien men werkelijk. zoals U en ik. normaal op de hoogte 
bleef van de dingen'. die in de wucld aan de orde :ijn, Zo 
is bct echter niet. Het is niet voldoende. dat scbrij\'e.rs op de 
hoogte. zijn van de. dia.gen, waarover :ij de pen voeren: :îi 
schrijven om g;clc:::en te worden. Gc:.icn de abnormale Jauw-
beid van het Nederlandse publiek, moet het nieuws ver
kocht worden, waarvoor ik me niet schaam. V/aarom juist 
daarom mijn bulletîn fo Uw ogen zo minderwaardig !s. 
ontgaat mij t•n enenmale. Aan de prijs kan het niet liggen, 
aangezien Uw blaadje toch ook 20 cent kost, 
Of wordt U wellicht geinspteeerd door broodnij d? 

Hoo9ach1end. 
J. DE BAS. 

COMMENTAAR: 
Laat ik eerst m'n hand op m'n hart leggen, voor 
ik mijnheer De Bas van "De Koerier" antwoord, 
dat het heus geen broodnijd is, die me noopte hem 
aan te vallen. Dat kan ook niet, als wij 20 cent 
voor een "Zwerver" rekenen en hij met 9 voor een 
.,Koerier" genoegen neemt. 
Neen, mijnheer de Bas, ge behoeft u niet te scha
men voor het verkopen van "nieuws". Maar ge 
moet u wel schamen, dat ge niet lezen kunt. Het 
minderwaardige zit in het verkopen van nieuws 
onder misleidende opschriften, dat bovendien na 
d.-ie maanden muf en oudbakken geworden is. 
Als ge dat niet snapt, dan vrees ik nog ergere mis
stappen van uw "Koerier". Dan kunt ge de Duit
se legerberichten van vijf jaar geleden wel in de 
provincie uitventen met het opschrift: ,.Duitsland 
wint op alle fronten". omdat ze daarvan in de 
provincie misschien nog niet doordrougen 1:ijn. Op 
één punt hebt ge geliik. Het Nederlandse publiek 
is inderdaad abnormaal lauw zolang het het ver
schijnen van blaadjes als het uwe t!?lereert. 

AD. 

Wat doen we met de Jeugd? 
Geachte Redactie, 
Drie artikelen in ~.De Zwetve,'' stemden mr; tot nadenken 
ca wel de ,.Oproep" in het Kerstnummer. ,,Een program voor 
1947" en tot slot "Kankeren". 
Velen ven ons ::ijn teleurgesteld, :.o niet .,verbitterd" en 
wiJ :oeke.n ee.n uitweg voor ons teveel aan energie:. 
Energie is Jets moois. teve~I aau energie wordt een ballast. 
d!e je moet kwijtraken. Meestal werken we die energie op 
ce-n verkeerde manier weg. terwijl te.n groot deel der wens ... 
heid een tekort aan dcu: materie heeft. 
Wij behoeven niet erg ver te gaan. 
Inwoners v~ Den Haa9 kennen allen de Spulstraat, de ~ot
terdam.mer$ de Noordmolenstraat en als .,Zwerverredactie"', 
:etelend In Am,terdam, kent U natuurlijk de Mokumse wijk. 
waar de Jeugd ·s avonds, baar vrije uren stukslaot met fla
neren. coet of zonder vriendjes. eventueel vriendinnetjes. en 
tegen twaalf uur weer op buis Aan gaat, om de volgende 
avond het spelletje weer te herhalen. 
Inderdaad is het met de Jeugd erg gesteld. Energie schijnt 
:Ij niet te be:itten om over dadendrang maar te :wijgen. 
Na het verlaten der school gaan ::ij werken. voor :over 
men het "katje uit de boom lcJJken en nitt moe worden . want 
vanavond moet ik u.it'". wuke:11 noemen kan. 
Oud--il tega1ca. last van teveel energie? 
Hier kunnen we beginnen, het werk ligt te wachten. 'J]aar 
er :ijn te weinig mc-nse.n om het goed aan te: pakken, 
Bo,ken schrijven oo, de jeugd weer krachtig te maken. daar• 
toe :ijn slechts enkelen geroepen. 
J,ugdbeweginkjc spcltn mtt uniformtn en muziek voorop, 
liefst met veel trommels. dat loopt zo lekker. natuurlijk ook 
een paar vlaggen erbij, a11ders maakt bet geheel :o'n kale 
indruk? 
Niet$ voor ons. Weet je:. een :cke.r !OO.rt mense.n met artis-
tleke groene of :warte uniformen beoefendt die edele sport 
ook. 
Maar het schijnt toch Indruk geornah te hebben: want na 
de oorlog waren er weer jeugdleiders, die meenden . dat :e 
hun jongens en meisjes dat toch niet mochten onthouden. 
Groen en :wart was uit de mode. ocan;~ was niet te: krij" 
gen. omdat alle goed• Nederlanders met oranje moesten lo
pen en eventueel ook nog oranjevlaggen wensten uit te ste
ken. 
Een stukje marcheren moest er toch ook bij :ljn, nu ja, dat 
neem Je op de koop toe. G,durende de bezetting mochten er 
geen jeugdbev.·egingen :ijn. maar no de oorlog ontsproten :e 
als paddestoelen en zij probeerden te bewijzen. dot :e anti• 
Duits en anU.-naUonaa.lsotlalistisch waren. 
Doch de Duitse erfenis behielden :ij. Peitclljk :onde om een 
,denis te laten schieten. 
Daar gaan :ij weer met "vl!egende vaandels en slaande 
troO"l'I''. 
' t Loopt toch :o lekker. 
Wat? 'n Jeugdbeweging of 'n huwelijksbureau? 
Illegaal werktr, wat ben Je van beroep? 
Bankwecker . . monteur. kantoormene:er met stijve plooî in it 

broek en een gesteven boordl En de dames ..... 7 
Ben je Ingedommeld, omdat het toch niu gaat, of werk I• 
's avonds voor de "Stichting 1910-195" of maak je IDIS· 
schien de buurt onveilig doot a,me N.S.8.-ertjes gratis kof. 
fie en 'o levensverzekeringspolis te bezorgen? 
Tot jullie nllen richt Jk het woord. 
Kun.neo we nitt met z·n allen de jeugd weed in het spoor 
krijgen? 
.,'t Gant niet". dat woord kennen we niet: •. btt moet". dat 
verstaan wjj beter. 
Komann en lateo wc htt proberen, doch toet "het (tloet'• 
als uitgangspunt. 
En nu een voorstel. 
Zouden door ons geen avondcursussen gegeven kuf\.nt:.n wor-t 
den. van moeren vastdraaien. tot Latijn. Grieks. Kunst 
en Letteren toe? Zouden we dat niet voor clkaac kunnen 
krijgen? 
Voel je niets voor knutselen of een voordracht houden ovu 
mu:iek? En Jullie meisjes? Handwerken, borduren of brti• 
en? Ook dat :ou gnan. 
Denk er eens over, kanktt eens een dag niet. Leg dnt boek 
eens weg. dra.1i de radio eens wat :achter. probeer ee.os 
wat orde te schtppe:n in die grauwe substantie, die u,en 
hel'sens placht te noemen. 
Verûn iets! Doe iets! Laat je tijd. je energie niet ongebruikt 
voorbij gaanl 
Draag je steentje bij om eens heerlijk op te bouwen. O.K. 
samen beginnen . .samen overwinnen. 
De -belofte, die wij eens aan onszelf deden. 

WIM. 

i 

COMMENTAAR: 
Dit is kennelijk een jongeman, die zelf nooit in 
de jeugdbeweging gezeten beeft en daardoor niet 
weet, wat op het ogenblik (na de oorlog) hierin 
omgaat. 
Het heeft op mij nooit de indruk gemaakt, wan
neer ik een groep padvinders naar buiten zag 
trekken met een trommelaar voorop, van "met 
vliegende vaandels en slaande troms". En boven-

/oien, schuilt er niet in iederen jongen de drang 
om als een soldaat te marcheren? Hebben zij dat 
zo speciaal van onze "grnene en zwarte broeders" 
overgehouden? 
Laat h(i beginnen zich bij een jeugdbeweging aan 
te sluiten en zelf een groep jongens onder zich te 
nemen. Iedere week kan hij hun dan instructie 
geven over allerlei onderwerpen. Iedere week kan 
hU ze mee naar buiten nemen. hen wijzen op de 
mooie dingen in de natuur, ze laten spelen. Wed
den, dat hU ze zo nu en dan ook in een rijtje laat 
lopen? 
En wat de ouderen betreft. Laat hij eens een cul
turele avond van een der groeperingen van het 
N.JG. meemaken. Avonden van goede muziek, 
zang en dans. Avonden, waarop allerlei onder
werpen onder de loupe worden genomen. 
De jeugdbeweging is na de oorlog voor een groot 
deel gereorganiseerd, doch er kleven nog vele fou
ten aan. Zie echter toch niet alleen de fouten. 

Tracht liever tot , de kern en de opzet door te 
dringen. 
Het is op het ogenblik weinig origineel te zeggen: 
Geen woorden maar daden. al zijn ze nog zo klein. 
Maar ook een goede jeugdbeweging is van groot 
nut voor de opbouw van ons vaderland. 
Dus Wim, samen aan het werk. Good Luck. 

MIEP. 

IK WIL EEN GEDENKBOEK 
EEN MEI-ACTIE.. 

Hoofdprijs f 150.- en een 
gratis gedenkboek . 
Diverse andere prijzen. 

De maand Mei - zo publiceerden wij in 
ons vorig nummer - staat in het teken van 
een grote propaganda-actie voor ons blad 
.,De Zwerver". 

De ondervinding heelt ons herhaald elijk ge-
leerd, dat, wanneer iemand eenmaal met 
ons weekblad beeft kennis gemaakt, de 
band blijft bestaan. 

De ervaring leerde ons tevens, dat nog vele 
personen, van wie dit toch zeker wel kon 
worden vervracht, nooit van ons blad had
den gehoord. 

Aan deze onbevrecîigende situatie wordt in 
cie maand Mei een einde gemaakt, 

en dat doen we gezamenlijk! 

Er is ons zo dikwijls gebleken, dat het voort
bestaan van de "De Zwerver" ook 'tot bet 
ideaal van onze abonné's behoort, dat de 
redacUe hieraan de vrijmoedigheid ontleent, 
ook op onze abon.né's een ernstig beroep 
om medewerking te doen. 

De directie van ,,De zwerver" verbindt aan 
deze propaganda-actie tevens de mogelijk
heid om een gedenkboek te verdienen. Onze 
propaganda-actie wordt daarom dan ook 
gevoerd onder bel motto: 

"Ik wil een 
Gedenkboek verdienen"! 

Van verschillende zijden is ons gedurende 
het laatste jaar naar de prijs van ons ge
denkboek gevraagd. 

Dit historische en documentaire boekwerk 
staat nu reeds in het middelpunt van de be
langstelling van onze lezers en alhoewel 
noch over de datum van verschijnen, noch 
over de verkoopsprijs iets definitiefs bekend 
is, zijn reeds van diverse lezers bestellln-

VERDIENEN! 
gen op het gedenkboek binDengekomen. 
Het merendeel onzer abonné's wacht echter 
mcf een besti:lltng liever totdat over de 
vakoopsprijs iets definitiefs is vastgesti?ld 
en bekend gemaakt. Met het oog hierop 
beeft de gedenkboekcommissie de mogelijk
heid overwogen, om door middel van een 
vooruit- of afbetaling::;:iyi.teem, reeds nu het 
besteUen mogelijk te maken. Zij wist hier
mee tegemoet te komen aan veler wensen 
en verlangens . 

Het zou inderdaad een prettige mogelijk
heid zijn, om op deze wi!~e vooruit in ge
deelten de betaling te kunnen regelen, te
meer, daar het zich uiteraard laat aanzien, 
dat het gedenkboek t.z.t. niet tegen zo'n 
lage prijs kan worden aangeboden, als b.v. 
,.Den Vijand Wederstaan". 

Ook de gedenkboekcommissie zelf, zou dit 
als de vervulling van één harer wensen heb
ben gezien. Tot nu toe is zij er echter niet 
in kunnen slagen, hiervoor een bevredigen
de oplossing te vinden. Verschillende fac
toren voor het vaststellen van de verkoops
prijs van een boekwerk als dit, zijn nog te 
onzeker, om reeds thans een bindende toe
zegging te doen. 

Aan dit euvel wil de redactie van "De 
Zwerver" in zekere mate toch tegemoet ko
men door aan de propaganda-actie de mo
gelijkheid te verbinden, een gedenkboek te 
verdienen. 

Zij heeft hiervoor de volgende oplossing 
gevonden: 

Voor eiken nieuwen abonné, die gedu
rende de maand Mei door onze lezers 
wordt aangebracht, wordt een coupon 

· van / 0.50 beschikbaar gesteld. 
_Deze coupons kunnen t.z.t. dienst doen 
voor aankoop van een gedenkboek. Het 
bedrag van de bonnen, die eventueel 
boven de verkoopsprijs van het gedenk
boek worden verdiend, wordt contant 
betaald. 

Alle nieuwe abonné's ontvangen "De zwer
ver" in de maand Mei gratis. 
De toezending van de prijzen vindt plaats 
na de betaling van het abonnementsgeld 
voor het derde kwartaal 
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IN MEMORIAM 

Hie1ke v. d. Heide en Wim Homoet 

H OEVELEN werden in "De Zwerver" op deze plaats reeds 
gememoreerd. Zonder uitzondering waren het personen, die 
door hun karakter en levensbeschouwing, wel haast vanzelf

sprekend aan het verzet moesten deelnemen. Met deze overpein
zing begin ik aan het "In Memoriam", gewijd aan onze onver
getelijke vrienden, Hielke v. d. Heide (Piet v. d. Elst) en Wim 
Homoet (Hommes). Naast de velen, welke reeds zijn herdacht, is 
het moeilijk hen in het juiste daglicht te plaatsen. Ook moeten 
beiden in één adem worden genoemd, onafscheidelijk als ze waren. 
Wanneer je den ene zag, kon de andere niet vehe zijn. Piet ogen
schijnlijk de stuurse, Wim altijd even opgeruimd en blijmoedig in 
alles; beiden "Kerels", waarop, in de moeilijkste en de meest ge
vaarvolle omstandigheden, zonder meer kon worden gerekend. 
Hielkc werd 4 Maart 1919 te Beetgumermolen in Friesland geboren 
en 6 September 1944 te Vught gefusilleerd. Wim had dezelfde 
leeftijd, geboren 4 September 1919 te Zeist; hij overleed 22 Febr. 
1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. In de 
oorlogsdagen van Mei 1940 hebben zij als militair hun plicht ge
daan. Hielkc zou voor een onderscheiding worden voorgedragen. 
,,Ik heb slechts mijn plicht gedaan en wens daarvoor geen belo
ning", waren zijn woorden. 
Na de capitulatie van ons leger werden ze opgeleid tot mare
chaussee en kregen naderhand Bedum in de Prov. Groningen tot 
standplaats. Gedurende de Meistaking in 1943 hadden ze moeilijk
heden met hun superieuren en onderduiken was het resultaat. Spoe
dig kregen ze contact met Henk Ridder (Henk de Vries) en hun 
eerste taken waren het schaduwen van de S.D., etc., spionnage, 
tcnvijl ze daarna ingeschakeld werden bij de KP. 
Na de overval op hel distributiekantoor te Slochl<:ren, waarbij o.à. 
.,kleine" Keesje Roeters van Bedum was gearresteerd en deze, mo
gelijk door het beulswerk van het Scholtenshuis te Groningen, zou 
kunnen doorslaan, benevens de arrestatie vao Frits, een week te
voren, stond onze KP er precair voor. Toen het op dat moment er 
echter om ging, een paar "Trouw"-contacten uit de cel te Delfzijl 
te bevrijden, aarzelden Wim, Piet en anderen geen ogenblik, daar
loe het uiterste te wagen. Aan hen lag het niet, dat deze bevrij
ding onmogelijk kon slagen; het verraad omvatte ons toen reeds. 
Dit was ook de oorzaak, dat zij beiden in het harnas werden ge
grepen. 
Hen kennende is het zo logisch, dal zij zich maar niet zó aao de 
SD. overgaven. 
Enkelen van ons waren afzonderlijk in een val gelopen, door de 
SD. voorbereid; door verraad was een postadres bezet. Gezamen
lijk kwamen voor een bespreking ook Wim en Piet op dat adres. 
Het daarop volgend vuurgevecht gaf ons hoop op bèvrijding. Piet 
werd echter zwaar gewond en Wim, geen munitie meer hebbende, 
gearresteerd. Op de rampzalige Septemberdag in 1944, toen het 
kanongebulder van België uit, de bevrijding van ons land aankon
digde, werd Piet gefusilleerd. Hij werd niet transportabel geacht 
voor vervoer naar Oraniënburg. 
Piet was afzonderlijk naar Vught opgebracht; de anderen geza
menlijk. dus ook Wim. Zowel op het Scholtenshuis als in de bunker 
le Vught was het o.a. Wim, die ondanks onze hopeloze vooruit-

' zichten, vol vertrouwen de toekomst tegemoet zag. En als ik dit 
In Memoriam in de geest van deze beide jongens besluit, dan doe 
ik dit met de laatste woordeI). van Piet, die, wetende wat hem zo 
aanstonds te wachten stond, zijn bewakers toevoegde: ,.Wat een 
tuig zijn jullie om de moed te hebben, een zwaargewonde te fu
silleren". 
En ik denk hierbij aan Wim's woorden in de bunker bij een ver
trouwelijk gesprek: ,.Ik vrees niet de dood, maar wel het ver
schijnen voor God, want ik weet, dat ik niet rechtvaardig heb 
geleefd en denk hierbij aan het leed van mijn Moeder". 
Ook Wim mochten wij helaas niet weer in ons midden terugzien. 
Zij beiden hebben de tol betaald, welke iederen KP-er voor ogen 
stond, bezig· zijnde met de bevrijding van ons Volk, het oog heb
bend op een eensgezind Vaderland in de toekomst, hun plicht 
doende voor onze Vorstin. 
Zij rusten in Vrede. ,,TOBY". 

C. P. van der Lee uit Baambrugge 
(geboren 22 Maart 1911, gefusilleerd 30 April 1945). 

E EN mooie avond. 19 April 1945. 
Zeven mannen spoeden zich naar een plekje aan de Vlcht. Hun 
gezichten staan strak en verbeten. De opdracht door den districts

commandant van de B.S. luidt: een munitieschip, dat daar pl.m. 11 uur 
zal passeren, tot zinken te brengen. 
Weldra hebben ze een geschikt punt gevonden. Alles wordt in gereed
heid gebracht en dan . ... maar wachten op de komst van het schip. 
De minuten rijgen zich traag tot uren en er komt maar niets. De ge
sprekken zijn al lang verstomd. De rust van de lenteavond is in fel con
trast met de geladen spanning hunner ziel. 
Het licht van de dag verglijdt. De nacht vervaagt alles en gronchnist 
hult ieder in een beschermende mantel. Als het eindelijk twee uur is 
geworden en er van het schip nog steeds niets te zien is, besluiten ze 
maar naar huis te gaan. Achter elkaar lopen ze de smalle Vechtdijk af. 
Plotseling .... Halt! Wehrmacht! -
Hevige schrik aan beide zijden. Maar dan springt de commandant naar 
voren. Hij rukt de stengun uit de banden van de voorste man en schiet, 
fel en onverwacht. Eén Duitser schijnt getroffen en kermt. De overigen 
zijn al in dekking en een vuurgevecht ontwikkelt zich. 
Hevig wordt er ges-choten. Maar van alle kanten, door het ongewoon 
lawaai aangetrokken, snellen Duitse hulppatrouilles naar het terrein 
van de strijd. 
Nu wordt de overmacht te groot. Het onderling verband raakt zoek 
en weldra vluchten ze, moeten ze wijken voor de dreiging der omsin
geling. 
En als ze dan weer samen zijn op het punt van uitgang blijkt Cor van 
der Lee absent. 
Waar is hij? Getroffen? Gevangen genomen? De spanning wordt schi~r 
ondraaglijk. 's Morgens om tien uur welen wc het erge. Met de stengun 
in de vuist werd hij gegrepen en na aanvankelijk opgesloten te zijn ge
weest in een boerderij te Vreelànd, werd hij in de loop van die dag al 
overgebracht naar het \Volvenplein te Utrecht. 
Met behulp van de R.R. krijgen we contact met hem. Een ontroerend 
afscheidsbriefje aan zijn ouders en zusters. Hij beseft zijn positi;: ten 
volle. Maar hij is bereid. Hij heeft de ogen geslagen naar de bl!rgen, 
waarvan hij bijstand verwacht. 
En toen, .'30 April 1945, kwam het einde. 
Onverwachts uit zijn cel gehaald, werd hij overgebracht naar fort Lu
netten en voor het vuurpeleton geleid. Daar stierf hij de heldendood. 
Want een held wàs hij. 
Geen naam kwam over zijn lippen. 
Gezwegen heeft hij, toen spreken zijn leven bad kunnen redden. 
Gezwegen heeft hij, ondanks de folterende verhoren van de SD. 
Zijn eer was hem meer waard dan zijn leven. Hij was maar een een
voudig, zeer bescheiden man. Maar hij was groot in zijn trouw en in 
zijn liefde voor zijn vaderland en zijn vrienden. 
Moge zijn naam onder ons nimmer vergelen worden. 

TH. C. BORST. 

CJJe <}roet 
'· Het was maar een simpel en klein gebaar, 
door een onbekend man gebracht -
fa lagen vier lijken in 't koele gras, 
nog stond er een pruis bij op de wacht. 
De man, die passeerde, bracht kalm en klaar 
de han,l aan de hoed ten groet. 
De Pruis, hij begreep het, vloekte verwoed, 
maar op hem sloeg de vreemde geen acht. 
Het gelaat naar de doden in 't gras gekeerd, 
tien meter trotserende ieder gevaar, 
voltooide hij kalm en waardig zijn groet. 
Het was geen bravour en geen overmoed, 
Het was maar een simpel gebaar ...... . 

1 
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• 
ORIGrNBBL. 
Ben landwachter uit Uuem (N.H.), die dezer dagen voor 
hd Bijz. Gerechtshof te Amsterdam terecht stond, vertelde de 
meest originele •moes, die wij tot dusverre blJ de berecbtillg 
der politieke delinquenten hebben gehoord. Hij beweerde llB• 
melljk, dat hij, toen hij met zJJn compagnie naar Belgil ver
trok, In de meo,ng Yttkttrde, dat zt mu ZIJD allen 11aar teil 
bioscoop ginRen ...... l 

(,.Eindhovens Dagblad"). 
WiJ vinden het niet zo .onaannemelijk. In onze 
jeugd stonden voor de Amsterdamse bioscopen 
portiers in generaals-uniformen, die voorbijgan
gers luidruchtig opwekten binnen te komen, met 
de aanlokkelijke mededeling, dat het een "door
lopende voorstelling" betrof. Iets dergelijks kan 
den Ursemsen Landwachter natuurlijk zijn over
komen. 

• 
Ex-Koning Edward van Engeland, thans hertog van Wind• 
sor. deelde mede, dat bij er over dacht memoires te achrljvtsi, 
- .. Het zal mq wel enige tijd kosten", zeide bij • .. want 1:1: 
kan alleen maar typen met ttn vln9er", 

(.,Herrijzend Nederland"). 
Houdt moed, excellentie. 't Begint altijd met één 
vinger te geven. De hele hand komt vanzelf. 

• 
Een B.0.1.W.-l!d protesteerde op heftlgen toon tegen onn 
publicaties inzake den beer Rodrlgues en deed dit protest 
vcrg«eld gaan van minder vriendelijke opmerkingen, ge.richt 
tegen "Ons Bakai.''. 
Wij constateren In verband blermede, dat niet alleen "Ooa 
Baken", maar ook "De Zwerver", het blad van de L.O .• 
L.K.P.-Stlchtlng en "De Prlnsutad" :leb scherpe opmerlr.lJ1.. 
gen hebben veroorloofd lnzake Rodrlguu. 

(,.Ons Baken"). 
Meester, ik heb het heus niet alléén gedaan. Jantje 
en Pietje hebben ook op hem gescholden. Toe 
nou, sla me nu niet meer, of geef die andere jon
gens ook voor hun broek . 

• 
ONDERGRONDSE ACTIVITElT7 
Daar hebben wij au nltt veel meer aan , Dat w•• bitter 
noodzak,lijk Jn de oorlogs/aten en wiJ hopen. dat het nooit 
meer nodig :al zqn. 
Neen . de activiteit. die nu In on,e fabrieken heerst, Is voot 
een ieder waar te nemen, Alle krachten worden Ingespannen, 
om aan de steed, grote(' wordt.ode vraag naar onze blj:on" 
dtrt .1makeo te kunnen voldoen. zoals Sinaasappel ... Citroen .. , 
Abrlko:en-, Bosb-..sen-. Gele prulm<t>•. Blauwe Pruimen en 
Reine Claude. 
Hedt U ze al geproefd! Jams met enkel suiker bereid! Een 
tractotic voor jong en oudf 
Vraagt er Uw winkelier eens nur. Ook U zult erva.reo: 

Wolff en Stmtijn, Altijd fljnl 
(Adv. in "De Nieuwe Courant"). 

Een aboooé stelt er de vraag bij: .,Hoe groot is 
wel de "selling power" van de illegaliteit? 
Maar dan ook consequent de mogelijkheden uit
gebuit, waarde jam-fabrikanten. W-at denkt ge 
van: vervalsingsmelanges, met een overval
smaakje, voorzien van een etiket, gedrukt op een 
bruine Ausweis? 
Toch is omzichtigheid geboden. 't Moet niet zo 
ver komen, dat de massa op den duur de jam 
"niet meer lust", zoals ze de illegaliteit niet meer 
lust. 

• 
BWTEN DB AGBNDA, 
MeJ. Mlki, 27 Jaat oud. Is gekozen in de Japanse Tweede 
Kamer. Kort na haar verkiezing werd ze verliefd op meneer 
Kawanlshl. eveneens Ud van de Tweede Kamer. maar reeds 
gehuwd. Mevrouw Kawanlsbl weigert echter te schelden. Nu 
heelt een Japans Kamerlid voorgesteld mej. Mlki uit de Ka
mer te verwiJderen. omdat :e "doeleinden nastrttft. die ~let 
op de agenda ,taan". 

(,,Herrijzend Nederland"). 
Juffrouw Miki heeft het blijkbaar nog niet "po
litiek" genoeg aangelegd. 

,,MEES" won een prijs! 
Het aantal inzendingen op onze prijsvraag "Anec
dotes uit de bezettingstijd" in October 1946, bleef 
ver beneden het door ons gestelde minimum van 
vijftig. Welgeteld waren het er ...• dertien. Het 
was 006 daarom niet mogelijk de toegezegde prijs 
toe te kennen. T och meenden wij één der in
zenders, n.l . .,Mees", die een vier tal zeer goede 
anecdotes inzond, niet te mogen teleurstellen, 
waarom wij hem een boek naar keuze ter beschik
king stelden. 
Onze gelukwensen, ,.Mees". 

DE 3 MEI HERDENKING 
IN DE HOOFDSTAD 
De Amsterdamse Bond van Oud-Illegale Werkers, 
de Nederlandse Bond van Oud-B.S.-ers, de Ne
derlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevange
nen (in bezettingstijd) afdeling Amsterdam en de 
Stichting 1940-1945 organiseren op 3 M,:i 1947 
een Herdenking van de Gevallenen in de periode 
van 1940-1945 in de hoofdstad. H'.et programma 
luidt: 

10.00 uur: Korte plechtige Herdenking op de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats, dit in 
samenwerking met den Garnizoenscom
mandant van Amsterdam. 

11.15 uur: Een stille tocht naar de fusillade
plaats "Rozenoord". 
Opstelling bij de Berlagebrug, afmars 
te 11.30 uur. 
Voor deze beide plechtigheden worden 
in het bijzonder de buurtbewoners 
opgewekt. 

14.30 uur: Grote stille tocht door de gehele Am
sterdamse bevolking langs de fusillade
plaatsen: Spieghelschool , Wetering
plantsoen en Apollolaan. Opstelling 
Nassaukade bij de Bosboom Toussaint
straat (richting Leidseplein). Afmars 
15.00 uur. In de Apollolaan, waar de 
stoet ontbonden zal worden, zal door 
den Burgemeester van Amsterdam het 
woord worden gevoerd en bovendien 
koorzang ten gehore worden gebracht. 

18.00 uur: Vlaggen halfstok tot zonsondergang. 

19.30 uur: Plechtige Herdenkingsbijeenkomst in 
het Concertgebouw, waar te 20.00 uur 
de voorgeschreven 2 minuten stilte in 
acht zullen worden genomen. 
Medewerking verlenen o.a. Ds. o~·er
duyn, Pater H. M. Drost, Minister 
Drees, Gerben Wagenaar, Jo lmmink, 
Paul Huf, Anton v. d. Horst, Mannen-
koor "Apollo". · 

Toegangskaarten à / 1.25 (alles in
begrepen) zijn aan het Secretariaat 
Hobbemakade 116 te Amsterdam te 
verkrijgen. 

HIL VERSUM-1 jN.c.R.v.l 
Dit is het lied der partisanen: 
Tien regels in 't geschiednisboek. 
Een kuil, in een vergeten boek, 
En hier en daar herdenkingstranen. 

(A. den Doolaard). 

J. Allons te Hilversum bespreekt: 
,,Den vijand wcderstaan", 
verhalen van de Landelijke Organisatie voor 
Hulp aan Onderduikers en de Landelijke 
Knokploegen. 

Maandag 21 April a.s. van 21.00-21.20 uur. 
Clara, een koerierster, leest: 

.,Reizigers in bonkaarten" van G. Spanhaak. 

Vrijdag 25 April a.s. van 14.20-14.40 uur. 
,,Van oude en nieuwe schrijvers" 

Gelezen W?rdt: .,Ons lijden voor de vrijheid", van 
Ds. F. Gu1llaume (Schetsèn uit het concentratie
kamp). 
Maandag 28 April a.s. van 11.15-11.35 uur. 
Luistert allen naar de radio!!! 

ADVll:RTENTIES 
FAMILIE,ADVERTENTIES 

(prijs f O.TO p. m.m.) 

27 April a.s. hopen onze lieve Ouders, 
C. BAL TUS (A.C.) 

en 
C. BAL TUS-KNIJN 

hun 25-jarig huwelijksfeest te h.erdenken. Dat God 
hen nog lang moge sparen is de wens van hun dank
bare kin~ren. 
Limmen (N.-H.), Kerkweg 5 . 

Met dank aan God en grote blijdschap geven wij 
kennis van de geboorte van ons welgeschapen zoon
tje en broertje 

RICHARD PAUL. 
D. Onderweegs (Paul Lemstra) 
A. Onderweegs-de Jong 
Bonny. 

Lemmer, 2 April 1947. 

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN 
(pr/j3 f 0./0 p. m.m.) 

Weduwe met één kind (5 jaar), waarvan man ge
fusilleerd, vraagt hulp in de huishouding, tevens 
voor gezelligheid. Wonende in een gezellig alleen
staand huisje te Neede (Achterhoek). 

Herstellinglioord v. oud-illegale werkers "DUIN
HAGE", Slingerweg 2, Bentveld (bij Haarlem) vraagt 
HULP IN DE HUISHOUDING (Intern). 

WIE KAN HELPEN: Vrouw van gefusilleerde zoekt 
voor haar dochter van 17 jaar, welke op dokters
advies tenminste 1 jaar verandering van omgeving 
nodig heeft, betrekking, met opname in gezin. Op
leiding 2½ jaar H .B.S., in het bezit van dipl. Steno
typen. .Ned. Herv. Lichamelijk volkomen gezond. 
Brieven aan G. Groenewold, Brederodestraat 82 lil, 
Ainsterdam-W. 

DIVERSEN 

TE HUUR aangeboden: Veerpont over de Rijn te 
Valkenburg Z.H. Goed bestaan, met zeer geriefelijke 
woning. Direct te aanvaarden. Bij voorkeur P.G. Te 
vragen bij gebr. Bol, Katwijkerweg 94 te Valken,. 
burg (Z.H.) Tel. 2636 (K 1718). 

Zooveel t ijd besteedt een 
m.ensch gemiddeld in zUn 
:i.even aan nachtrust. U 
alaapt toch óók liever 
175.000 uur op een prettig, 
g oed veerend ledikant, 
waarop Uw lichaam geheel 
tot rust komt? Als U een 
1-pers. ijzeren ledikant, 
wit gelakt, met soepel vee
,rende ondermatras zoekt, 
schrijf dAn eens aan Van
derveen. Wij hebben ook 
,nog voorraad in 2-pers. 
houten ledikanten. Stel 

l'Uw schrijven niet te lang 
uit! 

•Fa. B. H. V ANDERVEEN 
•Kruisstraat 13, ASSEN 

Tel. 2583 * 
Ondergetekende geeft hierbij op als abonné van "De Zwerver". 
Naam: - ··-- --.. - ------
Adres: 

Gemeente: 
Het abonnementsgeld wordt betaald: per giro 

per po1twi11el 
bil aanbieding van een kwitanUe•). 

MEI-ACTIE 
Handtekening: 

Naam: 

•) Doorhalen, wat niet wordt 
Adres: 

verlangd. 
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LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP 

VOOR DE VUIST WEG! 
D E doorsnee Nederlander loopt niet zo 

heel snel warm. Hij gaat te veel op 
in zijn eigen besognes, is te veel 

individualist om zijn gevoelens buitenshuis 
in combinatie met anderen tot uitdrukking 
te laten komen. Hoe diep dit in den Neder
lander verankerd is, kon heel duidelijk ge
constateerd worden in de eerste oorlogs· 
jaren. Toen de Duitsers ons land binnen 
drongen, was er onrust in ieders hart. 
Iets wat velen gevreesd, anderen voor on
mogelijk gehouden hadden, was bittere 
waarheid geworden: Nederland was in 
oorlog en Nederland verloor zijn oorlog 
zeer snel. In een paar dagen vond het 
plaats; we waren bezet. Niemand kon zich 
toen nog een juist denkbeeld vormen wat 
het eigenlijk betekende om ,.bezet" :rtznd te 
zijn. Wij hadden allen uit de geschiedenis 
of uit boeken gehoord of gelezen van zege
vierende legers, welke al brandstichtend 
en plunderend, zich vergrijpende aan de 
vrouwen, een veroverd land binnentrokken. 
Velen van ons hadden iets dergelijks in '40 
verwacht en toen het niet gebeurde, toen 
het bleek, dat de vijandelijke legers onder 
een behoorlijk strenge discipline stonden, 
dat ze zich, althans in de meeste gevallen, 
niet aan het persoonlijk eigendom van an
deren vergrepen, toen slaakte het overgrote 
.deel ei.er Nederland ers een zucht van ver 
llchting en . . . . sliep weer In. Het was mee
gevallen, de oorlog was w eliswaar nog aan 
de gang, maar het directe gevaar leek ge
weken; dus waarom zich bijzonder druk te 
maken? 
Misschien was er een minderheid van ons 
volk, die wel besefte wat voor gevolgen de 
bezetting met zich mee zou brengen, o.a. 
het Joodse deel der bevolking. Misschien, 
dat ook daar toen nog altijd mensen onder 
gevonden werden, die dachten, dat de 
Nazi's het in Nederland wel niet zo bont 
zouden maken als in hun eigen land. Het 
typische ingeboren gevoel van haast ieder 
mens "ik kom er wel goed doorheen" speel
de ons allen parten. 
De steeds verdergaande maatregelen van 
Seys Inquart c.s. waren nodig" om het volk 
te doen beseffen, dat er iets bijzonders aan 
de hand was. En het was de stille trots van 
lederen goeden Nederlander, te constateren, 
dat wij ons niet willoos naar de slachtbank 
lieten leiden, maar dat ons volk nog men
sen op kon brengen, die hun leven veil 
hadden voor de Vaderlandse zaak. Om het 
met De Genestet's woorden te zeggen, we 
voelden ons weer 

,,Een volle dat Ruyters heeft gebaard" 

Eindelijk, eindelijk, na bange, donkere ja
ren kwam de lang verwachte bevrijding. 
Ieder had zich dat moment anders en groot
ser voorgesteld. Maar zij was er en wij 
allen waren dankbaar. De spanning, waar,:
in wij jaren hadden geleefd, Was voorbij. 
De slachtoffers, welke gevallen waren, wa
ren niet tevergeefs gevallen. De gehate 
vijand was verslagen, niet alleen door de 
machtige geallieerde legers. Wij allen had
den er ons steentje toe bijgedragen, hoe 
klein het steentje dan ook geweest was. In 
de zegevierende geallieerde legers begroet
ten we niet alleen onze bevrijders, maar 
tevens onze strijdmakkers, Wbnt wij allen 
hadden voor hetzelfde doel gestreden: be
vrijding van Nazipest. 
De roes van de overwinning ging voorbij. 
We raakten gewend aan de battle-dress en 
aan wat erin stak. Wij hadden voor een 
groot deel één verlangen, n.l. de normale 
toestand weer zo snel mogelijk terug te 
hebben. We werden van -een eensgezind 

strijdend volk weer individualisten we vie
len weer uiteen in talloze kleine e.:i grotere 
groepen. Wij waren blij toen onze bevrij
ders weer scheep gingen naar hun land. 
Wij wilden weer baas zijn in eigen land na 
al die jaren van bezetting. We werden weer 
.. baas" in eigen land. En met dat . baas" 
worden in eigen land kwam voor veÎen de 
ontgoocheling. 
Het is ondoenlijk uit te zoeken hoe ieder 
van ons zich de tijd na de bevrijding had 
voorgesteld. Het is logisch, dat ieders per
soonlijke wensen IIliet bevredigd konden 
worden, maar toch kunnen we ons er niet 
van vrij maken, dat de na-oorlogse tijd ons 
teleurgesteld heeft, teleurgesteld in verschil
lende grote en belangrijke kwesties, kwes
ties van regeringsbeleid. 
Het is niet de bedoeling, de verschillende 
gronden en redenen vgn deze ontgooche
ling hier te gaan ontrafelen, hoewel het 
zeer zeker wel interessant zou zijn. Eén van 
deze kwesties echter, die zeer velen van 
ons zwaar op de maag ligt, wil ik hier 
wat nader bespreken. 

De Kampen. 
Over de interneringskampen is reeds me~ 
nlge noot gekraakt. De gedetineerden ont
vluchten bij bosjes, de heroriëntering, on
danks dat er handen vol geld a an uitgege
ven la, la mislukt. A! - toe verschijnen er 
lijsten in de couranten, opsommende het 
aantal politieke delinquenten, dat zich nog 
in d e kampen bevindt. Dan verschijnen er 
weer eens lijsten, bevattende het personeel, 
werkzaam bij het Dir. Gen. voor Bijzondere 
Rechtspleging en in de kampen. De Minister 
doet beloften, zo en zoveel delinquenten 
zullen er binnen een bepaald tijdsbestek af
vloeien, waarna er dan nog maar zoveel 
over zullen zijn. 
Het plan, om het D.G.B.R. per 1 Januari 
'48 op te heffen, is volgens deskundigen bij 
een goede berechting onmogelijk. 
Mr. Zaayer verwekte opschudding door zijn 
franke manier van spreken. 
De Minister dient hem een reprimande toe, 
maar praktisch in aansluiting op de rede 
van Mr. Zaayer vinden er eindelijk diverse 
terechtstellingen plaats, hetgeen een samen
loop van omstandigheden moet heten; dit 
wordt echter door niemand geloofd. Er ver
schijnen polemieken van rechtskundigen, 
die het optreden van Mr. Zaayer laken als 
in strijd met de positie, welke hij bekleedt. 
Dit mag volgens de wet waar zijn. Maar 
is het niet belangrijker (en, in dit speciale 
geval, humaner) om het recht zijn normale 
verloop te doen hebbeni En is in dit licht 
bekeken dan nog zo gewichtig, wie de kat 
de bel aanbindtl Het gaat om het "Waar
om" en het "Hoe" en dan wordt het "Wie" 
bijzaak. 
Iedereen ergert zi~h of wordt onverschillig 
onder dit alles. Wij zijn geen volk van be
togers. Wij belegeren geen parlementsge
bouw en leveren geen veldslagen met de 
politie; wij halen de schouders op en kan
keren wat onder elkaar maar het respect 
gaat weg, het respect, dat vroeger onge
twijfeld bestond voor Regering en Rege
ringsbeleid. 
Te kort nog is het geleden, te goed staat 
nog in ons geheugen gebrand, wat de Duit
sers ons aandeden, te vers nog is het lid
teken om nu zo te laten sollen met een zeer 
ernstige zaak, een essentiële zaak voor ons 
volk. Wij moeten humaan zijn, we mogen 
niet handelen zoals de Duitsers en hun tra
wanten handelden. Inderdaad, wij moeten 
humaan zijn en wij willen niet handelen, 
zoals de Duitsers onze men"Sen, onze poli
tieke gevangenen behandelden. Maar er 
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zijn grenzen. Grenzen, die overschreden 
worden, waarover humaniteit geen hum,:xni
teit meer is, maar halfheid, overdreven 
ethisch geljver en slapheid. 
In de grote kampen in Nederland bevin
den zich een afdeling Geestelijke Verzor
ging, Sociale Verzorging en een Medische 
Dienst. 
•De taak van de Geestelijke Verzorging is 
duidelijk. Zij bestaat uit één of meerdere 
zielsverzorgers, die kerkdiensten houden en 
lezingen, studieclubs etc. Het terrein van de 
Sociale Verzorging loopt gedeeltelijk paral
le~ aan dat van de Geestelijke Verzorging. 
ZiJ neemt nota van de klachten van de ge
detineerden, regelt de bezoeken, censureert 
de post en paketten, sticht onderwijsclubs 
en houdt lezingen en causerieên. De taak 
van de Medische Dienst spreekt voor zich
zelf en is natuurlijk ook dringend nodig in 
een kamp, waar op een betrekkelijk klein 
oppervlak veel mensen tezamen zijn ge
bracht. 
Maar nu het overdrevene. In sommige kam
pen bevindt zich een groot aantal s.s.-ers, 
meest jongelieden. Velen van hen hebben 
aan het front gestaan en zijn in meer of 
mindere mate invalide. Niet alleen dat de 
geneeskundige of operatieve hulp in de 
kampen voor iederen gedetineerde gratis is, 
dus op Rijkskosten, maar indien de gele
genheid b~staat tot gelaatsverfraaiïng, dan 
gebeurt dit ook, op kosten van de belas
tingbetalers. 
In enkele kampen Is een z.g. prothesen
makerij. Kunstledematen worden hier ver
vaardigd en werkelijk niet onverdienstelijk. 
De gedetineerden, dJe -n arm of een been 
behoeven, krijgen dit gratis en de belas
tingbetaler is er goed voor. Een behoorlijk 
kunstbeen, een z.g. bovenbeenprothese 
kost in de maatschappij f 400.- à f soo.-: 
Vele van onze mensen, die getoond hebben 
ruggegraat te bezitten, die Nederlander zijn 
gebleven en niet naar den rattenvanger ge
luisterd hebben, dle in 1940 of later slacht
offer van de oorlog, bombardementen of 
concentratiekampen zijn geworden en dien
tengevolge een been- of armprothese be
hoeven, kunnen er niet aankomen. De daar
voor bestaande fabrikanten zijn overbelast 
met orders, of wat heel vaak voorkomt, de 
mensen kunnen het niet betalen. Er zijn 
gevallen bekend, waarin geld verzameld 
werd om zo iemand in staat te stellen weer 
op twee benen te lopen. 
Schrijver dezes misgunt ook den gewezen 
S.S.-er zijn kunstbeen of -arm niet; maar hij 
ziet, heel bekrompen misschien, toch liever 
eerst de goede Nederlanders geholpen, en 
dan 66k gratis. Dit is immers een ereschuld 
van het volk aan het slachtoffer. Niet alzo 
bij een S.S.-er die zich tegen Nederland 
in dienst van den vijand een been of ar~ 

- af heeft laten schieten en daar vaak nu 
nog trots op is ook. 
Zo kunnen we doorgaan. Heelt een geïnter
neerde steunzolen nodig, in de kampen 
worden ze gratis voor hem gemaakt. 
Wordt de man ontslagen en blijkt, dat zijn 
longen niet geheel in orde zijn, dan gaat 
hij op kosten van het Rijk naar een sana
torium. 
Tot zover het medische gedeelte. Nemen 
we nu de Sociale Verzorging. In Nederland 
zijn enige speciale jeugdkampen ingericht 
voor jeugdige politieke delinquenten tot 
en met 21 jaar. In deze kampen wordt de 
jeugd in de gelegenheid gesteld een vak te 
leren, ook wordt er algemeen lager en 
middelbaar onderwijs gegeven. Het lesge
yen geschiedt door bevoegde, al of niet ge
mterneerde, krachten. onder toezicht van 
het kampcommando resp. de Sociale Ver
zorging. 
Het is begrijpelijk, dat de ontspoorde jeugd, 
wil zij niet verbitterd en met lege handen 
terug komen .in de maatachappij, klaar ge
maakt moet w.orden om -zichzelf een be-



staan te kunnen geven. Maar het blijft al
tijd een bittere bijgedachte, dat diezelfde 
jeugd, wanneer de oorlog eens anders was 
afgelopen, met veel poeha en laarzenge· 
kletter door de straten gemarcheerd zou 
zij!l. En dan komt de gedachte op: 
,.Wat wordt er gedaan voor ónze jeugd, 
die jeugd die wel getoond heeft ruggegraat 
genoeg te bezit:en om niet mee te lopen 
met den vijand en die tengevolge daarvan 
ook zwaar gedupee~d is?" 
Hoe gaat het met de jeugd uit Indië, die 
jaren in de Japanse concen:raliekampen 
heeft doorgebracht en wier ouders vaak 
niet meer in de gelegenheid zijn hun kin· 
deren de opleiding te geven, die oorspron
kelijk voor hen weggelegd was? 

.... het Departement van Justitie één van de zuinigste in
stanties in ons land is .... 

In dit alles is iets schrijnends, men krijgt 
wel eens de neiging om te denken: ,.Der 
Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der 
Mohr kann gehen." 

. . . . dit het best geïllustreerd wordt door het f cit, dat het 
voor de correspondentie overplakte enveloppes van de 
N.S.D.A.P. (Arbeitsbereich in den Niederlaoden) ge
bruikt. ... 

Men zou het wel eens kunnen betreuren, 
dat de Nederlander zo'n individualîst is 
(of is het laksheid?) en zo slecht kan ko
men tot het in het openbaar uitspreken van 
zijn mening. Soms zou men dan wel eens 
willen, dat wij het temperament bezaten van 
onze Zuiderburen. 

.... de LO-LKP. even zuinig en oog brutaler blijkt te 
zijn .... 

•... dit blijken moge uit het feit, dat zij nog wel eens ge
bruik maakt van papier van den Rijkscommissaris ...• 

.... wij desverlangd het Ministerie van Justitie wel aan wat 
passender enveloppen van h11gere Duitse instanties kunnea 
helpen •••. 

Per slot hebben wij in de tijd, die nog zo 
kort achter ons ligt, getoond Iets over te 
hebben voor een vrij land en voor een de
mo.cralie. Inderdaad, dat heeft menigeen van 
ons getoond gelukkig •wel, maar houdt dit 
dan ook In 'dat nu ons land weer vrij is 
en een volksve'rtegenwoordiglng het land 
regeert wij allen ons maar weer afzijdig 
moe en' houden, onverschillig o f inslapen, 
in het besef, dat we onze plicht gedaan 
hebbeni 

DE L.0.-PLAQUETTE 
De aflevering van de tol einde 1946 betaalde LO-plaquettes 
zal i_? de loop van de volgende weck haar beslag krijgen, 
terwtJI met de verzending aan hen, die in 1947 betaalden, 
zeer binn_en kort zal worden begonnen. 

Wat nieuwe bestellingen betreft delen wij mede, dat ook 
deze legen de oude prijs ad f S.80 zullen worden uitgevoe,d, 
dit in tegenstelling tot ons bericht in "De Zwerver" van 
25 Januari 19H. 

Laat het rechtvaardigheidsgevoel, dat in 
lederen Nederlander toch zo diep zetelt, 
niet insluimeren: 
Brengt de eensgezindheid, die jaren zo mooi 
tot uiting kwam, weer op, om te strijden 
tegen halfheid, slapheid en onrecht. 
Dan pas hebben wij onze plicht gedaan!! 

Stort dus f S.80 op postrekeningnummer 109588 van h<:t 
C.~. (ook diegenen, die nog geen boter bij de vis ofwel be
talrng naast de bestelling deden), waarna voor spoedige 
levering zal worden zorg gedragen. 

C. J. L. DE WIJS. Het C. Il. ____________ , ____________ _ 
Yleddin~ uit de :!2ucPit 
(HISTORISCH) 

Het is een mooie da~ in begin April 1945. 's Morgens welg~
moed naar "kantoor" om de laatste berichten te horen en. Je 
werk als illegaal distribu1ie-ambtenaar te verrichten. Het blijkt, 
dal het berichtenblad ,.B.B.C.-nicuws·· nog niet klaar is, en met 
Dirk Sietse en Piet draai ie de laatsten er door. Daarna af
telle~ en over de verschillende contacten verdden. Wij zitten 
weer in de tijd van de bonnenuitreiking, dus krijgen wij elk nog 
een aantal bonkaarten en de nodige contanlen voor de doo_i: 
ons verzorgde onderduikers mee. Nog even bij Kees boren of h_1J 
nog instructie$ heeft en dan gaan wij. na elkaar een j!'oede re11 
en tol kijk te hebben gewenst, ieder ons rayon afwerken. Het 
weer is mooi, dank zij een goed Nederlander rijd ie op een 
fiets met goede banden, en .... de bevrijding is nabij. 
Is het een wonder, dat je met ren blij hart op pad gaat. H et 
schiet nid op, deze morgen. De mensen zitten in spa!'!ning en 
willen van ons weten op welke da~ en uur de bevriJders nu 
eigenlijk komen. Zo kom je halverwege ?e route tot de __ oi:itdek
king, dat je het beste doet eerst een stev111: maal e_~e':1 b11 1c on
derduikadres te verslinden. Even een spurtje om t11cl1g aan tafel 
te zijn, en dan .... twee moffen in 1icht. Even ovc.-rleg~en, maar 
er zit niets anders op, dan ze brutaalweg tegemoet te- l1ebcn. Ze 
naderen meer en meer en als de alstand tot op ongeveer 5 me
ter geslonken is, zwaaien ze over de we~! spri~gen van de fiets, 
en het moffenbevel klinkt: ,.alstappen (vri1 vertaald). Hun 
eerste vraag is Ausweis en "Auswei~ Fa~rrad"' . .J_e geeft ht"t pu
soonsbewijs, waarop je als boerenarbeider g~s,gnaleerd __ staa!: 
en dat dan ook behoorlijk met mesl besmeurd 1s. Ve, cler z11n "'"'I 
in het bezit van een vrijstelling voor fietsenvordering, dat b1J 
deze gelegenheid dienst doet. 

. . om k,ch~ming onder een •lrom(jl te zoel en. 

~e zwarte "herren" vertrouwen het zaakje 
niet. want eerst wordt het persoonsbewijs van 
alle kanten bc:kcken en dan wordt bars ge
vraagd, wie het .. Au,weis für das Fahr ra d" 
verstrekte. H et antwoord is: .,De Burgemees
ter". Dan wil de mof ook nog weten waarom 
deze vrijstelling verstrekt werd, wa~rop hem 
wordt uilgc:legd, dat je bij de Wehrmacht 
werkt en daarvoor een vrijstelling ontvini. 
Maar waarom ie dan niet aan het werk bent, 
wil die kerel weten. 
Nu, als je pa, ziek bent geweest, kan je toch 
niet direct weer aan het werk wel! Als de 
Edelgermaan heeft vernomen. d~t je in 't zie
kenhuis lag met diphterie, zwijgt h.ij en begint 
de paJ?icren ~eer _te bestuderen. Uiterlijk kalm, 
maar rnwend1g trillend van angst sta je af tr 
wa~hten, ~oe liet af zal lopen. a'ls mt>f nr. 2 
l~~hg begrnt. te worden. Belangstellend vra::gt 
h11 naar de rnhoud van de actetas die op de 
bagagedraj!'er is gebonden. ' 
Nu, dat daar goed nieuws, bonkaarten enz. in 
zitten, behoeft hij · niet te weten en dauom 
begin ic maar weer over je ziekte te bomen 
veinzende hem niet te verstaan. Maar nu wordt 
de Hitlerknecht ongecluldig en slaat met ,!e 
vuist op de tas. onclerwijl zijn vraag herhalenJ. 
Nu wordt het critiek. maar als de nood het 
hoogst is .... Daar komen twee jagers naar 
beneden duiken. hun speurend oog ~encht op 
de weJ!:. Nu worclm de na1.ihelden toc-h oang, 
laten de fiets vallen en sprinj!'en over de slnot 
om bescherming onder een stromijt te zoden. 
Dit gaat met zo'n haast, dat tén mof nog 
half in het water terecht komt. Zo'n kans is 
er om benut te worden. Dus op de fiets en er 
vandoor, naKeschrceuwd door de moffen. Je 
kijkt nog even om en ziet twee gewccrlop1·n 
dreigend op je gericht... . Maar daar is ja
ger nr. 2 juist boven de stromijt en dekt onb<'
wust je aftocht. Even de tanclen op elkaar, de 
hoed waait af, maar clat hindert niet, die is 
toch van Sietse geleend. Daar is de hoek. die 
ie aan het gezicht van de schutters onttrekt. 
Even later ben ie weer bij het la:itst bezochte 
contact. Die wijst ic een schuilplaats aan en 
gaat op verkenning uit Groot is de verbazing, 
als hij na een poosje terug komt met de hoed 
en de papieren. Deze waren een jongen in de 
hand geduwd, waarna de moffen hun weg 
hadden vervolgd. 
De piloten van de beide jagers zullen wel .m
bewust van het feit, dat zij iemand van een 
ongewenst onderhoud verlosten, op hun ba~is 
n_in tetuJKekeerd. R. H .-M. 

RICHTLIJNEN VOOR DE 

3-M E 1-VI ERIN G 
De Commissie Nationale Herdenking 
1940-1945 adviseert voor de herden
kingsplechtigheid op 3 Mei de volgen
de richtlijnen. 

1. Herclacht zullen worden zowel de 
Nederlandse milil-airen, zeelieden en 
verzetsstrijders, als de geallieerde mili
t "i ri-n. die voor cle bevrijding van ons 
Vaderland gevallen zijn . 
2. Van des avonds 18 uur af, zullen 
van alle openbare gebouwen en parti
culiere woningen in alle Gemeenten, de 
vlaggen h a I f s to k gehangen worden. 
8. Om 19.30 uur zal een ieder kunnen 
deelnemen aan een dusgenaamde 
"s t i 11 e tocht", die zal aanvangen 
van een punt, dat niet verder dan on
geveer 30 minuten verwijderd is van die 
plaats in de Gemeente of naburil{e •Ge
meente, waar Nederlandse militairen, 
verzetsstrijders of militairen der Bond
genoten in de s_trijd de dood vonden, of 
zijn begraven. 
4. Van 19.'45 uur af tot !0 seconden 
vóór 20 uur zullen de klokken van a!lr 
kerken luiden. 

5. Te 20.00 uur precies zal, nadat !O 
aceonden tevoren door middel van het 
voor elke Gemeente meest geschikte sig
naal dit tijdstip is aangekondigd. op de 
plaatsen der herdenking twee minuten 
vnn volkomen stilte in acht genomen 
worden. 
Deze stilte is niet voorgeschreven voor 
het openbare leven. 
Evenwel 1.ij aan de prudentie v::in dk 
Gemeenlebt"sluar overj!'claten om al àan 
niet de burgerij te verzoeken deze pb:h
tige stilte algemeen in acht te nemc:.11. 
6. In overeemtemmi11g met de geeit, 
die onze fl:evfllll'TI hr/den, die tl(Jrm,loos 
streden. bezie/,le. wlle11 gee>1 f,p•;;pra
km worden gf'hnmlr-n. De ·wet? 11rwr ,Ie 
f,/aals der (1/rrhti!!.l1eid wl sl,•cbt, te 
voel en in volkomrn stil:wij~e11 :onder 
vlag of vaandel worden af gelegd. 

7. Het brengen van een eenvoudige 
hulde. door het strooien van blt>cm,•n 
op de plaat, der herdenkin~, C!•,or dlf 
der deelnemers. ûj toegestaan. 
8. Deze "s t i 11 e toe h t "kcnne 1ang 
noch stand. Alleen de rechtstrec.ks uabe
staanclen der gevallenen. of de vertegen
woordigers cler bevriende mo~cnJheden, 
zullen een bijzondere plaats bebben aan 
het hoofd van de stoet. 
9. In aansluiting op en in overeen
stemming met boven aangcgevP.rt pro
gramma, zullen in de kerke:1. op stratc;i 
en pleinen van elke Gemeente, l:erckn
kin~szangdiensten worden ~eorgani
scerd. uitgaande van de "Stic1,tin1? tot 
verbreiding van het gec:stdiJJ. li<.d", 
waartoe verwezen wordt naar de van 
die Stichting uitgaande publicaties. 
10. liet is in tlf'rbmul ml'/ het knrrrltter 
vnn de:e Nalionole lff'rdenkin2_.rn-vond 
f{ewemt. dal de bevoevllieirl en invloed 
vnn de 811rgrmf'e.tlf'rs hrl daarheen lei
d,n. dnt diP m•rmd ,•nn 18 1111• "' geen 
o/•enbare vermflkelijlthf'rl<1n plaats vin
rlr'n en alle verkoo/1/okaliteiten 6esfoten 
zijn. 
Ti-n verzoeke v;,,n de Commissie zal de 
Minister van Onclerwijs. Kunsti-r. en 
Wrtensehappen l't'n mis~ive aa 11 alle in
richtingen van onderwijs doen uit~aan, 
waarin aangt'clront?en wordt. ,Ie hatste 
lesuren voor de Nationale HerJr>1:kings
avond te wijden aan de ie,chiedenis 
van het Nederlands verzet. .. 
In verband mrt het laatste roepc-n WIJ 

onze le1.ers nogm;,,als op "Den ViianJ 
Wederstaan" eventueel tc.-r beschikking 
te stcllc-n van onderwijzers en l~rar~·n. 
De richtlijnen voor Amsterdam, die hier 
en daar afwijken van de boveng::gcven 
richtlijnen. plaatsten wij in ons nummer 
van de vorige week. 
Van verschillende herdenkingsplaatsen 
uit zal een radio-reportage geschieden, 
welke via de Nederlandse radio-zenders 
naar. alle werelddelen wordt uitgezon· 
den. Met de Burgemeesters der daarbij 
betrokken Gemeenten zal in het bijzon
der overleg worden gepleegd. 
De zenders Hilverrum I en Il zullen op 
S Mei van 18 uur tot 23 uur een natio• 
naal programma uitzenden. 
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R echtzitting van het Bijzonder Gereeht,
ho(. 
Voor het hekje een SS-er. 

Juist beeft de procureur-fiscaal zijn requisitoir 
met een felle en vernietigende peroratie be
eindigd, waarna het woord wordt gegeven aan 
den verdediger. 
De publieke tribune, nog ietwat rumoerig na
genietend van 's procureurs vlijmscherpe aan
lclacht, die uitliep op de eis tot de doodstraf 
wordt bijna vijandig stil, zodra de advocaat 
het woord neemt. 
ln een gloedvol betoog brengt deze de licht
zijde van dit zwaar-zwarte geval naar voren. 
tenslotte verzoekend om een aanmerkelijk lich
tere straf. Op de tribune wordt luidruchtig ge
snoven en iemand mompelt iets van SS-colla
boratcur en wetszwendelaar, daarmee kennc
IUk doelende op den man. die het durfde be
staan een zo verdorven individu als een SS-cr 
voor te spreken. 
1n de gangen van het gerechtsgebouw komen 
de tongen eerst recht los en het trappenhuis 
gonst gewoon vaQ critiek op het zo even af. 
gestoken pleidooi. 
.,Snap .ic dat nou van zo'n vent?" 

Ja, snap je dat nou? 
Een vraag, die ook in onze krinien meerdere 
malen zal zijn gesteld in bovenstaand ver
band. 
Hoe is het ter wereld mogelijk, dat een bona
fide advocaat kan pleiten voor landverraders 
en dergelijke lieden! Hij stelt zich daarmee 
toch op een lijn met den man, dien hij verde
digt? 
Deze kwestie blijkt een probleem te zijn, dat 
de gemoederen van velen bezig houdt, getuige 
Jok de jongste VARA-radio-uitzending "Radio-

. lympus" naast de NCRV uitzending "vragen 
aan voorbijgangers", ongetwijfeld een der in
teressantste en belangrijkste radiorubrieken -
waarin van gedachten werd gewisseld over dit 
onderwerp, De "goden" der Olympus waren 
het er op goede g-ronden over eens, dat een 
advocaat, die met gloed een pleidooi voor een 
landverrader houdt, zeer goed een rechtscha
pen jurist en een "goecJ" Nederlander kan zijn. 
Lang niet iedereen zal het met dezen ziens
wijze eens zijn. Meerderen zullen een fel, 
agressief requisitoir tegen een landverTad.-r 
heel wat meer appreciëren dan een veront
schuldigend pleidooi van den verdediger. Op 
zichzelf is dat begrijpelijk, doch wanneer d1.! 
geringere appreciatie voortspruit uit een ver
oordeling van den pleiter, omdal hij pk1t, dc1n 
blijkt daaruit, dat men geen juist begrip heeft 
van de taak van den verdediger. 
Deze toch beeft de plicht om iedercn verdachte 
die aan hem wordt toevertrouwd zo goeJ mo
gelijk te verdedigen, even goed als een ,Hts de 
plicht heeft om een zieke, of het nu een rr.1,or
denaar of een rechter is, met alle mirlJden, 
die hem ten dienste staan, naar beste wden 
medische hulp te verlenen. 
Die verdediging gcschic:dt in antwoord op de 
aanklacht van hel Openbaar Ministerie, in ht.t 
onderhavige geval vertegenwoordil{d door den 
procureur-fiscaal, dat de plicht heeft om een 
ieder die inbreuk heefl gemaakt op het wc.ttc
lijk vastgelegde recht voor den rechter te da
gen, teneinde de maatschappij te IJeveilil{en 
tegen onverantwoordelijke elementen, ,iie hun 
gemeenschapsplichten niet blijken te ver~taan. 
Uiteraard zal het den procureur-fiscaal - om 
daarbij te blijven -, er in de eerste plaats om 
te doen zijn, voor den rechter de bc:wijzcn 
aan te voeren, dat een bepaald delict i3 ge
pleegd. ln de meeste gevallen worden hem de
ze bewijzen verschaft in het clnor de politio
nele macht ambtscedig opgemaakte proccs-Yer• 
baal, waarin immers alle kllc:n en orns,andig
heden dienen te worden gerelateerd. Nu zal 
een politieman, belast met het opmaken v:in 
het proces-verbaal, veel minder belanl{ btellen 
in de omstandigheden, welke hebben gdc:id 
tot het plegen der overtreding dan wel in de 
wetenschap, dat een overtredin,t is begaan. 
ln dit voetspoor zal de procureur-liscaal bij 
het houden van zijn requisitoir uiteindclÏjk ook 
de meeste nadruk leggen op de op het recht 
gemaakte inbreuk. Zijn eerste plicht is i.m.utcrt 
te waken voor de rechtsbelangen der maat
schappij. 
Enerzijds dus de verdediger, die YOOr allca. de 
belangen Yan de aan hem toe•ertrouwde YU-

-

dachte dient te beharti,:en, anderzijds het 
Openbaar Ministerie, dat opkomt voor de 
rechtsbclan,:en der maatschappij. De zwarte 
zijde naar voren gehracht door den verte,rcn
woordiger van het Openbaar Ministerie, .-indt 
zijn tegenhanger in de lichtzijde, te berde ge
bracht door den verdediger. Daartussen staat 
dan Vrouwe Justitia, de onpartijdige rechter. 
met de schommelende balans van het Yoor co 
tegen. 
Dit is de ,:ang van zaken in het ,:ewone straf
recht. Hij is het ook in de bijzondere rechts
pleging. 
En even ,:oed .als een verdediger met ,:loed zal 
kunnen pleiten voor de belangen van een 
moordenaar, zal hij dat ook kunnen doen voor 
die van een landverrader! 
Een voorbeeld. De procureur-fiscaal zal in 
een bepaald ,:eval kunnen volstaan met het 
bewijs te leveren dat iemand heeft gediend bij 
de SS. Dit is onder de vigerende rechtspleiing 
,trafbaar, dus zonder meer iou de verdachte 
tot een hoge straf kunnen worden veroordeeld. 
Doch stel nu, dat de man indertijd in een 
dronken bui een stuk tekende tot dicnstneminK 
bij de SS, terwijl hij in de waan was ,:ebracht 
dat hij slechts een overeenkomst was aange
gaan tot dienstneming bij de Staatspolitie (ge
beurd!). Qe man kwam zeer tegen zijn zin te
recht in een SS-opleidingskamp te Sennheim, 
vanwaar hij diverse malen trachtte te ont
vluchten. Via de bunker kwam hij tenslotte 
terecht aan het Oostfront. Daar gold de regel: 
schieten of geschoten worden; dus de man 
schoot. Uiteindelijk zag hij 'toch een kans om 
te ontvluchten en in Duitsland onder te dui
ken. Na de capitulatie werd hij aan de grens 
geïdentificeerd áls SS-er, dank zij het onder 
zijn arm aangebrachte bloedgroepteken. Vught 
was het eindpunt. Het is zonder meer duide
lijk, dat dergelijke zeer verzachtende omstan
digheden van grote invloed zullen zijn op het 
door den rechter uit te spreken vonnis. In dit 
geval spelen de omstandigheden wel een zeer 

\ ,.,. .......... en 
Uijan~ llltbtt,., 

st·aan 
En bil make ons nu eindelijk ff11 
Yan alle anti-Joodse gedachten en 

gevoelens tegenover het schamele 
overblijfsel van dit volk, waarYoor 
Telen de ogen neer moeten slaan. 

ANNE DE VJlIES. 

* 
Helpt de leerkrachten bll 0111 oader
wijs, door hen te wijzen op dit 

boek. dat een juist beeld •Gil laet 

•enet geeft. 

omstandi,rheden zullen met evenveel rech\ 
gloedvol naar voren kunnen worden gebracht, 
zonder dat de verdediger de blaam verdient 
Yan zijn "goede" landgenoten. 
Anders wordt het natuurlijk, wanneer de ver
dedi,rer door allerlc:i spitsvondight"den tracht 
den Yerdachte in een gunstiger positie te brc:n. 
Jen. Is dit in normale gevallen al te vt:,our, 
delen, te verafschuwen is het, als het gebeurt 
ten behoeve van een landverrader. Daarmee 
,telt een verdediger zich inderdaad op éln lijn 
met den verdachte en verdient hij met recht 
de naam: collaborateur. · 
Nimmer echter zal een verdediger zi.in te nr
oordelen enkel om het feit, dat hij een land
•errader verdedigt en dit naar zijn beste ;,er-
rnogen doet. · 

Iedere Nederlander, 't zij een inbreker, 't zij 
een la?dverradcr, heeft er recht op, dat zijn 
gedragingen worden beoordeeld volg.:1u de 
daarvoor gestelde normen. 
Direèt toegegeven, het doet niet sympathiek 
aan een verdediger te horen pleiten voor een 
man, die zich gedurende de bezetting mmder 
d~n _ een beest h~e~t gedragen, doch antipa
th1een of sympathreen mogen in dezen nu een
maal geen rol spelen. Het strafrecht c11 de 
rechtspleging zijn daar om rechtswillekeur en 
-onzekerheid te voorkomen en die gelden ook 
voor landverraders. 

En dat is gelukkig, want was het niet zo, wij 
zouden ongetwijfeld verzeilen in het (on)rechts
moeras, waarin de nazicultuur het rechtswe
zen heeft trachten te verstikken met haar vre
dcsgcrechtshoven en wat dies meer zij. Niet 
het "gezonde volksgevoel" maar de wet dient 
de grondslag te zijn voor de rechtspleging. 
Even the dukc cannot deny the course of law 
zei Shakespeare in "De Koopman van Vl'ne~ 
tië". Zelfs de doge kan de loop van het recht 
niet tegenhouden en waar naar deze regel 
wordt ~echt gesproken, bestaat geen gevaar 
YOOr willekeur en rechtsverkrachting. 

TOON. 

0, Baken" ,oageo,t op de mttkelen, 
waarin wij de vraag aan de orde stellen, 
of de oud-Ulegale werkeu nog gebundeld 
moe:en worden. 
Zoals men zich zal herinneren, wezen wij 
dat van de hand. 
"Ons Baken" is het niet met deze opvatting 
eens en bepleit alsnog een bundeling ten 
behoeve van het rech:sherstel van en de 
hulp aan oud-illegale werkers. 
In de argumentatie worden echter enkele 
dingen over het ~oofd gezien, die o.l. be
slissend zijn. 
le, Er is een Stichting 1940-'4S, die de zorg 
op zich neemt voor de oud-illegale wer· 
kers, die zulks behoeven en zij doet dat 
zonder twijfel met veel wijsheid en doorzet· 
tingsvermogen. , 
2e. De LO.·LKP.-Stichting biedt de ge· 
legenheid, ja roept op tot het reünistenver· 
band, om daarin door het persoonlijk con· 
tact en de persoonlijke daad te doen, wat 
mogelijk is aan de geestelijke moe111Jkheden 
in oud-illegale kring. 
3e. Deze hulp is van strikt persoonlijke 
aard en behoeft geen strakke organisatie. 
Indien het reunis'.enverband dit persoonlijk 
contact niet kan leggen, kan een strakke 
organisatie hieraan toch niets verbeteren. 
Overigens zijn wij van mening, dat onze 
argumenten tegen de bundeling niet ont· 
zenuwd zijn door "Ons Baken". 

H. v. R. 

Bundeling Oud-Illegale Pers 

Tot onze bevreemding lazen wij In "Op 
Korte Golf", dat .er onderhandelingen zijn 
geweest tussen de oud-illegale bladen "Op 
Korte Golf", .,De Vrije Stem", .,Strijdt", .,Ons 
Baken" en "De Zwerver", om tot concentra
tie van de oud-illegale pers te komen en 
dat deze onderhandelingen tot nu toe mis· 
brulkt zijn. 
Wij herhalen, tot onze bevreemding, want 
wij hebben nooit iets Yan deze onderhan· 
delingen bemerkt JlE.DACTIE. 



Uw wapen 
Op de avond, voordat de Mei-actie van 
de Stichting 1940-1945 begint, voordat wij 
opnieuw op het pad zullen gaan om een 
beroep op het Nederlandse volk te doen, 
zien wij onze wapens na. Onze wapens voor 
de aanval; dat zijn de beelden van het 
werk, dat door de Stichting verricht moet 
worden, om de achtergeblevenen te ver
zorgen. 
Een korte samenvatting dus. 
Uitgaven van plm. f 700.000 per maand, 
dat is tussen de 8 en 9 millioen gulden per 
jaar, waarvan naar raming zeven millioen 
uit Rijksmiddelen; een vermogen van der
tien millioen gulden (een jaar geleden). 
Dat zijn cijfers, die iedere Nederlander 
hoort te kennen. Hoort te kennen, omdat zij 
uitbeelden, welke enorme off ers er in de 
ondergrondse strUd t~jdens de bezettingsja
ren zijn gebracht, welke bedragen er nodig 
zijn, om de slachtoffers van die strijd en 
hun nabestaanden een redelijk bestaan te 
waarborgen. Maar ook: cijfers, die elke 
Nederlander hoort te kennen, omdat het 
gaat om geld, dat door Nederlanders is 
betaaid, hetzij als belasting, hetzij als vrij
willige gift. 

Verantwoording 
De Stichting 1940-1945, die zich ten doel 
heeft gesteld om de slachtoffers van het 
verzet en de nagelaten vrouwen en kinde
ren te verzorgen, doet dit met Rijksgeld en 
met particuliere giften. . 
De Stichting 1940-1945 voelt zich veran~
woordelijk tegenover elken Nederlander, die 
zijn plicht tegenover de gevallenen heeft 
begrepen en wenst van elke ontvangen en 
elke uitgegeven cent tegenover het Neder
landse volk verantwoording af te leggen. 
WAT IS DE STICHTING 1940-1945? 
De Stichting is een werkgemeenschap van 
verzetsmensen, die een in de bezetting aan 
hun vrienden gedane belofte nakomen; de 
bel of te om te zorgen voor de achtergeble
ven gezinnen van de vrienden, die voor de 
vrijheid van ons land vielen. En de Stich
ting is een democratisch ingerichte werk
gemeenschap. Daarin ademt zij de geest van 
hen die vielen voor de idealen van de 
de~ocratie. Duizenden medewerkers, ver
spreid over talloze gemeenten in Neder
land, kiezen ieder in hun woonplaats een 
plaatselijk bestuur van de Sti~hting. Traps
gewijze worden vervolgens mt en door de 
meer dan 800 plaatselijke besturen 15 dis
trichtsbesturen gekozen, die op hun beurt 
ieder een lid voor het Hoofdbestuur aan
wijzen. 
Zo is in democratische zin een gemeen
schap opgebouwd, die zich ten doel __ st~lt 
om de nood, die de ondergrondse stnJd m 
vèle gezinnen heeft gebracht, te lenigen. 
Voor het werk in deze gemeenschap is 
plaats voor iederen goeden Nederlander, 
onafhankelijk van geloof of politieke over
tuiging; zij verleent ook hulp aan alle door 
hun verzet getroffenen, zonder naar le
vensrichting te scheiden. 

Wat doet de Stichting;> 
Tot den buitenstaander spreekt ongetijfeld 
de financiële hulp, die door de Stichting 
verleend wordt, het sterkste. Meer dan 4000 
gezinnen, die tengevolge van het verzet 
van vader, moeder, zoon of dochter in 
geldelijke moeilijkheden zijn geraakt, ont
vangen maandelijks tezamen ruim f 600.000 
uitkering voor levensonderhoud. 
Het zijn de cijfers, die het sterkste spreken, 
maar, het is niet altijd het geld, dat de 

·beste oplossing voor moeilijkheden biedt. 
Medewerkers van de Stichting bezoeken re-

~elmatig de getroffen gezinnen en vaak is · 
het bezoek, de morele bijstand, van groter 
waarde dan de geldelijke. Een staf van 
sociale werkers en werksters is beschikbaar 
om moeilijkheden, die deskundige hulp 
vergen, mee op te lossen. 
En geeft men zich wel eens rekenschap welk 
een arbeid verricht moet worden, om uit 
tienduizenden, die aanspraak maken op een 
uitkering, diegenen te vinden, wie zulks 
werkelijk toekomt? 

Het maatschappelijk leven van na de 
oorlog kent nog vele andere problemen dan 
financiële. De zusterinstelling van de 
Stichting 1940-1945, de Stichting Herstel
lingsoorden voor Oud-Illegale Werkers, die 
de gehele verpleging van zieken en rust
behoevenden op zich nam, ontving tot eind _ 
1946 bijna 2000 verzoeken om opname; op
name van lichamelijk in concentratiekam
pen gebroken ex-politieke gevangenen, van 
mensen, die na vijf jaren strijd tegen den 
bezetter, in een uitgehongerd Nederland, 
lijdende bleken aan t.b.c., maar ook van 
geestelijk ontspoorden, die een verblijf in 
een herstellingsoord dringend nodig heb
ben, om weer als gezonde burgers in de 
maatschappij te kunnen terugkeren. 
De eigen inrichtingen van deze instelling, 
in de omgeving van Haarlem en in het Pa
leis "Het Loo", zijn in de afgelopen jaren 
voldoende bekend geworden. De bestrijding 
van t.b.c. vormt nog steeds een urgent pro
bleem. Ruim zestig t.b.c. patiënten bevonden 
zich eind 1946 in Zwitserland; het herstel
lingsoord "Kareol" bij Haarlem werd eind 
vo'i-ig jaar ingericht tot t.b.c.-sanatorium, om 
de lijst van op opname wachtende patiën
ten te kunnen inkorten. De psychische ont
wrichting, die de spanning van het verzet 
bij velen veroorzaakte, drong tot het in
richten van een afzonàeriijk tehuis, waar 
arbeidstherapie de vreugde in normale 
werkzaamheden moet doen terugvinden. 
Een proef nam de Stichting 1940-1945 met 
het openen van zomerkampen, waar we
duwen een week buiten de beslommeringen 
van het huishouden ( een huishouden zon
der man!) konden doorbrengen. Het was 
een moeilijke opgave voor de kampleiding, 
om hier de sfeer van verdriet en teleurstel
ling te vermijden, maar de proef slaagde 
en dit jaar zullen 500 huisvrouwen een 
onbezorgde vacantieweek kunnen hebben. 
Zij sparen er reeds voor! En het is de taak 
van de Stichtingsgemeenschap, om tegelij
kertijd de kinderen een goed onderdak te 
verschaffen, zodat moeder gemist kan wor
den. 

Is er medewerking 
in het land? 

Medewerking is er allerwegen. Toen de 
Stichting een oplossing zocht om velen, die 
na de oorlogsjaren hun plaats in het maat
schappelijk leven niet konden terugvinden, 
bij te staan, werd aan elk gewestelijk ar
beidsbureau een aparte afdeling voor dit 
werk opgericht. 
Waar vestigings- of bedrijfsvergunningen 
nodig waren, hielp het Ministerie van 
Economische Zaken. Waar credieten nodig 
waren om een door de S.D. verwoest bedrijf 
weer op te zetten, hielp de Middenstands
bank. 

Het Buitenland 
En het _ buitenland: kleding uit Amerika, 
voedselpaketten voor zieken en ex-politieke 
gevangenen uit Brazilië, uitnodigingen voor 
enige honderden herstellenden uit Dene
marken. Grotendeels is dit alles nu achter 
de rug. Maar nog gaan elke twee maanden 
vijftien verzetsmensen (dank z~i het Deense 
en Nederlandse Rode Kruis) naar een in
ternationaal herstellingsoord in Denemar
ken, waar zij samen met Noren, Denen, Po
len, Fransen en Belgen worden verpleegd. 
En zo zien wij een internationale samen
werking groeien tussen volkeren, die ook 
nationaal tussen groepen mogelijk is. De 
medewerkers van de Stichting, de mensen 
uit het verzet, samen met het gehele Ne
derlandse volk, voor de gezinnen, die in de 
strijd om onze vrUheid zulke grote offers 
brachten. 

nlTSEN 
EN MEMOIRES 

Uit de tijd, dat het 
Zuidelij/c.ste ,tukje 
Vaderland, om en nabij 
Maastricht, zuchtte 
ondtt de rJer,tikkende 
druk 11an Germaan3e 
dwingelandij . .... 

B ROEIERIG-HEET is het vandaag geweest; 
de trein berstends vol toedsten van hele 
en halve dagen. Propvolle stations overal. 

Krioelende kinderen en zeurende baby's alom en 
de volwassenen loom, dorstig en klagerig. Een 
felle zon heeft ons Limburgs land op deze dag 
als nog nooit geteisterd. Zelfs deze Juli-avond 
brengt geen verkoeling. Heel in de verte dreigen 
enkele onweerswolken. Zullen ze de naar regen
snakkende Maastrichtenaren straks een welkome 
verademing schenken? 
Het is op deze avond, dat wij ons , langsheen de 
majestueuze pracht der beide reuzen-schaduwen 
die de St. Servaas en de St. J anskerk af tekenen, 
op weg bevinden naar het vroegere " Civil
affairs"-gebouw aan het Vrijhof. 
En hier is het dan, in dit enigszins pompeus aan
doende, statige herenhuis, gelegen aan het 
Mooiste plein van West-Europa" aldus 

fluisteren de Maastrichtenaren iederen weetgie
rigen vreemdeling zonder de minste z~eem vaa 
chauvinisme in het oor - dat, ten dienste van 
Uw nederigen dienaar, de kopstukken van de LO.
Maastricht nog eens bij elkaar komen om althans 
een vleugje op te vangen uit die storm van h~r
inneringen en belevenissen, die de illegale peno
de voor hen thans nog betekent, doch waarvan 
het zo uitermate moeilijk is een enigszins gedo
cumenteerd chronologisch verslag te maken. 
Och, waarom het te ver
helen, het is geen louter 
enthousiasme, dat zich op 
de gezichten der aanwe
zige "oud-illegalen" afte
kent, nu ze hier rustig zit
ten in de brede zetels, die 
in de laatste jaren al wel 
heel vaak van eigenaar 
verwisselden: eerst parti
culier eigendom, daarna 
aangekocht" door ons 

;Her vriend z.g. .,Herrn" 
Schmidt, vervolgens in 
bruikleen af gestaan aan 
de Amerikaanse bevrij
dingstroepen en thans die
nende tot meubilair voor 
de kantoren van het Tri
bunaal te Maastricht. 

,rr~il M llttc, 
. zwupo~o 

HET VERLEDEN ONTWAAKT .... 

Het heden met zijn wrange teleurstellingen, zijn 
decepties en ontgoochelingen is voor het ogenblik 
weggevloeid in de schemer van dit grote stem
mingsvolle huis. Heel die nachtmerrie van de "na
bevrijding" met haar verguizing en bittere onvol
komenheid is vervluchtigd. Nog eens ontwaakt het 
verleden en men laat nog eens de taal der feiten, 
der onbaatzuchtige daden spreken, die een band 
van hechte vriendschap legden tussen vele Ne
derlandse mannen en vrouwen. 
Neen, cijferaars zijn het ongetwijfeld niet geweest, 
deze leden van het LO-corps Maastricht. Hoe 
moeilijk valt het hun nu b~jvoorbeeld te achterha
len op welk tijdstip de eigenlijke LO-organisatie 
precies een aanvang heeft genomen. 
,,Het is absoluut eerst in Augustus 1943 geweest, 
dat onze eigenlijke LO hier in het Zuiden ge
grondvest werd", zo merkt de grijze veteraan links 
daarachter in de hoek op - Oh, grote deugd der 
bescheidenheid, die het den radelozen verslagge
ver op straffe van "moord en doodslag" verbiedt 
ook maa-r een enkele naam van een overlevende 
in deze pennevrucht te noemen! - ,,Want het 
was eerst in die maand dat X, die toen 300 on
derduikers op z'n eigen houtje verzorgde, mij in
troducties meegaf voor ons district". 
"Het was immers ook omstreeks die tijd, dat wij 
van hogerhand het consigne ontvingen om alle 

Sic transit gloria mundi" 
~ertellen de prachtige 
gobelins aan de muren 
van deze kamer en het 
is of iets van de wijze 
weemoed van dit woord 
zich meester heeft ge
maakt van de geesten der 
aanwezigen, nu deze thans, 
langzaam, tastend in hun 
herinnering als het ware, 
nog eens in onderling be
grijpen en meevoelen het 
vele gruwzame, het hero
ïeke somtijds, maar ook het 

. . . . langsheen de majestueuze pracht der beide reuzen
schaduwen die de St. Servaas en de St. ]anskerk aftekenen. 

vaak humoristische, uit hun verzetstijd de revue 
laten passeren. . 
En dan bloeit het weer op, heel dat bloeiende ver
haal, dat voor den buitenstaander een epos zou 
kunnen zijn, doch dat verteld wordt in zulke een
voudige en vanzelfsprekende bewoordingen, dat 
het iets onbetekenends lijkt, slechts iets dat voort
vloeide uit de drang der omstandigheden en met 
is een onopgesmukt relaas van vaderland<.;lief de en 
trouw aan beginselen. 
Maar hij, die dan goed luistert, hoort weerom de 
taal van de kameraadschap, welke in die tijd zich 
in een hooglied moet uitgezongen hebben. 
We negeren thans de opmerkingen over de ver
halen, welke van bepaalde zijden gevoed worien 
en die geen ander doel hebben dan een onheuse 
blaam te werpen op .de gehele illegaliteit, vergeten 
zijn op dit moment de hartstochtelijke ontboeze
mingen van zo even over de caricaturele wi_jlc 
waarop men . hier ~n elders in den lande de grote 
collaborateurs pleegt te "berechten"~ 

organisaties in het Zuiden op te slorpen in een 
groot verband", zo voegt hU er op overtuigende 
wUze aan toe. 
"Het contact met de Landel~jke Centrale is voor 
Limburg toch eigenHik van twee zijden tot stand 
gebracht", zo meent daarentegen de Benjamin van 
het gezelschap, de jongeman die het klaarspeelde 
om van het vrij gering aantal lentes die hij telt 
er een tweetal "wegens illegale activiteiten" door 
te brengen in een der meest beruchte Duitse con
centratiekampen. 
,,En ik weet ook nog secuur" , aldus vervolgt hij, 
,,dat een der contacten via Venlo werd bevestigd.'' 
,,Ik herinner mij namelijk nog heel goed het be• 
gin van de officiële inschakeling der verschillen
de dorpjes rond Maastricht. Overal dienden duik
hoof den te worden aangesteld, die op hun beurt 
weer moesten zorgen voor duikadressen; jullie 
kunt je voorstellen, hoe verbaasd ik was toen ik 
inün eerste "duikeling" doorkree_g. . . . die mijn 
bloed-eigen neef bleek te zUn!" 



- DOOR OBSERVATOR 

. ,, Waar in 'l bromgro 
• t nachtegaaltje zingt.' 

,,GELD SPEELT GEEN ROL:' 

Opgepast, men schijnt het in d 
pel nog oneens te worden o 
de aanvang der "Officiele u" lle;i~itc:ie 
wel ooit grotere "contradic · o · 
dan in de verzetstijd? 
"En ik zeg je," aldus eai der 
zich populair heeft ·eten e 
schap zUner makkers om 
teit waarmee hij tijdens 
horen b~j de Sicherhei 
len, om vervolge i een z_ . 
pertinent-onware .,.e e ·e 
ademloos toeluister~de D
Ströbel door te geven. .dat er 
contact in 1942 met de aad an 
sterdam was. Het •a., oen immer . dat de eerste 
persoonsbewijzen binnen Ónze provincie-grenzen 
kwamen en eerst in 1943 . ·erden enkele duizenden 
gulde~~ van he ~ a · onaal Steun Fonds gefour
neerd. 

"Geld speelde anders toch wel geen al te grote 
rol in die tjjd. ·• merkt grinnekend een der actieve 
priesters van deze LO-groep op. ,,Buiten die 
f 30.000,- van te gelde gemaakte Duitse obliga
ties, werden er toch geregeld wel een slordige 
f 24.000.- per maand in ons kleine district aan 
onderduikersgelden uitgekeerd, terwijl het aantal 
bonkaarten. dat door onze groep ten slotte geregeld 
werd be::orgd. ten naaste bjj 1.600 exemplaren 
beliep. 
7 enslotte mogen die tussentijdse bedragen, zoals 
een gift van f 20.000,- welke nooit behoefde 
te worden teruggegeven en de beroemde f 22.000, 
die werden besteed speciaal voor het vrijkopen 
van gevangenen uit de klauwen der S.D. toch ook 
niet als peulschilletjes betiteld te worden!'' 

MENSENLEVEN~ TEGEN GULDENS. 

,We schenen de heren Germanen anders toch nog 
al wat waard te z~jn", aldus de meest bescheiden 
jongeling uit het gezelschap, die nu halsstarrige 
pogingen in het werk stelt om van wat bijeenge
gaarde shag, plus de nodige opgediepte peukjes 
een volwaardige sigaret te draaien. 
"Ik heb nooit geweten dat ik zoveel Hollandse 
guldens vertegenwoordigde. Maar t~idens mijn ver
hoor is m~i dat duidelijk geworden. Zoals jullie 
weten, was het nogal wat hetgeen onze Duitse 
vrienden op m~j aantroffen bij mijn arrestatie: niet 
meer en niet minder dan i250· bonkaarten met 
even zoveel inlegvellen en dito "Ausweise", alles 
netjes in een kèurig pakje gebonden. Hoe ik e.r 
mij uitgedraaid heb, is mü nu op het ogenblik nog 
ni~t geheel duidel~jk, maar een feit was, dat onze 
Germaanse broeders m~j op m'n woord geloofden. 
Bl~jkbaar vlogen ze d'r in door mijn onschuldig 
gezicht; je moet de natuur maar mee hebben! ,,Ik 
was er te goeder trouw ingevlogen", was zo on
geveer de diagnose die de SD-speurbende aan
gaande mijn geval stelde en mijn vrij phantastisch 
verhaal van den natuurlijk volslagen ~reemden 
mijnheer, die mij ter hoogte van Roermond het 
pakje ter hand had gesteld om het in Maastricht 
af te geven, ging er als gesmeerd in! Merkwaar
diger wijze bleek mijn volkomen uit de lucht ge
grepen signalement van den snoden "roodharigen 
Deutschfeindlichen-illegalen agent" - de man dus 
van het bewuste pakje - ook nog als twee drup
pels R~jnwater te kloppen met dat, hetwelk de he
ren zichzelf voordien reeds geconstrueerd hadden 
over een bepaalden persoon!(?). 
Of schoon ik nog in verzekerde bewaring bleef -
,,satety first" kan nog zo Angelsaksisch klinken. 
of het werd desalniettemin als een der eerste stel
regels bij het Duitse bloedhondenwerk gehuldigd! 
- voelde ik mij langzamerhand hoe langer hoe 
rustiger en hoe langer hoe onschuldiger aan deze 
voor den Fuhrer zo oneerbiedige zaak worden. De 
uitdrukking van mUn gezicht moet tenslotte wel 
iets ontroerends baby-achtigs gekregen hebben .... 
t~t ?P ~~~~ g~ede middag de heer · Nitsche slijmerig
gluipend m n cel · binnentrad · en · een ongelofdijke 

.NtmlDt"Jr.f ~ U nog de bevrijding "an 
Zweroer uit de Koepel . te 

A!Tt:'!l"ffl i Binnen korte tijd hopen 
ons blad daarvan een getrouw 
te geven. 

~ eTI~ lheid zware bankbiljetten op het tafeltje 
'1:eiPoJ::i~:rde. terwijl het hem sissend ontviel: ,,Maar 

ben je dan toch wel waard!" 
eer ooit, dan was het op dat ogenblik, dat 

c .helder ogenblik" van jullie heb vervloekt 
:aarop het plan werd opgevat om mU bU deze 

ur pen los te kopen. Die ongelofelijk hoge som 
as het niet f 20:000,-? - was de laatste 

oet van onze LO en zU betekende tegelijkertijd 
et sein voor de heren om hun wekenlange on

mensel~jke martelingen te beginnen, die. eerst ein
digden bU het begin van m~jn "vacantie-tijd" in 
Buchenwald". 

BONNEN ALS w.c~-P APIER. 

"Neen, dan ben ik b~j m~jn arrestatie toch ietwat 
fortuinl~jker geweest," meesmuilt mijn overbuur 
- mag ik hem voor deze gelegenheid even Jan 
.Jansen noemen, want Uw verslaggever raakt bij 
al die anonymiteit helemaal de kluts kwijt! ·-, 
"maar ja, niet iederen illegalen werker is het lot 
gunstig geweest om tijdens zijn verhoor een nogal 
humaan ondervrager aan te treffen. die het Uw 
arrestant toesto·nd in hetzelfde vertrek een -
met Uw verlof! - ,,grote boodschap" te doen. 
Want het is uitsluitend en alleen aan deze mens
lievendheid te danken geweest, dat ik een heel 
risje zeer bezwarende distributiepapieren ,nog tij
dens mUn verhoor uit mijn achterzak naar een 
ietwat onwelriekender plaatsje kon laten verhui
zen .... Van het gehele verhoor, dat, zoals jullie 
weten, zeer succesvol voor mij afliep, blijft mij 
daarom steeds b~j als een der mooiste lichtpunten: 
dat kleine, witte potje, met zijn zeer verscheiden 
inhoud, dat van onder mijn brits lieflijk naar mij 
opschemerde !" 
.T an grinnikt en het gezelschap schatert. Den 
vreemdeling, die op dit ogenblik de kamer zou bin
nentreden, zou het te moede zijn alsof heel die il
legale periode een aaneenschakeling van anecdoti
sche gebeurtenissen is geweest. Want de sluizen 
zijn nu opengezet. . . . och, en wie zal er niet van 
ganser harte meelachen, wanneer h~j het verhaal 
verneemt van de provo·catrice, die als gevolg van 
een of ander mysterieus toeval - of was het geen 
toeval maar opdracht? - in het ziekenhuis terecht 
kwam, nog wel in de af deling der zwakzinnigen. 
en aldaar op het juiste ogenblik werd ontmaskerd? 
Geprezen den niet van humor gespeenden medi
cus, die, getrouw aan het devies, dat zachte heel
meesters stinkende wonden maken, wel op de 
meest radicale wijze zijn aandeel heeft geleverd 
hU de genezing van de allerliefste patiënte in 
kwestie. OngetwUfeld, de dagenlange koestering 
in een ietwat ongemakkelijk zittend dwangbuisje, 
?:{gewisseld met heerl~jke afkoelingskuurtjes in het 
11s, zal deze zeer avontuurlijke dame wel enigszins 
van al te steigerende Duitse romantiek genezen 
hebben! 

(Wordt vervolgd). 

· U kunt voor de propaganda
actie niets doen? 
Natuurlijk heeft niet iedereen 
er de gelegenheid voor. 
Maar één ahonné kunt U toch~ l 
altijd winnen. . i 
G·eef ons blad aan Uw 
b:a'!lrm.an. 
~~- . .,,. , ... · -'- "'"··· 

MAA~ EEN 
ZWERVER VAN 

· ,,DE ZWERVER" 
Is "De Zwerver" bij U een 
graag geziene gast, of is 
'het maar een zwerve,rî 
Bij mij ligt -ie iedere week 
op dezelfde dag bij de an
dere po~t op tafel en hij 
blijft liggen . tot de post 
helemaal afgewerkt is en 
het rustig is om mij heen. 
Als ik "D~ Zwerver" open, 
dan doe ik mijn hart open 
(oei wat bloemrijk) en dan 
leef ik tegelijkertijd in het 
verleden en in het heden. 
Het was mooi werk wat 
wij toen deden. Ik' was 
maar 'n heel klein scha
keltje en deed nietig 
werk, maar was me be
wust, dat er van de regel
maat, waarmee ik en al 
die anderen het werk de
den zeer veel afhing. De 
laatste maanden · van de 
oorlog was ik geëva
cueerd en de gemeente, 
waar ik onderdak had 
gevonden, blonk uit in 
volgzaamheid. De boeren 
verkochten na lang bid
den en smeken twee kilo 
tarwe voor n nieuwe 
overall en '.n zilveren pols
horloge kon het zelfs tot . 
vijf pond brengen. 
Die gemeente werd door
sneden door 'n spoorlijn 
en die · moest natuurlijk be
waakt w:orden. Toen het 
mijn beurt was om te wa
k~n, ging ik natuurlijk 
met. nat ontlokte aan mijn 
kwartiergever de opmer
king: ,,Als er veel van die 
klanten komen, die er zo 
over denken als jij, dan 
zullen er zeker andere 
maatregelen genomen 
worden door de "over-
heid" en dan zullen de 

goeden met de kwa
den moeten lijden." 
Gelukkig was niet het ge
hele Nederlandse volk met 
deze houding geïnfecteerd. 
Maar toch wel een zeer 
belangrijk gedeelte. 
Zij, bij wie ,,De Zwerver" 
een graag geziene gast is, 
dachten en denken nog 
anders dan deze kwanse
lende boeren, die hun 
vaantje naar de wind zet
ten. Maar er zijn er nog 
velen, zeer velen, die 
niets geleerd hebben. Die 
nog net zo dom zijn als 
ze waren. Die de ogen niet 
zijn open gegaan. 
Tijdens de oorlog ging de 
illegale pers van hand tot 
hand, werd gelezen en 
doorgegeVien. De ideeën 
druppelden door. Nu is er, 
ondanks de papierschaar- . 
ste alweer zoveel lees
voer, dat het meeste on
gelezen blijft. De krant is 
weer de brenger van "het 
Nieuws" en dient om gro
tendeels ongelezen ge
bruikt te worden voor 
kastplankverschoning en 
voor het ,aanmaken vian 
de kachel, om over andere 
doeleinden nog maar te 
zwijgen. 
Gun ,,De Zwerver" een 
waardiger doel. Neem een 
rood potlood en zet stre
pen bij de belangrijkste 
regels en geef hem door. 
Net als in de oorlog. 
De strijd is nog niet ge
wonnen! De i~ee is nog 
niet doorgedruppeld. 
MAAK EEN ZWERVER VAN 

,,DE . ZWERVER" 
·. · k E. 



't Was nauwelijks te verwachten, dat "Buunnan's 
~elr" maar rustig onder tafel zou geraken. 
Een fabel heeft n.l. van nature een Achilleshiel 
en er zijn nu eenmaal mensen, die er verzot op 
zijn om hun pijlen derwaarts te leiden. Zulke pij
Jen moet men verzamelen en opbergen. 
In dit ieval was er echter een schoon versierde 
bij, die een moreel recht heeft op publicatie. 
Daar -i, hij dan: 

Over Appelbomen 
Jaiat zo•'• de Heer H. -.. R .• bad ook Ik een nlend met 
ra aardig buis met dito tuintje tn la dat tuintje een ap
pelboom. De buvrmaa va.a. mijn vriend bad een w ~t minder 
aooi buis met eea tufntJt. waarin. ook een appelboom. die 
ecbter niet zulke mooie vruchten droeg en niet zo groot 
waa als die vao. mijn vriend. Dat kon mijn vriend nitt 
aanzien en dus ttaptc bij brutaal In de tu.in van zijn buur-
man e• begon diens tuin te bewerken. hetgeen zijn buur" 
maa niet zo goed koa doea. daar bij de middelen ervoor 
•iet bezat. 
Ea h<t jaar daarna droeg de boom van den buurman van 
mijll vriend net zo·n rijke vrucbttnschat als zijn eigen boom. 
Toen de rijd van plukk.ea gekomea was. p'ukte mijn vriend, 
behalve zijn eigen appelen ook die van de boom van zijn 
buurm~n en d;:ze. had slechts ge.notgen te nemen md bd 
afg,vallen fruit. Nu Is die buutman van mijn vriend een 
zachtmoedig mtns tA ook bedtud en dus zei bij er oieu 
van. 
Toen btt echter leder foar zo doorging. toto mijn vriend 
sneu appdbome.n ging zetten. gekocht van de opbrengst 
va• de appelen van zijn buurman. fa :elfs nlet schroomde 
om ook tt planten fn zijn buurmans tuin, toen kwam de 
vrouw van den buurman van mijn vriend (n opstand en :e 
zei: .. En nu protesteer Je maar eens bij je buurman en als 
dat nlfl helpt. ga j• naar de politie." 
Zo kreeg mijn vrfe.nd een protest te boren. maar brutaal 
als hij la. legde hij dit zwijgend naast zich neer. En :ijn 
buurman, tea elnde raad naar de: politie gelopen. wtrd 
dAAr zo"rirr mrtr opQe~loten wtgens belediging v.tn miin 
vri•nd . Zo bl•ef d• vrouw a1ltt11 over ffl t9en bad mijn 
'Wtitad act gauw ZO VU gebracat. dat hij tll hui6 to lUJD 

tn appc1bom<n van zijn buurm;1n in beslag genomen bad 
en er was nl~mand. d1e er let, aan veranderde. 
Toen bttrturde ik het. dat ik dien man eens mijn vriend 
genoemd had. want dit druiste toch tegen mijn natuur In. 
E• er Jt heea. maat geen verandering te komen. Tot er een 
tijd kwa01. dat er krachten kwamen. waar mijn es-vriend 
aiet tt·gen opkon e.n zllo. tuin tn dit van i_ijn buurman 
w«den leeggeroofd. Gelukkig kwam er aan d,t krarhrtn 
weer een eind. En mifa ex-vriend kwat:a lo. zijn buis terug. 
verarmd, maar vtrstandlgcr naar ik dacht en zie , ook zijn 
l,uurman keerde terug uit de gevangenis. waarin bij door 
mij• e•-vritnd geworpen was. Beiden bezaten nog 1lechts 
een enkel boompfe ln bun tuln. de rt.st was gestolen. 
Nu dacl,1 Ik. dat mij• u-vtlend langzamerhand genoeg ap
pelmou gekookt had van de appelen va11 zijn buurman. 
Ja zelf• In diens eigen keukea gtkookt. mur het bleek 
at gauw. dat hij toch weer zoveel mogelijk wilde proli• 
,;re.n vaD zijn buurman. Gelukkig was deze ou verst.an• 
lliger en kracbtlgtr 9ewordt a. maar toch nog steeds de 
1acbtmotdlge man van vroe9er. Zijn vrou..., raadde hem 
••n om nv zelf eens appelmoes te koken van zijn eigen 
appelu. die hij loch weer ro spoedig moge1ijk zou gaan 
J.wtktn. En dus. to•• mqn u•vrlend weer trachtte binnen 
t,c kom.ea. b11d bij btm er vle.rk:int u.lt moeten zetten. maar 
neen. ttge.n de wtl vaa zijn vrouw ln en tot verwondering 
van veltA sloot hij teA compromis, waa.tbij besloten werd, 
dat ltdtr recht bad op eigen hof en baard en dat ie el kaar 
zoveel mogc11Jk zouden helpen. Wel trachtte mijn ex-vriend 
aog eu paar maal méér mttr tt krijgen dan hem toekwao:,. 
maar zeer gelukkig was zij• buuc01aa a.u zo zeUstandig u1 
wijs om dat niet m•er te nemen en zo kookt hij ou de 
etrste appelmoes vaa zija dgta. appelen en In zijll elgea 
keul<ea. 

A.v. d. H. 

Commentaar. 

Een fabel heeft deze eigenschap, collega-fabel
•chrijver, dat zij aspecten heeft, die met de wer
kelijkheid overeenstemmen (en om deze aspecten 
gaat het), terwijl zij daarnaast aspecten vertoont, 
die niet kloppen. 
\Vare dit niet het geval, en zou alles in de fabel 
juist zijn, dan zou zij precies ovcreenslemmen met 
dat, wat men wil verbeelden. En dan zou de 
fabel geen fabel meer zijn. 
Tot zover de theorie van de fabel. Thans de 
practische toepasaing. 
Welnu, op een goeie dag las ilc: in de krant, dat 
onze minister, die toch in December j.l. heel se
rieus had afgesproken met het parlement wat er 
in Indië door de C.G. zou gebeuren, mededeelde, 
dat er iets heel a.nders gebeurd was. 
Dat was 't ceate eo ik vroeg me af, waarvoor 

wc nu cigcnlijlc: een parlement hebben en waarom 
100 arbeidskrachten aan de productie onttrokken 
moeten worden, om zich kwaad te maken in het 
parlement, allerlei vast te stellen, enz., tcrwUI 
niemand er zich aan stoort. 
Maar 't tweede, wat me opviel, waa bepaald 
gecsti,:. 
De minister deelde mee, dat men in Indië een 
uitvinding gedaan had. Een nieuw soort overeen
komst was daar getekend. De minister heeft dat 
geval natuurlijk behoorlijk in de watten gelegd, 
zodat je aan het eind Yan de zin je niet meer 
herinnert, wat hij aan het begin beweerde en 
daarom is 't goed 't nog eens eenvoudig te zeg
gen. 
(Deze gehele aan)?elegenheid heeft intussen op 
zichzelf niets met het probleem Indonesië te ma
ken en daarom kies ik t.b.Y. de heethoofden, een 
overeenkomst met België). 
Stel dat Nederland en België een overeenkomst 
sluiten. Stel vervolgens dat België verklaart: 1 k 
lees in deze overeenkomst, dat de Scheldemond 
van Bdgië is, maar ik erken, dat gij, Nederland, 
zulks daarin niet leest. Stel tenslotte, dat Neder
land zegt: Ik Le~ in deze overeenkomst, dat de 
Scheldemond van Nederland is, alhoewel ik het 
feit constateer, dat gij, België, dat daar niet in 
leest. 
Welnu, als ik mij i~zake het eerste punt een 
beet je wee voelde( vanwe,cc de verloren arbeids
krachten), bij dit tweede punt, heb ik smakelijk 
gelachen. 
Over het algemeen toch komen moeil\ikheden in
zake overeenkomsten voort uit het verschil in in
terpretatie. Maar die ontdekt men dan na de 
overeenkomst te goeder trouw gesloten te hebben, 
achteraf. 
In dit geval worden de moeilijkheden bewust en 
vooraf ingevoerd io de overeenkomst. Dat is nu 
de uitvinding, die ze in Indië gedaan hebben. 
Eigenlijk had ik nog het meeste plezier, omdat 
die slimme minister net deed, of alles heel nor
maal was. Zo'n vogel. Dat doet Buziau ook al
tijd bij zijn moppen en dat strakke gezicht van 
hem is nu juist de pointe van de geestigheid. 
Waarde collega fabellist. Over deze twee punten 
ging de fabel van mij. (Ik wilde op mijn manier 
de geestigheid van den' minister ondersteunen). 
Maar waarom gaat gij daar niet op in? 
Het punt waarop gij in gaat, is juist dàt in de 
fabel, wat niet klopt met de feiten. Als ik 
het daarover had willen hebben, dan zou ik b.v. 
het beeld van den vader en de pleegzoon iebruikt 
hebben en niet dat van twee buurlui. 
Ik wilde de zaak echter niet uitputtend behande
len, maar haar slechts ter inleiding aanstippen, 
omdat zoals reeds herhaaldelijk opgemerkt werd, 
zij de gemoederen politiek te veel verhit. 
Waar ik wel over kon schrijven, dat was over 
een zaak, waarbij het gezond verstand van iederen 
Nederlander in staat geacht moest worden, clc 
drogredenen te kunnen ontdekken. 
Laat overigens de historie dan maar bewijzen, 
hoe wij onze eer in deze zaak hoog gehouden 
hebben en onze roeping vervulden. 
Maar met deze laat.,te uitvinding heeft de wereld 
in ieder geval kunnen zien, dat we subliem zijn 
in ·het type, droge humor. 

H. v. R. 

* Vraagt Yoor onzt, propaganda
actie proefnummer& aan! 

BON 

ONZE MEI-ACTIE 
,,Ik zal een Gedenkboek verdienen" 

"lfo':1"el ik ~e~ momenteel zeer druk met mijn 
studie heb, uni ik toch tra,·hlen een aantal nieuwe 
abonnees te winnen." 

"Jullie z~llen "De Zwerver" toch niet stop'! Dat 
ma,: nooit! Wat kan ik voor jullie doen'!" 

.,01:,s ~ehele Nederl~'!'dse volk moet ,.De Zwer
ver kennen. Stuur mg maar zoveel mogelijk exem
plaren." 

,.Hier zijn de ,erste resultaten van Uw Mei
actie. Ook zonder een prijs zou ik alles voor o"s 
blad willen doen." 1 

Ziehier de eerste reacties op onze propagand.i
acllc. 
Het doet ons goed . zoveel spontaniteit te mogen 
ontmo~t~n. Deze bneven bevestigen ons in ouze 
overtuiging. 
Het zal a_an ons ni.et liggen. De redactie heeft -
het mag m bescheidenheid worden opgemerkt 
gedaan wat zij kan. 
Thans is het woord aan onze Jezers. 
Niemand blijye achter!! 

Op een gel tip rijs vau 150, 
100, 50 of 10 gulden; 
een Gedenkboek; 
een Voorloper; 
'n omslag voor "De Zwerver" 

De drie hoofdprijzen van 150, 100 en 50 
gulden vallen ten deel aan hen die In 
Mei het hoogste aantal abonné'~ opge
ven (minimum ltO). 
Een prijs van 10 gulden ontvangt ELK 
die een abonné opgeeU welke door onz~ 
administratie als HONDERDSTE nieuwe 
lezer wordt geboekt. 
Een GEDENKBOEK verdient elk, die vol· 
doende coupons van / 0.50 (voor eiken 
op.?egeven abonné) ontvangt, om er de 
pr11s van een gedenkboek mee te kunnen 
betalen. 
"DEN VIJAND WEDERSTAAN" wordt het 
bezit van ELX, die ten minste 25 abon
né·s aanbrengt. (Desgewenst kan men 
o?k een ander boek van gelijke prijs 
kiezen). 
'Een OMSLAG VOOR "DE ZWERVER" Is 
de extra prijs voor ieder, die 10 abonaé's 
opgeeft. 
Doch daarenboven ontvangt men voor 
ELKEN aangebrachten abonné een 
WAARDE-COUPON VAN / 0.50, met dien 
verstande, dat voor den eersten aange· 
brachten abonné een fotomapje van de 
Landdag-Zeist 1916 beschikbaar is en 
waarde-coupons eerst bij het aanbren· 
gen van TWEE abonaé's worden ver· 
strekt. 
Schematisch voorgesteld, gelden dus de 
volgende voordelen: 

1 abonné: foto-mapje landdag Zeist '46. 
2 abonné's: 2 coupons à / 0.50. 
3 abonnc'. 's: 3 coupons à / 0.50 enz. 

10 abonné's: to coupons à / 0.50 en om· 
slag voor "De Zwerver". 
25 abonné's: 25 coupons à / 0.50 en "Den 
Vijand Wederstaan". 
De coupons vertegenwoordigen dus een 
waarde van / 0.50 en kunnen t.z.t. dienst 
doen voor aankoop van ons gedenkboek. 
Het bedrag van de bonnen, die eventueel 
boven de verkoopsprijs van het gedenk· 
boek worden verdiend, wordt contant be· 
taald. 

Aan de administratie van "De 
Zwerver", Nic. Witsenstraat 21• 

Amatt>rdam - Tel. 44566 - 44102 
Giro no. 109588 

Zendt mij, Ie beginnen met het no. van---··-· ................... ·-···-· ................... -..... elke week--·---

proefexemplaren vaa het weekblad "DeZwerver". 

Kaam.: ···-···· .......... H•0·-·-0••--•uo _ _... ... .. .... .._ ...... __ un••·-······-···•·• .. •••••••-.................... ----·---·-·-.. ····· .. --.......... .. 
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Il at Tjeerd Pannekoek eerst nu in ,.De Zwer
ver" speciaal wordt herdacht is eigenlijk een 
aanklacht tegen zijn vrienden en dan ook te
gen mijzelf, die zeer nauw met hem samen
werkte en geruime tijd de gevangenschap met 
hem deelde. 
Is hel in wezen niet een symptoom, door ieder 
in ons eigen leven te constateren, dat we, ook 
na de bevrijding, meer zouden hebben willen 
doen, dan we gedaan hebben? 
Er is niet zo heel veel van gekomen, van onze 
afspraken, elkaar op te zoeken, als we terug 
zouden keren, en de familie op te zoeken, als 
ons leven io concentratiekamp-ellende zou on
dergaan. 
Het "leven" heeft na onze terugkeer, of als we 
voor gevangenschap bewaard werden, direct 
op de bevrijdingsdag, al onze tijd en al onze 
krachten gevraagd. 
Af en toe spraken we met onze vrienden of 
met hun nagelaten familieleden. We organi
seerden reünies. Zelfs Nationale Herdenkings
dagen worden gehouden. Ab we maar niet me
nen, dat we daarmee klaar zijn. Van ons aller> 
wordt persoonlijk contact gevraard, omclat 
onze relaties in de oorlogstijd zo persoonlijk 
waren. Ik realiseer me, dat ik niet schrijf om 
het werk van ons allen in onze Stichting 1940-
'45 te stimuleren. Andere kolommen zijn daar
voor speciaal gereserveerd. Doch de gedach
ten, die ik bovén neerschrijf, drongen zich aan 
me op, deze Zondagmorgen in April, de eerste 
na Pasen, Anno Domini 1!147. Er is reden ge
noeg geweest, aan Pannekoek te denken in de 
afgelopen tijd. 

Tjeerd Pannekoek. 

In 1935 ontmoette ik dezen man het eerst in 
zijn buis in de Moesstraat in Groningen. Het 
waren de crisisjaren met hun werkloosheid. 
Pannekoek was Calvinist, was Christen, dus 
"een man van verzet"; verzet immers is niet 
gebonden aan overschrijding van landsgrenzen 
door buren met vijandige bedoelingen. 
De strijd voor Kerk, Staat en Maatschappij 
was in hem als het ware vlees en bloed ge
worden. 
Hijzelf, voortgekomen uit de landarbeiders
stand, kende de strijd tegen de sociale onrecht
vaardigheid en hel is niet te verwonderen, dat 
deze militante figuur een belangrijke plaats 
innam in de Nederlandse Christtlijke Land
arbcidersbond. Hoe kon hij vertcdlcn van de 
periode in de veenkoloniën van Z.O.-Drentel 
Kruisvaarder was hij, daar en later in de pro
vincie Groningen en weer tijdens de bezetting. 
De strijd werd door Pannekoek niet alleen ge
voerd om zijn landarbeiders te organiseren. 
Mede als lid van de Prov. Staten van Gronin
gen wist hij op te komen voor sociaal recht. 
I n 19.35 ontmoette ik Pannekoek voor het eerst. 
Dat was in de tijd van de kampen voor jeug
dige werklozen. ln het werk daarvoor nam 
Pannekoek weer zijn plaats in, hij ontliep im
men nooit de verzetsstrijd, toen gericht te
gen de ledigheid, die des duivels oorkussen is. 
In April 1936 verliet ik Groningen, en keerde 
in April 1940 terug. Op 26 December 1942 
werd in Groningen de provinciale afd. van de 
"Organisatie Frits de Zwerver" opgericht door 
"Karel van Kampen", die in Aug. 1944 in 
Vught werd gefusilleerd. Een der eerste Zon
dagen van Maart 1943 na de morgenkerkdienst 
sprak ik, na een tip, Pannekoek opnieuw bij 
hem thuis, Beroouilleplein 4. Wat had deze 
man 'n relaties! ln de "opgeheven" A.R.-partij, 
in het "opgeheven" Chr. Nat. Vakverbond! 
Wat kreeg hij veel aanvragen om hulp te ver
lenen li.an candidaat-onderduikers. Maar hij 
wachtte hun komst niet af. Met o.a. Ir. E. i.:. 
Drenth en H. Hendriks, beiden in Duitsland 
gebleven, waren juist toen 119 jongens "onder 
handen" genomen, die opgeroepen waren voor 
de "Arbeidsdienst". Pannekoek was verzets
man. Het gaat er hier niet om, /we en waar 
hij de strijd tegen het Nationaal-Socialisme 
voerde, belangrijk is, dal hij nooit kamp gaf. 
Waarom Pannekoek "trouw tot in den dood" 
vocht, is na het voorgaande wel duidelijk. 
Daarom zijn wij zeer dankbaar, dat wij met 
,.Nap" (de eerste drie letters van zijn naam 
ia omgekeerde volgorde) mochten werken. 
En dankbaar ben ik, dat ik met hem in dezelf
de gevangenis was, met hem de reis naar 
Vught maakte en de tocht naar Dachau, met 
hem daar op Block 17 en 22 was ingedeeld. 
Van onze organisatie was ik de eerste, die 
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werd gearresteerd. op 28 Octoher 194.'l. Pan
nekoek was de tweede; op Zonda,: 28 Novem
ber kwam dezelfde bc:wakcr, dtt~ mij de ec1 ste 
dag in de cel een half pond boter en een kwart 
Edammer bracht, vertellen, dat 's nachts Pan
nekoek met zijn gezin was binnengebracht. 
Welke gedachten door mijn hoofd 1.ijn gegaan 
weet ik niet. Wel weet ik, dat "Nap" in de 
donkere cel kwam, die 8 dagen mijn verblijf 
was geweest en ik wist, wat dat betekende. 
Wel weet ik, dat op 7 December "Herr Lchn
hof" in mijn cel (nr. 41, bovenste étage) weer 

.eens "op bezoek" kwam en ook de vraag stel
de: ,.Kennen Sic Pannekock?" Dat 's middags 
de "J lollander" Kramer de vraag herhaalde. 
Wel weet ik, dat "Nap" veel later van het 
Scholtenshuis werd gehaald en maar niet te
rugkwam, dezelfde dag niet en volgende dagen 
niet. 
Ik wist alleen, wat enkele uren "Vernehmung" 
door de SD was. 
Na JO dagen was "Nap" terug. Jk herinner 
me, dat hij later vertelde, hoe hij Lehnhof tot 
zwijgen in_ meerdere talen had gebracht, sim
pel door de vraag: .,Is dàt nu jullie "Kultur"?" 
De bevolking van het Huis van Bewaring was 
inmiddels sterk gewijzigd. Talrijke relaties van 
ons waren "lotgenoten" geworden. 
De groep "Ir. Drenth, Hendriks, Uiterwijk", 
die het zeer, zeer zwaar had en die wij later 
in Vught weer ontmoetten en nagenoeg geheel 
"bleef". De groep van .,de lijst", waar de 
rayon-leider "Gerrit Bos" bij was en zijn va
der en zoveel hPkenclcn. 
Dan Marten Lijnema, Albert Y. d. Ziel, bei
den dood. 
In Februari werd ik op Zaal D. geplaatst. 
Daar waren o.a. Harry Boitcn co Dick Booo
st ra, beiden dood. 
Op 9 Maart kwam de dienstdoende chef op 
onze zaal om mij te feliciteren, dat ik de vol
gende dag naar Vught zou gaan, met o.a. Har
ry en Pannekoek. Op JO Maart waren we met 
zijn elven in totaal voor transport, waaronder 
3 dames van de vrouwenafdeling en Opa Wes
scls uil Emmercompascuum, 76 jaar oud. we
~ens jodenhulp gearresteerd. Vanuit Vught 
werd hij vrij spoedig "entlassen··. Ook Dr. 
Schmidt Marlissa uit Veendam. In Assen kre
gen wc een 12e, uit Sexbierum overgebleven 
van een proces, waarin doodvonnissen waren 
gevallen. 
Ik zie het nog, JO Maart !9'44. de uittocht na 
de verzameling bij het administratieve gedeel
te, twee aan twee geboeid. 
Daar zag ik Pannekock weer, die met zijn ge
boeide band de mijne n.im, stiekum. en fluis
terde: ,.Hoe is 't, jong?'' .,Best". Wie waren 
er al niet op het perron! Zelfs Lehnhof, de 
briesende, deed ons uitgeleide. Wat een goe
de gaven we genoten hebben! Ds. Douma (,.De 
Groot") was er ook. Nu is hi_j dood. Zijn laat
ste preek werd gehouden in Emmercompas
cuum op 19 Maart 19H, .,Vervolgd om der 
Gerechtigheid wil". 
Pannekoek werd in Vught ziek en op Zaterdag 
8 April, tussen Goede Vrijdag en Pasen, bracht 
ik hem naar het Revier, waar Dr. Drost hem 
onder zijn hoede nam. Ik verloor mijn slaap
genoot. We sliepen helemaal aan het eind 
van de eerste rij bedden in Block 20/1. Maar 
hij herstelde en half Mei werd Pannekoek. uit 

het Revier ontslagen, verzwakt na de long
ontsteking. 1 
Toen gingen er geruchten rond over transpor
ten naar Borkum en Norderney. 
Op 24 Mei kwam "het". Na het appèl volgde 
niet het "Arbeitskommando formieren". Alles 
moest naar de keukenzijde van de "Lager
strasze". Hoge SS-officieren verschenen, het 
afroepen begon . .,Zou ik er bij zijn?" was de 
vraag van iedereen. Er werd afscheid geno
men van vele vrienden. Pannekoek en ik kwa
men ook aan de beurt voor den "Schreibstube
kommandant. We bleven bij elkaar. Het getal 
groeide tot ongeveer 800. De gehele dag duurde 
de bedoening, toen gingen we naar de trein, 
met onbekende bestemming, 800 "Schutzhäft
lingen-bis-auf-Weiteres". 
De poorten van Dachau openden zich, in de 
avond van D.5 Mei heel anders weliswaar, dan 
in Kottern, als er een "Kommando" uit het 
.,Lager" het fabrieksterrein "Altbau" opmar
cheerde onder het zingen van "In naam van 
Oranje doe open de poort". 
Tussen 25 Mei en Koltcrn ligt Dachau met 
Quarantaine-Block 17, ruim 3 weken, met de 
uren buiten van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat geïsoleerd tussen barak 15 en 17 en prik
keldraad, zonder werk, met de vele gesprek
ken, magorka rokende en zonnebaden<l, met 
het bericht van "de" invasie op 6 Juni. 
Gesprekken over "na de bevrijding" en over 
de toekomst van Nederland. Hoe leerzaam wa
ren de geschiedenissen over de Christelijke vak
beweging, over de Christelijke politiek en over 
het Christelijk verzet-van-de-bezettingstijd, die 
Pannckoek wist te vertellen. 
Maar het quarantaine-leven eindigde en op 
Block, 2,~ kregen we meer bewegingsvrijheid en 
,,Appel . 
Pannekoek werd weer ziek en kwam in het Re
vier. Mrt ruim 100 Hollanders gingen wU naar 
het "S.S. Arbeitslager Kottern bei Kemplen im 
Allgau", aan de bovenloop van de lllcr, nadat 
reeds een aanzienlijk aantal vrienden naar Al
lach was vertrokken. 
Onze wegen waren uit elkaar gegaan. Ik mocht 
de bevrijding meemaken op 27 April 1945. na
dat Gen. Patton de Donau was overgestoken 
en wel langs de lller en dus in Z.O. richting 
naar Oostenrijk doorstootte. 

Terug in Groningen op l Juni vernam ik 
van het heengaan van vele vrienden en van 
de onzekerheid over anderen. 
Nu, na 2 jaar, is het een lange, lange verlies
lijst geworden van bekenden, onbekenden, be
kenden van onze "Beurs", uit Meppel. uit de 
stad en de provincie Groningen, uit gevange
nis en kampen, onbekenden uit ons vaderland, 
uit Indië en uit alle landen der wereld. 
Straks op .3 Mei is het onze Dodendag en op 
5 Mei de dag der levenden. Op Pasen. toen 
ik dit schreef, vierden we het herdenkings
feest van de aa,,~ang van het nieuwe leven, 
terwijl de dood geen angst meer aanjaagt, 
want onze Heer Jezus Christus heeft dood 
en hel overwonnen. 
"Wie in het geloof op Jezus ziet. die vreest 
voor dood en helle niet". Met Jezus Christu> 
streed en leed en stierf Tjeerd Pannekoà en 
hij heeft volhard tot het einde, zeker van de 
belofte, de eerkroon weg te dragen. 
Pannekoek, een Christen, verzetsman hij <Ic 
gratie Gods, heel zijn leven lang, bond het ona 
op het hart, Christus te volgen. 
En deze Heer, die Pannekoek riep en tol Zich 
riep, roept ons vandaag en laat ons hier op 
aarde, om het Godsrijk te bouwen, het Hemel
se Ri_jk van vrede en recht. 
Welaan dan vrienden, om Gods Wil -' Mei 
doden<iag en 5 Mei dag der levenden, want 
op 4 Mei is het Zondag, Ie dag der week, dag 
der opstanding. 
Welaan dan vrienden, om Gods Wil samen 
de schouders onder "Nederland Anno Domini 
1947", tot het einde toe voor vrede en recht, 
tegen hebzucht, eigenbaat en vuil gewin. 

Huis v. Bew. Nr. 1085 
Vught Nr. 9558 
Dachau Nr. 68959 

Noot. 

De Redactie heeft gemeend ditmaal slechts 
één ln Memoriam te plaatsen, .omdat hierin 
ook meer algemene gegevens verwerkt zijn, 
waarin onze lezera belang zullen stellen en 
het de redactie niet juist voorkwam, deze 
regcvcns afzonderlijk te plaatsen. 
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Secr.: J. WIELINGA, Taco Mesdagstr . 6, Groningen 

DB GBSCHIBDBNIS OER CAMPAGNIB. 6 (Oao). 
Na de bevrijding van Europa was het voor on:e Comp. 
een tijd van afwachten op haar nieuwe butemming. De 
patrouilletochten hadden geen zin meer en de nu vrijge
komen tijd wud besteed aan uerciUe t.n wapenth.e:orie. 
Oadtt ons warf!n gelukkig e_nkde onderofficieren van 1910. 
zodat deze knapen de instructie ter band konden nemen. 
Met veel tlan werd alles door de manschappen uitgevoerd, 
maar al spoedig reien er moeilijkheden. De meesten had
den ma.w één paar schoenen, want tijdens de bezetting 
was ieder op dat punt steeds achteruit gegaan. 
Dan was er de ffoancièle regeling. Zelf had lk bijv. f 50.
gekregen in afwachting van een definitieve regeling, Na 
5 weken bad ik er echter nog niets bij gekregen, hetgeen 
hier op neer komt. dat mijn vrouw dus rond moeJt komen 
met f 50.- in 1 weken. Hier ging f 30.- aan huur af 
e.n aodere -noodzakelijke lasten; waardoor er practisch nitt-8 
ovtrbleef om van te leven en mijn vrouw genoodzaakt 
werd er :elf bij te gaan werken I Maar er waren lieden, 
die t-r oog erger aan toe wann en jn het geheel nog geen 
cent hadden ge:ien. 
Is het wonder, dat onder zulke omstandigheden de onte• 
vrcdenbeld groeide? En dat er gezocht werd naar de 
oonaak van dit alles? 
Ondanks dat aUes bied de g•••t en kameraadschap onder, 
liog goed. We trachten elkander steed• te helpen en e.Jl:aar 
van het nodige te voorzien. Door de om.gang met de Cana~ 
de:e.n waren velen in het bezit gekomen van een u..nlform
broek. battlediess of hemd. terwijl er enkele van die ge• 
luk.kigen waren, dfe een compleet uniform wisten te be.macb.
tlgen. Het was voor de CanadezeD da.n vaak al te oud. 
maar wij konden die afgedragen kleding nog best gebruiken. 
Lag er ou tén riek te bed, dan profiteerde een ande.t daar 
gauw van om één of ander kledingstuk te lenen. Zelf 
leende ik mijn broek eens uit aan iemand, dit wel In het 
bezit van een hemd en battledress was, maar geen broek 
bad. De pcuoon in kwestie was dikker dan ik en bij een 
oefening scheurde de broek van onder tot boven. Nu zaten 
we samen zonder pantalon, Een goede fee, in de geda&Dte 
van Mevr. Oijksttrbuls, werd ln de arm genomen en :Ij 
herstelde ons kledingstuk weer. Maar hiermee was het 
hek van de dam. Geregeld kwamen de jongens thans bij 
haar en aan deze dame hebben wij te danken gehad, dat 
wij er zo behoorlijk mogelijk blj liepl!n. Kledingstukken. 
door Canadezen afgedankt. wist :IJ tot Iets draagbaau te 
rnaken. Ook i.s het ce.n.s gebeurd, dat fén onzer naat een 
btuiloft moest. Hij was nu al i weken .in de Ie Comp. 
Stoottroepen. Vooral dat woord "Stoottroepen" klonk voor 
de buitenstaandus geweldig en de buitenstaanders dachten 
natuurlijk. dat die "Stoottroepen" wel goed in de spullen 
:ouden zitten. En wij wilden onze mjstre niet naar buiten 
laten merken en de_ bruilofstgast moest toch zo goed moge• 
lijk voor de dag ku11nen komen. 0115 kreeg hJJ een 
broek van Jan, een hemd van Piet, een battledress van 
Oouwe, schoenen van Albert, en aangezien bij :elf In het 
bedt von een baret wa•. kon hij als geuollormd soldaat ter 
bruiloft gaan. 
Deze voorbeelden zijn enkele uit vele. Nogmaals, ls htt 
wonder. dat onder dergelijke omstandigheden de ontevre• 
denht!d groeidt? 
BIJ dit ollu komt ook oog, dat er achter de schermen 
ond"-< de hoge hucn dik .. gepolltiû.t" werd. Een fdt was. 
dat het niet "boterde" ~ij de heren onderllag. En zo l• 
het dan tenslotte zover gekomen, dat de comp. een daad 
gedaan heelt, die oodet de gegeven omstandigheden aJlu. 
:ins te begrijpen ls. maar die ia mllllalr opzicht absoluut 
fout ,s geweest. 
Maat dat zagen de me,c:stco toen nog niet in. 950/4 bad van 
m.Jlitaire tucht geen kaas gegeten. Wc waren nog teveel 
burger. Daarbij komt nog, dat de be=etting van ons een 
soort vrijbuiters had gemaakt. Iets wat je In een paar 
weken niet van Je afschudt, Noem daarbij de :eer ge• 
brekkige voorlichting, die we kregen, <!an is de maat vol. 
Het gevol9 was, dat er zich een groep vormde, die dat 
zaakje wel eens even op zou knappen en alles wat sebed 
leek. rtc.ht zou zetten en niet zou schroroe.n. zo nodig. de 
band In eigen bo"zem tt steken en de volgens ben ver
antwoordelijke heren eens even aan de tand zou voelen. 
Op een nacht kwam de Comdt. de Groepscomdtn. wekken, 
die op hun beurt een aantal manschappen In hun dromen 
noorden. Vlug moesten zij zich aankleden en plaats nemen 
in een auto. volledig uHgeru.st met ste.n en geweer, Ot 
achterblijvenden werd opdracht gegeven, dat bij een even• 
tuele actie van bulten af. onder alle omstandigheden en 
met alle b"chikbare middelen tot dt verdediging moest 
worden overgegaan. Later bleek. dat van een schuur e.ea. soort 
vesting was gemaakt. Gelukkig Is het niet ZI))''" gekomen, 
dat van de vesting gebruik moest worden gemaakt. 
De auto was vertrokken uit Zijldijk en te Godlinze werd 
halt gehouden. waar ook een aantal strijders uit Spijk 
aanwezig was. Het was eco gezcll!ge boel, er stond een 
tafel klaar met een goed ontbijt, er werd gepraat eo na• 
tuurlijk ook gerongen. Na goed gegeten te hebben stapte 
het geze.lschap in de auto· s . tn vertrok in de richting 
Groningen. 
De door Oeutz genomen foto op de reünie wordt toeg•· 
:ondeo na ontvangst van 25 et. aan postzegels aan het 
secretariaat. Aan J. A, Mathezlng en O. Wind delen we 
u,ee, dat :ij hun 6 foto's spoedig toeguonden krijgen. Zij. 
die nog in aanmerking wensen te komen voor die 6 foto's, 
welke op 8 Aug. 1916 genomen :ijn (laatste appèl en defilé 
met de brtncatticrs, kunnen deze nog kriJQ'-Q na toe" 
:eadlng van f 1.10. 

Stille tocht naar de 
Erebegraafplaats te Bloemendaal 

Om degenen, die in de strijd tegen de Duitsers 
han leven gaven, te eren, organiseert de Vereni
ging Oud-Illegale Werkers Bloemendaal op Za
terdagavond 3 Mei a.s. een stille tocht naar de 
Erebegraafplaats aan de Zeeweg te Bloemendaal, 
waaraan door ieder kan worden deelgenomen. De 
nabestaanden van hen, die op de Erebegraaf
plaats hun laatste rustplaats hebben gevonden, 
zullen in de stoet een ereplaats innemen. Het ver
trek is bepaald op kwart over zeven n.m. vanaf 
het gebouw van Publieke Werken aan de Zeeweg. 
Na het vertrek van de stoet zal de Zeeweg voor 
alle verkeer geslottn zijn, zodat men verzocht 
wordt om zeven uur n.m. aanwezig te zijn. 

~ 
INUCETINGEN VERSCJIAFFEN ? 

) .,,,, . 
H 7 Bertus Marie Collettc, geb 

26 April 1925 te Rotter
dam, beroep automonteur, 
lengte l. 70 M. Donker 
uiterlijk, bruine ogen, 
woonde Geervlietstr. 40 A, 
Rotterdam, op 10 Novem
ber 1944 gevorderd, van 
1 December 1944 tot 2 
Februari 1945 in het con- 1 

centr.atiekamp Amersfoort 
gevangen gezeten. Daar
na op transport gesteld 
naar Neuengamme (D.). 
V6lgens het Roode Kruis moet bij daar tot 3 
Maart 1945 in een ziekenhuis verpleegd zijn. 
Vandaar op transport gesteld naar Berlijn en 
het laatst gezien in Sneidemüll (Polen). Ver
der niets meer van hem vernomen. 

,,BRAND " 
Op het laatste moment konden WtJ tn ons vorig 
nummer no~ mededeling doen van een binnenbrand 
op het adres van onze administratie. 
De hoop,. in die publicatie uitgesproken, dat de ge
volgen met zo ernstig zouden zijn, is bewaarheid 
geworden. 
De voornaamste administratieve gegevens zijn ge
spaar? gebleven en we kunnen ons gelukkig prij
zen onze lezers mede te delen, dat zonder noe
menswaardige stagnatie ons werk voortaan op ons 
CB-adres (Nic. Witsenstr. 21) zal voortgaan. 
Ook de verzending en alles wat aan de normale 
gang van zaken bij een weekblad is verbonden, 
heeft geen enkele stagnatie ondervonden en "De 
Zwerver" lag deze week weer op normale tijd in 
elks brievenbus. · 
Wij zijn dan ook zo vrij voor enige kleine stagna
ties de clementie van onze lezers in te roepen. 
De kwitanties voor het 2e kwartaal zullen enige 
dagen later aangeboden worden dan de bedoeling 
was en zo zijn er nog enkele kleine stagnaties, 
waarvan de brand oorzaak 1s. Onze correspondentie 
bijvoorbeeld, is niet meer in tact. 
Bij eventuele lacunes weet u derhalve, waar
uit deze voortkomen. 
Vertrouwt U er evenwel op, dat ze weinig zullen 
voorkomen! 
Verder verzoeken wij hort, die ons kort voor Maan
dag 14 April hebben geschreven en nog geen ant· 
woord ontvingen of geen resultaat hebben gem<:1 ki, 
dit schrijven te herhalen, opdat wij het alsnog kun
nen behandelen. Er z~in o.a. nieuwe abonné's 01.Jge
geven, die oog niet door ons genoteerd waren en 
waarvaa de gegevens verloren gegaan zijn. 
Ook zijn er een aantal postwissels verbrand, die 
juist ontvangen waren. Wij weten niet, van wie 
deze postwissels afkomstig zUn en kunnen àus de 
betalingen niet verantwoorden. U kunt dit zelf 
welllicht nog nagaan. Het zijn de postwissels, die 
Vrijdag 11, Zaterdag 12 en Maandag 14 April bij 
ons binnen gekomen z~jn. Wilt U ons even een be
richtje sturen, als de Uwe daarbU kan zijn? 
Wij roepen tenslotte Uw clementie in voor abui
zen, die wij misschien zullen maken ten aanzit>n van 
betalingen of andere zaken, waarvan gegevens 
verloren gegaan zijn, en Uw hulp om weer in het 
bezit van deze gegevens te komen. U wilt ons dus 
wel op eventuele fouten attent maken, opdat c-oze 
administratie binnen korte tijd weer geheel op 
orde is. 
Uw medewerking stellen wij op hoge prijs. 

ONS l!NIG ADRES LUIDT: 
Nlc. Wllsenstraat 21, tel. 44566•44102 
Giro 109588 

STICHTING 1940-1945. 

Op de Nationale Feestdag, 5 Mei a.s., zal om 
8 uur in het Concertgebouw te Amsterdam ten 
bate van de "Stichting Herstellingsoorden voor 
Oud-Illegale Werkers" een grote feestelijke bij
eenkomst worden gehouden voor oud-illegale 
werkers. 

Door Minister W. Drees zal het woord wor· 
den gevoerd. 

Belangelor,c medewerking van het Concertg<:· 
bouworkest onder leiding van Eduard van Bei· 
num, het Amsterdamse Toonkunst-Koor en ver
schillende bekende solisten. 

Na afloop gelegenheid tot ontmoeting van 
oucl-verzet~"'rienden in de foyer van het Con
ccrtgebou\-r. 

Plaatsen ad f 4.- kwmen, vergezeld van een 
postwissel, vóór 31- April a.s. aan het Kantoor 
van de Stichting. Oosteindc 13 te Amsterdam 
worden betaald. 

ADVERTENTIES 
FAMILIE-ADVERTENTIES 

(pri/3 f 0.10 p. m.m;) 

PIETER MOSTERT 
en 

HILDA BEEN 

hebben de eer, U mede namens wederzUdse Ouden; 
kennis te geven van hun huwelijk, waarvan de Tel
trekking zal plaats hebben D.V. op Maandag- 28 
April a.s., des middags I uur ten stadhuize te 
Utrecht. 

Kerkelijkt> bevestiging te 
We!Eerw. Heer Ds. D. J. 
Herv. Predikant te Utrecht, 
Utrecht, 8 April 1947. 
Croeselaan 211 bis. 
Mauritsstraat 121. 

1.45 uur, door 
B. Groenewegen, 
in de Jacobikerk. 

Toekomstig adres: Croeselaan 209 bis. 

dca 
Ned. 

Met grote blUdschap en dankbaarheid aan God gcvC11 
de Heer en Mevrouw Kroeze-Kuntz (ZH-D-W3) 
U kennis van de geboorte van hun dochter 

JOYCE COLY. 

Vreeswijkstraat 169. 
12 April 1947. 
's-Gravenhage. 
Tiidel~jk: Emmaklinick, Parkweg. 

Met dank aan God geven wij kennis van de ce
boorte van onze dochter 

ANNEKE 
(Anna Frederika) 

De dankbare Ouden.: 
P. W. HORDJJK 
A. F. HORDIJK-BOER. 

's-GRA VENHAGE, 15 April 1947. 

Thorbeckclaan 623. 

Dankbaar en blij berichten WIJ U de geboorte v110 

onzen tweeden zoon 
ALBERT 

A. WOLTING 
J. H. WOL TING-DENINC:. 

Paasmorgcn 1947. 
Villa "Stefan", Davos-Platz. 

Psalm 68 vers 10 (berijmd). 

In een massagraf op de Waaldorpervlakte werd 
het stoffelijk overschot gevonden van onzen ge
liefden PlcegzoQn en Verloofde, 

VILMOS OBERMEJJER, 
Cand. v.i. 

(Victor de Vries) 

Hij werd 12-10-1944 gevangen genomen en op 
28-10-l 944 (op de leeftijd van 29 jaar) gefusil
leerd. 

G. DREIJER 
M. H. DREIJER-VREELING 
MIES VAN NES. 

's-GRAVENHAGE, 18 April 1947 
Lijsterbesstraat 129. 

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN 
(prij# f 0./0 p. m.m;) 

Gevraagd een Vertegenwoordiger voor lampenkappen 
en verlichting. 
Salaris nader overeen te komen. 
Persoonlijke aanmelding van Gelder, Graaf Flori~
straat 8 hs., Amsterdam. 

Jonge man, met vele jaren kantoorervaring, zoekt 
een betrekking als Boekhouder in gezonde omgeving 
in Gelderland of Utrecht, daar verandering van 
lucht zeer gewenst is. Gaarne brieven onder no. 215 
Bureau van dit blad. 

DIVERSEN 

Oud-illegaal werker zoekt in de emgeviog van 
Utrecht een stukje jachtterrein, liefst met ecndentrck. 
Brieven met opgave van pachtprijs onder No. 211 
aan het Bureau van dit blad. 

....: 




