
.,. 

No. 49 
Je JAARGANG 

Weekblad der GOIWN 
en LO.-LKP.-Stichting. 

5 December 194? 

ERGERLIJKE NALATIGHEID 
In d, b<utting"jd boot< d, v<,u•b,w<qing bij ,,;, 

plannen, om aan de politieke gevangenen verlichting 
te verschaffen, herhaaldelijk op een muur. Het was 
te gevaarlijk voor ons Rode Kruis in Den Haag. 
Welnu, hoe gevaarlijk het ook mocht zijn, mannen 
als Bertus. Jacques, Arie en anderen wisten tezamen 
met .,Tante" de kranten te bereiken. eer~t in Neoer
land, later zelfs in Duitsland. Duizenden kilo's voed
sel zijn langs slinkse wegen de honger van onze 
ge·vangen vrienden komen stillen. Eerst later Is het 
Rode Kruis voor koeriersdiensten in de voedselvoor
ziening gebruikt door de LKP. Maar er was en bleef 
reden om ernstig te twijfelen aan <Ie daadkracht, 
waarmee deze dienst zijn meest eigenlijke plicht ver
vulde. Op deze illegale voedselvoorziening zullen wij 
spoedig terugkomen. Naast de wankelmoedigheid van 
het Nederlandse Rode Kruis, bleek ons na de bevrij
ding, dat ook de Londense afdeling van het N.R.K. 
en enkele verantwoordelijke ambtenaren ernstig in 
gebreke waren gebleven. 
De GAC heeft vlak na de bevrijding aangedrongen 
op een onderzoek, terzake van deze en dergelijke 
feiten. Het Nederlandse Rode Kruis nam dit initiatief 
over en verzocht de GAC namen te noemen voor 
een Commissie van onderzo.?k. 
Het rapport, uitgebracht door deze zg ... Pakketten
commlssie", meer officieel genoemd "Commissie van 
onderzoek inzake het verstrekken van pakketten door 
het Rode Kruis en andere instanties aan Nederlandse 
politieke gev angenen in het buitenland gedurende de 
be:zetting.sjaren alsmede in2:<1ke het_ evacuëren van 
Nederlandse gevangenen kort voor en na het einde 
van de oorlog" is nu eindelijk voor publicatie vrijge
geven, nadat het ruim twee maanden geleden werd 
aangeboden aan het Hoofdbestuur van het Rode 
Krui~. 
Het :zal Gnze lezers bekend zijn, dat er vooral in de 
dagbladpers, waarheen door indiscreties van bepaal" 

,_ de zijde een gedeelte van de inhoud van het rapport 
voor tijdig was doorgesijpeld, reeds krachtig is aan
geslagen op het uitblijven van de officiële publicatie 
en zulks niet ten onrechte. Het Nederlandse volk heeft 
er het volste recht op te weten wat door de daarvoor 
verantwoordelijke instanties of personen gedurende 
de oorlog in het belang van de militaire en civiele 
gevangenen is gedaan of njet gedaan. 
Zelfs als daardoor een aantal nog steeds op het kus
sen tronende autoriteiten in hun niet geheel smetteloos 
hemd worden gezet. 
Juist omdat zulks, getuige het rapport, het geval Is, 
dient het Nederlandse volk te weten, opdat alsnog 
naar de mate van hun schuld met de verantwoorde
lijke personen kan worden gehandeld, want deze lie
den betekenen, zeker op hoge posten, nog steeds een 
gevaar voor onze samenleving. 
En nu het rapport zelf. 
Wij hebben dit uit bijna 150 gestencilde foliovellen 
bestaande document (bijlagen inbegrepen) met klim
mende verontwaardiging gelezen en toen wij tenslotte 
de laatste bladzijde omsloegen, hebben wij ons heel 
serieus afgevraagd waar de "afdeling buitenland" 
van ons staatsbestel, met Londen tot centrum eigen
lijk de euvele moed vandaan heeft gehaald om onze 
mensen via radio en pers, nu eens in vleiende, dan 
weer in "mannelijke" taal aan te moedigen tot het 
verzet, tot het offer ten dode toe (voor de eer van 
het vaderland) om hen daarna, wanneer woorden 
voor daden plaats dienden te maken, gaar te laten 
koken in het sop van bureaucratie en formalisme. 
Wij hebben ons afgevraagd hoe zulke uit het rapport 
blijkende, ten hemelschrelende misstanden hebben 
kunnen voortwoekeren bij de gratie van mensen, die 
U en wij voor de oorlog, zo wij ze kenden, eerbiedig 
plachten te groeten met de hoed in de hand en die 
U en wij zelfs na de bevrijding weer op dezelfde wijze 
zouden hebben begroet, ware het niet, dat bovenge
noemd rapport en soortgelijke rapporten ons hart 
niet met een naar de oude rebellie zwemende ver
ontwaardiging hadden vervuld, 
Ja, wij hebben ons zelfs afgevraagd. wat zwaarder 
op de justitionele waagschaal zou hebben gewogen: 
de bestialiteiten van het nazi-gebroed ( tenslotte onze 
vijand) of de ergerlijke nalatigheid van sommlge ge
durende de oorlogsjaren in Vrij Nederland vegete• 

Na de oorlog werd uit verhalen van gerepa
trieerden bekend, dat Nederlandse politieke 
gevangenen tijdens hun verblijf in Duit~e ge
vangenschap, in vergelijking met gevangenen 
van vele andere nationaliteiten op uiterst 
schrale wijze waren voorzien van Rode Kruis 
pakketten, wat tot gevolg zou hebben gehad, 
dat duizenden het leven hebben verloren, die 
bij een wat ruimere voorziening van pakketten 
waarschijnlijk het leven zouden hebben kunnen 
behouden. 
1n een harer belangrijkste conclusies zegt de 
comissie, die deze zaken onderzocht heeft, van 
oordeel te zijn, dat alle genoemde grotere en 
kleinere tekortkomingen vrijwel zijn terug te 
voeren tot een tekort aan initiatief, durf en 
fantasie en een teveel aan formalisme en 
bureaucratie, als gevolg waarvan duizenden 
Nederlanders het leven hebben verloren welke, 
naar menselijke berekening, bij tijdige hulp
verlening zouden zijn gered. 
Bewijzen voor deze uitspraak worden in het 
rapport aangevoerd. Wij volstaan in dit arti
kel slechts met zulks te constateren, aangezien 
wij door de voor dit nummer zeer late ont
vangst van het rapport helaas niet tot ver
melding dezer aangevoerde bewijzen in staaf 
waren. 
A.s. week komen wij echter nader op deze 
materie terug. 

rende, naar verschimmelde perkamenten riekende, 
ruziezoekende "ambtenaren", die, wanneer zij het 
gelaat naar het benarde vaderland wendden kroko
dillentranen weenden doch die zich. zodra ze zich 
onbespied waanden, een "gin" door het keelgat goten 
om zichzelf te feliciteren met het wel zeer geluk
kige toeval, dat ze het in dat ,.good old England" 
zo verdraaid goed hadden getroffen. 
Voor deze mensen, deze afschuwelijke, maar toch 
ook weer zo heel gewone mensen. schijnt de gruwe
lijkste oorlog aller eeuwen voorbij te zijn gegaan 
als een kalme regenmiddag op een vacantiedag. 
Wij staren enigszins verbijsterd op het rapport en 
begrijpen het niet. 
Wij lezen nog eens de namen over, dubbele namen 
zelfs namen van voorheen algemeen geachte en ge
ziene hoogwaardigheidsbekleders, die thans worden 
beschuldigd van fouten, ja van misdrijven (naar de 
geest der wet beoordeeld). waarvoor volwassen 
misdadigers zich de ogen uit het hoofd zouden scha
men. 
Is het dan mogelijk dat hemel en hel. goed en kwaad 
zo dicht aan elkaar grenzen in een mensenhart? 
Het is mogelijk, de bewijzen zijn er voor, doch ook 
zonder die •zouden wij het geloven. 
Maar het doet pijn, telkens wanneer wij worden 
geconfronteerd met de zonde in een mensenhart, want 
wij zouden nog zo graag een klein beetje vertrouwen 
in de waarde van de mens (in onszelf immers) willen 
behouden. 
Het doet pijn, omdat wij weten, dat een "zondeval" 
als waarvan in het rapport menig maal sprake is, te 
allen tijde en in iedereen voor kan komen, zolang 
er geen ander houvast is dan aan ons zelf. 
Laten wij eerlijk zijn, het doet pijn ook, omdat we 
in ons hart altijd nog een beetje hopen op de resul
taten van allerlei idealistische bewegingen als de 
U.N.O., gedragen door het humanistisch beginsel 
van het Handvest der Verenigde Volkeren. 
Nooit meer oorlog, het Js zo'n schoon ideaal, doch 
we moeten, met het voorbeeld in dit rapport voor 
ogen, afstand gaan doen van het vertrouwen in de 
zedelljke waarde van de mens, zelfs van het vertrou
wen In de zedelijke waarde van de "hoogstaande en 
algemeen geachte" mens, want hij heelt in zichzelf die 
waarde niet. 
Daarom willen wij, zelf mens, de schuldvraag. die 
in het rapport wordt gesteld, niet zond.er meer over 
nemen. In het rapport wordt In dit verband gewezen 
op vier or.ganen, t.w. 

Het Nederlandse Rode Kruis te 's Gravenhager 
Het Internationale Comité van het Rode Kruis 
te Genève; 
Het Londe11-Committee van het N.R.K. te 
Londen; 
De Nederlandse regering te Londen. 

WIJ ste-llen d " schuldvraag, OJCZien in het licht V.ä_n 
bovenstaande niet in de zin van het rapport mee, 
althans niet uit strafrechtelijke overwegingen (voor• 
:zover niet is gewezen op strafrechtelijke overtredin
gen). 
Slechts uit practische overwegingen willen wij de 
schuldvraag stellen, omdat wij het. zo als vanzelf 
spreekt, dringend nodig achten, dat die personen, wier 
gebreken en tekortkomingen op duidelijke en over
tuigende wijze in het licht werden gesteld. binnen da 
kortst mogelijke tijd, voorzover zulks nog niet Is 
geschied, worden ontheven van welke verantwoor
delijkheid vragende openbare post dan ook. 
Wij achten dat niet alleen nodig, wij eisen zulks 
van onze regering op grond van het bloed onzer 
gevallenen. dat over hun hoofden is gekomen. 
Een andere straf vragen wij niet voor deze mensen 
(alweer voor zover hen geen duidelijke en over
tuigende strafrechtelijke overtredingen kunnen wor• 
den ten Jaste gelegd), die het slachtoffer zijn gewor
den van hun eigen bloedeloze en krachteloze begin
selen. En wanneer wij dan uit practische overwegin
gen de schuldvraag stellen, dan zouden wij willen 
oordelen over personen. die in rechtstreeks verband 
zijn te brengen met de ernstige gebreken en tekort-
komingen, waarvan in het rapport gewag wordt 
gen1aakt. 
Dan gaat het niet op (zoals het rapport bier en daar 
doet) om de regering in Londen zonder meer àan
sprakelijk te stellen voor hetgeen een regerings-
commissaris in Lissabon naliet. , 
Dan gaat het niet op de toenmalige Minister van 
Sociale Zaken, de heer Van den Tempel, zonder 
meer ter verantwoording te roepen voor tckortkomJn
gen van een zijner ambtenaren. 
Evenmin als men thans Minister Beel of Minister 
Drees verantwoordelijk zou kunnen stellen voor frau
des, gepleegd door bv. een ambtenaar, betrokken 
bij de ouderdomsverzekering. 
Dat zou dwaasheid zijn, zelfs al betrof het een 
hoofdambtenaar. 
Wij horen, terwijl wij dit schrijven, reeds de ver
wijten op ons afkomen; wij horen ons reeds uitge
maakt voor Gerhrandianen, doch dat deert ons niet. 
Zeker, wij zien zeer wel de fouten, die ook een 
Gerbrandy en een Van den Tempel en ook de ganse 
Londeni.e- regering hebl,ffl 11emaakt. doch w:J wei..,e• 
ren de schuld van geeft niet welke Londense amb• 
tenaar afgewenteld te zien op de rug van ons toen• 
malige hoogste regeercollege. Dat is niet eerlijk, dat 
kan alleen worden geïnsinueerd door in troebel water 
vissende demagogen, 
Wil men schuldigen hebben, goed, maar dan ook 
diegenen, die rechsttreeks verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld voor gebleken· tekortkomingen. Be
perkt men zich niet tot die personen, dan stijft men 
de schuldigen in hun uit de bijlagell' toch reeds zo over
duidelijk blijkende afschuifsysteem. 
Laten wij ons echter niet te zeer in beslag doen 
nemen door het zoeken van zo veel mogelijk zonde· 
bokken, want wij komen er geen stap verder mee. 
Wagen wlj ons toch aan deze sport, laten wij dan 
niet vergeten af en toe onze hand in eigen boezem 
te steken. Komt die hand sc:hoon terug, welnu, ga dan 
gerust Uw gang. 
Doch indien niet, bedenk dan, dat het gebrek aan 
fantasie, durf en initiatief (waaraan de commissie de 
betrokkenen het eerst schuldig acht) een zeer ver
breide kwaal uit onze vooroorlogse tijd is geweest:. 
een kwaal waarmee zeer velen van ons waren be
hept, een kwaal, die werd gevoerd door de (alweer) 
verburgerlijkte en eigendupkelijke mentaliteit, die in 
die dagen heerste. 
Wanneer U het rapport in die z.in kunt lezen, zal 
het niet enkel negatieve resultaten hebben bewerk
stelligd, doch eveneens zeer waardevolle positieve 
resultaten. 

TOON. 



* IND IE 
D E Indische kwestie is voor de voJken 

hier en in Indië een moeras gewor
den. Steeds dieper geraken we erin. 

Er zit iets onontkoombaars, iets noodlot
tigs in dit aJles. Een onafwendbaarheid in 
ontwikkeling en afloop, waardoor op de 
gedenkwaardige datum van het stopzetten 
der politionele actie voorzegd kon worden, 
wat zich thans voltrekt. 
Daar was geen profetische blik voor nodig. 
De angstpolitiek jaagt een mens of een 
volk altijd van de ene dwangpositie in de 
andere en in feite drijft ze hem naar de 
ondergang, naar het zich boven de hoofden 
sluitend moeras. 
Zo langzamerhand staat er al heel wat op 
het punt om door het moeras verzwolgen 
te worden: Ons moreel, onze financiën, 
onze troepen, onze welvaart, onze good
will in Indië, ons gezag in Indië onder de 
bevolking, ons respect onder de volkeren, 
onze eer en ons roepingsbesef. Voor de 
volkeren in Indië, in ieder geval in de nog 
bezette gebieden, staat het er zo moge- . 
lijk nog slechter voor. Het nationaJistisch 
reveil wordt kapot gemaakt in de revolu
tiemolen, door corruptie en terreur; de 
baat onder de bevolking tussen goedwillen
den en corrupten, tussen ordelijken en ter
roristen neemt hand over hand toe. En ver
volgens verdwijnen daar langzaam maar 
zeker het moreel, de welvaart, de vrede, 
het geloof in Nederland, enz., in ons ge
meenschappelijk moeras. 
Dat moeras schijnt nog ongeveer het enige 
te zijn, wat we gemeenschappelijk l:ebben. 
Neen, toch niet. Daar is ook nog een Ame
rikaanse boot buiten de tei-ritoriale wate
ren, waarop we gemeenschappelijk zullen 
vergaderen. Onze souvereiniteit wordt im
mers slechts formeel in stand gehouden? 
De achtereenvolgende dwangposities, waar
in we zijn komen te verkeren, hebben we 
aan onszelf te danken. Niemand mag daar
over in twijfel verkeren. 
Van het begin af heeft men vergeten de 
revolutie, revolutie te noemen en daarnaar 
te handelen. En sinds een aantaJ maanden 
heeft men de vergissing in huis gehaald, 
om te denken, dat de souvereiniteit van 
Nederland alleen maar op papier behoeft 
te staan; dat zij in feite wel bij de Veilig
heidsraad mag berusten. Vandaar dat we 
nu op de neutraJe boot zullen gaan zitten 
en af mogen wachten, tot de commissie 
(noodzakelijkerwijze) tot het besluit zal 
komen, dat ze er ook geen gat in ziet. 
Soekarno wel, die ziet er aJlang een gat 
in. Hij heeft begrepen, \vat de revolutie is: 
zonder principe ( zie zijn collaboratie met 
de Jappen); wat de kracht van de revolu
tie is: ondert.andelen met het ge2ag. 
Wat een intuïtie! En we zijn er twee jaar 
lang ingetrapt. Twee jaar lang is Neder
land Jan Salie geweest en twee weken Jan 
Courage. Dat is een groot verschil. In deze 
twee weken is bijna goed gemaakt, wat in 
de afgelopen twee jaren verknoeid was. 
Twee weken lang slechts hebben we be
grepen, dat je met de revolutie niet moet 
onderhandelen, maar handelen. 
Vraag 't aan onze jongens in Indië. Die 
hebben nog de onfeilbare intuïtie van hen, 
die zich door de feiten willen laten leren, 
de feiten, die ze zien: honger, ellende, ter
reur, corruptie, wanorde, onvermogen. Zij 
he~ben begrepen. dal' de revolutie geliqui-

EX -POLITIEKE GEVANGENEN 
VAN KAMP VUGHT 

Ex-politieke gevangenen en gijzelaars, die 
als zodanig in het concentratiekamp Vught 
hebben gezeten, kunnen een persoonlijke 
toegangskaart tot het bijwonen van de ont
hulling op bet . executie-terrein van het ge
denkteken voor de gefusilleerden te Vught 
op 20 December a.s. aanvragen aan het 
Gemeentehuis re Vught, vóór 12 December 
a.s.. onder opgave van naam en kamp
oummer. 
Toegang of bezichtiging van het kamp 
wordt onder geen voorwaarde toegestaan. 

COMITÉ "GEDENKTEKEN 
KAMP VUGHT 1943-19·44". 

deerd moet worden, heel simpel, met de 
wapenen. Niet uit eigenbelang, maar ten 
bate van de bevolking, die onder de revo
lutie zucht. Zij hebben .gevoeld, dat 
praten met de revolutie onzin is en ten 
goede komt aan hen, die wanorde, en 
daa,:op gebouwd de dictatuur, wensen. 
Vraag het aan hen, wat er gebeuren moet, 
nu ze nog in de zaak van Nederland en 
Indië geloven. En haast U dan, want ook 
zij zakken dieper en dieper in het praat
moeras. 
Zij hebben uit de feiten begrepen, wat de 
Wijze mannen, die J-Jer en in Indië de 
leiding geven, nog niet eens uit de historie 
geleerd hebben:_dat de revolutie de prater 
onderstbo,·eu loopt. Dat was in de Franse 
revolutie zo en dat was in de Duitse en 
Russische revolutie zo. 
De Von Papen's, Kerensky's, PE:tkow's, de 
compromissenmannen en praters, de man
nen, die geloven in de redelijkheid van de 
revolutie, zij worden weggeveegd, want de 
revolutie gelooft er zelf niet in, ook al 
richt ze voor de schijn een gevel van rede
lijkA'.eid op voor haar plannen van omwen
teling. 
Wat is revolutie? Het buskruit onder de 
bestaande orde. Wat is het resultaat? De 
wanorde, want waar de orde afgetoomd 
wordt, blijft de chaos over. Wat is het 
vervolgverhaaJ? De dwangorde, de dicta
tuur, want zo alleen is de wanorde dan 
nog op te vangen. Wat zijn de attributen 
van de dwangstaat? Terreur, corruptie, 
geheime politie, kneveling der burgers. 
Men verwijt hen, die de revolutie in Indië 
bestrijden, gemis aan gevoel voor de situa
tie, tekort aan inzicht in de nationalistische 
onderstroming in het Oosten. 
Men moet wel achterlijk zijn, als men de 
nationale ontwaking van t.et Oosten niet 
speurt. Dat is het punt ook niet. 
Het punt is, of men dat nationaal ontwa
ken meent te kunnen helpen, door de revo
lutie te steunen of door de revolutie neer 
te slaan. Het eerste hebben we twee jaar 
lang gedaan, het laatste twee weken. 
Het eerste is de introductie van de chaos 
en vervolgens de dictatuur. Dat is de 
intuïtie van onze gevoelsmannen, de senti
mentelen, de praters. 
Het laatste is de introductie van de orde, 
het herstel van recht, het funderen van 
een ontplooiing in vrijheid en naar zelf
standigheid. Dat is de intuïtie van onze 
soldaten, de feitenkenners, de daders. 
Er is een weg, die verder In het moeras 
leidt. 't Is de weg van praten met de 
revolutie, van overdracht van souvereini
teit aan de commissie van drie, die in
competent en ter zake onbekwaam is. 
Er fa een weg, die uit het moeras voert. 
Dat is de weg van handelen met de revo
lutie, van het hernemen der eigen verant
woordelijkheid, een verantwoordelijkheid, 
die onder alle omstandigheden de onze 
blijft, ook al endosseren we haar in schijn 
aan de Veiligheidsraad. 
Daartussen liggen de compromissen. Zij 
voeren als de eerste weg ten verderve. 

Het uitstel van groot verlof heeft onder 
onze soldaten in Indië onrust verwekt. 
Deze onrust houdt niet zozeer verband met 
de verlenging van diensttijd, aJs wel met • 
de zin van die verlenging. 
Deze soldaten zouden nog wel ee:t' jaar wil
len blijven, aJs gedaan werd, wat gedaan 
moet worden: opruimen van de revolutie. 
Maar ze komen geestelijk in opstand tegen 
een praatverlenging, die geen oplossing 
kan brengen en de dienst zinloos maakt. 
De kracht en de toekomst van ons land 
staat te wachten in Indië. 
Zullen zij aJs gedesillusioneerden terug
keren, aJs mannen, die twee jaar aan een 
verloren zaak gaven of zullen zij tenslotte 
nog terugkeren met het zelfrespect, dat 
hun werk voltooid is en een zegen voor 
Indië werd? 
Dat hangt van ons at. Daar is wat moed 
en wat roepingsbesef voor nodig. Daar is 
wat inzicht voor nodig in de revolutie en 
wat begrip van dé, van onze. constitu
tionele democratie, die voor Nederland en 
voor Indië uitgangspunt is van verderf' 
ontwikkeling. 

H. v. R. 

1 

GALGENHUMOR. 
Tegelijk met de jongens van l-ll-R.I. is de PrinS 
Bernhard Kapel dezer dagen met de "Kota Inten" 
uit Indië teruggekeerd. 
- Het verslag van deze terugkeer vermeldt als 
merkwaardigheid, dat de Prins Bernhard Kapel 
bijzondere vermaardheid beeft verkregen door een 
zetting voor fanfare van de "Unvollendete ... 

COMMUNISTISCHE DEMOCRATIE. 
"Het Parool" van 24 November 1947 weet ons te 
melden, dat Joseph Alson in de Parijse editie van 
de "New York Herold Tribune" ontstellende 
bijzonderheden geeft over de concentratiekampen 
in de Russische zöne van Duitsland: op een bevol
king van ongeveer 18 millioen zielen eist de Rus
sische terreur een jaarlijkse tol van ongeveer 
150.000 mensenlevens. 
- In Nederlandse verhoudingen omgerekend, be
tekent dit. dat de verwerkelijking van de plannen 
der C.P.N. per jaar aan 75.000 Nederlanders het 
leven kan kosten. 

,.BWTENLANDSE" ZAKEN. 
Het rapport der commissie Cleveringa, door dt. 
Minister van Buitenlandse Zaken . belast met een 
onderzoek naar het gebrek aan medewerking van 
sommige onzer diplomatieke instanties aan Enge
landvaarders, is thans Afreed gekomen. Het zal 
niet worden gepubliceerd, maar de Kamer krijgt 
het ter vertrouwelijke inzage. 
- Het Ministerie van Buitenlandse Zakeo hand
haaft aldus zijn standpunt, dat dit departement 
niet voor publieke zuiver-ing in aanmerking komt 
Heelt de houding van de hoge beren van Buiten
landse Zaken tijdens de bezetting nu nog niet af
doende aangetoond, dat het boog tijd wordt "Bui
tenlandse Zaken" eens meer tot een binnenland
se aangelegenheid te maken? 

OPHEFFING DER TRIBUNALEN. 
De vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht 
is in baar voorlopiA verslag over het wetsontwerp 
tot opheffing van de Bijzondere Gerechtshoven, 
de Bijzondere Raad van Cassatie en de Tribuna
len tot de conclusie gekomen, dat zij over onvol
doende feitelijke gegevens beschikt om te kunnen 
beoordelen of het practiscb mogelijk is de orga
nen der bijzoudere rechtspleging per 1 Januari 
1948 op te heffen. Zij meent, dat de Tribunalen 
per l Januari 1948 zullen kunnen worden opgehe
ven, indien de tribunaalzaken dan zijn afgedaan 
en indien de hoven geen assistentie van de Tri
bunalen behoeven. 
- Indien deze "indien's" inderdaad vervuld zou
den zijn,...... maar ook de vaste commis..~ie weet 
wel beter. 

DEN VADERLAND GETROUWE. 
In "Vrij Nederland" van 15 November l9i7 le
zen wij, dat "het Vaderland in de souvereine be
tekenis van het woord heeft afgedaan, De hou
en-troue Vaderlander is een oud-personaadje ge
worden, een vervelende, spitsvondige, lastige oude 
zanikpot in de ogen van zijn moderne landgenoot. 
die de vaderlandse beemden niet minder lief heeft 
dan zijn voorzaat, maar zich toch reeds hecht 
opgenomen weet in een wijd verband, dat over 
alle landsgrenzen heen reikt naar Oost en Wt;St 
en Noord en Zuid." 
- Indien wij terecht verondersteUen. dat het 
woord Vaderland hier gebruikt · wordt in de zin 
van "Staat", zijn wij van mening, dat de beteke
nis van de souvereiniteit van de Staat onderschat 
wordt. 
Indien · wij werkelijk moeten begrijpen, dat het 
Vaderland voor "Vrij Nederland" heeft afgedaan 
en plaats gemaakt voor de internationale, menen 
wi: V.N. tot de orde te moeten roepen. 

JJ 
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DE STEM VAN STRIJDEND NEDERLAND 
Nooit hebben klanken, uit de luidspreker van een radio

toestel tot ons komend, grotere invloed op ons leven 
uitgeoefend, dan die in bezettingstijd door de vrije Ne
derlandse radio-omroep overzee uitgezonden. Hoe dik
wijls hebben zij onze moedeloosheid geremd, onze wil 
om door te zetten gestaald. Hoe diep werden wij dik
wijls geroerd door een lied, een melodie. een enkel sim
pel woord. Maar wat hebben we ook dikwijls uiting ge
geven aan onze teleurgestelde hoop door vlijmscherpe 
cdtiek op die mensen daar over het water, die makkelijk 
praten hadden en onze noden en moeilijkheden niet ken
den en aanvoelden. 
We waren ook niet gemakkelijk te voldoen. Als men een 
ongevaarlijk onderwerp bij de kop nam, mopperden we, 
dat er toch waarlijk wel andere dingen waren om te be
spreken. En werden de problemen, waarmede we elke 
dag opnieuw te worstelen hadden, aangesneden, dan 
schudden we het hoofd. omdat men onvoldoende op de 
hoogte van de toestand was. 
En toch hadden die radio-uitzendingen een plaats in ons 
hart, zoals er nooit één meer zal hebben. We wilden 
geen woord missen en daarvoor riskeerden we elke dag 
enkele malen alle mogelijke gevaren. Onze dagindeling 
was niet meer afgestC'md op de maaltijden, maar op de 
uitzenduren van de Londense radio. De honger naar het 
vrije Nederlandse woord gloeide als een koorts in ons 
licha.:im. Er waren uren, waarop in vele woningen de 
ramen gesloten werden, waarop de drukte op straat aan
merkelijk slonk. Dan luisterde de goede vaderlander naar 
Londen. 
Die tijd hebben we in gedachten nog eens doorleefd. toen 
we het boek van H. J. van den Broek (De Rotterdammer) 
.,Hier Radio-Oranje". uitgave: Vrij Nederland-Amster
dam, doorlazen. 
Het is goed, dat dit boek verschenen is. Het is een 
eenvoudig, nuchter relaas over . het radio-werk in den 
vreemde, gedurende de oorlogsjaren verricht. De schrij
ver toont begrip voor onze critiek, stelt daarnaast de 
ontzaglijke moeilijkheden, waarmede de omroep te wor
stelen had, legt de feiten, zoals ze er lagen voor ons en 
vraagt ons thans, nu we, zonder overprikkeld te zijn, 
een oprecht oordeel kunnen vellen, opnieuw onze visie. 
Dat oordeel kan niet anders dan gunstig zijn. Fouten 
zijn er gemaakt, maar als we het geheel overzien, kunnen 
we niet anders, dan trots zijn op de mannen, die onder 
zo moeilijke omstandigheden (al waren die moeilijkheden 
dan van geheel andere aard dan de onze) dit werk in 
stand hielden tot het bittere eind. 
Het wordt ons dadelijk warm om het hart, als we het 
voorwoord lezen van Jan Moedwil, de Belgische omroe
per, wiens woorden we toch ook altijd even moesten 
beluisteren, als we op onze Nederlandse uitzendingen 
afstemden. Dit omroeper was Prof. Nand Geersens, de 
man, die elke dag weer nieuw enthousiasme wist te wek
ken door zijn met onnavolgbare intonatie uitgesproken: 

,.We doen ons best, zonder erop te boffen 
En toch krijgen we ze wel, de Moffen." 

Zonder zulks te bedoelen is hij dikwijls de oorzaak ge
weest van critiek op onze eigen omroep, omdat zijn 
dynamische woorden door geen andere spreker konden 
worden geïmiteerd. 
De eerste poging, een eigen vrije omroep in het bui
tenland te stichten, werd kort na de capitulatie van 
Nederland ondernomen door een aantal "buitenlandse 
correspondenten van Nederlandse bladen in Frankrijk. 
Het waren H. J. van den Broek, Ernst Kuiper, Henri 
Sandberg, Max en Nelly Vredenburg, Joop Kolkman en 
Jos. Mendels, waarbij zich later nog Den Doolaard voeg
de. De eerste uitzending van "Vrij Nederland" vond op 
19 Mei 1940 plaats en men bleef in de aether tot 10 Juni, 
de dag, waarop de Franse radio haar uitzendingen staak
te. De pakkende slotzin van elke uitzending: .,Moed en 
vertrouwen, luisteraars, Nederland zal nooit een Duitse 
provincie worden", zijn ons lang bijgebleven. ,.Moed en 
vertrouwen" is een groet geworden, welke heel de oor
log door in ons Nederland gebezigd werd. 
De groep vertrok na de beëindiging der uitzendingen 
naar Zuid-Frankrijk en stelde de Regering in Londen 
telegrafisch de vraag of de "Vrlj-Nederland"',groep zich 
daar niet met de verzorging van radio-uitzendingen of 
op andere manier verdienstelijk kon maken, waarop als 
antwoord kwam, dat men al over zoveel journalistiek 
geschoolde krarhten beschikte, dat vermeerdering daar
van niet welkom was en dat van Nederlandse radio
uitzendingen in Londen nog geen sprake was(!). 
leder ging daarop zijns weegs. Van den Broek trok toch 
naar Londen, om daar op te treden als redacteur van 
Anep-Aneta, doch zijn belangstelling bleef zich op de 
radio richten. 
Op 28 Juli 1940 waren de uit.zendingen van "Radio 
Oranje" begonnen, doch deze droegen een veel acade
mischer, althans minder strijdvaardig karakter dan de 
uitzendingen uit Parijs. ..De Rotterdammer" stelde dan 
ook een stuk op. waarin hij van zijn bezwaren blijk 

· gaf in de - naar hij zelf zegt - naïeve veronderstelling, 
dat dit wel zou helpen. Het enige gevolg was, dat hlj er 
zich een even stevige als hardnekkige antipathie van de 
toenmalige leiding van "Radio-Oranje" mee op de hals 
haalde. Dit was mede oorzaak, dat de verhouding tus

sen "De Brandaris", de omroep voor de Nederlandse zee
lieden, '"elke op 1 Juli onder auspiciën van de BBC en 
onder leiding van Van den Broek startte, en "Radio
Oranje'' zeker niet vriendscbappelijk was. 
Samen met Den Doolaard, die inmiddels ook uit Frank-

rijk gearriveerd was, vatte "De Rotterdammer" zijn werk 
aan. Het kostte heel wat hoofdbrekens een juiste naam 
voor de zender te vinden. Op advies van een gewezen 
zeeman. koos men niet de aanvankelijk genoemde naam: 
"Ons Kompas··. omdat de zeelui er onmiddellijk "Ons 
kom pas morgen" van zouden maken ... De Brandaris" 
was een naam, die onmiddellijk insloeg en de herken
ningsmelodie "In naam van Oranje" niet minder. Het 
was een deel van een gramofoonplaat, waarop een pot
pourri van Nederland.se volksmuziek voorkwam. M~ 

* 

PRINCIPES 
Ons geloof ia Sinterklazen in, het algemeen, en in de 
Spaanse in het bijzonder, heeft gedurende de oorlog 
danig geleden. 
Daarom bleven wij dan ook rustig achter onze 
bureaux zitten toen wij de schimmel over ons dak 
hoorden galopperen. 
,.Wie één pepernoot van die groot-collaborateur aan
neemt, wordt. staandebeens ontslagen", instrueerde 
onze zeer principiële chef-redacteur, terwijl bij zijn 
gebit uit een brok marsepein los peuterde. 
Toen Sint even later door het loket naar binnen klau
terde zei niemand iets. Slechts trad onder de bureaux 
een verdacht geschuivel van opportunistische voeten 
in, nadat Piet enkele kilo's pepernoten had rondge
strooid. 
Overigens stilte. 
,,Ik ben Sinterklaas", zei de oude man, .. bier is mijn 
Ausweis". 
De chef-redacteur legde dreigend zijn gebit voor zich 
op de tafel en sprak. tussen twee verachtelijke neus
wendingen door: .. Laat dat Sint er maar af, Voor ons 
ben je doodgewoon Klaas". 
De stilte wèrd bijna hoorbaar. 
Piet begon met zijn fasces te rammelen en mompelde 
woedend iets over Valladolid. 
"Heb jé soms geen suikergoed onder de witte muizen 
gedistribueerd", attaqueerde onze loopjongen, die de 
spanning blijkbaar te machtig werd. 
.. Heb je soms niet getracteerd op kracht en vreugde
avonden", viel een andei' hem bij. 
"Soms niet"', stamelde de totaal verschrokken oude 
heer, .. en overigens beroep ik mij op overmacht. Het 
was in opdracht van de führer aller Sinterklazen". 
De arme stakker kneep van louter nervositeit een 
paar chocoladesigaren, die hij In zijn hand had ge
houden om uit te delen, tot gruis, terwijl enkele tra
nen slootjes trokken op zijn te sterk geschminkt ge
zicht. 
"Je had toch onder kunnen duiken", repliceerde de 
kei-harde chef-redacteur. ,.Je moest je schamen, zo'n 
vrijgezelle-vent als jij. Ben je gezuiverd?" 
.. Ja Heer." 
.. En?" 
.,Gerehabiliteerd, Heer."' 
"Zie je wel". knarsegebitte de principiële, .. zou je 
jezelf er gewoonweg niet voor bundelen? Op grond 
waarvan werd je dan wel gerehabiliteerd, hè baard
aap?" 
.. Op goede en gebruikelijke gronden, Heer. Suiker
goed en marsepein". 
..Hum", kuchte onze chef, .,vee17" 
,.Ja, Heer, zeer veel." 
,.Lekker?" 
"Klare suiker en boter, Heer, zon!!er inlevering. 'k 
Heb Uw hele naam voluit bij me. Titels en praedica
ten inbegrepen." 
Onze man schoof onrustig op zijn stoel heen en weer, 
terwijl het water om zijn lippen spoelde. 
"Ja, je positie was natuurllijk moeilijk en zo ...... Zeg 
eens. zal je het nooit weer doen? Beloof je dat? Hand 
erop!'" 
De Sint legde zijn welgevulde hand vertrouwelijk in 
de forse knuisten van onze redacteur en vervolgens in 
die van alle aanwezigen. 
Hij was zichtbaar "ontdaan", toen hij daarna uit 
volle mond werd weggezongen. 
"En nu aan Je werk" knauwde de baas, .. maar we 
blijven principieel. Die één pepernoot aanraakt, gaat 
er (zoals gezegd) staandebeens uit. 

TOON. 

moest dat deel er bij elke uitzending weer "uitpikken" 
zonder een voorgaande of nakomende noot te laten ho
ren, Daarom heeft men geprobeerd een nieuwe opname 
te maken, doch de oorspronkelijke plaat bleef altijd in 
gebruik, omdat ze het zoveel beter deed. 
Ieder zal zich de frisse geest, welke met de "Brandaris" 
zijn mtrede in de aether deed, nog goed herinneren. Er 
zat iets van de zilte zeelucht in, er woei een frisse bries, 
waarbij men de Jongen wat ruimer uitzette om zoveel 
mogelijk in te ademen. Met die van Jan Moedwil be
hoorden deze uitzendingen volgens de BBC-man Tanguy 
Lean tot de beste door de Engelse zenders verzorgde 
Europese uitzendingen. En dat zegt wel iets, als men be
denkt. dat de BBC in 44 verschillende talen uitzond. 
De schrijver vergelijkt Bush House. waar de uitzendin
gen toentertijd nrzorgd werden, dan ook met een to
ren van Babel. In het !>egin was er niet meer dan een 
kleine nood-studio, waar de uitzendingen aan de lopen
de band elkaar opvolgden. Precies een minuut voor tijd 
stapte men, op de tenen lopend, binnen. om veertig se
conden later snel op de vrijgekomen stoel plaats te ne, 
men. Soms kwam de stoel niet vrij en zo kon het ge
beuren, dat Den Doolaard de voor hem sprekende Itali
aan ·letterlijk bij zijn kraag uit de stoel haalde en zo het 
terrein zuiverde. 
Zoals gezegd, was de samenwerking tussen Radio, 
Oranje en de Brandaris niet al te innig. En alle pogin• 
gen. daarin verbetering te brengen, faalden. Bovendien 
wees een enquête uit, dat men het werk van "De Bran, 
dans" veel hoger aansloeg, waarbij echter niet vergeten 
mag worden. dat Radio-Oranje een officiële Regerings-
omroep was, die minder vrije armslag had dan "De Bran• 
daris". Bovendien waren de uitzendingen van het caba
rN "De Watergeus" een veel-omstreden punt. 
In October 1942 besliste de Regering. dat beide omroe
pen zouden worden samengevoegd, onder leiding van 
.,De Rotterdammer·· van "De Brandaris"'. 
Op 2 November 1942 kwam het nieuwe "Radîo-Oranje" 
tn de aether. Van het oude "Radio Oranje"' bleef uitein, 
delijk alleen Drs. L. de Jong aan, zodat het erop neer• 
kwam, dat "De Brandaris" de enige officiële Regerings
omroep werd. 
Van die tijd dateert de aankondiging van Radio.Oranje 
als "de stem van strijdend Nederland". En de sluitings
zin van "De Brandaris": .. Behouden vaart en goede 
wacht" werd nu: 
,,Hoe moeilijk de dag en hoe zwaar ook de scheiding, 
We zijn een dag dichter weer bij de bevrijding." 
Steeds meer ging men bij de omroep in Londen besef
fen, wat de taak ten opzichte van het geknechte vader
land behoorde te zijn. Maar onoverkomelijk waren daar
bij dikwijls de hinderpalen. Hoe voortreffelijk de voor, 
lichting voor de Londense radio-sprekers ook georga
niseerd was, de noodzakelijke inlichtingen uit bezet ge
bied kwamen dikwijls te laat of in onvoldoende mate 
binnen. Tekenend is in dit verband, hoe men kennis 
kreeg van het voornemen de militairen in krijgsge• 
vangenschap terug te voeren. In een uitzending in de 
Engelse taal. bestemd voor Japan, verklaarde de Duitse 
radio n.l., dat er "geen sprake was van wegvoering 
van alle Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap, 
doch dat zij zich slechts behoefden te melden." Blijk
baar had de omroeper zich vergaloppeerd, maar in 
Londen wist men genoeg. 
Dan was er telkens de pijnigende vraag. of men inder• 
daad in Nederland nog wel naar de uitzendingen rou 
kunnen luisteren en het kostte de grootste zelfover• 
winning om met evenveel vuur en enthousiasme te blij• 
ven spreken tegen een wellicht denkbeeldig gehoor. En 
dan w3s er altijd de pijnigende onzekerheid over de 
Indruk, die de ,gesproken woorden zouden maken op 
de toehoorders. waarvan men de reactie of in 't geheel 
niet of eerst na lange tijd kon waarnemen. 
Zo gaarne had men positieve toezeggingen gedaan over 
de bevrijding; het kon niet. Bovendien moest men mee• ,,. 
spelen in het grote spel van de zenuwenoorlog, waarbij 
men er anderszijds angstvallig voor moest waken geen 
overdreven optimisme grond te verschaffen. Men moest 
spreken over de meest uiteenlopende maatregelen van 
de bezetter, zonder dat een college van experts gereed 
stond van voorlichting te dienen over het door hen 
bestreken terrein. 
Toen in Nederland de radiotoestellen moesten worden 
ingeleverd, greep men naar andere middelen om bezet 
gebied te bereiken, want nooit had men kunnen denken, 
dat zovelen nog ·zouden kunnen blijven luisteren. (Be~ 
halve in bepaalde delen van Noorwegen, hebben de 
Moffen nergens zo drastische maatregelen genomen). 
Daarom begon men met de verspreiding van "De Vlie~ 
geode Hollander", waarvan het eerste nummer verscheen 
op 22 Mei 1943. Het verscheen aanvankelijk eens per 
14 dagen in een oplage van 40 tot 50.000 exemplaren, 
na Februari 1944 elke week en in het laat5te half jaar 
vier maal per week; de oplaag steeg uiteindelijk tot 
verscheidene honderdduizenden. waarvan natuurlijk uit
eindelijk slechts een klein deel ter bestemder plaatse 
kwam. De voorganger van ,.De Vliegende Hollander", 
de "Wervelwind" sinds April 1942 als maandblad ver• 
schenen, werd geredigeerd door Deo Doolaard. Zo ver• 
zorgden de mensen van "Radio-Oranje" ook dit onder• 
deel van de nieuwsvoorziening van Nederland. 
Hoe conscientieus de voorbereiding van de nieuws, 
voorziening verzorgd werd, blijkt uit het hoofdstuk: 
.. Een kijkje in de Keuken", waarin een overzicht ge• 
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Kwijnende belangstelling 
(Vervolg}. 

Een vorige keer schreven we over de zich hier en daar 
onder oud-illegale werkers voordoende vermindering van 
belangstelling voer de Stichtingswerkzaamheden. 
Enkele medewerkers, naar hun mening hieromtrent 
gevraagd, verklaarden · deze gang van zaken uit een 
gebrek aan belangstelling van de zijde der Stichting 
voor t"aar medewerkers, waarmee zij de probleemstel
ling precies omdraaiden. 
Een keer per jaar mee doen aan een voor de meesten 
onsympathiek aandoende huis-aan-huis-collecte, is niet 
bepaald geschikt om de animo erin te houden, aldus 
onze zegslieden. 
Wij treden niet in discussie over de juistheid van de 
dus gestelde diagnose. Zij kan juist zijn, het is ook 
mogelijk, dat de oorzaak voor de verminderende belang-
stelling ergens anders ligt. 

1 

Een feit is, dat de verhouding: Stichting medewer-
kers, niet ideaal is te noemen. 
Voor velen geldt inderdaad, dat het contact tussen de 
Stichting en ·hen alleen dan eens tot stand komt, wan
n~er er een inzamelingsactfe op touw moet worden ge
zet. Verder hoort of ziet men weinig, te weinig van de 
Stichtingsorganisatie. Wanneer dan in een bepaald 
rayon bovendien nog weinig of geen verzetsslachtoffers 
voorkomen, dan is het volkomen te begrijpen, dat 
men niet zo gauw is war-m te maken voor een actie 
die op zichzelf niet erg attractief is. ' 
Nu doet zich de _vraag voor, !t~oe in deze toestand 
verbetering te brengen. 
In som!11ige districten of rayons heeft men zich ernstig 
over dit probleem beraden en de conclusie was uit
eindelijk, dat er een nauwer contact tot stand moest 
worden gebracht tussen de Stichting, de verzetsslacht
offers en de medewerkers. Men besloot drie groepe
ringen een of meermaien per jaar bijeen te brengen 
op een gezellig avondje, om aldus te trachten- aan 
de nog al onsamenhangende Stichtingsgemeenschap 
een ietwat vastere vorm te geven. Er werd een soort 
vereniging van Stichtingsmedewerkers opgericht, met 
vaste leden, waarop te allen tijde een beroep moge
lijk is. 
Reeds is het succes van dit initiatief gebleken. Ver
schillende ·resultaten werden geboekt. In de eerste 
plaats betekend~ de bovenbedoelde avonden een wel
kome afleiding voor de nagelaten betrekkingen der 
verzetsslachtoffers . . Voor enkele uren, dikwijls voor 
langere tijd daarna, werden zij verlost uit het isole
ment, waarin een aantal na de bevrijding terecht 
kwam. 
De betrekkingen, die in de .toop van de tijd losser wa
ren geworden, werden weer nauwer. Hieruit groeide 
dan meteen een dieper gevoelde verantwoordelijkheid 
van de medewerke-rs voor het welzijn van de aan de 
zorge~ · van. de Stict.ting toevertrouwde gezinnen. 
Een ieder 1s nu eenmaal eerder bereid een offertje 
voor een goede bekende te brengen dan voor iemand 
van wie niet anders bekend is dan dat zij verzets
slachtoffer is. 
Tenslotte kan ook nog als een voordeel worden aan
gemerkt, de mogelijkneid, die het betrokken bureau 
van de Stichting op zo-n Stichtingsavond krijgt om de 
aanwezigen op de hoogte te houden of te brengen 
van alles wat voor hen wetenswaardig is op het 
Stichtingsterrein. Op die wijze worden cte medewerkers 
aan hun organisatie geoonden, ze gaan weer gevoe
len, dat die Stichting iets 1s, waar zij zelf mede ver
antwoordelijk voor ZJJn en dat de zaak niet behoorlijk 

' .zal kunnen draaien, ais zij niet, telkens . wanneer zulks 
nodig blijkt, de helpende hand verlenen. 
Men ziet, de voordelen zijn aanwijsbaar. Dat de ge
geven oplossing inderdaad de oplossing is voor opheffing 
van het gebrek aan belangstelling yoor de Stichting, 
zouden wij niet willen beweren. Wij gaven slectt.ts aan, 
hoe men in sommige districten tot betere resultaten 
tracht te komen. 
Er zullen districten zijn, waar men andere methodes 
volgt. 
Er zullen lezers zijn, die er een eigen mening op na 
houden t.a.v. deze kwestie. 
Wij zouden het op prijs stellen hieromtrent iets na
ders uit onze lezerskring te vernemen. 
In het belang van de Stichting. 

TOON. 

Huiszoeking en arrestatie. 

Dan begint een ect"t Duitse huiszoeking. Officieren __ en soldaten 
schuimen kamer na kamer af - kasten en laden kriJgen telkens 
en telkens een beurt. Enige fraters, onder goede bewaking, gaan 
naar de boerderij van het klooster en naar de sinaasappelenkas
sen, waar de schilders-academie Sint_ Raphaël, drukkerij en boek
binderij zijn ondergebracht. 
Daar de E.P. Overste Pater Miville1 ) niet bemerkte, vraagt hij 
om te mogen kijken of allen aanwezig zijn. 
Een burger, pas als krijgsgevangene teruggekeerd van over de 
Oostgrens, een zekere heer Lechesne, die zijn heerneef eens 
was komen opzoeken, had in het gastenkwartier geslapen, maar 
het zware gedreun van bespijkerde schoenen had hem in zijn 
zoete rust gestoord~ En toen het helemaal tot hem doordrong, 
dat het moffen waren, kleedde hij zich snel aan, en ·probeerde 
door het buitenvenster te ontsnappen. Maar ...... te laat! De 
wachtposten waren goed uitgezet, zodat er hem niets anders 
overbleef, dan rustig naar zijn kamer terug te gaan, waar hij 
ter kalmering een pijp stopte in afwachting van hetgeen komen 
zou. 
Toen eindelijk, na een half uur zoeken, de speurhonden ook deze 
kamer binnen vielen, meenden ze een der voornaamste leiders 
der verzetsbeweging te pakken te hebben. Op een fluitsignaal 
kwam spoedig versterking aan, die de heer Lechesne met de 
wapens in bedwang hield, terwijl de anderen hem ijverig fouil-
leerden. · 
Hoewel zijn koffertje niets anders bevatte dan levensmiddelen, 
moest mijnheer mee naar de commandant. Natuurlijk weer op
nieuw gefouilleerd, ondervraagd en afgesnauwd. 
Korff onderzoekt grondig de papieren en de portefeuille, daar 
de heer Lechesne als krijgsgevangene in vrijheid is gesteld. En 
of deze nu ook al uitlegt in verstaanbaar Duits, dat hij op be
zoek is bij zijn Heerneef en op terugreis is naar huis, nodeloze 
moeite - Korff steekt papieren en portefouille met inhouà in 
zijn zak en verplicht mijnheer Lechesne ook in de rij te gaan 
staan bij de rest. 
Dan verschijnt Korff weer en leidt broeder Nico voor. 
"Allen een 200 m. achteruit," brult hij. In lijn wordt langzaam 
achteruitgeschoven. In werkelijkheid een twintig meter, op een 
ovaal grasperk van het park. In huis duurt de georganiseerde 
plundering nog voort. . 
Plotseling verschijnen er een. paar, triomphantelijk met een rode 
lap zwaaiend, die ze op de toneelzolder ontdekt hebben. Denk 
eens aan: De hamer en sikkel 
in het Groot Seminarie. (Deze 
lap had gediend bij het toneel~ 
stuk "De hel der Goddelozen", 

.dat ook in het Nederlands ver
taald is door E.P. Brachelaire 
O.M.). Een andere patrouille 
gaat in de richting van het bos. 
Een soldaat draagt, zodat 
iedereen het kan zien, de grote 
alluminiumketel van 100 liter 
van de keuken naar de schoen
zaal. Waarom? 
Het is ongeveer 7 uur - een 
pracht zonnetje werpt speels 
haar stralen in het firmament, 
- -het zal een warme en prach
tige vacantiedag worden. Maar 
helaas niet voor hen, die als 
vee hier zijn bijeen gedreven. 
Korff komt terug. Hij heeft 
zijn jas uitgetrokken en de 
mouwen van zijn overhemd tot 
aan de ellebogen.. opgestroopt. 
,,Pater Cuny," roept hij, -
maar voordat deze naar voren 
komt verandert hij, - ,,Frater 
Cuny". 
Frater Cuny treedt naar vo
ren en Korff duwt hem meteen 
naar de schoenzaal, onder de 
kapel 
,,Wat zal er daar met hem ge
beuren?" vraagt zich een ieder 
beangstigd af. 
Een half uur later vraagt Korff 
naar Pater Halgonel. ,,Deze is 
afwezig," roept men in koor. 
(De avond tevoren is Pater 
Halgonel met Pater Provisor 
uitgegaan. 2) 

-

\ 

Korff roept Kwaad: ,,Wat een comedie. - Ik laat 
neerschieten als ik hem tussen u vind." 

· ,,Als er neergeschoten moeten worden, kunt u 
nen," zegt een Frater Scholastiek. En daar ee1 
om het woedende gezicht van Korff, zegt deze: 
deze beginnen." 
Hij gaat weer naar de schoenzaal - een tienta: 
komt hij Pater Pia - professor... in de H. Schri 
was juist zijn rozenkrans aan het bidden, zoals 
Weer een half uur later komt de beul pater Gill 
fessor in Moraal-Theologie. - ,,Komme her, F 
Korff en slaat hem cynisch op de schouder. Dan 
aan frater Perieren. Nog enige anderen, die in hE 

·werk zaten, verwachten een oproep. Maar hun 
onbekend te zijn. 
Een van de soldaten, die in t.:et park gepatrouill 
een paar vrijwilligers. 
Na enige weifeling gaan er vier met hem mee. 
in het park, waar de aarde nog maar pas omge\\ 
ze graven. En of ze nu al zeggen, dat het een 
die daar gezeten heeft, ze moeten graven. Eenm: 
grond zeggen we hem nogmaals dat er niets in z 
enige antwoord is: ,,Weiter, schnell". 
Terwijl een confrater zijn toog iets afborstelt, z1 
cynisch: ,,0, nicht nötig. Sie allen so", en met eer 
maakt hij met zijn hand een teken onder zijn kir 
Als we weer op wortels stuiten triomf eert hij i: 

We moeten de hele wortel blootleggen en kunn 
weer dicht maken. 
We worden weer hij de groep teruggebracht. Intu: 
ter in het park een ;jongen aangehótlden, die IE 
en weer teruggestuurd wordt. Hij brengt de hel, 
en roer, door bekend te maken, dat alle missi 
zitten. 
Korff komt weer, nu zegevierend, naar buiten 
luid: ,, Wir haben gesiegd!" Hij eist een lange 1 
derofficier vraagt tien vrijwilligers en zes man 
waaronder Z.E.P. Overste. 
In de keuken heeft een mof een vals persoonst 
in de portefeuille van broeder Giron. 
,,Broeder Giron", roept hij. 
Broeder Bonabal antwoordt niet aanstonds, m, 
naar voren. 

.. , ... , 
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met mij begin
a. broeder lacht 
"En ik zal met 

1 minuten later 
ft, halen. Deze 

velen. 
>ert halen, pro
'reund,'' grijnst 
is het de beurt 
~t ondergrondse 
namen schijnen 

.eerd heeft, eist 

Op een plaats 
'oeld is, moeten 
boomstronk is, 

1al op de vaste 
it, - maar het 

~gt onze wacht 
t gemeen lachje 
l. 

~: ,,Oh, was!!" 
en dan de kuil 

;sen wordt ach
:s komt nemen 
~ streek in rep 
onarissen vast-

en roept over
adder. Een on.a. 
voor de ladder, 

ewijs gevonden 

tar treedt dan 

'IN, ,,Jh 

"Is dit uw persoonsbewijs?" - ,,Ja." - Meteen volgt een klap 
in zijn gezicht. 
,,Dit is een vals bewijs!" - ,,Neen.'' - Een tweede vuistslag. 
"En wat is dit," zegt hij, een velletje papier voor de dag halend 
- w~arop een lijfliedje van de soldaten van 1942 staat. 
,,Halt hier." · - We verroeren geen spier. 
,,Om te gaan werken en sterven in D:uitsland.'' 
"Dat is een liedje.'' - Een derde vuistslag als antwoord. ,,Weet 
je dat je ~iervo,or neergeschoten kunt worden?" 

Ze u·orden 7iW&ar mishandeld. 

Een auto rijdt voor en brengt een van de slachtoffers van de 
schoenzaal enige tientallen meters de boomgaard in, zodat 
het niet mogelijk is juist te zien, wat zich daar afspeelt. Het 
schijnt, dat de tien werkers en de zes ladderdragers daar 
ook ergens moeten zijn, niet ver van een put. Deze put van een 
dertigtal meters diepte, half dio:t":tgegooid, was in 1934 tever
geefs door de fraters gegraven om water te vinden. 
"De broeder van de kelder,'' beveelt een onderofficier, geweldig 
haatdragend. Men antwoordt hem, dat broeder portier de sleu
tels van de kelder heeft. We zien broeder Nio in een ongeluk
kige staat terug. Het slachtoffer komt gebroken de trap op van 
de schoenzaal. Zijn haren nat en in wanorde - een ontdaan en 
bleek gezicht. Met 1!1oeite komt hij voetje voor voetje vooruit, 

De voorzijde van het Groot Seminarie. 

steunend op een stok. Hij schijnt minstens · twintig jaar ouder. 
Er is geen twijfel meer aan of deze onschuldige is het slacht
offer -~eworden van het klassieke barbaarse ondervragen, zoals 
dat bJJ de Moffen de gewoonte is. Terwijl ze zijn hoofd tussen· 
een bankschroef zetten, breken zij hem de voeten en lendenen. 
Met welke geweldige pijnigingen zullen de vier anderen in de 
kelder nu gefolterd worden? 
,,Ik wil wijn hebben,'' schreeuwt de onderofficier. 
Broeder_ Nio houdt zijn hand als een schelp achter zijn oor. Hij 
hoort met goed meer .De pijniging heeft hem het trommelvlies 
gekost. 
"Wijn, goede ½ijn moet ik hebben, hoor je!" De kranige kleine 
Breton schudt neen met het hoofd. ,,Ah, je wilt dus niet?" 
Voor de ge~eldenaar, die weer klaar staat om te slaan, wijkt 
d~ ongelukkige en zegt met moeite: ,,Ja.'' Hij gaat de sleutels 
hu de deur halen, maar weigert de kelder te openen. 
Vloekend vertrekt de Mof met de sleutels. 

(Wordt vervolgd). 

1 ) Pater Miville was een Amerikaan van Texas, die rondliep on
der de naam van Pater Bernard. Hij was particulier secretaris 
van Z.E.P. Labouré, Pater Generaal Overste, die in Febr. 1944 
te Parijs was overleden. 

2 ) Pater Letourneur Provisor en Pater Halgonel liepen bijna in 
de armen van de Gestapo; toen zij in de richting van het Groot
Seminarie terug kwamen hoorden · zij het schieten vrui een mi
trailleur in het park - n.l. het neerschieten van hun confraters 
- hetgeen ze niet wisten. Enige boeren gaven verdere uitleg -
waarna de twee paters gastvrij bij Mgr. Lanny, aartsbissch~·r 
van Sens ontvangen zijn en als aalmoezeniers van de grote ver
zetsbeweging werden benoemd in de bossen van !'Yvonne. 
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RODDELEN 
op Nationaal Democratische 
Grondslag. 

• G ls een ;,,eningsverschil in oud-illegale kringen over de alwik• 
keling van het ve-rzet. Dat is reeds lang zo, en wij hebben er 
.geen behoefte aan daarover te treuren, want "uit de botsintJ 
der meningen zal de waarheid wel opwellen·. 
Maar wij tekenen fel protest aan tegen de wijze, waarop. de 
laatste tijd de strijd in "Ons Baken" en "Op Korte Golf" ge
voerd wordt. De druiven zijn zuur, natuurlijk. Maar als gij, 
mijne heren, prijs stelt op re&pect onzerzijds, strijdt dan waar
dig en wees een · verliezer in grote stijl. 
Dat gij ee1;-, wig )JOOgt te drijven tussen GOIWN en LO. LKP. 
is te excuseren. Het is wat men noemt politieke tactiek en men 
kan er zich slechts over verwonderen, dat bladen, die voorge
ven verre daarvan te blijven, dit middel te baat nemen. 
Maar nog eens, dat is te excuseren en overigens vergeefse 
moeite. Het is echter niet te excuseren, dat men met ingezon• 
den brieven van minder allooi langs een omwegje een smet 
werpt op een te.genstander. Deze methode is veilig en onwaar• 
eiig. Veilig, omdat men zich op de briefschrijver kan_ beroepen. 
Onwaardig, omdat men op die wijze allerlei laster onder het 
mom van onschu]dige vragen in het geheugen van de lezers 
vastlegt. 
Wij hebben geen behoefte aan weerlegging. Gij weet trouwens 
ook wel, mijne heren, dat geen enkele weerlegging in staat is de 
.geplaatste kiem van de laster te doden. Want hoe helder het 
antwoord ook zou zijn, de lezer zal blijven denken: ,,En toch .•• , 
je kunt nooit weten". 
Afgezien daarvan, de redactie deelde reeds mede, dit soort dis
cussie te zullen negeren. Waarom? Omdat uit Uw methode 
blijkt, dat de goede trouw, het wederzijds respect en de basis 
van het gesprek ontbreken. 
De · laatste stunt is eet1 misselijke aanval op de "GOIWN" en 
"De Vrije Stem" in "Op Korte Golf'. Zal "Ons Baken" er 
volgende week ook mee pronken? Men gooit elkaar daar de 
roddelbal nog wel eens toe. 
Ik veroorloof mij daar persoonlijk op in te gaan, omdat in dit 
geval onze partner bemodderd wordt. 
:Natuurlijk is het bericht, dat "De Vrije Stem" vijftigduizend 
gulden gekregen heeft en verbrast heeft en de vraag daaraan 
verbondeh of dat bedrag van Philips of Rijkseenheid komt, niet 
van de heer Sclieps zelf. Hij is wel wijzer. De heer Scheps ei• 
teert uit "De Vlam". Welk een collega, heer Scheps! 
En, o zo ar.geloos stelt de heer Scheps nu vragen over de o zo 
argeloze vragen van "De Vlam". 
Ik hoop, dat de lezer het geval kan volgen. Roddelwegen zijn 
duister, in het bijzonder die van de argeloze roddel. 
,,Dr. Voorhoeve staat in dienst van Philips. Philips en Rijks
eenheid zijn twee handen op een buik. Zij zijn het domein der 
kapitalisten, die kracht van het verzet willen breken en het 
fascisme steunen. ,,De Vrije Stem" wenst dat ook en daarom 
krijgt dit èlad van de geldkoningen f 50.000.- teneinde de strijd 
tegen de bundeling voort te zetten". 
Zo ongeveer zou de opmerking zijn gewe_est als "De Vlam" de 
moed had gehad, te zeg.gen wat de redactie denkt, in plaats 
van onschuldige vraagjes te stellen. 
De heer Scheps is nog voorzichtiger. Met een z.g. van veront
waardiging trillende pen neemt hij het voor de eer van de
GOIWN op en vraagt: ,,Is dat leugen of waarheid?" 
Waarom moet dat zo uitgebreid in uw blad, mijnheer Scheps? 
Dat kost toch maar plaatsruimte? U hadt "De Vlam" op kun
nen sturen naar de heer Voorhoeve met de vraag: ,,Is dit waar?", 
en naar het antwoord had U kunnen handelen. 
Als 't bericht niet waar- is, dan is 't laster, nietwaar, heer 
Scheps? En met laster over goed bekend staande personen moet 
men zeer voorzichtig zijn, dat weet U ook wel. Ik ben in staat om 
met "De Zwerver" in drie artikelen de heer Scheps, of welke 
belangrijke persoonlijkheid in Nederland ook, zijn eer te roven, 
alleen maar d<1or allerlei onschuldige vragen te stellen en de 
antwoorden de week daarop op te nemen. 
Wat een methode! Is dat de manier, waarop U de nationaal.
democratische eenheid gaat verwezenlijken? Is dat Uw strijd 
voor zuivering, recht en een rnciale ,geest? 
Begin maar bij Jeruzalem en zuiver Uw methoden, doe Uw 
tegenstander recht en behandel hem sociaal. 
De integriteit van de GOIWN en van Dr. Voorhoeve staat 
boven het geroddel van "De Vlam" en de listige vraagjes van 
de heer Scheps. 
Niettemin heb ik behoefte om een antwoord te geven, definitief, 
ook in die zin, dat we daarmee dit soort discussies verder zullen 
mijden. Men moet toch om zijn maag denken. · 
De opmerking van "De Vlam" is van a tot z gelogen. Er was 
en er is _geen relatie tussen de GOIWN of "De Vrije Stem" en 
Philips of Rijkseenheid. Er is natuurlijk ook nooit geld door 
de laatsten verschaft, laat staan f 50.000 . ..-. 
"De Vrije Stem" heeft er financieel slecht voor.gestaan, maar 
zij zal zich met een schone lei kunnen liquideren door het vrij
willig beschikbaar stellen van .:het ontbrekende vanwege een re
gionale groep der GOIWN, die het schrijven van een gedenk
boek voorbereidde en die door deze gift haar plannen in rook 
ziet opgaan. · 
Zo zijn onze manieren, heer Scheps. We hopen U hiermede stof 
voor copie verschaft te hebben1 zodat U de vraagtekens eens 
een keer op stal kunt laten. 

H. v. R. 
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EEN NATIONALE TAAK: 
Niet alléén de maag, 66k het hart. 
Wat hiervan te denken? 
Moeten de Nederlanders, de oud-verzetters hier
aan meedoen? 
Als je iets doet, probeer het dan goed te doen, 
is ons antwoord. Ná de eerste wereldoorlog zijn 
de Duitsers en vooral de Oostenrijkers bij duizen
den geholpen. Later heeft men echter gezien, dat 
hulp aan een agressief buurvolk met beleid moet 
gebeuren. 
Daarom moeten we ons er voor hoeden niet weer 
de fouten te maken, die in de jaren omstreeks 
1920 zijn gemaakt. 
Wat waren de fou ten in de hulp aan "de ceo
tralen" n a de eerste wereldoorlog? 
In de eerste plaats was het toen in plaats van 
hulp aan mensen, meer hulp aan een natie. Het 
Duitse riJ'k (republiek in naam) werd geholpen, 
méér dan Duitse mensen. De Nederlanders waren 
de eersten, die leningen verstrekten, waardoor 
de zware industrie mede weer op de been kwam. 
Achteraf heeft men gezien, dat er gesproken kon 
worden van wat later genoemd is: het organi
~ren "-an het medelijden. 
Ná Mei 1945 dreigde Nederland óók in die fout 
te vervallen. Incidenteel is het ook gebeurd, 
maar in het algemeen gingen er in de pers en 
bij de regering zo sterl,e i;temmen op om zake
lijk-verantwoorde verhoudingen, dat er een eind 
aan IB gekomen. Help Uzelf!, het oude parool 
won het. 
Tenslotte kan men het medelijden in het buiten
land zózeer organiseren, dat het een deviezen
bron wordt, waardoor het herstel in bepaalde 
sectoren reeds ver is gevorderd, terwijl een an
dere indruk wordt gegeven. 
In de toekomst zullen we er om moeten denken 
het Duitse nationale machtspotentieel niet op 
ongunstige wijze te versterken. 
De strijd om Duitsla nd. 
Enige tijd geleden werd er een politieke bespre
king gehouden over het voor zichzelf sprekende 
onderwerp: de strijd om Duitsland. 
Voorlopig is het meest nog een strijd om de Duit
sers aan zij n kant te krijgen, n.l. de Russische 
of de Westerse. Wie werkelijk rekening wil hou
den met de politieke realiteit, zal begrijpen, dat 
Nederland hier ook een taak heeft. Het staat 
voor ons vast, dat Duitsland geholpen moet wor
den. En zoals na de bevrijding bij de oud-verzet
ters de haat het minst werd gevonden, zo zullen 
zij ook nu een goed voorbeeld moeten geven, om
dat hun drijfveer niet in henzelf ligt. Niet het 
gevoel, maar de roeping beslist. Behalve een 
politieke plicht is het vooral ook een christelijke 
plicht om te helpen. Deze beide vallen hier op 
een gelukkige wijze samen. Trouwens als het 
goed zal zijn, dan moeten deze twee altijd samen
vallen. 
Wij achten het een gelukkige omstandigheid, dat 
de hulp aan Duitsland een sterk kerkelijk karak
ter draagt. 
Van Rooms-Katholieke zijde hoorden we over de 
Miarka-beweging in Sittard (Volkskrant, 14 
Oct.), die de eerste voedselpak ketten reeds naar 
Duitsland stuurde en van het bezoek van een 
Duits kerkvorst aan Z.Em. Johannes Kardinaal 
de Jong in Utrecht om over Nederlandse hulp te 
spreken. 
Het I.K.O. is begonnen met kinderen van 
Nederlanders in Duitsland te laten overko
men en hoopt, dat door het beter vernemen, hoe 
erg de toestand in Duitsland is, er een stroom 
van barmhartigheid zal ontstaan. 
Reeds enige maanden vóór deze winter begon , was 
men in bepaalde k erkelijke kringen s lecht •t e 
!lpreken o,·er d e geringe m edewe rking voor deze 
zaak, ond ervonden , ·an de Ministeries , ,an Bui
tenlandse Zaken en Land bouw. Tot de kerk, ja 
tot dé volken, tot ieder, is gezegd: álle mensen 
wél te doen en de gelovigen moeten in het bij
Mnder de medegelovigen wél doen om Christus' 
wil. Met het oog op Matth. 25: 31 en v.v. kan 
men zeggen: Jezus Christus lijdt zélf honger en is 
zélf naakt in Duitsland. 
Het is héél erg, dat er hier in Nederland fruit 
en groente is doorgedraaid, terwijl de kerken wel 
bereid waren geweest deze groente met zelf be
taalde treinen naar Aken, Düsseldorf, Keulen en 
Barmen te laten brengen. Zonder een direct ver
band te willen leggen, menen we toch te moeten 
zeggen, dat indien deze uitvoer in gehoorzaam
heid wordt nagelaten, de normale handelsuitvoer 
wel eens verhinderd kan worden. 
Duitsland móet geholpen worden. Daar zijn wij 
van overtuigd. De beslissing in de strijd om Duits
land ligt niet in onze h and, maar de beste en 
"meest-efficiënte" bijdrage doet P aulus aan de 
hand in Rom. 12 (s lot) . Alle "gevoelens" in h et 
Nederlandse volk moeten wijken voor wat dáár 
staat, hoe "onmogelijk" het ook klinkt: ,,Wreekt 
uzelven niet. I k zal het ver beiden ," zegt de H ere. 
D us er wordt tóch recht gedaan ! ,.Indien dan Uw 
vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, 

zo geeft hem te drinken; want dat doende zult gij 
kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Overwint het 
kwade door het goede." Dit is ware menselijkheid 
en humaniteit, een kenmerk van Nederland, dat 
het ook nu weer zal moeten tonen. 

De richting, waarin de oplossing te zoek en . 
In wezen moet het ons gaan om het hart van de 
Duitser. Want zowel van de Nederlander, de Rus 
als de Duitser moet dát goed-gericht zijn. Dàn 
zal er nog vrede op aarde dagen. Allerlei parti
culiere verenigingen, die min of meer om huns
zelfs wil dit werk doen, achten we minder ge
schikt daarvoor, dan het kerkelijke werk. De 
mens zal bij brood alléén niet leven. Er moeten 
ook boeken en couranten naar Duitsland. Op 
kerkelijk en politiek terrein zal er méér contact 
gezocht moeten worden en ook op het gebied van 
het jeugdwerk valt er nog veel te doen, al werd 
door sommigen reeds een hoopvol begin gemaakt, 
ondanks grote moeilijkheden. 
De oud-verzetters moeten ook juist aan dit werk 
meedoen. Zó een goed voorbeeld gevende in ons 
volksleven. Niet alléén de gevulde maag, maar 
66k het voor een zinvolle taak gloeiende hart is 
nodig. Dit is te zéér vergeten na de eerste we
reldoorlog. De primitieve krachtmens ontstond 
toen, zich bewust van zijn vermogen. Maar hij 
was nihilist. Dat was het gevaarlijke, dat toen 
onderschat of niet gezien is. Daarom moeten we 
nu de les uit deze recente historie t rekken en 
ernstig proberen het beter te doen door het 
geestelijke voedsel niet te vergeten. ANDREE. 

ALS 'T KINDJE BINNBNKOMT . . . . . 
..... juicht betl het motorcorp• (de goeie uitzonderingen 
iaargdateol). Eigenlijk moet het :ijn: naar buiten komt. 
want ·t kltldlt. de oud.-politlepre.side.nt van Rotterdam 
Boelstra. w«d. wegens goed gedrag. vtrvroegd (hlj had 
vijf jaar) uit de gevangenis oot.slagen. Nou is "t nil" 
tuur111k waanzin om iemand voor vijf Jange jaren achttr 
de tralies te duwen. alte,n omdat-Ie Ud fs gcwet:st vaa 
·n vutntging: ss heette di~ club. ss betd:,c-ot: srod• 
Starre:J. beweert men c boewtl Ik tQijnhccc Botlstra nooit 
gevraagd heb om me tt sjoetstn. is dat oog getJJ aao
leiding om die man vijf Jaar op te bergen. 
Enfin. hoe htt ook 2ij. hij :at. maar bij w•s zo tam ln 
de oor. d•t ... fe naar hui.s mocht. Nou kwamen een pa.ar 
agenten van. "t Rottetdarose motorcorps er achter. dat 
voor hun vroegere chef de zon der vrijheid daagde en 
als rtchtgeaarde, voortvarend• N,der1anders zetten z.e: 
prompt ec-n collecte op touw en trachttc.n van ellc Ud vaa 
het c:ocps ec.o kwartje te organiseren. Ver.schülcnden 
talen niet op hun c:cntcu en dokten. 
De dag van Boelsrras bevrijding - Boel,tra Day - brak 
aan en voor de poort van zijo kerker, op de drempel van 
de vrijheid vond hij zijn getrouwen, die h~ hun welkom 
toeriepen. Thuis was 't helt.maal Siott:rkJ.aa5: een groot 
blotm~tuk mt?t een kaartje:. 9,•aarop een motorfiets was 
getekend. Zeven agenten kwamen diep ontroud hun ge· 
lu.kwenn.n aanbieden. 
Maar tr :ijn ahijd lui, dit de zon nftt in het water kun· 
oen zltn schijnen e.o naar aanleiding van de::e: B.O. vit. .. 
nag :ijn een zevental agenten buiten bun functie guet. 
Wij hebben regeringssteun voor hun gt~i.Dnen aangevraagd! 
Rotterdammers. verheugt UI De oud-politlepresid<nt en 
SJo<ts-StafleJaar Botl81ra is weer terug. Voorlopig is h~ 
nog buittn funcde. maat ook dat .zal wel Ovf:tgaan.. Dan 
kunt gij. Maassradbewoners. weer gerust :ijn over Uw dit• 
naren. van de H.H. ( gu·n Heil Hitler maar Heilige Hccs:nan-
dad. dat begrijpt U natuurlijk!): Uw polltiecorps zal be
.stuurd wordtn door Jcmtlnd die het klappen van de. :wecp 
kent. Slaap gerust. gij mann~n. vrouwen aan de SChie, de 
Rotte en de Nieuwe Mau. Hoort In dt verte de dreun der 
laentn! En. de z.evcn marcelarrn van BorUt ra Day , .marchfe-t"n 
im Geist in unsre.n Reihc-n mîr1" 

...... juicht bul ·1 politiecorps (de kwaaie uitzonderingen 
daargcJatt.n). Hltr is het werke.liik bi.one:nkomt.o. want ee.n 
p~ar dag.:o gelc.dt11 werd in Utr«ht Mr. van Roosmalen 
tot Commissaris van Politie br.noe-md. 
Als wiJ oa, herinneren voor welke futilite.ft de beer Boet" 
.stra van :.ijn vtijhctd werd beroofd en we. horen dan. wat 
Mr. nn Roosmaleo ti/dens de bezetting heelt uHgthaald. 
Is htt ons njet recht duidelijk. waarom de Jaa!Ste nog vrij 
rondloopt. 
J-.f ~dt me da.ar glashard 60 gezinnen van ondergedoken po ... 
l1t1t"mtn$en vtr:orgd. waaraan hij b.v. in totaal ( 178.000.
uitkeerde to die: hij van tonnen votd-stl voorzag. Hoe kocot 
zo"n ma_n eraan, :ou je zeggen. En als klap op dt vuu.rpql. 
beeft die onderduikeubende de brutaliteit gehad om hem 
open!iJk te huldigen. Een deputatie beeft hem enkele ge
,chcnken aangeboden, durft openlijk hem haar dank te be• 
tuigen voor hetgeen hij tijdens de bueHing heeft gedaan en 
hc.m geluk te wensen mtt ZiJR benotming als comm1ssatlt 
van poHtie. 
Ucrtchtenareo, U..- oucle stad steekt haar Domtoren als etJJ 
vumantnde vinger omhoog. Utrechtenaren. lee op Uw ualtl 
Rttd, is tf.n. van Uw vroegue. polatit•insptcttuu. dit onder 
de be:ettîng htt wtttig-e getmaanst gt:ag: ondec111tjnde. be, 
vord"d tot commissaris. Zijn crawanttn bc:tuigeu openlijk 
b,t:rmedt hun iftstemmfag. 
Spi~gdt U a,30 het drama van Rotterdan1: dàär wordt ten 
hooggeplaatst politfe...-ambtcnaar veroordeeld tot v1Jf j.1ar, 
omdat bij lid was van ecr:t of ander k.tansje. U Mvordert «.n 
oud-illegaal. een wet>drager. die tijden, de baettin9 llle• 
gaal hteft geknoddl la Rotterdam wordt11 de ,unncn. dle 
van hun trouw bliJk geven bij de bevrijdin9 van hun chef 
en leider buiten !unctie guttld. Wat do<t U. Trajectum
bewontn. mrt die ond~rduiktrs•p-olttieroan.aen? Er is nog 
H:o fout. du:· voorkomea kan worden.:. Pas op. dat dl niet 
bevorderd wordeol 

Vervolg vao •• ~ S- van Strijdeod Nedtrlaod .. (P•II• 3) 

geven wordt van de E.nge.l.se en Nederlandse diensten. 
welke daarvoor bestonden. Practisch alles, wat, zowel 
door de radio-zenders, als door de bladen, wereldkundig 
werd gemaakt, werd verzameld. Het Monitoring Report 
bad dagelijks de omvang van een fünke roman. Boven
dien werd elke Duitse radio-uitzending op de wasrol 
vastgelegd, zodat men later bepaalde delen van belang
rijke uitzendingen kon herhalen. leder herinnert zich de 
brallende woorden van Hitler, welke door de BBC bii 
latere gelegenheden als "illustratie" gebruikt werden. 
Zo kon men in de rubriek: .,Een jaar geleden" zonder 
veel moeite weergeven, wat de Duitsers op die dag 
de aether ingeblazen hadden. 
Voorts had ,.Radio-Oranje een eigen luisterdienst, ver
der een Nederlands Persrapport en een dagelijks ver
schijnend "News--Digest" van ongeveer 50 pagina's. 
Van politieke censuur op "Radio-Oranje" was. naar de 
schrijver aantoont, geen sprake. 
Zeer lezenswaardig is het hoofdstuk: De .. Witte" en 
"Zwarte" propaganda, waarin iets wordt medegedeeld 
over de wijze, waarop van beide zijden getracht werd 
de luisteraars om de tuin te leiden. De Duitsers probeer
den ons diets te maken. dat de "Porder" en de ,.Noten~ 
kraker" geheime zenders waren. die echter in werkelijk
heid de bedoeling hadden ons het spoor bijster te doen 
worden. Dat is niet bijster goed geslaagd. Meer succes 
had "De Flitspuit", die in werkelijkheid in Engeland 
stond, maar waarvan men in Nederland algemeen dacht, 
dat het een geheime zender was, die in Nederland stond. 
Dat kon alleen door een zekere bluf. Om de lui,;teraar 
te laten denken, dat de spreker inderdaad zich in Neder
land bevond, gooide men tussen het betoog zinnetjes 
door als: .,vanmiddag zat in lijn 8. in Den Haag, me
neer zus-of-zo op weg daar-en-daar heen". Volkomen 
nieuw zal het voor de meesten onzer zijn te vernemen. 
dat het station: .. SS-Mann Hans Weber" en de "Solda
tensender West mit angeschlossenem Kurzwellensencler 
Atlantik" beiden in Engeland stonden. Duitsland daar
tegenover werkte met de zenders: ,.Ne'f Briti.sh Broad
casting Station", ,.Christian Peace Movement.. ..Radio 
Caledonia" en ,.Workers Challenge". 
Eerst in 1944 durfde Radio-Oranje het wagen iets meer 
positief te zijn over het tijdstip van de bevrijding. Op 
Nieuwjaarsdag ging een bijzonder programma uit onder 
de titel: ,.Het jaar 1944, het jaar der bevrijding". Het 
was een onderded van de zenuwenoorlog, doch men ver
brandde daarmee de schepen achter zich. Gelukkig kreeg 
men voor een deel gelijk. In ieder geval werd het niet 
zo·n debàcle als de belofte van Hitler in 1941. waarvan 
de Duitse sectie van de BBC zo·n handig gebruik maak
te door de, een jaar lang.' iedere avond herhaalde zin: 
.,Dit is de zo en zoveelste dag van 1941. het jaar waar~ 
voor Hitler de overwinning heeft beloofd:· 
H et is verleidelijk nog meer ltit dit objectieve ea onop. 
gesmokte relaas van "De Rotterdammer" te citeren. De 
plaatsruimte staat het niet toe. Men kan niet beter 
doen, dan zich dit boek zelf aan te schaffen. Het :..al 
zeker geen luisteraar van "Radio-Oranje'' teleurstellen. 
Natuurlijk geeft het niet op alle vragen een antwoord. 
Er zijn dingen, die om militaire redenen niet aan de 
openbaarheid mogen worden prijsgegeven; er zijn vra
gen, waarop . andere instanties een antwoord zullen 
moeten geven; er is misschien ook wel eens iets verge
ten ( zo lezen we b.v. weinig over de Duitse stoorzen
ders en de maatregelen, welke Radio-Oranje daartegen 
nam). maar veel is ons duidelijk geworden, wat tot nu toe 
in nevelen lag. En onze waardering voor het werk van 
deze stoere mannen, dikwijls onder veel moeilijker om• 
standigheden verricht. dan wij ons ooit hadden kunnen 
dromen, is zeker r.iet verminderd. doch aanzienlijk ver
sterkt. 
Ook de geschiedenis van .,Herrijzend Nederland .. , die 
gebruik maakte van de bij Philips in bezettingstijd ille• 
gaal vervaardigde omroepzender, welke .. De Rotterdam
mer" bij zijn komst m Eindhoven ter beschikking stond, 
vinden we in dit bóek vermeld. 
T enslotte is het nog wetenswaardig te vermelden hoe 
onbedoeld de geruchten in omloop kwamen. welke tot de 
noodlottige "Dolle Dinsdag" aanleiding hebben gege
ven. In die dagen bleek de geallieerde berichtgeving van 
de fronten verre achter te zijn op de werkelijke_ toestand, 
zodat men zich daarop enigszins instelde en Prof. Ger-
brandy verzocht een toespraak te willen houden bij het 
naderen van de Nederlandse grens door de bevrijdings• 
legers. Eigenhandig streepte de Minister-president toen 
de woorden door: .,De Nederlandse grens naderen" en 
verving ze. met een brede glimlach op het ge~icht door 
,.de Nederlandse grens overschreden hebben ... Er waren 
inlichtingen binnen gekomen van een geheim agent in 
Breda, die contact met de geallieerden had gemaakt, Ook 
de Engelsen hadden dit bericht doorgekregen. Op grond 
van de officiële Ministeriële verklaring. bracht de BBC· 
toen een bericht, dat Breda bezet was. Achteraf bleek de 
bron der Nederlandse en Engelse berichten dezelfde te 
zijn. Een geheim agent in Breda had inderdaad contact 
gehad met een geallieerde patrouille, die ver voor de op
rukkende legers ui t opereerde. Daarmede was het raad
sel verklaard. Helaas liet het geallieerde oorlogsplan 
niet toe, gebruik te maken van de zelfs bij de Duitsers 
- die blijkbaar evengoed naar de Londense radio luis
terden - ontstane verwarring. 
A ls zovele malen heeft .. De Rotterdammer" recht op on~ 
ze waardering. Wij zijn dankbaar voor dit boek juist in 
deze tijd, nu er zo weinig goeds over de "Londense 
periode" gezegd kan worden. 

AD. 
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,, 

PIETER VAN LAARHOVEN 

Geboren 1 Juli 1919; 

Gefusilleerd 20 Sept. J'H3. • 

Piet van Laarhoven was al enige 
jaren werkzaam in de Staphorster 
Maten, waar ik hem heb leren 

kennen als een stille, harde werker, die 
wel wist wat hij zei, maar die niet zei, 
wat hij wist. 
Herhaaldelijk had bij al de wens te ken
nm gegeven, dat hij gaarne zijn "an
deel zou hebben in het verzetswerk. 
Toen dan ook in het begin van 1943 
dit · werk vastere vormen aannam, werd 
hij een medewerker van de Groep Mep· 
pel en hield bij zich voornamelijk bezig 
met het plaatsen van onderduikers, maar 
ook was hij met allerlei andere werk
zaamheden van de Groep Meppel op de 
hoogte. 
Voor de meest uiteenlopende karwc1ties 
klopte men bij hem nooit tevergeefs 
aan. Altijd verklaarde bij zich direct be- -
reid, want het ging om het lot van vele 
onderduikers. 
Tijdens de Meistaking 1943 had hij e<"n 
aroot aandeel in de sabotage van de 
grote brug bij Hasselt. Moest er rogge 
gemalen worden, Piet offerde zijn vrije 
uren op om mee te helpen. 
In de zomer van 1943 kreeg ik een oµ
roep, waar.in gevraagd werd, of ik twee 
prima jongens kon aanwijzen voor een 
overval op het Gewestelijk Arbeids
bureau in Stadskanaal. 
Pieter en zijn vriend Jan Toet waren 
direct bereid, ja zelfs verheugd om mee 
te gaan. 
De overval mislukte, doch alle jongens 
kwamen ongedeerd uit de strijd terug. 
In Augustus 1943 werd de toestand 
voor de groep Meppel steeds meer kri
tiek en op een gegeven ogenblik moesten 
wij plotseling verdwijnen. 
Van Laarhoven was echter een van mijn 
eerste contactpunten, die ik kon aan
houden. Hij stond ons dan ook in alles 
ten dienste. niettegenstaande het feit, dat 
zijn vriend Jan Toet in het begin van 
Augustus te Zwolle was gearresteerd en 
neergeschoten. 
Op zekere dag kwam echter het bericht 
dogr, dat er iemand gearresteerd was, 
die ook bij de overval in Stadskanaal 
was .geweest Deze jongeman had on
der "het geweld van de SD "doorgesla
gen en had alles verteld, o.a. wie bij 
die overval meegeholpen hadden. 
Direct heb ik me in verbinding gesteld 
met Piet en hem aangeraden zich min
stens H dagen ziek te houden of onder 
te duiken. Piet achtte het gevaar niet zo 
Jroot en dacht, dat het nog wel 

mee zou vallen. Hij werd echter ook 
achterhaald en zijn arrestatie volgde op 
28 Augustus 1943. Hij werd overge
bracht naar Assen en op 20 September 
1913 gefusilleerd. 
In mij leeft de overtuiging, dat, indien 
Piet gespaard was .gebleven, hij onge
twijfeld om zijn doorzettingsvermogen, 
maar bovenal om zijn zwijgzaamheid, 
een van de eerste figuren in het verzets
werk was geworden. 

J. G. 

JN MEMORlAM 

IR. A. BLOK 
Geboren 5 April 1901; aper/eden 26 Februari 19ff. 

.,Zij stiftrven naamloos, de grote onbekenden, 
Gemarteld door de brute nazi-benden; 
In :.t:îte werkten zij, verbeten en spontaan, 
Wij eren hen, hun geest blijft voortbeMaan." 

Een stille werker, een stoere Zeeuw, die alles voor 
zijn Vaderland over had. Zo hebben wij Ir. A. 
Blok gekend. Plichtsgetrouw, met grote ijver en 

toewijding, vervulde hij zijn werk en zijn Vaderlandse 
plicht Aanvankelijk opgeleid tot stuurman, is hij op 
hoge leeftijd gaan studeren aan de Technische Hoge
school te Delft, waar hij in zeer korte tijd de Ingemeurs
titel behaalde. 
Wij kenden hem reeds te Delft, waar hij .gedurende de 
eerste bezettingsjaren werkzaam was. Reeds toen heeft 
hij zich ingespannen als Commandant van de Luchtbe
scherming, om veel voor de vluchtelingen uit Rotter
dam, die tijdelijk in Delft werden ondergebracht, te doen. 
Nacht en dag waren hij, zowel als zijn vrouw, in actie, 
om de van alles beroofde vluchtelmgen van het eerste 
nodige te voorzien. En dank zij dit bijna bovenmense
lijk streven, is het te Delft gelukt, de ergste nood voor 
de diep-getroffenen te lenigen. 
Al spoedig is Ir. Blok toen naar Amsterdam vertrolèken, 
waar hij als Ingenieur in dienst is getreden bij de 
Gemeentelijke Woningdienst. En in Amsterdam was 
veel werk te doen, doch op ander terrein. De Jodenver
volging was juist in volle gang, en Ir. Blok heeft op 
het terrein van de Jodenhulp veel gedaan. Dit was 
echter een zeer gevaarlijk terrein. De SD duldde geen 
inmenging q:et "die Juden". 
In alle stilte en met dezelfde toewijding, die Ir. Blok 
.5teeds kenmerkte, heelt hij zich weer met zijn vrouw 
ten volle ingezet. niet alleen door het verzorgen en het 
onderbrengen van Joden, doch ook door 't vervalsen van 
persoonsbewij:ren heeft hij vele Joden uit de klauwen 
der barbaren gespaard. Hij sprak zeer weinig over zijn 
illegale werkzaamheden en daarom is het ook moeilijk 
hiervan een volledig beeld te geven. Zelfs zijn vrouw, 
die in alles een zeer werkzaam aandeel had, wist niet 
met welk soort werk bij zich nog meer bezighield. 
Vast staat. dat er van zijn werk iets is uitgelekt. Op 16 
Mei 19H werd Ir. Blok in zijn woning door de SD ge
arresteerd, terwijl zijn moedige vrouw onder de ogen 
van de SD oog kans zag een grote hoeveelheid bezwa
rend materiaal (o.a. persoonsbewijzen en bonkaarten) 
weg te werken, zodat dit niet door de SD is gevonden. 
Nadat hij drie weken in een afzonderingscel in de We
teringschans had doorgebracht is hij daarna overgebracht 
naar het kamp "Vught". Op 6 September 19H is hij 
naar Oraniënburg (Duitsland) getransporteerd en in Oc
tober 1944 naar het grote verzamelkamp Neuengamme. 
Op 26 Februari is hij tengevolge van de doorstane ent• 
beringen te Neuengamme overleden. 
Dit is alles, wat wij van hem weten. In de kracht van 
zijn leven is hij gesneuveld op het veld van eer, ergens 
in het onbekende, brengend het hoogste offer voor zijn 
land. Zich opofferend, om anderen te behoeden voor 
brute Nazi-terreur. Wel is zijn arbeid met dezelfde 
energie voortgezet door zijn alleen-achtergebleven 
vrouw, die altijd sprak: .. De SD-ers hadden mij moeten 
halen, want ik heb het verdiend." 
Wij weten echter, dat de SD meestal goed ingelicht was. 
Zij hebben ook Ir. Blok in zijn illegale werkzaamheden 
gadegeslagen en h~m op een gegeven ogenblik gegrepen. 
Wij eren hem en gedenhn zijn dappere vrouw, die ge
heel alleen achterblijft. Wij weten, dat zij nu nog door
vecht en fel gekant is tegen alle onrecht. 
Dat zij troost moge putten in het weten, dat haar man 
het hoogste en heiligste gegeven heeft voor een recht
vaardige zaak. 

J. L. v. d. D. 

PIETER OOSTERLEE · · 

Geboren 29 Au911M1L! 192() te Zetten; 

Overleden 25 October 19H te Tiel. 

A Is de dag van gisteren herinner ik mij 
het ogenblik, dat onze nieuwe districts
koerier, Piet van den Oever, aan me 

werd voorgesteld. Een stille jongen, was m·n 
eerste indruk. · 
Maar in het half jaar, dat hij hier "gewerkt" 
heeft. hebben we hem leren kennen als een 
koen, onversaagd illegaal werker, die uit zui
vere motieven van vaderlandsliefde en Gods
vrucht aan het verzet deelnam. ln deze tijd 
zijn banden gelegd, die ik nooit vergeten zal. 
Piet was het voorbeeld van de ideale werker: 
hij praatte nooit meer dan nodig was, zelfs 
niet tegen zijn naaste medewerkers, en men kon 
altijd op hem rekenen. Pas na zijn dood hoor
den wij, dat hij Piet Oosterlee heette. Hij had 
het ons nooit verteld 
Piet was medisch student in Groningen, en 
werkte aanvankelijk in de illegaliteit te Nij
megen. Hier moest hij evenwel vluchten, omdat 
zijn naam bekend was geworden bij de SD en 
omdat hij werd gezocht. 
In de Betuwe zette hij zijn werk voort, aan
vankelijk in de LO, later in het crossingswe,k 
over de Waal. Menig geallieerd piloot beeft 
zijn vrijheid aan hem te danken. Ia zijn boek 
"Escape from Arnhem", beschrijft de Canadese 
captain Heaps de tocht. die Piet met hem over 
de Waal heeft gemaakt. 
Zondag, 24 Oct. 1944 zou hij weer overvaren. 
In een schuurtje dicht bij de Waal, was hij met 
zijn vrienden bezig een rubberboot op te pom• 
pen, toen ze werden overvallen door de mof
fen, die allen gevang.en namen en meevoerden 
naar de Julianaschool in Tiel. waar ze werdm 
verhoord. Piet werd even alleen gelaten, en 
van dit ogenblik maakte hij gebruik, om door 
het raam van een serre te springen en de vlucht 
te nemen. Waarschijnlijk heeft bij deze laatste 
kans te baat genomen, omdat er voor hem, die 
gearresteerd was met een revolver in de zak, 
toch geen kans op behoud was. De vlucht bad 
kunnen slagen, als de schildwacht niet juist vlak 
bij die serre had gestaan. Deze vuurde onmid
dellijk, en trof helaas doel! 
Een schok van ontroering ging door ons allen 
bij het vernemen van deze tijding. Wij verlo
ren niet alleen onze Districtsleider, maar een 
vriend, en dit verlies was groot en zwaar! 
Èr is echter een grote troost: we hadden vaak 
met Piet gesproken over het geloof, en we 
·wisten uit zijn eigen mond, dat hij het verzets
werk zag als e~ taak, waartoe God hem had 
geroepen. 
Zijn ouders woonden m Nijmegen. Hoc ge
makkelijk had hij na de bevrijding van deze 
stad in September 1944 niet kunnen zeggen. ik 
ga naar huis, voor mij is de strijd geëindigd. 
Hij heeft dit niet gewild! Bij zijn laatste thuis, 
komst vroeg zijn vader hem nog, of bij wel 
weer terug zou gaan. Hij ging terug.. . . . • Hij 
moest terug, niet, omdat hij zo graag vocht, 
maar omdat hij zijn taak niet af vond, zolang 
de vijand niet uit ons hele land verdreven was. 
Piet Oosterlee, trouwe beste vriend, we zullen 
je nooit vergeten. We hadden je graag willen 
verlossen uit de klauwen van de vijand, 
maar de overmacht was te groot 
God moge je ouders troosten. 
Held, in de ware zin van het woord, je · gaf 
je jonge, veelbelovende leven ook voor on8, 
Mogen wij het waard zijn! 

A. J. S. 



• 
Wegens het njet prij~tn. het te duur verkopen van Ge
bakjes, alsnude het niet aaawe:ig bebbto van een re
ceptenbook. werd EVERT JACOBUS AUGUSTINUS. 
Brood• en Bankttbakktr. bij vonnis van èlt Tucbtrecll• 
Ut voor de Prij:en te ·s-Gravenhage van 6 November J.l. 
v«oordteld tot be1alin9 van ten geldboete ad f 250.
ca openbaarmaking vao hu vonnis op kosten van de 
veroordeelde in twee bladen. 

(Dagblad van Rijn en Gouwe). 

Dat de Tuchu-echter mijn woning nooit met 
een bezoek moge vereren, want mijn vrouw 
werkt ook zonder receptenboek. 
Maar nu die Tuchtrechter. Is dat nu maar toe
laatbaar, om bij de uitoefening van een offi
ciële functie reclame te maken voor het aan
schaffen van receptenboeken? 

• Voor dt inschrijving voor bet vetttit:ode roidden.stands
exomen Alg. Handelskennis, dat in 19-18 :al worden 
afgenomen, is ttn aan tal bij ::oodert maatregele~ getrof ... 
fen. O.m. is. in verband mu het (eh, dat bij het laatst 
gehoud~ examen wederom candldaten :lch door andere 
pe-rsonen Heten vuvange,n. ten rtgt1fn.g getroffen voor 
legitimatie mtt pn,foto. 

(Eindlt. Dagblad). 

't Wordt ons toch wel moeilijk gemaakt tegen· 
woordig. Als we examen iu Handelskennis 
willen doen, waarom mogen we dan geen 
handels-kennis sturen om dat voor ons op te 
knappen? 

• Sterk verhaal: Etn vrotgec dienstmti.sje kwam gisteren 
na vltt maaoden om ttn oituu.· getuigschrift. Het oude
wrus vcrsltt,n. 

(Volkskrant). 

Inderdaad, een sterk verhaal. Wij weigeren te 
geloven, dat een dienstmeisje na vier maan
den nog weet, bij wie ze destijds in betrekking 
was. 

• STBBDS MEBR OJ>.MES 
umeo rijles bij v. Beek ... Chaufferen, Is ook niet alleen 
Tooc hen.n··. Dacnes rijdt.a zelfs bete.r. wanneer ze bij 
,, Beek geslaagd :ijn. Dus ook U na3r Boubavelaan 
32. bij het St. Jon.( Zi<kcabub, o( bd dag of Aaclat: 
vter"acht-vier"acbt. 

(Adv. Eindh. Dagblad). 

Een geruststellende gedachte is het, dat mijn 
vrouw, zodra ze wil leren chaufferen, dag en 
nacht terecht kan bij: vier-acht-vier-acht. En 
het ziekenhuis zo dichtbij. Wat een service. 
Geef-acht-geef-acht! 

BLUF! 
In de catalogus No. 2 van Joachimsthal wordt 
1et boek "Onderdrukking en Verzet" o.a. met 
.:Ie volgende opmerking aanbevolen: 

,,Ook de grote Adviescommissie der ille· 
galiteit werkt aan dit gedenkboek, dat het 
officiële van Nederland tijde.os de oorlog 
mag genoemd worden, mede." 

De redactie kan, na informatie bij bet afwik
kelingsbureau der G.A.C. verklaren, dat deze 
opmerking beslist onjuist is, 
De G.A.C. werkt aan dit boek noch officieel 
noch officieus mee. Daarom Is het officieel ka
rakter, dat men aan dit boek tracht te geven 
bluf. 

REDACTIE 

,,De stichting genaamd "De Vrije Stem", 
gevestigd te Breda, is overeecdcomstig de 
bepalingen der statuten opgeheven, met 
benoeming van de LO.LKP.Stichting, ge• 
vestigd te Amsterdam, Prins Hendrikkade 
152, tot liquidatrice. 
Allen, die iets te vorderen hebben van, of 
verschuldigd zijn aan de ontbonden stich
ting, worden verzocht daarvan opgaaf te 
doen ten kantore van de liquidatrice vóór 
de 3lste December 1917." 

DE LIQUIDATRICE. 

Het nageslacht moet weten wat er 
gebeurd 11, en bovenal waarom en 
hoe het gebeurd i1 ? 

Frlt1 de Zwezver 

Bent U gewooa, met Ke:r1tml1 
cadeaux te geven? 
Vergeet dan met, dat een exemplau 
van onze voorloper nog altijd welkom 
zal zlja. 

FAMILIEBERICHTEN 

Algemene Kennl,geving 

God schonk ons in Zijn Goedheid ten 
welgeschapen zoon en broertje 

QUI RINUS-LUCAS 
WJJ noemen hem Rienk. 

K. Slings 
L. Slings•vao Dijk 
Siem 
Marijke. 

Beverwijk. 30 Nov. 19i7. 
Laan van Kandn 16, 

Ondertrouwd: 

ALMA ALFRIEDA JULIUS GBMMEl:I 
en 

CORNELIS DANIEL HENDRIK 
EIJGENBERGER, 

Huwelijksinzegening door de Weleerw. 
Hr. Os. Hoekstra In de Hervormde Kerk 

te Pa,amaribo op WoenAdag. 
2i December l9i7. 

Toekomstig adres: Louiselaan 17. 
Paramaribo. 6 December 19i7. 
Keizerstraat 103. 
Loulselaan 17. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan 
de administratle van "De Zwerver", Pr. Hendrik.kade 152. 
Amsterdam. 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

Naam ............... _ ...................................... ~ ........................................................... . 

Adres··-·-····---........... , ___ _ ___ ........................ ·--····· 
Plaat•···---------Provtncte ............ - ...................... _ 

Ingang abonnement ·----·-····· .. ········-·· 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

* 
luik' s transportonderneming 
Zaandijk Tel. 8t994 

NIEMAND BLIJVE ACHTER! 

r Hoe ver strekt zich Uw 
belangstelling uit voor 
onze mannen in Indië i 
Leest ge alleen hun brie
ven of de artikelen, die 
over hun werkzaamhe
den in de pers ver
schijnen 1 
Of wilt ge ook iets con
creets voor hen doen ? 
De lectuurvoorziening 
voor onze jongens laat 
nog steeds veel te wen
sen over 1 
Men kan individueel, 
maar ook in verenigings
verband, abonnementen 
voor hen op ons blad 
afsluiten. 

Niemand blijve achter 1 

Abonnementen aan: ,,De Zwerver" 
Prins Hendrikkade 152 - Amsterdam 

DE BRUTALE REIS Jat Polman, 
le Re.g. Stoottr. De eerste reis naar een nieuwe wereld. 

Het wàs,.brutaal, zoals de eerste OVW-ers in '45 onvoorbereid de 
chaos en onzekerheid tegemoet gingen. Dit boek geeft thans hun erva
ringen op Malakka en in Indië. De artikelen, in "De Zwerver" be• 
gonnen, zijn hierin uitgebreid gebundeld en ieder, die verwanten In 
Indonesië heeft en allen, die voelen wat daar op het spel staat, zullen 
dit boek van harte verwelkomen. Zend het naar onze jongens in Indië. 

240 pags. Gebonden in keurig bandje f 3.50. 
Uw boekhandel kan het U leveren. 

Uitgave A. ROELOFS VAN GOOR MEPPEL, 

rr=JUISTEN 71 ...~~ 0 0 
::, m 

0 - ~ :z: • ,,~,, 
DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZH. 

AMSTERDAM·C. 
* PERIBOIHEM El 

SINGEL 281 - TELEFOON 32239 HAMOELSDRUIWERI 

"DE BEVRIJDING 

Uitgever: H. v. 
Beperkte oplage. 

VAN ORANli!NBURG", door P. Lenstra, 
Het boek. dat U op ongekende en boeiende 
wijze het leven der gevangenen weergeeft . 

d. W o u d e, Suitendiep 17, Groningen, 
In pracht band f 5,40. 216 pagina's. 

Verkrijgbaar bij iedere erkende boekhandel 

875 Theodorus Johannes Walterbos, geboren 
te Beltrum (Gelderland) 29 September 
1925, van beroep landbouwer. Hij werd 
in verband met de oprolling van de KP 
van Zwarte Kees uit Aalten 1-5-194½ ge
arresteerd en overgebracht naar het con
centratiekamp Vught (no. 102287 Block 
16 B). Op 17 Sept. 19H gedeporteerd 
naar het concentratiekamp Sachsenhau
sen (Oraniënburg) en volgens mededeling c, 
van een medegevangene in 1945 naar het a.. 

concent.-atiekamp Neuengamme. Vermoe• 
delijk eind April 1915 geëvacueerd naar ;i: 
Lübeck. Tijdens dit transport zou het ':"' 

schip de "Cap. Arkona" getorpedeerd zijn. 
dringend r 
20. Lint- • 

Zij, die bijzonderheden over zijn dood weten. worden 
verzocht deze mede te delen aan: G. J. Walterbos, L. 
velde. gemeente Eibergen. Abonnementsgeld wordt per giro/ postwissel/ of bij aan

bieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO.LKP-Suchtlng Advertenti~-cliché's, ,·: · . . .. DE. èOER & VINK 
~: .. · /..'tl._.,·, : I -"~L.-1L. bij · · ZAANDIJK 

(Doorhalen wat niet verlangd wordt.) · ··. · · , : ·· vwc; en otu!Jtt - TEL. 0100s . 
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ONZE VOLKSVRIJHEDEN ÈN DE C.P:N. 
U itspraken van zuiveringscommissies en von

nissen van Tribunalen en Bijzoqdere Ge
rechtshoven herinneren ons nog regelmatig aan 

het drama, dat NSB-ers op grond van hun nationaal
socialistische idee ener "Nieuwe Orde" in Europa 
ontrouw werden aan de zaak van het Vaderland. 
Deze ontrouw was in belangrijke mate voorbereid 
door de propaganda in "Volk en Vaderland", een 
blad. dat zljn naam alle mogelijke oneer heeft aan
gedaan, door het voor anti-nationale propaganda
dodeinden der NSB misbruik maken van het recht 
van _....Yereniging en vergadering en van het lidmaat
scháp harer vertegenwoordigers van de Staten-Gene
raal. 
Dank zij de onbeperkte vrijheid van pers, van ver
eniging en vergadering en het lidmaatschap harer 
vertegenwoordigers van de Staten-Generaal. heeft de 
NSB volop gelegenheid gehad haar propaganda voor 
een "Nieuwe (lees Duitse) Orde" te voeren en al
dus de voedingsbodem te leggen voor verraad en 
ontrouw aan de vaderlandse zaak. 
Intussen heeft ons volk - helaas veel te laat voor 
wat de NSB betreft! - gedemonstreerd een dergé
lljk misbruiken van onu persvrijheid, van ons recht 
van vereniging en vergadering, van de parlementaire 

• onschendbaarheid der Kamerleden en van andere 
volksvrljheden, niet te tolereren. Ons volk, onze rf:
gerlng en onze volksvertegenwoordiging hebben een 
na-oorlogs beroep op het b-,ginsei van persv,·ljheid 
nlet geaècepteerd als argument om de bladen, die 
tijdens de oorlog afbreuk hebben gedaan aan de va
derlandse zaa k, te laten blijven verschijnen. Zij heb
ben een beroep op ons grondwettelijk recht van ver
enigylg en vergadering niet aanvaard als verscho
oingstitel voor het lidmaatschap van de NSB en 
aanverwante organisaties. Zij hebben een beroep op 
de parlementaire onschendbaarheid der Kamerleden 
niet geaccepteerd als argument om de Kamerleden, 
die zich tijdens de bezetting hebben misdragen, on
gemoeid te laten. Zij hebben daarmede erkend, dat 
de persvrijheid, het recht van vereniging en verg;,
dering, en de parlementaire onschendbaarheid be
paalde grenzen hebben en in Nederland niet mogen 
worden misbruikt om afbreuk te doen aan de vader
landse zaak. Zij hebben daarmede uitgesproken, dat 
wie zich zelf niet houdt aan de eigen spelregels van 
de nationaal en zedelijk gebonden volksvrijheden, ook 
geen recht heeft zich erop te beroepen! 

De geschiedenis herhaalt zich. 
Thans beleven we het drama, dat de CPN-ers, op 

• grond van hun communistische idee ener "Nieuwe 
(lees: Russische) Wereldorde··. ontrouw worden aan 
de vaderlandse zaak. 
Deze ontrouw wordt in belangrijke mate aange
kweekt door "De Waarheid", een blad, dat door zijn 
verdraaiïog van de waarheid zijn naam alle mogelilke 
oneer aandoet, door het voor anti-nationale propa
ganda-doeleinden der CPN misbruik maken van het 
recht van vereniging en vergadering en van het lid
maatschap harer vertegenwoordigers van de Staten
Generaal. 
Thans schijnen de persvrijheid, het recht van vereni
ging en vergadering. de parlemenl:alre onschendbaar
heid der Kamerleden en de andere volksvrljheden 
ineens weer geen _grenzen te hebben en misbruikt te 
kunnen worden om, door het leggen van een voe
dingsbodem voor verraad en ontrouw, afbreuk te 
doen aan de vaderlandse zaak. 
Thans schijnen de volksvrijheden weer even onbe
perkt te zijn als vóór 1940: evenáls toen "Volk en 
Vaderland", zo is ook thans "De Waarheid" alléén 
voor militairen-in-de-kazerne verboden. Men schijnt 
dus wel door te hebben, dat er met "De Waarheid", 

' evenals vroeger met "Volk en Vaderland", uit va
derlands oogpunt iets niet !o orde is, maar men 
meent weer geen vrijheid te kunnen vinden om paal 
en perk te stellen aan het optreden van deze anti
nationale krachten. 
Deze .gelegenheid laten de CPN en "De Waarheid" 
niet ongebruikt voorbijgaan. Zij overtreffen de NSB 
en "Volk en Vaderland" in bruta.liteit. 
Mussert volgde op 10 Mei 1940 de poUtiek der ge
kruiste armen en dook onder in een hooiberg. De 

• Ik sla de trom en dreun de dromers wakker. 

Wie droomt verraadt zijn vrouw, zijn kind, 
zijn makker. 

CPN spoort in het Indonesische conflict haast open• 
lijk tot desertie aan en hielp duizenden deserteurs J.n 
België en Frankrijk onderduiken. 
De NSB interpelleerde in 1939 in de Kamer over 
een Nederlands-Duits-grensincident bij Venlo. Het 
communistische Tweede Kamerlid , Mr. Stokvis, in
terpelleerde de Minister van Marine onlangs over een 
door de Russische "Prawda" geuite beschuldiging 
van spionnage door de kapitein van het Groningse 
sc:hip "Deneb". 
In 1939 werden de naar Engeland utgeweken rege
ringen van de door Duitsland bezette landen door de 
NSB en door "Volk en V,1derland" uitgemaakt voor 
alles wat lelijk is. Thans ondergaan de uit Joego
Slavië, Roemenië en Bulgarije voor de Russen ge
vluchte volksleiders eenzelfde behandeling door de 
CPN en "De Waarheid" en blijkt Pctkof zelfs na 
zijn "terechtstelling" niet veilig 'te :zijn voor het ge• 
hoon van "De Waarheid". 
In 1939 en 1940 hadden wij reden om te vermoeden, 
dat de NSB qereed stond om de D uitsers bij een in• 
vol een hand1e te helpen. 
Thans weten wij, dat de CPN en de RevoluUonnaire 

OPROEP EN OPWEKKING. 

Met Kerst en bij Oud- en Nieuwjaar gaan bij 
ons allen de gedachten~ terug. 
We w//en denken aan de velen. die ons ont• 
vielen. Salomo zegt in Spr: 10: 7a: De ge
dachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening 
zijn. 
Het is goed terug te denken. 
ln de harten van de achtergeblevenen zal door 
de herinnering de lege plaats sterker spreken. 
Daarom zullen we in deze maand ons in het 
bijzonder het lot moeten aantrekken van de• 
{]_enen. die achterbleven. 
Dit kan niet algemeen "georganiseerd" wor• 
den. fader moet zich persoonlijk èn bewust af
vragen: wat kan ik het beste doen voor de 
weduwe of ouders, die ik ken? 
En hoe kunnen we de oorlogswezen een goede 
verrassing bezorgen? 
We bedoelen die hulp niet alléén materieel. 
Geestelijk ons waarlijk inzetten voor deze grote 
groep personen in ons volk is evengoed onze 
taak. 

* 

DE ZIEKEN. 
In ziekenhuizen en in Kareol, Sonnevanck, Zon
negloren, Davos, Leysin en op zovele andere 
plaatsen, bevinden zich de honderden zieken. 
Zij hebben recht op ons meeleven. De grote 
schat van onze gezondheid moet ons een reden 
zijn om iets van ons vreugdevol deelnemen 
aan het volle leven ( want daartoe zijn wij ge• 
roepen!) over te dragen op onze medestrijders 
van weleer. Dat kan door een brief en op 
zovelei:lei andere wijze. 
Deze oproep richten we tot ons hele volk voor 
het gehele jaar. 
Maar in het bijzonder zal in de komende we
ken onze aandacht naar deze medemensen moe
ten uitgaan. 
De beslommeringen nemen velen te sterk in 
beslag. Daarom moet dit woord tevens een 
opwekking zijn de sleur van het alléén maar 
voor zichzelf leven te verlaten. 

REDACTIE. 

Communistische Partij met hunne mantelorganisaties 
gereed staan om verraderlijk op te treden ingeval van 
een conflict met Rusland; de stakingen in Frankrijk 
en Italië zijn de eerste symptomen in die richting. 
In 1939 waarschuwde Rauschning de wereld in zijn 
,.Gesprekken met Hitler" voor de bedoelingen en gru
welen van Hitler en zijn Nationaal-Socialisme. Thans 
beschrijft Victor Kravchenko ons in zijn boek "Ik 
verkoos de vrijheid", de onmenselijkheid van Stalin 
en zijn Communisme. 
In 1939 gebruikte Stalin de Komintern om onrust en 
verdeeldheid te zaaien, om stakingen te doen uitbre• 
ken en als spionnage-instrument. Thans is datzelfde 
fraaie _beestje omgedoopt tot Kominform. 

Iedere dag vertellen de bladen ons, dat de toestand 
alweer verontrustender is geworden, maar afdoende 
maatregelen tegen hen, die misbruik maken van onze 
yolksvrijhedeo, blijven achterwege. 
Hebben wij dan niets geleerd? 
Moet ook dit verraderlijk spel weer eerst ten treure 
uit gespeeld worden, vooraleer dit misbruiken van 
onze volksvrljheden onmogelijk zal worden gemaakt, 
vooraleer aan een partij. die zelf geen volksvrijheden 
en oppositiereëhten erkent, de mogelijkheid van ver
raderlijk parasiteren op die vrijheden wordt ontno
nomen? H~veel bloed en tranen zullen weer moeten 
vloeien. "hoeveel lichte en zware gevallen van land
verr"ad z,,llen weer 1,1ekweekt zijn, vooraleer de pers• 
vrijheid, het recht van vereniging en vergadering en 
de parlementaire onschenbaarheid zullen worden ont• 
nomen aan een partij, die zelf de knechting van alle 
volksvrijheden, de "bescherming" van ons hele volk 
en de dictatuur als doel voor ogen heeft? Beseft men 
dan niet, dat men elk zedelijk recht van be§traffing 
van NSB-ers wegens het misbruiken van onze volks• 
vrijheden mist, als men )et.terlijk !('.gelijkertijd ~an de 
CPN en "De Waarheid" toestaat. diezelfde volks-
vrijheden wéêr te misbruiken? • 
Er schijnt verbazend veel moed nodig te zijn om in 
een bepaalde omstandigheid zijn duidelijke, vader
landse plicht te doen. Diverse Kamerleden hebben on
langs om maatregelen gevraagd. Maar er gebeurt 
niets. De voorzichtigheid, die de moeder van de por• 
celeinkast is, schijnt bij onze politieke leiders in ho• 
ger aanzien te staan dan de voorzichtigheid, èlie wer
kelijk vooruitziet en tijdig maatregelen doet nemen 
om gevaren voor land en volk te bestrijden. 
De eeuwen door echter hebben zachte heelmeesters 
stinkende wonden gemaakt. Het wordt hoog tijd, dat 
ons vrijheidslievend volk de moed hervindt om zijn 
geliefde vrijheid met hand en tand te verdedig_en te~en 
een ieder, in eo buiten eigen land, die haar bedreigt, 
Deze bestrijding is niet alleen een kwestie van natio-
naal en lijfelijk zelfbehoud, zij is ook christenplicht. 
In het communisme verschijnt een nieuw heidendom 
in een meest verfijnde en strijdbare vorm, duivels in 
zijn bedoelingen, du(vels in zijn schijnheiligheid en zijn 
verleidingskracht op misdeelden, duivels in zijn to• 
talitaire strijdmethode. 
Het ware te wensen, dat alle slappen, lamlend!gen 
en slapers Victor Kravchenko's boek lazen, daar• 
door tot inzicht kwamen en leerden, dat het beslist 
onvoldoende is het communisme met alleen geeste
lijke middelen te bestrijden. Het is zelfs niet vol• 
doende daaraan sociale maatregelen toe te voegen 
om de grote sociale spanningen in ons volk. die ve• 
len naar het kamp van de nieuwe heilstaat-mensen 
dreigen te drijven, weg te nemen. Een totalitair stre• 
ven dient met alle middelen bestreden te worden. 
Het is dringend noodzakelijk onze volksvrijheden 
veilig te stellen en de communisten in Nederland 
iedere mogelijkheid om ons volk te knechten, te ont
nemen. 
De regering volharde niet langer in de fout van haar 
voorgangster van 1940. Zij late niet langer toe. dat 
de CPN en haar mantelorganisaties onze volksvriJ
heden misbruiken om als agent van het Russische im• 
perialisme nationale verdeeldheid te zaaien en een 
geest van ontrouw aan de vaderlandse zaak te kwe• 
ken. 
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 

A. R. 

• 
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BLEEF HET VERZET IN GEBREKE? 

In het rapport van de pakkettencommissie 
(onderzoek voedselzending aan politieke gevan~ 
genen), dat naar wij vernemen binnenkort In 
drul< zal verschijnen (ten bate van de Stieh
ting 1940·'45). komt de volgende passage voor: 

De in de Duitse kampen verblijvende politieke ge~ 
vangenen zijn bovendien het slachtoffer geworden 
van een achteraf bezien vecu10nderlijke mentaliteit 
van ·hun eigen groepen. organisaties en vrienden in 
Nederland. Natuurlijk: familieleden trachtten iets te 
doen voor de weggevoerdi!1J.. Meestal teverg·eefs door 
de t<:lt krachteloosheid geàoemde individutle acties. 
Maar de illegalit11it als geheel? Er werd gezorgd voor 
de onderduikers, dus voo, de nog bruikbare mannen 
in het verzet. Door Comité's werd gezorgd voor de 
concentratiekampen in Nederland. Aan onze com• 
missie zijn slechts twee 9evallen bekend. waarin c~ 
mitê's een geslaagde poging deden om in de Daitse 
kampen door te dringen. Men voelde zich machteloos 
ook nog voor de vrienden van gisteren over de 
grem te zorgen. Een werkelijk goed georganiseerde 
poging is door de illegaliteit niet ondernomen. En zo 
~ de ol'inie. dat "wie over de grens was. verloren 
was", gemeengoed. Zo zelfs. dat regelmatig drin
gende ver-zoeken aan de Londense regering om het 
uiter.Jte te doen voor de "oud-strijders" ulden aan 
Engelandvaarders of linecrossers werden meegegeven. 
Dit betekent geen verwijt. Het ver:.ef had al zoveel 
lllln het hoofd. Het i$ slechts een ondcrgeschilct as
pect van de tragedie van dit ,,vergeten lege,". 

Deze opmerking zal de lezers van ons blad met 
name interesseren. 
la het juist, wat daar staat? Is het juist, dat de 
Terutsmensen zich van het lot hunner gevangen 
vrienden niet veel meer aantrokken? Want daar
op komt de opmerking toch neer, afgezien van 
het verKUldsel der pil, dat de illegaliteit wel wat 
anders te doen had. 
Ik ben van oordeel, dat deze opmerking in het 
rapport onjuist is en, dat zij, behoudens de slot
zin, onblllUk is door haar scherpte. 
Verliezen de rapporteurs door het voedselpro
bleem, dat zij onder de loupe namen. niet teveel 
uit het oog, dat er nog wel andere problemen 
waren terzake van de politieke gevangenen? 

Vele gevangenissen zijn met succes door de LKP 
en RVV gekraakt; helaas heeft de bevrijdings
poging ook enltelc keren het leven gekost aan 
de bevrijders. Welk een werk is er niet verricht 
voor de bevrijding van het kamp 1) in Vught bij 
de evacuatie in September 1944? 
Die poging is mislukt, maar de rapporteurs mo
gen zo'n feit toch niet verwaarlozen. Dergelijke 
plannen werden beraamd voor Amersfoort en 
Westerbork. • 
T.a.v. Amersfoort herinner ik mij op de LO-beurs 
regel.matig besprekingen meegemaakt te hebben 
over clandestil!ne bevrijdingen. En dan bedenke 
de comfnissie, dat enorm<> geldsommen door het 
verzet, dat waarlijk niet ruim in z'n geldmid
delen zat, besteed werden aan het vrijkopen van 
gevangenen. 
Nu zullen de rapporteurs opmerken, dat zij op 
het voedselprobleem in de kampen doelden. Dat 
ls, wat de entourage van de geciteerde opmer
king betreft, juist, maar niet wat de tendentie 
van de opmerking zelf aangaat. Zij is wat zuur 
van aard tegenover het verzet, en daarom is het 
nodig (onbegrijpelijk, omdat de beren beter we
ten) het geheugen op te frissen. 

Intussen, zelfs als het over het voedselprobleem 
van de politieke gevangenen gaat, 1s de oproer· 
king onjuist. Het verzet heeft wel degel.ijk bulp 
}Il voedsel verleend aan de politieke gevangenen. 
Niet voldoende, want wij waren klein in getal 
en mogelijkheden. Maar naar vermogen ls hulp 
verleend. (Voorzover mij bekend in ieder geval 
door de LKP, Natura, de LO en het Medisch 
Contact. 
Nu spreekt het rapport van damescomité's, en op 
zichzelf is het niet onjuist die comité's te noe
men, want door hen werden de pakketten ge
maakt en verzonden. Maar onjuist is het deze 
comité's te distanciëren van het verzet, want 
in de eerste plaats geschiedde de fouragering 
van die comité's met voedsel en bonnen door b.v. 
LKP en LO. In de tweede plaats dient men te be
denken, dat onder de leidende figuren deze dames 
regelrechte verzetters waren, die in voortdurend 
contact en overleg stonden met de mannen, die 
ondergronds moesten blijven. 
Men doet, als men een opsomming van de feiten 
geeft, altijd onrecht aan hen, die onvermeld blij
ven. Op volledigheid maakt het volgende dan ook 
geen aanspraak. Men beschouwe het als illustra
tie. 
Het was in 1942 in Nederland vrij algemeen be• 
kend, dat de voedselpositie der politieke gevan
genen zeer slecht was. 
Dat had well1cht de belangstelling van het NRK. 
Maar dit lichaam deed aan die nood toch voor
lopig niets. 

In verzetskringen was in ieder geval grote be
langstelling voor dit vraagstuk en werd overwo
gen, welke maatregelen genomen zouden kun
nen worden. Na grote aandrang op Rauter, van
wege een da.rne uit het verzet, die door haar pa
pieren ook bovengrondse activiteit kon ontwik
kelen, is het aan de illegaliteit gelukt vaste voet 
in de Nederlandse concentratiekampen te krijgen. 
Henk Dienske, Bertus, Jacques eu Arie, leiders 
van LO en LKP moeten in verband met plannen 
en fouragering voor dit werk met e1·e genoemd 
worden. Zij zijn a.flen gevallen in het verzet. 
Direct nadat de vergunning door Rauter ver
leend werd, begon men. De volgende dag ging 
onder leiding van genoemde dame een grote la
ding appelen, rijst en medicamenten naar Vught 
en werd aldaar een Nederlandse arts onder de 
gevangenen ingeschakeld voor de medische ver
zorging. Dat initiatief was niet buiten het Ne
derlandse Rode KrUis om genomen. Dit lichaam 
deelde echter mede, geen kans te zien om in de 
kampen te komen. Het was daarom, dat het 
verzet deze zaak zelf ging behartigen. 
In enkele maanden tijd gelukte het door deze 
voedselzending het sterftecijfer in Vught van 
ongeveer 50 per dag tot ongeveer 3 per dag te
rug te brengen. 
ZeUs slaagde men erin bloed voor transfusies 
in het kamp te brengen. 
Na enkele maanden is het NRK ertussen geko
men. We zullen maar daarlaten op welke wijze 
dit geschiedde. In ieder geval werd toen het ver
zet de toegang tot de kampen ontzegd. Maar het 
NRK had geen bronnen en moest dus met han
gende pootjes hulp komen vragen bij de dames
comité's. Die hulp is verleend, sans rancune. 
En LKP en LO bleven bonnen kraken en op vat
se puntjes lichten, ook voor de vrienden in de 
kampen. (Van financiële hulp vanwege het NRK 
aan genoemde comité's verleend, is, naar we van 
bevoeg<le zijde vernemen, nooit sprake geweest. 
De desbetreffende opmerlóng in het rapport zal 
dan ook wel op een vergissing berusten.) 
Er zijn zo zeer lange tijd door het verzet alleen 
of met hulp van het NRK tonnen voedsel in 
de Hollandse kampen verspreid. 
Ongeveer 40.00-0 pakketten. werden in de loop 
van de ti.jd vervaardigd. -
Dat was Nederland, maar hoe stond het met de 
kampen in DuislaJid? 
Medio 19!3 zijn door het. verzf't J)O&'ingen in b.e.t 
werk gesteld om het NRK te bewegen zijn plicht 
te dien aan:tien te vervallen. ,,'t Mag niet" was 
het antwoord. En weer ondernam het verzet zelf 
de poging om in de kampen in Duitsland voed
sel te verstrekken. Dat Is wonder boven wonder 
op vrij g1·ote schaal gelukt, ook al moet men 
aannemen, dat de hulp niet a1'doende was voor 
allen. 
Maar ook in dit geval geldt, dat de mogelijkhe
den van het verzet gering waren. 
In ieder geval is gebleken, dat de eerste voedsel
zending (107 pakltett.en) een grote morele Bteun 
voor de gevangenen was. 
Bekend is va., b.v. één gecombineerde zending, 
dat in Oramënburg 117 met name gedoemde 
personen een pakket kregen, in Dauchau 145, in 
Buchenwald 50 en verder werden nog enkele 
kleinere kampen voorzien. 
Er waren in de kampen ook z.g. N.N. gevallen, 
die men niet met hun naam kon benaderen. 
Heette zo iemand b.v. Jansen, dan adresseerde 
men van Dongen-Jan.sen en kwam het pakket 
ook terecht. 
Verder werden ontvangstkaarten ingesloten, die 
men terugzond, dikwijls voorzien van een aantal 
andere namen van personen, die bij de comité'a; 
nog niet geregistreerd waren. 
In September 1944. moeat deze arbeid, althans 
voor- de Duitse kampen, noodgedwongen gestaakt 
worden. 

Ik heb een opsomming van feiten gegeven, die 
geenszins volledig genoemd mag worden. Maar 
de gegevens zijn voldoende om de opmerking van 
de rapporteurs te weerleggen. 
Het verzet behoeft zich op haar arbeid voor <le 
gevangen vrienden niet te beroemen. Die arbeid 
Wjl.S plicht. 
Maar indien men haar miskent, is 't nodig de 
sluier der historie op te lichten. 
Ik zeg met nadruk: Het verzet heef wellicht niet 
genoeg gedaan; misschien is het zelfs in menig 
opzicht te laken door gebrek aan belangstelling 
en initiatief. 
Maar het verzet heeft iets gedaan, waar anderen, 
op wie gerekend mocht worden, in gebreke ble
ven. 

H. v. R. 

1) In de eerste alinea van het hoofdartikel in 
ons vorig nummer staat een drukfout, die de 
lezer wel thuis gebracht zal hebben. Er staat 
,.kranten" i.p.v. ,.kampen". 

~ v.cm Piet v~ uan. 

het ~ f.lalt cu e.'A.n. 
"De inhoud van "De Waarheid" is niet altijd in 
overeenstemming mrt de politieke richtlijnen van 
het partijbestuur, waardoor niet altijd een juiste poli
tieke oriëntering aan de lezers en de partij werd 
g~geven." 

- Wij wisten reeds lan(I, dat door ,.De Waarheid'' 
niet altijd een juiste politieke oriëntering werd ge• 
geven, maar we hebben altijd gemeend en menen 
nog, dat die onjuiste politieke oriëntering wél in 
overeenstemming met de politieke richtlijnen van het 
partijbesfttiu ~schiedde. 

• 
"De z.g. linkse critiek op ons welvaartsplan houdt 
in, dat het niet socialistisch zou zijn en dat ons 
streven naar nationale zelfstandigheid in strijd zou 
zijn md het Marxisme. 
De werkelijkheid is. dat de bevrijding van de deilar
slavern!j de eerste voorwaarde vormt om stappen op 
de weg naar h~t socialisme te zetten." 

- Met andere woorden: het komt thans in on:e 
kraam te pas om over ons streven naar nationale 
zelfstandigheid te spreken en te'Zijnerlijd gooien u'e 
dat streucn wel weer overboord. 

• 
,.De C.P.N. streeft naar vrede en ontwapening. te• 
rugtrekking van de troepen uit Indonesië, het terug• 

~ brengen van het militaire appara~t tot op een mi
nimum en ondersteuning van alle vredeskrachten In 
de wereld." 

- Als de Nederland~ vos de Russische pa~sie 
preekt, boer pas op je ki~n. 

• 
"De ontwikkeling van de intemati011ale, v~r ons 
gunstige factoren en de voortgaande Vtrscherpiny 
van de toestand in Nederland en Jndonesii, stdlen 
ooze partij de mogelijkheden in het vooruit.:icbt bin
nen afzienbare tijd een doorslagge•en<le kracht in ons 
land te worden en een ommekttr in de politttke 
m-ht,Nrrhnndin~~>L t b~rksreUit'lm" 

_ - In goed Nederlands heet dit parasit eren op de 
nood van ons volk. 

• 
"Reeds vóór de oorlog, toen onze partij nog klein 
was, volbrachten daarin agenten van de Ne~rlandse 
politie. van de Gestapo, van de Brit.se geheime dienst 
en andere vijandelijke instellingen, hun vuile werk, 
dat vooral tijdens de bezetting grote schade vcroor
zaakte. Na de oorlog ligt het voor de hand, dat onze 
vijanden moeite noch kosten sparen om op "o groot 
mogelijke schaal te pogen in onze partij en rondom 
onze partij onze strijd te schaden, inlichtingen te 
venameleo en onze partijgenoten te be1nvloedm en 
te corrumperen. 
Dit wordt hun vergemakkelijkt door de verbindiuç-en, 
die In de laatst!' jaren der illegaliteit tussen onze 
partij en de burgerlijke verzets~weging bestonden. 
In deze burgerlijke verzetsbeweging werkten ~ele 
agenten van de Britse en Amerikaanse geheime 
diensten en tal van personen uit deze bewegin\jen 1ljn 
ook na de oorlog aan deze diensten verbonden ge~ 
bkven. ' 
Het is voor de beveiliging van onze partij absoluut 
geboden, relaties uit de illegaliteit met personen, 
waarvan de goede trouw niet volledig gebleken is. 
te verbreken. · 
Het is nodig in de partij een scherpe politieke waak
zaamheid te wekken, de partij van vijandelijke in~ 
dringers te zuiveren en haar daartegen te bt_-vejll
gen." 

- Dit wekt toch heus de ind,uk, dat de CPN ids 
te verbergen heeft. 

• 
.,De regering voert in toenemende mate een reactlon• 
nalre en anti-democratische politiek." 

- Regering, pas op, u•ant in ..De W a;;,_heicf' »an 
18 October 1947 i$ verkondigd. dat Pctkof e.a. te
recht hebben ge . .taan wegens kuiperijen tefjDl de: de
mocrati.e en hun dien.ste:n aan de reactie. 
Hopelijk telt ook een gcwaarsclwu·d.e i:egering voor 
twee. 

• 
.. De oprichting van een lutematlonaal lnfomuitie 
Bure.au van de negen sterkste- Communistische rar
tijen van Europa betekent een belangrijke stimulans 
voor de stMjd van de arbeiders van alle landen voor 
vrede. democratie en nationale ulfstandigbeid." 

- Alleen van belang als solidnritcitJvcrklaring. 

• 
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VOORBEREIDING DEMOBILISATIE IN ACTUEEL STADIUM 
SPECIALE BERICHTGEVING 
........................... _ .............................................................................. .. 
. ! 

1 Reeds eerder is - zij het in zeer beperkte i 

! vorm - in ons blad aandacht geschon- l 
ken aan het demobilisatie-vraagstuk. i 
Als nationaal weekblad, dat zich in een j 
groeiende belangstelling verheugt, acht ,,De j 
Zwerver" het zijn taak, de lezers door- l 
lopend volledig in te lichten over de demo- i 
bilisatie en de wederinscha.keling van de l 
militairen in ons volk. ! 
In "De Zwerver" van 26 Juli j.l. werd in j 
het artikel "De weg terug" reeds uiteen· / 
gezet, dat de demobilise.i·ende militairen i 
een vergoeding (max. f 200.-), een burger- l 
pak en sociale hulp in uitgebreide zin zal l 
worden verleend. Î 

--········,········-··---~· .. ·········· .. ·····--.···--.. ,-.... -... -..... ---·····---

Spanningen. 

Maar ondertussen is de algemene maatregel van 
bestuur (verschillende departementen betreffend) 
nog steeds niet afgekondigd. 
Dit i.s op zichzelf niet verontrustend. Er moet 
een verantwoord geheel ontslaan. Bovendien 
laat lhet zich denken, dat bijv. de mijnarbeiders 
of de bouwvakarbeiders zeggen: als onze man
nen uit Indië bevoordeeld worden voor hun in
spanning, waarom wij dan niet? 
Wij wfüen nuchter blijven en de con.stante voort· 
durende inspanning van deze arbeiders voor de 
wederopbouw niet onderschatten. 
Maar ieder bedenke: 

1. De gemobiliseerden gingen naar Indië op last 
, an de staat vóór .ons allen en konden zo-
doende niet hun beroep uitoefenen, konden 
niet in directe zin aan hun toekomst werken. 
Het is vooral bij de OVW-ers vaak zo, dat .zij 
reeds vechten van hun intrede in de Ulegali
teit af. Velen kennen geen beroep en zijn on
geschoold. Sociale hulp is hier geboden. En 
wanneer de Rijkswerkplaatsen en opleidings
int·ichtingen niet voldoende capaciteit hebben, 
dan zijn naar onze mening de particuliere on
dernemingen moreel verplicht een deel van 
de herscholing op zich te nemen, met de 
risico's daaraan verbonden. Het Rijk heeft 
verplichtingen in dezen. 

:i. leder in Nederland heeft normaal verder kun
nen $tuderen en werken zonder levensge\'a&c. 
De militairen hebben dan, zoals Overste J. J. F. 
BorgJ1outs het uitdrukte, toch zeker l'echt 
op :elljke maatscbappelijke kansen, vergel~ 
ken met de andere Nederlanders. Bevoor
rechting wensen zij niet! 
Zowel naar regelen van recht als ook sociaal, 
heeft de overheid hier een taak. 

Bij Nationale Demobilisatie Raad (N.D.R) 
goede opvatting over zijn taak. 

Bij ons vol1c zou de gedachte kunnen leven: de 
reger.i.ng knapt het wel op, wij hoeven ons niet 
druk te maken over de gedemobiliseerden. Dit 
zou echter geheel verkeerd zijn. 
Ná de eerste wereldoorlog werd dit door rege
r:i.ng en volk gezegd in Duitsland en Italië, wat 
het fascisme en de ontevredenheid in de hand 
werkte. Denk aan de opmars naar Rome. Zelfs 
in Amerika werd toen weinig of geen aandacht 
geschonken aan deze belangrijke zaak. Het is 
la.ter gebleken, dat het gangsterdom het eind van 
het lied was. In ieder geval, we willen in Neder
land géén opmars naar Den Haag en niet nóg 
méér corruptie of wat ook. 
De Nationale Demobilisatie Raad beeft reeds in 
iedere provincie een Provinciale Raad, \\'aarop 
nog streekraden zullen volgen. Er wordt een 
beroep op de burgers gedaan voor een waardige 
ontvangst, voor werkgelegenheid en niet te \rer
geten: huisvesting! 
De N.D.R. gaat er terecht van uit, dat de 
ove1-heidsinstanties niet alles mogen en moeten 
doen èn het ook niet kunnen. 
tiet particulier initiatief moet een ruime kans 
gegeven worden. Bij de N.D.R. hebben enkele 
mensen de moed zonder "overorganisatie" een 
gcole taak op zich te nemen. Dat komt, omdat 
zij vertrouwen hebben in het Nede:rlandse volk! 
Wij mogen dit vertrouwen met beschamen. Prins 
Bernhard is voorzitter van de N.D.R., die gezien 
moet worden als een nationale vereniging ter 
coördinatie van overheidswerk en particulier 
initiatief. Een starrè organisatie zou funest zljn. 
(M:ackenzie King, Minister-President van Cana-
11a is van mening, dat iedere gulden, uitgegeven 
voor een goede demobilisatie, een veelvoud terug
levert, gezien de ervaringen in Canada na twee 
wereldoorlogen.) 
Het doel is door incidentele g~chtvaardigde hulp 
de militairen zo gauw mogelijk met (of zonder) 
gezin op eigen benen te laten staan in de bur• 
germaatschappij. 

De mening van Overste J. J. F. Borghouts 
(Peter Zuid). 
Hoe gemakkelijk er echter ernstige fouten ge
maakt worden bleek in Arnhem, wa.ar één van 
de mannen uit Indië blijkbaar met veters moest 
lopen te venten, zoals Peter Zuid ons vertelde. 
Hier is gelukkig reeds ingegrepen. 
Het zal de troepen in Indië interesseren en hun 
vertrouwen geven, dat deze overste van mening 
is, dat de opzet van de demobilisatie, zoals die 
tot nu toe is gepubliceerd, er goed uitziet. De 
regering heeft recht op medewerking en vertrou
wen in deu .zaak. 
De voorberelding voor de demobilisatie is in een 
actueel stadium, mede omdat de betrekkingen 
van de militairen in Indië (vrouw, verloofde, 
ouders enz.) dienen te weten, wat zij moeten 
schrijven aan "de jongens". 

Stimuleer de zelfwerkzaamheid van deze man
nen zoveel mogelijk! 
De gedemobiliseerden komen nu voor belang
rijke beslissingen te staan. Wij weten allen, dat 
één van de eerste nationale plichten is: emigra
tie. In Nederland en in héél West.Europa wordt 
gedaan aan een zekere sociologische toren
bouw va.n Babel. Men kan zich moeilijk onttrek
ken aan de indruk, dat hier een zondige samen~ 
levingsopeenhoping plaat., vindt, terwijl er in 
Indië zoveel is te doen! 
De Indische regering weet, dat hier opgepast 
moet worden, zoals een oriënterend artikel in 
,.Het Lkhtspoor" aantoont. ., 
Alleen wanneer een z.g.n. .,Europees contract • 
dat level\5omstandigheden vc-.or de westerling 
biedt om goed vol te kunnen houden, mag na 
toestemming van de autoriteiten in Indië ge
bleven worden. Want door de regering wordt 
bijv. nagegaan, of de aanvrager zicll niet met 
opzet aan zijn gezinsverplichtingen in Neder-

Oo,;ler de trope.ozon lopen vele weesjes rond, wiet 
ouders in de oorlogsjaren het leven hebben verl0rel'! 
en waarvan de gemeenschap zich maar bitter weinin 
aantrekt. Hier en daar schooien deze kinderen wat 
voesel op, hoewel in Indië het probleem, waar wl 
ik vannacht slapeo7, gelukkig niet zo heel moeilijk 
op te loosen is. 
Soms worden enkele van deze stakkerdjes door sol
daten opge.nomen. 
Een van die jongeps belast zich met het toezicht, en 
meestal bemoeit ook de geestelijke verzorger van een 
onderdeel er zich wel mee. Overal waar 1nilitairen 
zijn vinden we dergelijke soldatenpleegkinderen. 

- Een buitenstaander is wellicht geneigd te denken, 
dat deze kettltjes in de altijd wat ruwe soldatenge
mee.oschap cpgroeien tot mensen, die in hun later 
leven niet veel "aard zijn. Niets is echter 1'11.Îoder 
waar. Door de aanwezigheid van zo'n \t:uitertje 
wordt de sfeer op een post anders, de jongens ge~ 
dragen zich er naar. Een kind in een soldacengemce.1~ 
schap laat wel degelijk zijn invloed voelen. Het 
werkt gunstig. 
Kijk, daar gaat hij, Bartje, een klein kereltje van een 
Jaar of vijf, keurig gekleed, trots stappend, want _hij 
gaat uit, met papa mee. 
Papa heeft twee dagen verlof, dus Bartje ook. Ziia 
kleertjes heeft papa laten maken, een trouwe cople 
van het landmacht-uitgaansuniform. Bartle ls de 
lieveling van het peloton e.n zou erg verwend wor, 

land onttre)<t. 
Geadviseerd moet worden om zo mogelijk vrouw 
of verloofde spoedig over te laten komen. Dit 
kan,. nadat men een half jaar met goed gevolg 
ergens heeft gewerkt in de maatschappij. 
Overigens, de animo om te blijven schommelt 
al naai· de pohtieke omstandigheden, van 10 to, 
50%. Dat is geen wonder! 
Overi.gens, het uitst~ende gedral' van onzc 
,.jeugd"' in Indië tot nu toe, geeft ons de over
tuiginl', dat juist de mensen, die over enkele 
maanden terug mogen ke1·en, zoveel mogelijh 
in Indië moeten blijven! In Indië ia echter aJléén 
maar plaat., voor mensen, die lejding kunnen 
geven. De politieke ontwikkeling brengt met zicb 
mee,. dat overal waar een Indonesiër kan staan, 
hij daartoe het recht zal krijg-en. Deze zelfde 
ontwikkeling brengt met zich mee, dat de N~
derlandse vrouwen in groten getale naar Indië 
moeten, zodra dit even kan. 
Jan Pieterszoon Coen zei reeds hetzelfde in !lijn 
dagen! Bovendien is het naast de morele els ook 
nog- zo, dat de lndo·Europese bevolkingsgroep 
het steeds moeilijker krijgt en st~ds meer een 
probleem dreigt te worden. 
Voorzover de militairen eerst weer 1n Neder
land komen voor hun verdere opleiding, zullen 
.zl.j later toch profijt van hun Indische tijd kun
nen trekken, omdat ieder, die tropenervaring 
heeft, verder de voorkeur zal hebben. 
De militairen moeten bij het afwegen van de 
zaken niet de bepalingen vergeten van het Btf· 
zonder besluit arbeidsverhoudingen. 
Volgens dit besluit is de oude werkgever ver
plicht de militair terug te nemen, indien de 
werknemer binnep een maand na ontslag Uit 
de dienst vraagt opnieuw te werk gesteld te 
mogen worden. Het is zaak hierover reeds nu 
te gaan corresponderen met de vroegere werk-
gever! ANDREE. 

. . . &n van de ~ic insul· 
li,igc,n .•• •• 
Ook de Prln• BunÁa(J-Kqpe/ 
haJ et,n Bar/Je. /i,fea ziel he"' 
hier lurtidden 11an ct/n collqa'•· 

PLEEG~ 
KINDEREN 
,i( 

den als papa er niet waa. 
Bartje spreekt eai s~ciale 
taal, waar niemand iets 
van snapt, behalve ,Papa 
en Bartje zeil. Die twee be
grijpen elkaar best. 
Straks zal ~pa naar huis 
gaan en blijft de aan~ 

kelljke Bartje achter op het grote Java, dat 110g 
zovele Bartjes herbergt, die zelfs de gelukkige kin
decjaren niet mochten doormaken, die zwerv4;nd van 
de ene dag in de andere leven, die bedelend van de 
ene plaats naar de andere trekken. de pauptttjes van 
lodië. 
Voor Bartje ziet het er echller niet zo ongunstig uit. 
want voor hem wordt straks gezorgd. dat heeft de 
aa!tuoeunier al in orde gemaakt. Als papa vcrtrok
ken is, gaat Bartje naar een van de vele i.nstellin-
geo in Indië, die speciaal in het lt>ven geroepeA zljn 
voor de vele Bartjes, waar hij lezen en .sc.hrljven zal 
leren, waar hij op zal groeien tot een nuttig Ud vaa 
de maatschappij, waar men hem zal leren 111,-at papa ea 
het hele peloton dagelijks in practijk brengen: .,zijn 
plicht doen, al zijn de omstandigheden nog zo :moei
lijk". 
Misschien zal Bartje later begrijpen :wat de soldaten 
er toe dreef hem in bun :midden op te .nemen. Hij :al 
dan pas begrijpen wat die soldaten eigealijk :kv,,amai 
doen, het brengen van orde en ru.:st. het bes~ 
van de bevolking tegen kwaadwillige elememen, 

- kortom het Javaanse volk en de andtte in de Indische 
archipel levende volkeren veiligheia en bestaansu
kerheid te geven in deze zo moeilijke itljden. 
En Bartje, de kleine Bartje, die daar op dk post 
zo'n vrolijk en onbezorgd leventje leidt en die op 
het ogenblik aan de hand van papa In Soerabaja 
wandelt, Is er een levend bewijs van, 

• 



DE STICHTING ALS SINTERKLAAS 
ll] el zelden zal Sint Nicolaas met meer genoegen zijn jaardag 
Yf hebben gevierd dan Donderdagmiddag, 4 December, in de 

grote zaal van Bellevue te Amsterdam, tezamen met meer 
dan zevenhonderd kinderen tussen de vier en veertien jaar, pupil
len van het districtsbureau der Stichting 1940-1945 te Amsterdam. 
Wel zelden ook zullen deze kinderen Sint Nicolaas in een betere 
en gullere stemming hebben ontmoet dan op deze middag. 
Tegen enen meerde de "stoomboot" aan de Leidsekade, waar het 
zwart stond van belangstellende toeschouwers, afgekomen op de 
vrolijke tonen van de stafmuziek van de Amsterdamse Politie. 
De langs de kant opgestelde kinderen waren bijna niet meer te 
houden van enthousiasme, toen de Sint, .gevolgd door maar liefst 
vier Pieten, aan wal stapte en zich al handjes gevend en vrien
delijk knikkend, een weg baande naar de foyer van Bellevue, om 
daar even te bekomen van de vermoeienissen van de verre reis. 
Zowel Sint als zijn Pieten zagen er keurig uit. Slechts de mijter 
van de Sint, die iets te ruim zat, dreigde de goede man nu en 
dan het zicht te ontnemen, doch gelukkig waren er dan zijn oren 
om verder afglijden te voorkomen 
Intussen vulde de heerlijk verwarmde zaal zich met de een beetje 
koud geworden, doch overigens nog zeer luidruchtige "lieverdjes". 
Een luidruchtigheid, die wel de voornaamste oorzaak vond in de 
spanningen om het komende. 
Op het podium had het amusementsorkest van de hoofdstedelijke 
Politie plaats genomen en speelde, in afwachting van de binnen
komst van de hoge .gast, het ene toepasselijke lied na het andere. 
Het Spaanse quintet liet niet lang op zich wachten. Buigend, 
vriendelijk lachend, handjes drukkend, maakte het vijftal een rondje 
door de zaal. 
"Ben je niet een klein beetje bang voor Zwarte Piet?" vroegen 
wij een acht-jarig kereltje. ,.Niks hoor, mijn broer is morgenavond 
zelf Zwart~ Piet" was het verbluffende antwoord, waar we weinig 
van terug hadden. 
Na ..een kort welkomstwoord van de heer Tennissen, directeur van 
het districtsbureau Amsterdam, nam Sint zelf het woord. Hij con
stateerde met vreugde, dat de ondeugden der jeugd sinds het 
vorige jaar aanmerkelijk waren afgenomen. .,Nou ja, er wordt 
nog wel eens uit de suikerpot gesnoept en er wordt nog -wel eens 
een pruillipje getrokken, maar het mag toch geen naam hebben." 
Twee leden van het plaatselijke politiecorps vérmaakten de kin
deren daarna met gezellige conférences en geluidsimitaties. 
In de pauze hield de Sint receptie. Tientallen maakten een ·gretig 
gebruik van de gelegenheid om hem de hand te schudden. Ver
maningen om beter te eten werden afgewisseld met loftuigingen 
voor goed gedrag. Ondanks "de zinkings in zijn oor" waar de oude 
man last van zei te hebben, vond toch iedereen een dankbaar 
gehoor. 
Na de pauze was het de goochelaar, die de ene "trick" na de 
andere uitvoerde, tot .grote verrukking van de jongens en meisjes. 
Deze man, overdachten wij, moet wel een zeer gewaardeerd lid 
zijn onder Hermandad's dienaren. Gebrek aan het corpus delicti 
zal hij althans nooit behoeven te hebben, want haalt hij ze niet 
uit de tas van de verdachte, dan schudt hij ze wel uit zijn mouw. 
Eén van de hoogtepunten van de middag, in het bijzonder voor 
de negenjarige jongens en de elfjarige meisjes, vormde wel de 
verloting van twee splinter-nieuwe fietsen. Jan Hoek was de ge
lukkige onder de jongens, Joke Wybenga onder de meisjes. . 
Aan het slot van het feest verscheen Micky Mouse nog even op 
het witte doek om de meest fantastische avonturen als taxichauf
feur te laten zien. 
Met de uitreiking der cadeaux was het einde van deze zeer pret
tige, zeer geslaagde Sint Nicolaasmiddag aangebroken. 

TOON. 

Het drama bij de put. 
. De warmte wordt drukkend. Er is niet veel schaduw op het gras

veld. We zijn nog nuchter. De meesten zitten in het gras. Na een 
uurtje komt Korff terug en roept: ,,In de rij. Twee aan twee -
volg me." · -
Ze gaan op mars naar de put in het park. Ontzettend! Ze zien 
door elkaar liggen cylindervormige kisten, van binnen _gewat
teerd, en een aantal parachutes, die door de Fraters Scholastie
ken en Pater-Overste uitgegraven worden. 
Korff triomfeert en ergert zich terzelfder tijd, daar hij niets 
anders vindt dan de verpakkingen. 
"Paters en Fraters", begint Korff zijn toespraak, die vlug in 
dreigementen overslaat. ,,Er zal toch wel iemand van jullie de 
moed hebben om te spreken. Jullie zult toch wel niet zo laf zijn, 
je allemaal te laten neerschieten, en één woord is voldoende, om 
een massagraf te voorkomen. Jullie wisten allemaal wat daar in 
zat, dus waar zijn de wapens?" 
Algemeen protest volgt. - Verschillende bewakers koelen hun 
woede. Eén valt uit: ,,Het is toch wel ontzettend dit te zien, ter
wijl wij heel Europa ter verdediging tegen het barbarendom 
klaarmaken - men mag gerust zeggen: Arm Frankrijk, arm 
Europa - als we zo iets constateren." 
Korff geagiteerd - loopt briesend rond en schimpt verder: ,,Jul
lie moet weten waar de wapens zijn. Goed, wil je het niet 
zeggen, dan begin ik met Pater Gil
bert neer te schieten. (Op een teken 
van Korff wordt de Professor in 
Moraal-Theologie uit de schoenzaal 
gehaald.) En ik zal twee, drie, vier, 
vijf anderen neerschieten, tot jullie 
zult spreken." 
"Goed, je wilt niets zeggen. Dan 
beginnen we." Pater Gilbert treedt 
naar voren, de handen op de rug ge
bonden - zeer bleek - de haren 
nat, een lok op zijn voorhoofd -
met zijn Oblatenkruis tussen de 
band. 
Niettegenstaande de folteringen, die 
hij doorstaan heeft, is hij kalm en 
zeker van zich zelf. Hij staat rechtop 
- het hoofd iets naar links gebo
gen - hij maakt 'n fiere indruk op 
zijn beulen. Hij is op een twintig 
meter van zijn · verschrikte confra
ters gekomen, die toch ter zelf dertijd 
gesterkt zijn door zijn voorbeeld. 
K-erff gaat op tien meter achter hem 
staan, de mitraillet in aanslag en 
vraagt: ,, Wil · je zeggen waar de 
wapens zijn, ja of neen?" 
,,Mijnheer, ik verzoek om een pries
ter," antwoordt Pater Gilbert, een
voudig met zijn mooie krachtige 
stem, die reeds sterk het lijden verraadt. 
,,Waar zijn de wapens," en Korff spant zijn mitraillet. -
"Mijnheer, ik verzoek om een priester." - ,,Pater Gilbert, men 
zal u de absolutie geven," roept Pater Delarue. Nauwelijk~ is 
het woord absolutie er uit of Korff vuurt op de Pater. - Pater 
Gilbert staat eerst als verwonderd, zakt een weinig ter zijde en 
valt ineens op zijn rug, de knieën opgetrokken, zonder een klacht 
te uiten. Korff loopt om zijn slachtoffer heen en schiet hem nog 
eens achter in de nek. ,,Het is jullie schuld, dat hij dood is -
de volgende." 
Een onderofficier spoort allen nogmaals aan te spreken, om een 
einde te maken aan het verder fusilleren. 
Allen vragen de absolutie aan Pater Louis en gaan op de 
knieën zitten. 
Korff woest - verplicht ze weer op te staan en de meeste sol
daten vallen hem ruw bij, dreigend met hun mitraillet. De mees
ten zijn er van overtuigd, dat hun laatste uur geslagen is. 
Frater Cuny verschijnt, terneergedrukt, als iemand die met ge
weld een koud bad kreeg. Hij wordt door een soldaat vooruit ge
duwd - de handen op de rug gebonden en blijft op enige meters 
van het stoffelijk overschot van Pater Gilbert staan. 
Korff gaat voor hem staan en zegt: ,,Je wilt me dus niet ze~
gen waar de wapens zijn?" Frater Cuny schudt neen met ziJn 
hoofd en verklaart met droge en scherpe stem: ,,Ik weet er niets 
van." 
"De absolutie" roept hij en zakt plotseling in elkaar, terwijl de 
priesters hem op een afstand t:le absolutie geven. Hij is op zijn 
rechterzij gevallen en zucht lang. Korff geeft hem nog enige 
schoten in zijn hoofd. 
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Gedurende de tussenpozen van zijn werk komt Korff nog cy
nisch met Pater-Overste praten, die bij de put staat en een 
voorbeeld van kalmte is. 
Frater Perier wordt naar voren gesleurd, tot bij Pater Cuny, 
terwijl Korff hem op bevelende toon toebijt: ,,Jij wilt dus ook 
niet zeggen, waar de wapens zijn?" ,,Ik weet er niets van af," 
luidt het scherpe antwoord, dat voldoende bewijst, dat verder 
vragen nutteloos zal zijn. De Paters geven hem de absolutie. 
Korff schoudert zijn mitraillet en Frater Perier kruist de armen, 
zet zijn linkervoet iets naar voren en fixeert met een lachje om 
de lippen zijn tegenstander. Het is werkelijk edel en mooi als 
echt soldaat te sterven op zijn post. Hij opent zijn armen bij de 
eerste mitraillet-roffel - de Gestapomoordenaar, die, alsof hij 
een beest neerschiet, niet lt.et minst onder de indruk komt, 
maakt zijn werk verder af zonder zich te haasten, en alsof hij 
zich op een pop oefent, jaagt hij hem nog enige schoten in de 
nek na. 
Men weet, dat zich in de auto, die iets verder staat, Pater Piat 
bevindt. Verschillende keren heeft hij zijn hoofd iets opgebeurd 
om te zien, wat er plaats grijpt. Na iedere fusillade heeft Korff 
hem gevraagd waar de wapens zijn - hij antwoordt niet, maar 
het schijnt, dat hij van pijn ineen krimpt. 
Eindelijk gaat Korff zelf naar de wagen en opent het portier. 
Het zien van de pater we~t meteen medelijden op. Hij is bloots
voets, heeft geen knoop meer aan zijn toog. Bij het uitstappen 
groet hij allen met zijn minzaam lachje en Korff heeft zelfs 
de grt>ve onbesclt.:aamdheid hem op zijn schouder te kloppen. 
Heel moeilijk komt de pater op de plaats van zijn terechtstel
ling, want de beulen hebben zelfs zijn voetzolen verbrand. De
zelfde vraag van de barbaar - een zelfde weigering om te 
antwoorden, door een licht schudden met het hoofd. 
Korff legt aan, zijn mitraillet is leeg en weigert - een knal
lende vloek klinkt. Een soldaat, die in de buurt staat, leent 
zijn wapen - hij legt aan, het weigert ook. Korff gooit het, van 
woede vloekend, weg. Dezelfde haatdragende onderofficier brengt 
in een galopje zijn automatisch pistool. Langzaam maakt Pa
ter Piat een breed kruis en sterft dan onder een dubbele laag 
lood. Terwijl hij valt sluiten zijn handen zich als in gebed voor 
de borst en vallen langzaam langs het lichaam terug. Korff 
gaat zitten en vult nonchalant zijn mitraillet opnieuw, die hij 
nu eerst probeert door enige losse schoten in · de richting van 
de b,.20mgaard. 
Nu I! het de beurt aan broeder Nio, en de wreedaard, die bij 
hem is, neemt hem zelfs de stok af, daarop hij steunt. Ziehier 
een gebroken grijsaard van nog geen veertig jaar, die voetje 
voor voetje vooruit schuift. Hij schijnt helemaal doof te zijn, 
van de bankschroef. Ook ziet hij niet goed meer en houdt een 
hand boven zijn ogen. 
De wreedaard, die hem voortduwt, slaat hem met een paar 
handboeien op de vingers. Korff ondervraagt hem twee keer en 
op het weigerend antwoord vallen de dodende schoten. - Zacht
jes sterft de broeder, zoals hij geleefd heeft. 
Tevreden over zijn werk richt Korff zich nu tot de communi-
teit: ,,Jullie hebt het gezien ...... Ik zal zo verder gaan 6, 7, 8, 
9, 10, zoveel als er nodig mochten blijken, totdat jullie spreken. 
Ga maar vast in groepen van tien staan." 
Iedereen weet nu, dat hij zich geen illusies behoeft te maken en 
dat niets deze wilde man zal tegen houden. Verschillenden geven 
er de voorkeur aan om als eersten te vallen. Met grote_ zelfbe
heersing probeert Pater Overste met Korff in gesprek te komen. 

Een gelukkige tussenkomst en begrafenis. 
Intussen rijdt een prachtige luxe-wagen het park van het 
Scholastikaat binnen en stopt op de plaats, waar allen verza
meld zijn. Er stappen enige heel hoge Duitse officieren uit, 
waaronder een kolonel met een brutaal gezicht en een dikke 
sigaar tussen de lippen. 
In het voorbijlopen bekijken ze even de gefusilleerden. Ze be
studeren lange tijd de zijde van de parachutes en de wapen- en 
munitiekisten. Ze bespreken de zaak meer dan· een kwartier 
met Korff, die voet bij stuk houdt en hard en koppig van geen 
wijken weet. Hier wordt de zoveelste keer bewezen, hoe on
machtig de Wehrmacht staat tegenover de alles kunnende en 
mogende machtswellust van de Gestapo. Want Korff voelt zich 
niet alleen niet gebonden aan een order van de kolonel met zijn 
officieren, maar weet zich genoeg geruggesteund om tegen deze 
orders in te gaan. pe andere officieren tonen van uit de hoogte 
een pijnlijke onverschilligheid. De chauffeur start, de auto 
draait en ze vertrekken, na de gewone hoogtemaat met hun 
rechterarm. Of ze succes hebben gehad bij Korff is nog een 
vraag! 
Op dezelfde toon roept hij : ,, Tien vrijwilligers om de lijken in 
de put te gooien". Arme confraters, eerst de pijniging en gese
ling om daarna neergeschoten te worden als vee op de slacht-

bank. Jullie offer is onze steun, jullie kracht onze trots, jullie 
daad ons voorbeeld . 
Met devotie worden de lijken naar de kuil vervoerd. Maar Korff 
schreeuwt: ,,Gooi ze maar neer, onverschillig hoe. Het is mijn 
schuld niet, maar jullie eigen schuld." Daar men nog even wij
felt, trapt een soldaat een lijk in de open kuil. De beenderen 
kraken in de val. Een weinig aarde en zand bedekt wat er nog 
overbleef van een hardnekkig zwijgen tot in de dood. 
Korff dreigt nog en Pater-Overste knoopt opnieUV'{ een gesprek 
aan met de Gestapobeul. Dit eindigt met de vraag van Pater
Overste, of er nog anderen zijn, die iets afweten van wapenen? 
Natuurlijk een protest van alle kanten. 
Uiteindelijk verlaat hij ons en verklaart, dat de anderen vrij 
uit kunnen gaan, maar Pater-Overste houdt hij als gijzelaar. 
Maar na zijn vertrek verklaren de wachten, dat we allen ge
vangen zijn. Na een half uur komt er een wagen, om alle pa
rachutes op te laden en mee te nemen. 

Roof en zuippartijen. 

Nog is het leed niet geleden. Er volgen nog tonelen, die de man 
en zijn groep typeren. 
Zoals we reeds eerder zagen, was Pater-Overste erg ongerust 
over Pater Miville, secretaris van Z.E.P. Generaal. Deze laatste 
had geprobeerd door het venster te ontsnappen, maar toen hij 
om de tien meter de mitrailleurs zag staan, veranderde nood
gedwongen zijn plan, en hield hij zich in de laatste cel verbor
gen, waar nog geen soldaat was geweest. Hier vond hem uit
eindelijk een onderofficier, die niet van de slechtste soort bleek 
te zijn, op het ogenblik, dat Pater Miville enige zware zuchten 
trachtte te lokken uit een oud harmonium. 
Toen Pater Miville daarboven zat, werd hij ieder uur onge
ruster, vooral toen hij de achter elkaar volgende schoten uit 
het park hoorde. Maar hij heeft wel in zijn schuilplaats eerste 
rang gezeten, toen daar beneden de grote plundering een aan
vang nam. Vijf grote vrachtwagens werden volgeladen met de 
meest variërende artikelen: fietsen, schrijfmachines, gramofoon
en fototoestellen, een Pathé Luxe Filmapparaat, zakken graan, 
stapels dekens, lakens en linnengoed, vlees, miswijn, zakken 
met kakelende kippen, zakken schrijf- en drukpapier-rollen, 
t.ogenstof, naaimachines, schoenmakersmateriaal, een halve 
boekbinderij enz. enz. 
Het eerste bezoek van deze gentlemen.g-old de zustertjes, die 
vijftig meter van het Scholastikaat af wonen, waar ze al het 
wasgoed van de Paters en Fraters opeisten. 
De rovers, die alles konden gebruiken als horloges, vulpennen, 
geld, wekkers, enz. hadden hun buiken te goed gedaan aan 
eieren, vlees, sardientjes, die juist in huis aangekomen waren 
om op te sturen naar de krijgsgevangenen in Moffrica. 
Korff eiste van Pater-Overste de safe te openen van Pater 
Provisor. Zo verdwenen ook geld, papieren en boeken. 
Het banket, dat zij aanrichtten was groots en niet te misprijzen, 
daar hun een varken, dat daags te voren geslacht was, in han
den was gevallen. Natuurlijk moest broeder-kok delen in de 
verschillende gerechten, want voor er een schotel uit de keuken 
ging, moest hij eerst proeven om te bewijzen, dat de Paters geen 
gifmengers waren. Veronderstel eens ! 
Korff at weinig en dronk niets, maar zat wel een half uur 
later in het hotel op de markt, waar hij trots beval: ,,Bereid 
mij eens een stevig diner, want ik heb juist vijf pastoors kapot 
geschoten." 

Op het grasveld. 
Gedurende deze tijd mogen de Paters en Fraters op het gras
veldje zitten voor het huis. Ze hebben van 's morgens tot 's 
avonds niets te eten gehad. Om beurten, onder bedreiging met 
geweld bij ontvluchtingspogingen, kunnen ze even naar hun 
cel of kamer gaan om een deken te halen en een pakje van de 
noodzakelijkste dingen te maken, als die er nog zijn. Wat men 
machtig kan worden aan levensmiddelen neemt men mee om het 
samen te delen op het grasveld, zodat uiteindelijk iedereen iets 
te eten heeft. - • 
De hitte van de dag is voor velen bijna niet te dragen. Anderen 
slapen rustig op het grasveld. 
Pater Delarue krijgt ook toestemming om de ciborie uit het 
tabernakel te halen en de Communie wordt een ieder uitgereikt; 
tot er niets meer overblijft. Is ons Heer wel ooit dankbaar
der ontvangen dan na zo'n kruisweg? 
Omstreeks vier uur worden alle Paters en broeders, 86 man 
sterk, op twee kleine vrachtwagens gepoot met hun weinige 
bagage en in de richting van Fontainebleau vervoerd; rechtop
staande, zonder te bewegen of van plaats te veranderen. Ge
lukkig, dat het niet lang duurt. 
Aan de kazerne Damestue wordt halt gehouden. Korff contro
leert alle persoonsbewijzen en vindt er een tien al valse tussen, 
voornamelijk van hen, die weigerden als krijgsgevangenen naar 
Duitsland te gaan. 
Korff, die nu de diplomaat gaat uithangen, draagt Pater 
Overste op, zelf iedereen te ondervragen, of ze iets afweten 
van deze zaak. 
Iedereen krijgt een soort stamppot in zijn etensblikje en moet 
maar zien, hoe hij het zonder lepel of vork naar binnen werkt, 
maar sommigen weten zich goed te behelpen met enige stok
jes. 
De nacht valt vlug. Pater Overste, onder toezicht van --een 
Gestapo-agent, stelt verder onderzoek in: ,,Hebt u de laatste 
veertien dagén iets bijzonders opgemerkt in het leven van het 
Scholastikaat ?" 
Deze vraag, aan iedereen gesteld, wordt natuurlijk ontkennend 
beantwoord. Zelfs door hen, die meer weten, want het gaat 
er om het leven van verschillende anderen te redden, nu een 
paar van de besten gevallen zijn. Temeer, daar spreken soms 
een spoor in een nieuwe richting ten gevolge kan hebben, dus 
nieuwe arrestaties en executies betekenen. Het gaat er hier om 
in het algemeen belang het Verzet te steunen, tot zelfs met het 
hoogste offer - het Leven! Er volgt een streng verbod zich 
bij een venster te laten zien. De eerste nacht in ballingschap, 
dikwijls gestoord door de scherpe ·1ampen van de wacht, die 
controle houdt, volgt. 

(Wordt vervolgd,) 

-

Frits de Zwerver als 

legerpredikant naar lnd iè-. 

EEN BRIEF YAN HEM AAN ONZE JONGENS. 

Beste Vrienden, 

Terwijl ik deze brief aan jullie schrijf, zit i1c 
midden in de voorbereidingen om naar Indië 
te gaan, 

Maandag 8 December ben ik als reserve-veld
prediker in dienst gegaan, om 15 Januari met 
de "Tabintha" naar Indië te vertrekken. Er is 
hier in 't land veel te doen, maar de geestelijke 
nood in Indië onder onze soldaten is zo groot, 
dat ik meende me nu als geestelijk verzorger 
beschikbaar te moeten stellen. 

Op mijn spreekbeurten vóór de bevrijding, heb 
ik dikwijls gezegd: .,Als Nederland eerder vrij 
is dan Indië, gaan we naar Indië, jongens! 
Tot ziens, straks op de boot." 

Veel jongens zijn gegaan en ik was er trots 
op, dat ze gingen. 

Holland vrij en Indië niet, dàt gaat niet. 

,:Nederland en Indië zijn door de historie ver• 
bonden, ze waren één en ze moeten weer één 
worden.'' Dat was jullie leuze, jongens! En die 
leuze deel ik volkomen. 

Bittere teleurstellingen zijn jullie deel gewor• 
den, in die jaren. fullie wilden bevrijden, maar 
je voelde je aan handen en voeten gebonden, 
- Dat was erg. -

Velen van onze kameraden zijn daar gevallen. 
Waarom? Ja, waarom? Ik weet het niet. Ik weet 
alleen, dat God, niettegenstaande al het zondig 

. handelen van de mensen, regeert. 

Als ik dit vast houd, dan breekt bij mij de 
hoop .weer door. , 
Het kàn nog goed komen. Wij willen en moe• 
ten dit vast houden, en zo doorvechten en door• 
bidden. 

In de jaren 1940-'45 zijn honderden gezinnen 
in zware rouw gedompeld en nu, in deze tijd 
weer. 

Is onze actie in Nederland niet tevergeefs ge• 
weest en nu deze actie in Indië weer? 
Doet men dan als jonge kerel maar niet beter, 
om alle idealen over boord te gooien en van 
't leven te grijpen, wat er van te grijpen is? 
Moet men het leven niet veel meer prozaisch 
opvatten? 

Is er in deze harde materialistische, opportunis• 
tische, wereld geen plaats meer voor mensen, 
die zich laten leiden door hogere beginselen? 
Jlv!en z,~gt: ,.Je blijft toch altijd met de brokken 
z,tten. 

M aar dan roep ik jullie toe: .,Jongens, hou je 
idealen vast, hou vast, alles wat je heilig is, 
want dan alleen is het leven, het lèven wààrd. 
Dat kun je alleen maar in 't geloof, dat God 

, regeert, door alle handelingen van de mensen 
heen. -

Jullie nood drijft me naar je toe. Je weet, hoe 
wij met velen in de jaren 1940-'45 gevochten 
hebben. Was het toen soms ook niet erg don• 

. ker? Zovelen gevangen genomen; zovelen dood, 
Nieuwe maatregelen die het werk schier onmo• 
gelijk maakten. 

Ik weet het wel, het is nu heel anders en veel 
moeilijker. Doch weet ge wàt we in de jaren 
1940-'45 ondervonden hebben? Dat bidden een 
geweldige kracht is. Een kort gebed bezielde ie 
met nieuwe moed, soms op de fiets, soms in 
de auto. Ja, ë ging weer! 
God gaat mee! Men kwam in de cel. Wat een 
vreselijk ding. Niet te beschrijven. Maar, ook 
dáár was God op 't gebed, zó geweldig, dat 
men dacht, ,.moet ik eerst in de cel komen om 
zo God te ervaren?" 

Dat weten jullie toch, jongens. God was dáár, 
en God wil ook {n Indië bij jûllie zijn. 
Roep Hem aan, en Hij hoort. Ja, Hij hoorJ 
op uw gebed. 

IMMANUEL. Dat wil zeggen: ,,God met ons''. 
En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 
Houdt dat vast jongens; het is een ontzaglijke, 
de grootste troost. 

We zien elkaar, zo de Here' wil, straks in lndil, 
Mijn groet is daarom: ,,Tot ziens". 

FRITS DE ZWRRVER . 

.. 
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MONUMENTEN 

ONTBtTLLING TE APPELSCIIJl . . 

W EER is op Friese grond een monument ont
huld; één van de vele uniforme stenen toort
sen, die reeds onthuld zijn of nog geplaàtst 

moeten worden en stuk voor stuk de plaats aangeven 
of zullen aangever., waar zij, die vielen in de strijd 
tegen onrecht en slavernij, hun laatste rustplaats 
hebbim gekregen. 
Op de gure middag van 3 December j.l. trok een 
lange stoet _van zwijgende mensen naar het kerkhof 
in Appelscha, naar het graf van M. van Ernst, de 
man, die niet minder dan 30 à 40 onderduikers, waar• 
onder vele Joden, in de bossen van Appelscha ver
borg en verzorgde. Hij moest zijn liefde voor de 
vervolgde landgenoten met de dood bekopen. 
Vriemia1.handen dekten het graf met bloemen. 
De heer A. Vondeling, die zeer nauw met Van Ernst 
heeft samengewerkt. memoreerde iJl het kort het 
illegale werk van de gevallene er. trok daarna de 

· vaderlandse vlag weg van de slanke stenen flam
bouw op het graf van Van Ernst. 
De hee_r Vondeling bood het gedenkteken aan, aan 
mevr. Van Ernst en andere familieleden van de 
gevallen werker. 
Na de onthulling sprak de voorzitter van ,.Friesland 
1940-1945" in de gemeente Ooststellingwerf en 
legde bloemen aan de voet van het monument. 
De beer Zwart. oud-burgemeester van Winkel en 
zwager van Van Ernst. dankte namens de familie 
voor de betoonde belangstelling. 

HAKMAN. 

ONTHULLING TE GROUW, 

Z aterdagmiddag, 29 November werd te 
'}rouw (Fr.) een Oorlogsgedenkteken ont
huld ter ns,gedachtenis van hen, die .door 

het bruut geweld der Nazi-teutonen vielen in de 
jaren 1940-1945. 
Ondanks het slechte weer - het sneeuwde en 
er woei een gure wind -, had zich reeds vóór 
twee uur een grote menigte verzameld op het 
,.Halbertsmaplein". Particuliere wagens en auto
bussen voerden telkens nog mensen aan, waar
onder we vertegenwoordigers van talloze instan
ties en verenigingen opmerkten. · 

IN FRIES.LAND 

Om ongeveer twee uur begaf een indrukwekken
de stoet zich naar het Gemeentehuis, waar de 
heër S. Bijlsma in echt Friese sobere woorden 
de betekenis en het ontstaan van dit monument, 
gelegen ten Westen van het Gemeentehuis, rele
veerde. 
Na de onthulling, welke geschiedde door vljf meis
jes (familieleden en koerierster), droeg hij het 
monument over aan het bestuur der Gemeente. 
Het eenvoudig monument van Engels kalksteen 
draagt bovenaan de spreuk: .,Fallen yn 'e striid 
tsjin 0nrjucht en slavernij". 
In het midden staan de namen der 10 slachtof
fers in volgorde van hun verscheiden en beneden 
de spreuk: .,Fan bQgjend fremd". Na de onthul
ling werd een schat van bloemen en kransen 
bij het monument neergelegd. 
Wegens het slechte weer had het verdere deel 
van de plechtigheid plaats in de Raadszaal, waar 
Burgemeester Mr. C. N . Renken namens het Ge
meentebestuur en burgerij dit monument in blij
vend onderhoud en verzorging voor de Gemeente 
aanvaardde. 
In zijn toespraak uitte hij zijn warm medeleven 
met het doel der Stichting Friesland '40-'4.5 en 
herdacht hij de helden uit de illegaliteit. 
Verscheidene sprekers, w.o. de Commissaris van 
de Koningin in de Provincie Friesland, .Jhr. Mr. 
H. P. Linthorst-Homan, voerde nog het woord. 
Laatstgenoemde achtte de plaats van het monu
ment zeer juist gekozen. ldaa.rderadeel roet 
Grouw als hoofdplaats in dit watersportgebied, 
neemt zo'n voorname plaats in. Geografisch het 
middelpunt van Friesland, heeft het in de be
zettingstijd getoond angst opzij te zetten, waar 
het recht en vrijheid betrof. Toen vormde het een 
gesloten eenheid. Moge het nageslacht zich aan 
deze eenheid spiegelen. 
De Heer Bijlsma dankte de sprekers en de aan
wezigen voor hun belangstelling en hoopte, dat 
nimmer weer een oorlog over olui mag komen 
en dat allen, die het monument voorbijgaan, deze 
gedachte cnogen hebben en in daden . zullen om
zetten: 
Zij vielen voor onze vrijheid; 
Laat ons ntt die vrijbeid in vrede en waardigheid 
bewaren. • 

P . S. 

. 
Gescheld op Duitsers eert ons niet 

E r hindert me soms iets in de oorlogslitte
ratuur. Dit namelijk, dat op de Duitsers 
al te onmatig wordt gescholden. 

~ren versta mij goed: Mijn oordeel over Duits
land en de Duitsers is zeer hard. De praktijken 
van de SD waren kortweg duivels. 
Voor het landverraad van Nederlanders, die het
zij bij de SD, het.zij bij de s~. de vijand dienden, 
aanvaard ik geen excuus. Ook neem ilc de gru
welen der Duitsers volstrekt niet in bescher
ming. Het doodschieten van burgers, niet om
dat zij zelf schuldig bevonden waren, maar uit
sluitend als r epresaille voor daden van verzet 
door anderen gepleegd, was afschuwelijk. Aan 
oorlogsmisdaden van de ergste soort hebben de 
Duitsers zich schuldig gemaakt. 
Evenwel, niet over alles wat de Duitsers deden 
breken wij de staf op deze wijze. 
Ik denk nu aan het gewapende verzet. Daarin 
ging bet van twee kanten hard tegen hard. De 
KP•ers sloegen toe, maar zij jammerden niet 
over "beestmensen'' of "robots", wanneer de 
Duitsers hard terugsloegen. Zij aanvaardden 
dat als het risico van de oorlog. 
Tot Op zekere hoogte deed zich hetzelfde Ver
schijnsel voor als op het slagveld. Op leven en 
dood werd er gevochten, maar men had geen 
behoefte elkaar voor duivels uit te maken. Zo
ver als onze marine-mannen gingen de KP-ers 
niet; die zetten aan de Duitsers, die ze uit zee
hadden opgepikt, nadat zij hun duikboot hadden 
in de grond geschoten, soms een feestmaal voor. 
Hier hadden we te veel leed ondervonden van 
de Duitsers en te veel gezien van hun methoden, 

dan dat wij een dergelijke "sportiviteit" waar
deren konden. Maar een zeker wederzijds respect 
was er toch dikwijls wel. Een Duits officier heeft 
aan een KP-er wel eens een compliment ge
maakt, omdat hij kranig had gevochten, en 
omgekeerd kon een .KP-er een Duitser, tegen 
wie hij gevochten had, wel een dappere kerel 
noemen. 
In de beschrijving van de oorlog wordt de vijand 
tegenwoordig dikwijls met de allerzwartste kool 
getekend. Daar zijn geen woorden fel genoeg en 
daarbij onderscheidt men niet. Het uit elkaar 
slaan door de Duitsers van een sabotagegroep, 
het overvallen van een illegale radiopost, Duits 
optreden bij een vuurgevecht, waarbij van beide 
zijden verbitterd werd gevochten, wordt met de
zelfde felheid veroordeeld als bijvoorbeeld de af
schuwelijke executies van onschuldigen of de 
Silbertanne-moorden. Maar net was heel wat 
anders. 
H et merkwaardige in deze zaak is dit, dat met 
het grofst geschut geschoten wordt door pen
voerders, die aan het verzet nooit hebben deel
genomen. Dit geeft soms de indruk, dat journa
listen, die tijdens de oorlog i!l hun vaderlandse 
plicht tekort geschoten zijn, door hevig schelden 
op de Duitsers willen doen vergeten hun afwe
zigheid in de rijen van het verzet en misschien 
zelfs hun aanwezigheid bij de collaborateurs. La· 
ten zij bedenken, dat toen moed en thans be
heerstheid nodig is , en dat mateloos ·gesohel(l op 
een verslagen vijand een volk niet siert. 

K. NOREL. 

VOOR DE 
BOVENSTE 

PLANK? 
STl'DFNH~N ONDER DE 

BEZETrJNG 

Uitgeverij: KIRCHNER 
Amsterdam. 

Een goede schets van de 
strijd tussen studenten en be
zetters, die in het voorjaar 
1943 het bewogendst was, gaat 
vooraf aan 25 bijlage.n, waar
in studenten persoonlijke er
varingen vertelleo. Die erv.a
ringen lopen sterk uit~. Er 
zijn verhalen bij van studen• 
ten-onderduikers, van E'nge
landvaarders en van illegale 
werkers. Ook Duitslandgan• 
gers vertellen van hun avon
turen; zij geven toe, dat het 

fout was om te gaan, maar zij hebben de-...e fout, 
zo goed als het kon, hersteld door gjnds te sa
boteren en later naar Nederland te vluchten. 
In de meeste bijdragen kijkt, ondanks de ellende, 
de humor om de hoek. De bundel besluit met ~n 
,Jn memoriam" Gijs Gorter, die 8 Maart 1945 
met 53 anderen aan de Amsrel werd gefusilleerd. 
Hij "bad dat hij een man mocht zijn tot in ~ 
dood" en dat gebed werd verhoord, want op het 
ogenblik der executie "toen voer Gods adem 
langs de lucht en brak de wolken open." 

K. NOREL. 

VICTOR KRAVCHENKO, IK VBRKOOS 
DE VRIJHEID. 
Uitgever: H. NELTSSEN - Amsterdam. 

Ir. Kravchenko beschrijft ons in dit boek zijn per• 
soonlijke en politieke leven als Sovjet-functionaris. 
Kravchenko is de zoon van een fanatiek Rus-
sisch revolutionnair. 
Hlj was officier van het Rode Leger, hoge func• 
tionaris van het, Kremlin en lid der Communis
tische partlj van 1929 af. Hij werd als een der 
topmensen van Stalin's zware industrie ambtenaar 
van de Sovjet-Inkoop-Commissie te Washington. 
Op Maandag 3 April 1944 geeft hij uitvoering 
aan zijn voornemer. om de wereld te waarschuwen 
tegen d e perfide dubbdharti.siheld en schijnhe.ili11• 
heid en gruwelen ëfer Sow1ets. Hltifûllëfondet en-----
schrltft zijn ongelooflijk boeiend .boek. Het ijzeren 
gordijn scheurt hij oper.. Het sprookje vao het 
Communistisch paradijs slaat hij met onweerlegbare 
feiten in puin. Waarlijk verbijsterend 'Zijn zijn 
oothullingeo over de corruptheid der machtheb--
bers, over de onderdrukking van alle meoselijke 
rechten, van vrijheid van geweten en de vrije 
meningsuiting, over de belediging der persoonlijke 
waardigheid. 
Wat wij thans weten van de misdaden van het 
nazidom is kinderspel bij het perfide bedrog en 
de ongehoorde wrede tyrannie, waarvan het Rus
sische volk het slachtoffer- is. 
Duizer..den en duizenden moeten dit boeiende en 
aangrijpende boek lezen. Niet het minst om het 
antwoord op de klemmende vraag: ,.Wat zijn 
Stalin's bedoelingen?" 
Kravchenko draagt zijn boek op aan het volk 
van Rusland. aan de nagedachte.nis der mtllioenen, 
die in de strijd tegen het sovjet-absolutisme zijn 
ten ondergegaan, aao de millioenen onschuldigen, 
die in de talloze Russische gevangenissen en 
dwangarbeiderskampen zuchten. Hij vraagt aan de 
ganse wereld te beseffen, dat :zij niet mag voort• 
gaan met het martelaarschap van een groot deel 
der mensheid de rug toe te keren. 
Kravchenko's boek werd reeds door mHlioenen 
men.set.' gele.zen. Jammer genoeg bleef de oplaag 
der Nederlandse vertaling beperkt tot enkele dui
zendtallen. Het is te hopen, dat spoedig een veel 
goedkopere herdruk zal verschijnen en dat deze 
zijn weg zal vinden naar alle lagen van ons volk. 

1\. R. 
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ANE HEIDEMA 

Geboren 25 December 1918 te Leell'Warden. 

G EDURE.NDE de mobilisatie en de oorlogs
dagen in Mei 1940 diende Ane als vrijwillig 
soldaat op de voet van dienstplichtige bij de 

Koninklijke Marine, aan welk wapen hij :z:ica met hart 
en ziel verbonden gevoelde. Kort voor het mtbreken 
v.m de oorlog had hij onenigheid gehad met één Zijner 
superieuren, wiens optreden hem niet aanstond. De:z:e 
had bij op een al te krasse toon zijn mening gezegd. 
Het gevolg was, dat zijn commandant het nodig oor
deelde hem enige dagen verzwaard arrest lt latei:. 
ondergaan. Toch had de;:e marine-officier. die een 
flinke kerel was, veel met hem op. Bij het uitbreken 
van de oorlog bevond Ane zich nog In arrest "J1 
bad nog twee dagen te goed. Heftig ging hij te keer, 
dat men hem onder deze omstandigheden niet vrij 
liet. Hij eiste Zijn commandant te spreken. Deze kwam 
hem persoonlijk opzoeken. Ane verlangde van hem, 
dat hij hem de gelegenheid zou geven aan elke moge
lijke gevechtsactie deel te nemen. De commandant 
stelde hem op vrije voeten en .zond hem op patrouille. 
Na de capitulatie zocht ik hem op. Hij was niet te 
houden en huilde vàn woede. Daarom oo.l"deddu. 
zijn superieuren het nodig hem in de gaten te laten 
houden. Er moest echter nog wacht gelopen worden. 
Ane weigerde zonder wapens op wacht te staan en 
nam de benen. Enige dagen later werd bij gearresteerd 
en opgesloten. ,.Terwille van zijn eigen vrijheid", 
motiveerde de commandant dlt arrest. wie ik om 
vrijlating had verzocht. Toen de Duitsers evenwel 
van de m.rine-officierer. eisten alle onwillige elemen
ten streng te straffen en zo nodig aan hen over te 
geven, Mdt %Ijlt eommaDQaQt l>em aoel Daar hlUS 
gaondm. Eenmaal in Leeuwarden teruggekeerd, liet 
bij geen gelegenheid voorbijgaan de bezetters en hun 
satellieten zijn minachting te tonen. Zo weigerde 
hij naar een voorbijmarcherende W.A.-groep te kijken 
er. ging er met zijn rug naar toe staan. Het gevolg 
was e!h heftige kloppartij met de commandant en 
vervolgens met de hele _groep, Ane delfde het onder~ 
spit en werd later voor de vrede-rechter te Leeuwar
den gedaagd, De:z:e sprak hem warempel vrij en 
veroordeelde de commandant der W .A.-groj!p tot 
f 20.- boete. Dit gebeurde in 1940. Herhaaldelijk 
kwam hij in moeilijkheden en het kwam zelfs zover, 
dat hij een heftige woordenwisseling kreeg met de 
Ortskommandant van Leeuwarden. Ane was met een 
bakfiets vol goederen een brug genaderd. Van de 
andere kant naderde de Ortscommandant in zijn 

'auto. Zij konden elkaar op die brug niet passeren, 
maar Ane weigerde terug te gaan. Het gevolg: eer.. 
heftige Duitse scheldkanonnade, evenwel zonder 
resultaat Grote hilariteit onder de omstanders. Een 
woedende mof. Op een gegeven moment, deed deze 
het stomste, wat hij kon doen. Hij duwde zelf de 
bakfiets van de brug, rustig gevolgd door Ane. Zijn 
legitimatiebewijs werd in beslag genomen. .,Heute 
abend sechs Uhr bist du hei mir," beet de Duitser 
hem toe. 's Avonds zeven uur was Xne weer thuis 
met zijn persoonsbewijs. 

In het najaar van 1941 werd zijn vader door de 
Duitsers gearresteerd. Op dit moment was Ane niet 
thuis. Hij werd evenw;l gewaarschûwd. 
In plaats van zich gedekt te houden, rende bij naar 
huis. Onderweg passeerde hij de Duitse auto, waarin 
zijn vader zat. Eén man stond er bij op wacht, de 
andere Duitsers waren met nieuwe arrestaties bezig. 
Ane stapte op de Duitser toe en eiste van hern een 
onderhoud met zijn vader. Natuurlijk zon.der succes. 
In blinde woede vloog hij de Duitser naar ge keel, 
die al gauw assistentie kreeg van een tweede. 
"Ach so, willst du dein Vater sprechen, gut,'' er. met 
een fikse zwaai werd hij naast zijn vader in de auto 
gesmeten, die erg schrok van deze ontmoeting. 
Na zes weken in het kamp Amersfoort te hebben 
doorgebracht, kwam Ane vermagerd m lichamelijk 
afgebeuld weer thuis, waar hij weer gauw op krach
ten kwam. Zijn vader kwam 5 maanden later thuis 
uit Scheveningen. Kort daarop werd Ane opnieuw 
gearresteerd, verdacht van spionnage. 
Twee weken heeft hij toen doorgebracht in de ge
vangenis te Groningen. De bewaarders dier gevan-

IN MEMORIAM ... 

genis zorgden er voor, dat hij goed te eten kreeg. 
Het verhoor leverde de Duitsers niets op en wonder 
boven wonder kwam Ane opnieuw vrij. In 1943 
moesten alle oad-militaire:r. zich melden. Hij dook 
onder en dook op in Brabant. Na vergeefs getracht 
te hebben naar Enoeland uit te wijken, schakelde de 
commandant van de 0.D. van West-Brabant en 
Zeeland hem in bij zijn groep. Deze bood hem een 
onderdak aan in het museum te Bergen op Zoom. 
Tengevolge van de arrestatie van deze laatste met 
een aantal medewerkers, moest Ane uit het Zuiden 
verdwijnen en dook onder door bemiddeling van 
Dolf in Bodegraven. 
Tevergeefs heeft hij daar getracht bij het verzet te 
worden ingeschakeld. Teleurgesteld vertrok hij naar 
Deo Haag, waar hij zijn oude beroep van slager 
weer opnam. Zijn pogingen naar Engeland ovtt te 
steken faalder. opnieuw. Toen de Engelsen na de 
invasie tot in België waren doorgedrongen, achtte 
hij zijn tijd gekomen. Op de fiets ging hij België in, 
waar hij door verscbiliende Duitse linies wist heen 
te komen. Bij een van deze pogingen werd hij ge
arresteerd. De Duitse commandant vertelde hij, dat 
hij chauffeur was op een Duitse vrachtauto. Deze 
was door de Engelsen in brand geschoten, waarbij 
hij al zijn papieren was kwijtgeraakt ~et zij? klere?.: 
Nu wilde hij naar zijn ouders, die nudden m Belg1e 
woo11den. De commandant liet hem gaan. Zo gelukte 
het hem tot het Albert~ of het Leopoldkanaal door 
te dringen. Tevergeefs probeerde hij dit over te ste
ken. Aan de ene kant lagen de Duitsers. aan de 
andere de Tommies. Zo heeft hij enige dagen tussen 
de vuurlinies rondgezworven, zonder zijn doel te 
bereiken. Daarna is hij te voet en af en toe mee
rijdend met de Dul.tsers de Hollandse grens weer 
overgekomen. In Brabant gelukte het hem in eer. 
Wehrmachttrein te komen, die naar Den Haag reed. 
's Nachts twee uur kwam hij bij mijn verloofde al
daar aan. 
Kort daarop werd Ane tot zijn vreugde opgenomen In 
de KP-groep van "Guus" te Den Haag. • Daar ik 
niet veel contact meer met Ane had, weet ik over 
~in actie in doe groep niet veel. Ebi voorval httfc 
hij mij persoonlljk verteld. Op een herfstavond in 
19H, in het schemerdonker, werd bij midden in Den 
Haag aangesproken door een Duits soldaat, die be
pakt en bezakt op de fids onderweg wu naar 
Utrecht. Ane was zelf op een oude damesfiets en 
droeg een pistool op zak. Deze soldaat vroeg hem 
in gebl"oken Hollands de weg naar Utrecht. .,Dit is 
mijn kans", dacht Ane. Hij antwoordde: .. Kijk, als U 
recht voor U uitziet ...... " De Duitser keek in de 
aangewezen richting. .. ...... dan ziet U hier mijn 
pistool", vervolgde Ane en duwde de soldaat zijn 
pistool onder dè neus. .. Handen omhoog en z~1jg." 
Des Duitsers handen gingen kwiek de lucht in. 
"Nicht schiessen, nicht schiessen." Vlug ontwapende 
Ane de soldaat, nam hem zijn piStQOl, zijn geweer 
en zijn fiets af en zei: .,Recht uit is de weg naar 
Utrecht." Onnodige ballast werd van de fiets ge
gooid en het gewee:- over zijn schouder, 't pistool in 
:zijn zak, stapte Ane op de Duitse fiets, zijn oude 
damesfiets aan de hand en zo trapte hij doodbe
daard naar huis. Vlug leverde hij de vervoerde 
wapens bij zijn commandant in. Grinoekend toonde 
hij mij later zijn fiets . .,Heeft me niks gekost er. loopt 
goed·', zei hij. Kort daarop werd hij helaas gearres
teerd. Hij moest een pistool brengen naar de familie 
B. te Rijswijk. Daar aangekomen belde hij aan. Een 
Duits soldaat deed bern open en hield hem onder 
schot. Juist te~oren had de S.O. een inval gedaan. Bij 
fouillering werd 'n pistool op hem gevonden. Ane 
bleef kalm en toonde de Duitsers een aanstelling 
als kommies en eer. wapenvergunning. ,.Hij was 
op dienstreis", betoogde hij rustig . .,Hij moest echter 
een nieuw rij:!liellampje hebben en daarvoor kwam 
hij toevallig hier." Daarbij toonde hij een kapot lamp
je. Geen succes. 
Met oog eer. twintigtal anderen werd hij naar Sche
veningen over11ebracht. Deze arrestatie vond plaats 
o_p 12 December 1944. In Maart 1945 werd Ane via 
Scheveningen naar Neuengamme getransporteerd. 
Daar heeft bij geZ'l'i'orven in verschillende buiten
commando's, zoals Melsen, Ludwigslust, enz. Van 
medegevangenen vernam ik later, dat hij ook daar de 
moed nooit heeft verloren. Van hem persoonlijk heb 
ik helaas qiets meer vernomen. Hij is öf omgekomen 
op de Cap Arcono óf na de bevrijding gestorven in 
Ludwigslust. De lezingen hieromtrent lopen uiteen. 
Zonder aarzelen beeft hij steeds zijn Jonge leven 
gewaagd voor het land en het volk, dat hij lief had. 
In hem verloor ik mijn trouwste vriend. 

.. JAAP". 

Luitenant HOOGERHEIDEN 
Gefusilleerd 30 April 1945. 

H IJ was Vaderlander in hart en nieren m 
daarom zal zijn naam in ens volk, waar
voor hij zijn leven gaf, blijven voortleven. 

In 1943 moest Luitenant Hoogerheiden onderdui
ken voor krijgsgevanger,schap. HIJ was toen in 
Nieuw-Namen en werkte hard aan het onder
grondse verzet. Al heel spoedig werd hij door de 
SD gezocht. Hij verdween hier en dook weer in 
het verzet op in Babilonienbroek. alwaar hij Jood
se onderduikers onder dak bracht. Plotseling wer
d;n er enkele Joden gepakt, en Luitenant Hooger
heiden moest opnieuw verdwijnen. Nu ging hij 
naar Dussen, doch ook hier moest hij al heel 
spoedig vluchten. Hlj kwam nu in het land van 
Heusden en Altena. In deze streek deed hij veel 
goed verzetswerk. En weer verdween hij en kwam 
nu terecht bij de Biesbosverbindingsgroep, welke 
groep vooral na September 'i4 fantasti3ch verzet 
pleegde, waarbij Hoogerheiden zich niet onbetuigd 
liet. 
Op 3 November 1944 moest mer. hier evacueren 
en Luitenant Hoogerheiden kwam nu als illegaal 
evacuatie-commissaris in Giesen terecht. alwaar 
hij diverse mensen met raad en nog meer met daad 
hielp. Dit waren voor het merendttl Joodst onder
duikers, welke door hem werden geholpen. 
En zo werd het 3 Maart J 9-t5. ·.s Morgens tegen 
half zeven werd Luitenant Hoogerheiden van zijn 
bed gelicht. Verraad was in 't spel. De gehele om
geving was door do: moffen afgezet. Er was een 
gevangene uit Utrecht bij, die aanwees, waar de 
gezochte woonde. En men arresteerde hem als: 
Luitenant Hoogerheiden. De moffen zeiden: Naar 
deze man hebben wij nu twee jaar gezocht. Hij 
werd overgebracht naar, de gevangenis aan het 
Wolvenplein te Utrecht. Hij besefte wel. dat hij 
ter dood veroordeeJd zou wo,-den. Zijn enige hoop 
was, dat God het niet zo ver met hem zou laten 
komen. Doch Gods. wegen zijn ondoorgrondelijk; 
Hij liet het wèl zo ver met hem komen. Toch, 
ondanks alle folteringen, die hlj moest doorstaan en 
ondanks alle martelingen, welke de N.S.B. bewa
kers op hem toepasten, bleef Luitenant Hoogerhei
den geestelijk ongebroken, en sprak hij steeds: .,Niet 
mijn 9.'il, maar Uw wil geschiede". Op 29 April 
19i5 hoorde hij in zijn eenzame cel. dat de capitu
latie reeds zo ver was en dat er geen Hollanders 
meer doodgeschoten mochten worden. Toen kwam 
30 April, enkele dagen voor de bevrijding. Hij werd 
uit zijn cel gehaald, overgebracht naar Fort de 
Bilt en daar om pl.m. 8 uur in de morgen gefusil
leerd. Hij had onze vrijheid met zijn leven betaald. 
Luitenant Hoogerhciden, van deze plaats af, breng 
ik U. mede namens alle oud-officieren, onderoffi
cieren. korporaals en manschappeö van Staf 1-41 
R.I., een nederig saluut en een woord van dank 

• voor Uw bewezen diensten in het oorlogsjaar van 
19i0. 
Gij hebt toen reeds uw kunnen getoood. 
Na 1940 hebt gij wederom de• wapens opgenomen 
en bent doorgegaan de vijand te bestrijden. die zo 
lafhartig een aanval op ons land deed. Tevens 
breng ik u de dank van de ondergrondse strijders. 
die U hebben leren waarderen en die wisten, wat 
zij aan hun Luitenant hadden. 
In 1940 werd Uw hoogste offer niet gevraagd, 
doch in 19i5 bracht gij dit vrijwillig. Eer. troost 
rest ons. en zowel Uw Moeder, familie en ver
loofde, als wij, weten en zijn er van overtuigd, 
dat U zowel tijdens Uw verzet als bij Uw fusille
ring Uw hoop had gevestigd op Hem, op Wie 
Gij Uw hele leven had ingesteld en op Wie gij 
hebt gebouwd als op een Rots, n.l. op God. Slechts 
Hij kan geven en nemen, naar het Hem goeddunkt. 
Luitenant Hoogerhei<len rust in vrede. Wij zullen 
U niet vugeten. 

WIM L . 
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• 
We maakten vorige week kennis met .,De Vrije 
Hoornse". Die kennismaking is ons buitenge· 
woon goed bevallen. We hebben onmiddellijk 
een abonnement genomen. Want met één num· 
mer van "De Vrije Hoornse" kunnen we wel 
elke week deze hele rubriek volkrijgen. 
Luistert U maar: 
Blokker. De ·beer D. Bakker uit Purmerend spe~ vO<)r 
dt Platte:1.lndsvrouwc.n ovu~ .. wat te: bere:akeo is met 
kleurersfotognf1e." ........ Wat wij achteloos in de ver-
achtllt'ndc jaargetijden voorbijgaan. was door de. heer 
Bakker op de gevoelige plaat vastgdegd:· 

Dat wekt herinneringen aan onze jeugd. Toen 
werd er ook wel eens iets op de gevoelige 
plaat vastgelegd. En het resultaat was ook 
meestal zeer kleurrijk. De schakeringen liepen 
ulteer. van bont en blauw tot groen en geel. 
Voor de kleurenfotografie om jaloers op te 
z;ljn. 

• Bc,kl,ui~eo. De souffleuse. mejuffrouw S. Kuiptr, werd 
aan het eind van de: avond nog hulde gebracht voor 
b.ear 25-Jarige loopbaan als onderwijzer,s. 

Nou moet 't toch niet erger meer worden. Een 
onderwijzeres als souffleuse. In mijn tijd mocht 
er op school niet gesouffleerd worden. De juf. 
frouws en de meesters straften alle voorzeggerij 
voorbeeldig. · En nu souffleren de onderwijze
ressen zelf. En worden er nog voor gehuldigd 
ook. Zou dat nu "onderwijs-vernieuwing" zijn7 

OPROEP 
VAN ONZE .ADMINISTRATIE 

Onze lezers hebben in het verleden meer
malen hun medewerking verleend, wanneer 
het een vriendelijk verzoek van onze admi
nistratie betrof. Hieraan ontlenen wij de 
moed ook ditmaal een vriendelijk, maar 
dringend verzoek te doen. 
Door de talJoze werkzaamheden, dle aan 
de uitgaYe van ons nieuwe blad zljn ver
bonden en i.v.m. de drukke \.verkzaamhe
den voor een speciaal Kerst- en Nieuw
jaarsn~er, Is het werl, op llcze afdellng 
lets acnter geraakt. 
Daarover behoeft niemand zich bezorgd te 
maken, want we hebben voor hetere vuren 
gestaan in het verll'den. l\fon denke b.v. 

LITHO "ZAANLANDIA" 

vVijdenea. Naar wij vernemen heeft de Rederijkerskamer 
. .'t Mostt.rdzaadje'· definitief baM' uitvottingsdata va.tl· 
gestdd . De data·s :ijn: 25 Dec. voor ongehuwden. 27 
Dec. voor .kunstlievende leden, 28 Dec. kunstlievende 
l,den en ongehuwden. Opgevoerd zal worden "Tijger". 
ia drie bedrijven. 

Gehuwde lieden schijnen in Wijdenes niet in 
tel te zijn, of ze zijn er allemaal kunstlievend. 
Er wordt althans voor hen geen afzonderlijke 
avond belegd. Die avond voor kunstlievende 
leden en ongehuwden lijkt ons een experiment. 
Met haast onbedwingbaar verlangen wachtel) 
we op het verslag van die avond in "de Vrijl 
Hoornse". 

• 
Eokbuiz:to. E-::n toneelgezelschap, be~taanJt uit leer 
krachten van dt ope11b<1rt lagere :school A tn B. ver.
sterkt met enige buitenstaanders. heeft Dinsdagavond 
de Dotlen:oal laten -.chudden op haar grondvesten. 

Laten ze me nu nooit meer aankomen met het 
praatje, dat ons onderwijs niet meer bij de 
tijd is. Als de Doelenzalen schudden op haar 
grondvester. bij opvoeringen door onderwijs
krachten, dan gaat er toch blijkbaar nog wel 
iets van uit. Of zouden die buitenstaanders 
het op hun geweten hebben? 

• • 
Ht:t f~it, dat vti ... gen op rtn kaars afkomen. heeft c~ 
snuggere Rus op bet idee gebracht dtu wetenschap ook 
op vis in toepassing te brengen. Mome:nteel worden er 
in de Kaspische Zet proeven genomen om 's nachts met 
kunst1icht doo.r: te vissen en :o de vangst te: verdubbe
le:n. Voor dit doel wordt des nttchts van het vaactuig 
ee.rt grote en sterke eltctrischt lamp ondr.r: water netr
gelat<n , waar de vis blijkbaar op afkomt. 

(Friesch Dagblad). 

Als er snuggere Ru.ssen onder de vissers zijn. 
dan zullen er misschien ook wel onder de Rus· 
sische diplomaten gevonden worden. Straks 
komen ze nog met schijnwerpers op de U.N.O. 
en laat Molotov een koplamp op z'n beren
muts monteren. En o wee, wie in dat licht 
geraakt. Zouden de Russen daarom ook zo 
.,licht geraakt" zijn? 

aan de brand op onze bureaux in de afge
lopen zomer. 
Toch zou het de medewerkers op deze af
dellng zeer welkom zljn, wanneer hun tal
loze werlcza.amhedén mede door Uw toe
doen enlgszl.ns zouden worden verlicht. Ge 
kunt dit o}Y'éen zeer eenvoudige wijze doen 
en ge doet er ons een zeer groot genoegen 
mee. 
Ons ,•erzoek is: Wil ditmaal zoveel moge
lijk het abonnementsgeld van het le kwar
taal 1948 voor 1 Jan. a.s. gireren of per 
postwissel overmaken. 
U bespaart er U ielf de last mee van een 
postbode aan de deur, die een qultantle 
komt aanbieden en wij zullen er U ten zeer
ste dankbaar voor zijn. 
Postrek. 109588, t.n.v. LO-LKP-Stichtlng, 
Prins Hendrikkade 152, Amsterdam. 

DE ADMINISTRATIE. 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 
STEENDRUK 
CARTONNAGE 

Geel "De Zwerver" aan een van Uw ken.nJ.ssen ter inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan 
de administratie van "De Zwerver .. , Pr. Hendrikkade 152. 
Amsterdam. 

Naam ................................................................................................................... . 

Adres ............................................................... - .......... ·-···············-·······-

Plaats----····· ........... ·-········· Provincie ...................................... .. 

Ingang abonnement ........ - ....... - .. --···-·--··---................. . 

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of blJ aan· 
bieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO·LKP·Stichtlng 
Ooorbetlen wat niet verlangd wordt.) 

In een dag gereed. 

Alles op het gebied van Stempels 

Cliché's en naamplaten. 

EEN ANNONCE 

IN DEZE 

KRANT 

.. ZWERFT'' 

DOOR HEEL 

NEDERLAND 

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 

CODE dankbaar en met vreugde geven 
wij ktnnJs van de- geboert~ van onu 
dochter 

ELSKE CATHARINA 

P. K. Dijkema. 
J. W. Oijkema-Jansen. 

2 December 1917, 

Rijswijk (Z.-H.) Wald. Pyrmontlaan 20. 
Velp ( Gld.) Rootndaal,elaan 16. 
Tijd . Kraamkllni<k Evert"nlaan 3. Velp . 

Ondertrouwd : 
E. BOS 

en 
1 OA ·, HOOP D 

ICukdijke lnugonlng In de Ned. Herv. Kerk 
te Driebergen op 18 Dece.,.ber .... 

R«eptle : Zatudag 1, Dcc. von 4-6 uur• 
Melv. van Camb«laan 69, Dricl><rgea. 

Toeltomstlg adres; Haogseotraat 107 t< 
Schtvenlnttn. 

Gesttrkt door de Genademiddelen 
van onze Moeder. de H. Kerk. 
ovedt.td oa tV\ jarenlange :tekt~. 
jr::i,:~~:,/vergav1, aan God, H. Wil. 

ANNA APELDOORN 
geboren APELDOORN 

Echtgenote van de Hter 
JOH. APELDOORN 

in de ouderdom van 69 jaar. 
O,•enuigd van Uw medeleven. bt· 
velen wij de zitl van dt ovc.rltdtne 
In Uw H. Misofftr en gebed•n aan 

Vught: 
Job. Apeldoorn. 
Ameufoort: 
Sr. M. Emerentia. 
Rotterdam: 
P N!c Apeldoorn. Q.P. 
A. G. Kanters.Apeldoorn , 
Ph. P. K•n ters en kinderen 
Alkmaar: 
G. A. Vermeulen.Apeldoorn. 
H. J. Vt.rmeultn en kmderu . 

VUGHT. N .• Br" 5 December 1917. 
Huiie . .lnsula··. 
Boxtel>eweg i. 
De pltchtlge H. Mis van Requl•m 
:al gtbouden worden op Dinsdag 
9 Decentber 19-17 om 10 Uilt In d• 
Kerk van de H. Petrus te Vught 
en \Voensdag 10 December te AJk. 
maar. de gele:en H.H. Missen om 
7.30 uur en 8.15 uur, de Plechtlge 
H. Mis van Requiem om 9.30 uur 
in de Kerk van de. H. Dominkus 
aan de Laat. waarna de begrafenis 
ui g~:schit-dito op. dit R.K. Bitiaraaf~ 
plaat$' .. St. Barbans" te Alkmaar. 

Voor elk transport 

hoe vreemd ot raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

luik· s transportonderneming 
Zaandijk Tel. 8\994 • 

Hier 
wordt 

... de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 1 

e.v. DRUKKER~ RIJNSTREEK'' 

~N 

Wie tijd of geld aan de 
Stichting besteedt, 
Voorkomt veel zorg en 
heel veel leed. 

S TIC HTIH 6 1940-1945 
G!rQ 194045 

Bankiers: HOPE&. Co., X'dam 

~ 
"1E KM 

INLICl1TINGEN VERSCI-IAFFEN? ,1,,, 
Het Hoofdbureau van de Stichting 1940-.45, Herengracht 579, Am
sterdam, vraagt allen, die in de bezettingstijd relaties onderhielden 
met Jan Dirk Hoveling, geboren 5 November 1912, destijds wonende 
Siermonnikoog 90 te Zaandam, schipper in dienst van de Oliefactory 
Piet Bon Czn, te Zaandam, die op 25 Juli 19-H door de Duitsers ge
arresteerd werd en daarna via Harlingen en Leeuwarden naar Gro
ningen werd gebracht. waar hij voor het Marine Kriegsgericht terecht 
stond, en die op 14 September 1944 te Embden wegens sabotage (ver
moedelijk verduistering van W ehrmachtsgoederen) werd gefusilleerd, 
daarvan mededeling te doen aan voornoemd bureau. Er zijn aan• 
wijzingen. dat Hoveling, dle voer op een van de tankschepen, waar
mede de voorpostboten van de mijnenvegers en Kriegsmarine met 
gasolie bevoorraad werden, in contact met de illegaliteit heeft gestaan. 
Vermoedelijk lopen deze draden naar Friesland. Ook is zijn vrouw 
reeds in de bezettingstijd finantiële steun door de illegaliteit aangebq
den, welke toen, daar deze niet noodzakelijk was, werd afgev.•ezen. Ia 
verband met e.v. toekenning van e.en uitkering van de Stichting Is 
het noodzakelijk, dat de Stichting over gegevens beschikt, waaruit 
kan worden afgeleid. of Hoveling inderdaad in opdracht van de Ille
galiteit handelde. 
Inlichtingen te zenden naar de St~hting 1940-'45 onder het motto: 
onderzoek zaak-Hoveling. 

Welke ex-politieke gevangene uit Dachau kent: 
Herman Heinrich Ponteijn, geboren 13 April 1903 te Kellen (Dlnd)f 
Hij beweert o.m. het volgende: 
In 1943 was hij in het concentratiekamp Dachau (barak 11) en werk
te bij een buitencommando. Hij wist hieruit driemaal achtereen te 
ontsnappea en keerde in Jan.-Pebr. '45 in Holland (Hoogeveen) te• 
rug. Verder wordt venocht te willen berichten (door ex·Dachauers) of: 
Ie Gevangenen, in buitencomm. werkzaam, kampkleding droegen7 
2e Uit hoeveel gevangenen in de regel zo'n buiteocomm. bestond? 
3e Een buitencomm. wel eens een week buiten het kamp bleef en 

bij boeren sliep? 
4e In het kamp een spoorlijn aanwezig was? , 
5e Het wegdek. direct buiten het kamp van zand was, dan wel be

straat of anderszins? 
6e Er 'n afscheiding bestond en zo ja, welke tussen kamp en kran

kenrevier? 
7e Droegen b.v. Engelsen op hun kleding de letter "E·', de Polen 

een "P" etc.7 
8e Hoeveel gevangenen waren ongeveer regelmatig In Dachau? 
Gaarne zo uitvoerig mogelijk inlichtingen aan: 

J. H. KLEIJN, Veluviaweg 8, Wageningen. 

• 
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ANALYSE 
D ie in verband. met het verzet van geweld

pleging, valsheid in geschrifte, plundering, 
diefstal, vertroebeling van het verstand, pver-

prikkeling er. overspannen activisme spreekt, heeft 
het motief van het verzet nog niet begrepen, maar 
evenmin de rust en de zekerheid van de verzetsmen• 
sen, welke slechts vrucht kunnen zijn van een rots
vaste overtuiging. ' · 
Ja, hier was "een hongeren en dorsten naar gerech
tigheid". Aldus schreef H. v. R. indertijd in "De 
Zwerver". 
In deze w-00rden wordt de ondergrond van het ver
zet op kernachtige wijze samengevat. Het verzet was 
in de eerste plaats gericht tegen het wanbeheer van 
de bezettende macht. Wordt de grens echter niet te 
eng getrokkei:., als wij zeggen, dat het onrecht. dat 
wij door zuivering en berechting willen liquideren, 
niet in dezelfde lijn ligt als het wanbeheer van de 
bezettende macht? Moeten de handlangers van de 
vijand niet op één lijn worden gesteld met de vlj• 
and zelf? Naast de bezettende macht waren het dik
wijls juist de handlangers. die aan het verzet afbreuk 
dedrn, die aan de vijand de nodige gegevens ver· 
scba.fteri om de verzetsmensen te doen verdwijnen. 
Het waren de handlangers veelal, di-, de maatrege
ler. van de bezetter uitvoerden, die de vijandelijke 
oodogvoering bevorderden, • die de wegen aanwezen, 
om het Nederlandse volk moreel ten onder te doen 
gaan. 
Het verzet was zeer zeker ook tegen die handlangers 

• gericht. 
Wàren zij minder gevaarlijk? Natuurlijk mag men 
niet generaliseren, maar in beginsel staan vijand en 
handlanger in hetzelfde vlak, evenals de medewer
kers van de vijand en al degenen, die hulp of steun 
aan hen hebben verleend. 

De positieve gedachte v.an het verzet kan op zeer 
verschillende wijze worder. geformuleerd. - Naast 
godsdienstige over_tuigÎng is te wijzen op de plicht 
als Nederlander tegenover het Nederlandse volk. 
tegenover het Vorstenhuis. In al deze overtuigin
gen speelt de gerechtigheidsgedachte een belangrijke 
rol. Men zou kunnen zeggen, dat deze. gedachte een 
samenbindend element is. Men mag daarom het ver
zet niet beschouwen als gericht teger. Duits wanbe
heer alleen, doch tegen vijandelijk wanbeheer in de 
ruimste zin. Het verzet behartigde het welzijn van 
het Nederlandse volk in trouw aan Koningin en 
Vaderland. Als zodanig was de verzetsbeweging een 
legale beweging. 

Naast de verzetsbeweging stond een groot gedeelte 
van het Nederlandse volk, dat niet actief aan het 
verzet deelnam, maar dat er mee sympathiseerde, dat 
de activiteit van het verzet ln principe als de juiste 
weg goedkeurde en dat door stille sabotage een 
machtige factor vormde. Deze groep heeft zich thans 
veelal in gedachten van de verzetsbeweging afge-

• keerd, maar evenals vroeger is zij ook thans naar 
beginsel trouw aan de Nederlandse zaak. ZIJ zijn 
Nederlanders in de ware zin des woords, ook al heb
ben zij in de verzetsstrijd niet in de voorste linies 
gestaan. 
In de bezettingstijd was de verzetsbeweging het enige 
verband, dat vrijwillig bepaalde, tegen de bezetten
de macht gerichte, maatregelen vermocht uit te voe
ren. Dit geschiedde, hetzij in opdracht van de Ne• 
derlandse Regering, hetzij met stilzwijgende goed
keuring van deze. liet is duidelijk, dat daarbij werd 
Qesteund op de eveneer.s stilzwijgende instemming 
van de grote groep van het Nederlandse volk, welke 
niet actief aan hef verzet deelnam. 

Een andere macht dan de verzetsbeweging stond de 
Nederlandse Regering hier te lande toentertijd, niet 
ten dieru;te. Na de bevrijding moest deze toestand 
zo spoedig mogelijk veranderen, maar bij wijze van 
overgang, lag het voor de hand, dat de verzetsbe
weging zolang nog mede de honnl'urs waarnam. De 
verandering was noodzakelijk, alleen al hierom, om
dat de taak te zwaar zou zijn geweest. Men kan 
Immers niet verwachten, dat de verzetsbeweging de 
werkzaamheden, welke practisch tot alle Departe
menten behoren, zou hebben kunnen uitvoeren. In 
de bezettingstijd was de taak van de verzetsbewe
ging beperkt tot de maatregelen, welke teger. de be
zettende macht moesten worden uitgevoerd. Na de 
bevrijding kwam de totale verzorglllg van veel be
langen weer direct op de Nederlandse Regeriag te 
rusten, en dat maakt een groot verschil. 
De overgang had tot gevolg, d.it de verzetsbewe
ging haar zgn. machtspositie verloor, maar de ver• 
zetsbeweging had zich van tevoren reeds op het 
standpunt gesteld, dat zij dit de juiste weg achtte en 
heeft daaroaar gehandeld. De taak als zodanig was 
met de bevrijding geëindigd, niet oudat de strijd te
gen het onrt>cbt wa.~ afgelopen. . omdat de- or
ganisatie als zodanig niet meer verantwoord was, 
nadat de normale staatsorganen gingen functionne
ren. 

lk wil om hem niet treuren: 
Hij was gerijpt - bereid, 

Achter gesloten deuren 
Vond hij de Eeuwigheid. 

Niets is er méér verheven, 
Dan in dit kort bestaan 

Vrijwillig zich te geven, 
Heroïsch heen te gaan. 

Ik wil mij slechts verblijden, 
Bezielen met de kracht, 

Dat hij de Strijd mocht strijden, 
Die 't Land de Vrijheid bracht. 

Juli 19H E. v. M. 
(Door de mocdv van téu dtr twaalf mannen. wtlkc ' 
werden gdu.sUteerd naar aanleiding van de vtrnittiglog 
VOJ\ &et Bevolklngsceglster te Amsttcdam op 27 Maart 
19H). 

Gedure!1de de tijd, welke nodig was om deze nor
male functionnering mogelijk te maken, werder. 
uiteraard bijzondere voorzieningen getroffen. 
Heeft de verzetsbeweging tijdens de bezetting tot op 
zekere hoogte wel degelijk gestreden voor het recht 
in het algemeen, in het bijzonder voorzover dit recht 
in strijd kwam met de maatregelen van de bezettende 
macht, na de bevrijding kwamen er moeilijkheden. 
Eén varr' de oorzaken van deze moeilijkheden is, dat 
de opvatting van het Nederlandse volk, dat in de 
bezettingstijd met de verzetsbeweging sympathiseer
de, th114S op belangrijke punten met haar van mening 
ging verschillen. Nu moet men deze verschillen ech
ter niet overschatten. Vele Nederlanders buiten de 
verzetsbeweging zijn nog van oordeel, dat de zorg 
voor de nagelaten betrekkingen van illegale werkers 
volledig door de staat behoort te geschieden. Zij 
achten het een ereplicht daartoe, in de vorm van een 
zekere belastingheffing bij te dragen. ZIJ betreuren 
het dat daarvoor mede het In het leven roepen van 

• 
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stichtingen, welke tot op zekere hoogte zijn aange.
wezen op giften, collecten en dergelijke baten, nood
zakelijk bleek te zijn. 
Er• zijn nog vele Nederlanders, die het toejuichen, 
dat verzetslieder:. wegens hun terecht Î>ndtrnomen 
acties in bezettingstijd, niet strafrechtelijk worden 
vervolgd en die het ten scherpste zouden afkeuren, 
indien z.ij zouden vernemen, dat deze verzetslieden 
voor de burgerlijke rechter worden gedaagd, omdat 
zij bij hun acties niet de zorgvuldigheid zouden heb
ben in acht genomen, welke in het maatschappelijk 
verkeer betaamt!* 
Is het echter niet een ereplicht van het Nederlandse 
volk, dat dergelijke procedures worden voorkomen? 
De zuivering en berechting heeft •al veel aan publie• 
ke belangstelling ingeboet, al houdt zi{ hier en daar 
de gemoederen oog wel eens ·warm. Men zegt wel 
eens, dat één van de karaktertrekken van het Ne
derlandse volk bestaat in het medelijden hebber. met 
de verdrukten en dat aldus moet worden verklaard, 
_dat velen onder de zuivering en berechting nu maar 
zo snel mogelijk een streep zouden willen zetten. 
Toch geloof ik, dat zeer velen niet gaarne zouden 
hebben gezien, dat er helemaal geen zuivering en be
rechting zou hebben plaats gehad. Toer. de Engelse 
radio mededeelde, dat er Bijzondere Gerechtshoven 
en Tribunalen zouden worden Ingesteld, werd het 
verlossende woord gesproken en was het rechtsge• 
vod bew.?digd. .In- het feit, Jat getracht is en wordt 
de zuivering en de berechting nog zo goed mogelijk 
uit te voeren, ligt een grote winst, niet alleen voor 
het ogenblik, maar ook voor de toekomst. Wij mo
gen als verzetslieden over de praktische uitvoering 
denken, zoals wij willen, wij mogen haar zelfs als een 
volkomen mislukking beschouwerl, zoals dikwijls wordt 
geuit. Laten wij echter niet uit het oog verliezen, dat 
zowel de maatstaven als de uitvoering, zoals deze thans 
zijn, reeds een grote vooruitgang betekenen bij 
vroeger vergeleken. Het feit, dat de "verkeerden" 
voor hun daden ter verantwoording worden geroe
pen en er voor aansprakelijk worden- gesteld In een 
omvang, waarin dit thans ~schiedt, is een bevredi• 
ging van het rechtsgevoel, niet alleeL van verzetslie• 
den, maar ook van een grote groep van oprechte 
Nederlanders. Laten wij ons niet blind staren op de 
gebreken. waaraan iedere rechtspleging in de aan
vang nu eenmaal bloot staat. De winst ligt in de· 
grote lijn en die winst valt duidelijk te constaferen. 

Daarom makkers, de banier van de gerechtigheid 
is hooggehouden in de bezettingstijd. Zlj is In bloed 
gedrenkt. Zullen wij haar thans strijken? Neen, in 
wijsheid moeten wij haar blljven voortdragen, ook al 
zou zij worden gerafeld en gescheurd door de mach
tei.., die haar willen neerhalen. Ongetwijfeld falen 
wij somtijds bij het werk, dat op onze schouders rust. 
maar moesten wij in de bezettingstijd ook niet soms 
het-onderspit delven met bloedend hart? Het is voor 
ons een moeilijke taak, als wij als verzetslieden ge• 
roepen zijn om mede te werken aan zuivering en be
rechting. Wij moeten haar teneinde brengen in even
wichtigheid en zelfbeheersing. De strijd om de ge• 
rechtigheid blijft ook ,thans nog voor ieder van ons 
eer. erezaak, voortvloeiende uit een rotsvaste over• 
tuigtng. 

* 

Laat zien, dat zlj niet zijn vergeten, 
de fiere helden van het ondergronds verzet. 
Laat zien, dat wij 't voor altijd weten, 
dat toen door hen de eer van Neerland is gered. 

OTTO. 

Zoals bekend, bestaat er een Ereraad, gevormd door 
de Minister van Justitie, met oud-verzetslieden, en 
deze Ereraad adviseert het O.M. inzake vervolgtngs• 
gevallen tegen oud-illegale werkers, RED. 
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* INDIE 
D e opmerkzame lezer zal de toenemende 

spanning in onze Indische tragedie al ge
voeld hebben. We geraken langzaam maar 

zeker opnieuw in een critiek stadium. 
De besprekingen op de "Renville", de bezetting 
van Madoera, het aftreden van de regering in 
Oost-Indonesië, Idenburg en Pinke naar Neder
land, van Zeeland in uitvoerige bespreking met 
het kaèinet in Den Haag en tenslotte de minis
ters Beel, Drees en Jonkman, n.b. nadat minis
ter Neher zich daar genesteld heeft, op weg 
naar Indië. 
Om dit alles te combineren en interpreteren, moet 
men een volslagen insider zijn, in het bijzonder 
in een tijd als de onze, waarin de regei-ing en 
het N.l. bestuur, volk en parlement stelselmatig 
op ondemocratische wijze achter de feiten aan 
laten hobbelen. 
Deze uiterst gevaarlijke tactiek, die ten diepste 
van ondemocratische geesten stamt, is een erfe
nis uit de tijd van na de bevrijding, toen vele 
mensen "m sterke leiden vroegen, en enkele 
leiders de moed en het moreel niet hadden om 
naar een sterk volk te vragen, dat de verant
woordelijkheid mede zou moeten dragen. 
Zo is in Nederland, waar dit gevaar na de 
liberale periode van de vorige eeuw bezworen 
was, de politiek van de voldongen feiten weer 
ten tonele gevoerd. En Indië is van deze politiek 
de dupe geworden. 
Want mannen, die de critiek van volk en par
lement niet kunnen verdragen, noch verwerken 
in hun plan, die alvorens een zet op het schaak
bord te doen, zich er niet aan wagen, die zet 
openlijk en democratisch te verdedigen, maar zich 
in sluiers hullen over de komende feiten en het 

\ 
parlement de reeds afgekloven beentjes voor
werpen met een gebaar van: ,,er is niets meer 
aan te doen" en "we konden niet anders", derge-
lijke mannen moeten geniaal zijn en dan ureigen 
ze Napoleon, Hitler oi Stalin te worden. Of, en 
dat is het normale geval, ze zijn niet geniaal. 
In dat geval hebben ze de critlek van het volk 
brood nodig en zo ze die menen te kunnen ont
beren, gaan ze een kwakkelpohtiek voeren, rij
den ze de wagen in de modder, want dan com
penseren ze de ene fout met de andere en ge
raken ze hoe langer hoe zekerder in het web ..... , 
van Soekarno. 
De moeilijkheden, waarin we terzake van Indië 
terecht zijn gekomen, zijn niet te wijten aan 
onbekwaamheid van de VJ!rantwoordelijke per
sonen, althans niet in eerste instantie, maar aan 
het feit, dat zij de stem der critiek genegeerd en 
gedoofd hebben. De vrijheid is een schoon goed; 
verdedig haar voorpostenstelling, de democratie, 
d.w.z. de crttiek en contröle van het volk op het 
staatkundig beleid. · 
Er is één man in deze gehele tragedie, die schijnt 
te weten, wat hij wil: de luitenant-gouverneur
generaal Van Mook. Hij heeft staal in zijn body 
en men kan rustig aannemen, dat het beleid 1n 
Indië zijn beleid geweest is. 
Men kan bewondering hebben voor de wijze, 
waarop deze man zijn wil heeft weten door te 
zetten en het is geen dwaze veronde1·stelling te 
menen, dat hij daar ook thans weer mee bezig 
is, daa1·bij do01·kruisende de kabinetspolitiek en 
de "Renville"-affaire. De ministers immers, zou
den er niet aan denken in zo grote getale naar 
Indië te gaan, indien Van Mook deed, wat het 
kabinet wenst, indien zijn beheer bevredigend 
was in verband met de arbeid van de commis
sie van drie en ète beide delegaties op de "Ren
ville". 
Sommigen hebben huizen op Van Mook gebouwd 
in de tijd, daf hij aanpapte met Djokja. Anderen 
hebben dat gedaan in de tijd daarna, toen hij de 
felste bestrijder van Djokja werd. 
Wat wil Van Mook? Geen sterveling schijnt h.et 
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te weten, maar het gemak, waannede hij van wit 
zwart werd, rechtvaardigt althans de opinie, dat 
hij wel met een doel, maar zonder beginsel mani- \ 
puleert, wel met vastberadenheid, maar zonder 
democratisch gezinde openhartigheid handelt. 
Hoewel de aanstaande gebeurtenissen niet te 
overzien .zijn, zoals ik zei, is er wel een schets 
van de situatie te geven. De aspecten van de 
huidige situatie zijn in het kort de volgende: 
Er zijn besprekingen gaande onder leiding van 
de commissie van drie, als zodanig geïnstrueerd 
dQor de Veiligheidsraad. 
Deze besprekingen zijn op zichzelf een compro
mis, omdat geen terzake l<Ûndige in het effect 
ervan gelooft, en men zich niettemin leent tot 
deze besprekingen, opdat ze zullen bewijzen, dat 
er op die weg geen heil is te verwachten. 
De kracht van de republiek is sterk tanende en 
bestaat in feite nog slechts bij de gratie van het 
internationaal relief, dat wij deze republiek aan
vankelijk verleend hebben. Van enigerlei gezag 
en orde in haar gebied is niet veel meer te be
speuren, en hier is dan ook het punt, waarop de 
besprekingen zullen vastlopen. 
Want de Nederlandse eis, dat allereerst de 
vijandelijkheden gestaakt moeten worden, kan 
door de republiek niet uitgevoerd worden, van
wege de vrijmachtigheid harer benden. 
Deze staatkundige dwangpositie van de republiek 
wordt tèn dele gecompenseerd door onze iïnan
ciële dwangpositîe. Wij .zijn in feite aan de rand 
van een faillissement en alleen Ameril<a kan ons 
nog redden. 
De consequeptie daarvan is een nu of nooit en 
dat is, gepaard aan de verschrikkelijke nood in 
de nog door de republiek bezette gebieden, de 
waarschijnlijke motivering van de voorboden ener 
hernieuwde politionele actie en van de reis onzer 
ministers. 

* 
Een triest beeld. Maar nog is niet alles verloren. 
Indien volk en overheid eindelijk gaan begrij
pen hoe zij barmbartfgh«'f<l moeten bewijzen en 
gerl'chtlghf'id moeten geven aan de volkeren van 
Indië. 
Twee en een half jaar is er gedokterd aan het 
Indische probleem met de medicijn van het com
promis en volgens de methode Coué t.o.v. het 
zelfbeschikkingsrecht der Indische volken en het 
ontwakend Oosters nationalisme. 
Wat is er, v~ ik, terecht gekomen van de 
barmhartigheid en de gerechtigheid voor de 
Indische volkeren op deze weg? En waren deze • 
beiden het niet, die velen gedreven hebben, om 
de revolutie haar gang te laten gaan? 
Gij, die om Christelijke motieven geweigerd hebt 
he t gezagsherstel vanwege Nederland te beplei
ten, heeft de revolutie en het: ,,handen af van 
Indië", gebracht, wat gij de volkeren aa.n de 
evenaar, die ons waren toevertrouwd, had toege
dacht? 
Zijn gerechtigheid en vrijheid hun deel gewor
den? Was onze barmhartigheid inderdaad een 
succes in het achterwege laten van een zo spoe
dig mogelijk gezagsherstel? 
Ieder moet deze dingen voor zichzelf uitmaken, 
evenzeer als de overweging van de roeping om 
zijn dwalingen openhartig te erkennen. 
Maar deze jaren hebben iedere Nederlander kun
nen leren, dat de revolutie wanorde, terreur, on
reaht en onbarmhartigheid meebrengt, dat vrij
heid samenhangt met ordeherstel van het daartoe 
geroepen gezag; dat gerechtigheid vraagt om 
herstel van · de rechtstoestand, d.w.z. orn het 
weer inwerking stellen van de door de ·revolutie 
weggevaagde wet; dat tenslotte barmhartig
heid een harde straffende hand t.o.v. de kwaden 
vereist. 
Christelijke barmhariigheid, dat heeft iets te 
maken met soldaten, die een verdrukte bevolking 
bevrijden en die oproerlingen en benden bestraf
fen. Dat onze soldaten in Indië dit begrepen heb
ben en uitvoeren, waar ze ertoe geroepen \Vor
den, dat is de etr van ons volk. 
Als al 't andere, 't halve, miezerige door de 
historie weggesl)<>eld zal .zijn, dan .zal dat het 
monument zijn, dat de tand des tijds zal door
staan. 
Barmhartige soldaten, die het schieten en het 
bevrijden. het straffen en het lenigen van nood 
in één lijn zien liggen. Barmhartigheid kan, on
danks een schijn van Christelijkheid, wreed zijn. 
Dat is als men de kleinen laat verdrukken, om 
de groten mild te stemmen. 
Hardhandigheid kan ondanks een schijn van on
christelijkheid, barmhartig zijn. Dat is als men 
de groten straft, opdat de kleinen een stil en ge
rust leven kunnen leiden. 
Het tweede is gezagsuitoefening en geeft In
dië de voorwaarde voor het rechtmatig natio
naal ontwaken. 

H. v. R. 
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TEKEN DES TIJDS. 

De verlichting van het Kruis op de St. Nicolaaskl'rk 
te Amsterdam :zal, - oaar het formeel heet ter be
sparing van electriciteit en als di!,fflbutie-maatregel 
- binnenkort achterwege moeten blijven. 
- De politieke achtergrond, welke uit dit besluit 
spreekt, is kenmerker,d voor het moderne heidendom, 
dat gaarne electriciteit beschikbaar stelt voor reclame 
doeleinden van op winst beluste :zakenlui, maar de 
verlichting van het Teken van God$ Goedheid dUJ'ft 
afsnijden. 

• 
CHRISTJANSEN BUITEN SCHOT? 

"Door gebrek aao getuigen, de zelfmoord van de 
enige kroongetuige en de gebrekkige opsporings
methode, wordt het onderzoek in de strafzaak tegen 
generaal Christiamen, die o.m. veraotwoordeUj k 
wordt gehouden voor het neerschieten van gijzelaars 
en de afschuwelijke razzia 's io Putten, :zozeer ge
remd, dat het zelfs de vraag is of hij zal kunnen 
worden berecht." 
- Wij hebben aJle respect voor behoorlijke rechts
waarborgen, maar dit loopt toch wel de spuigater. 
uit. Hier geldt de aloude stelregel: .. Summum jus, 
summa injuria" wel op een heel eigenaardige wijze. 

• 
PREVENTIE EN STRAF. 

Los van de zwendelaffaire. welke reeds gedurende 
een paar maanden in onderzoek is, 15 th.iu,; owrge
gaan tot arrestatie van de Rijksinspecteur voor bet 
Verkeer voor de provincie Gelderland zelve. 
- D~ rechter zal hebben te oordelen over de schuld 
der gearresteerden. De vraag naar de morele mede• 
schuld van hen, die ook in deze een te grote en 
volkomene en te weinig gecontroleerde macht in 
handen van onvolkomene mensen hebber. gelegd. zal 
daa rbij onbehandeld, althans onbeantwoord blijven. 
Deze morele medeschuld zal hoogstens als verzach
tende omstandigheid voor de delinquenten gelden. 
En toch is het veel belangrijker betere waarborgw 
te scheppen tegen machtsmisbruik, zwendel en ver
duistering dan de uiteraard onvolkomene mensen, die 
nu eeLmaal niet de luxe van een volkomtne macht 
in hun handen kunnen verdragen. te straHen. 

0 

FACISME. 

In het kort verslag van het te Leiden gehouden con
gres der Nederlandse Vereniging vao Ex-Politieke 
Gevangenen, gepubliceerd in no. 8 van "Aantreden" 
lezen wij o.m. een waarschuwing tegen de grote ont• 
bindende krachten van Nationaal Socialisme en Fas
cisme. Onder Nationaal Socialisme en Fascisme 
wordt dan elk streven verstaan, dat onder welk voor
wendsel ook tracht om de wil van eer. minderheid 
met ondemocratische middelen op te leggen aan de 
meerderheid. 
- Onder de categorie van strevingen, die trachten 
om de wil van een minderheid met ondemocratische 
middelen op te leggen aan de meerderheid, valt zon
der twijfel ook het CommunÎ.'lme. Waarom is de 
waarschuwing eenzijdig gericht tegtn Nationaal 
Sociallsme en Fascisme? 

• 
ECONOMISCHE COLLABO RA TIE. 

Naar een eigen verslaggever van "Het Parool" weet 
te melden, is er op 7 October 1~7 een geheim• 
persoonlijk schrijven van het Directoraat Generaal 
VOQr de bijzondere rechtspleging uitgegaan oaar de 
leiders van de afdelinger, collaboratie van de 
P.R.A.'s. , 
In dit schrijven wordt medegedeeld. dat de werke
lijke opsporingstaak inzake economische collabora
tie krachtens beslissing van de Minister van Justitie 
omstreeks Juli/Augustus 1948 zal eindigen. dat men 
zich zal moeten beperken tot de allerergste gevallen, 
en dat de berechting erop gericht zal zijn voor
beelden te stellen zonder aanziens des persoons. Voor 
het aantal zaken, dat de Mini~er van J1.1.1titie min 
oi meer acceptabel acht, wordt m de:zl' brief als 
voorbeeld genoemd de provincie Zuid Holland met 
een kleine 200 zaken van groot kaliber. Wat er 
met de overige collaboratie-zaken zal geschieden, 
is oog niet geheel besllst. Zij zullen echter Jn ieder 
geval door de belastingen er. de :zu1veringsraden be
keken worden. 
Aan het slot van deze brief wordt er, naar "Het 
Parool'· meldt, op aangedrongen, dat de inhoud · 
.,tegenover de buitenwereld" niet mag uitlekken. 
- Deze methode past wel geheel in het beleid 
van de Minister vao Justitie inzake gratie en zware 
en lichte gevallen, maar heeft ' dan ook alle na
delen ,van dit beleid. Zij laat duizenden collabora
teurs vrij uit gaan, zonder hun houding zelfs maar 
openlijk te disqualificeren. 

, 



H et gebelll'de - neen, nlet heel lang - nog 
maar kort geleden, dat een boer, die vele 
akkers bezat en wiens gezin uit grote, 

robuste jongens bestond, jaar op jaar: deze 
knapen erop uitzond, om de oogst van zijn buren 
- meest keuterboertjes - te roven. De buren, 
die daarvan de dupe werden, waren niet bij 
machte daaraan paal en perk te stellen en 
dikwijls kwam de honger hun nederige huisjes 
binnen, omdat het weinige, dat zij nog hadden 
weten te redden, niet voldoende was hen een 
jaar lang van voedsel te voorzien. 
Zo ver.streek het ene jaar na het andere, zonder 
dat iemand aan deze . roverijen paal en perk 
!ltelde. Toen dP. rabl\.11we1l echt.er hun rooftochten 
ook tot de akkers van andere, welgestelde boe
ren uitstrekten, staken deze de hoofden bijeen 
en gezamenlijk vernietigde men de boerderij, die 
langzamerhand tot een rovershol was geworden. 
De vader kreeg een hartverlamming van schrik 
en de jongens - nu tirµide en verslagen - moes
ten van de morgen tot de avond zwoegen om op 
de boerderij, waar geen stuk gereedschap meer 
heel gebleven was, nog iets te verbouwen, waar
van zij konden eten. 
De kleine 'boertjes, die jarenlang door hen ge
terroriseerd waren, en bijna geruïneerd, vroeg~ 
toen, heel bescheiden, in een bijeenkomst van alle 
boeren uit de omtrek, waarin beraadslaagd zou 
worden, hoe men de schade weer zou kunnen 
herstellen, enkele kleine stukjes van het land, 
dat aan de roversbende behoorde. Men moest 
zich verwonderen over de bescheidenheid van 
deze mensen. Maar ze dachten zo, dat het niet 
prettig zou zijn altijd in onmin met de naobers 
te leven en als ze het berooide spul van de 
jeugdige rovers zagen, kregen ze bijna meelij. 
Een klein brokje hier en een snippertje daar; 
stukjes, waarop ze meenden nog een beetje recht 
te hebben. En dan nog een stukje weg en een 
dam, was al wat ze vroegen. Als die in hun be
zit waren zou het in de toekomsl ook misschien 
gemakkelijker zijn, als de buren weer eens kwaad 
wilden - je kwit nooit weten - een degelijke 
afsluiting te maken. 
De jonge rovers boorden van die plannen. Nu 
denkt ge misschien, dat ze door bittere ervaring 
wijs geworden, schuldbewust het hoofd hebben 
gebogen en dankbaar de buren de hand hebben 
gedrukt. omdat ze zo bescheiden waren geweest 
en het goed met hen voorhadden. 
Maar dan zijt ge er toch naast. 
Ze schreeuwden moord en brand. 
Die keuterboertjes toonden weer eens, dat ze 
geen verstand van het boerenbedrijf hadden. 
Wie gaat er nu aan een groot bedrijf tornen om 
die één-mans-bedrijfjes wat op te flikken. Uit
eindelijk zou het hele dorp er schade van lijden 
als men niet zorgde, dat hun grote bedrijf zou 
kunnen floreren. Bovendien wisten die "këuters" 
niets van de moderne landbouwmethoden. Wat 

ONZE JONGENS IN INDIË 

CARRIER.CHAUFFEUR 
SCHOK OP SCHOK. 
Als 1:,mier-chauffeur bij de R.V.A, kan je soms rare 

• dingen beleven. Bij een batterij van de artillerie is 
éëa carrier ingedeeld. Deze nu wordt door de chauf
feurs van de quots (kanontrekkers) en de andere 
chauffeurs als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Er 
zijn echter gelegenheden, dat dit verandert en de 
eerder genoemde "automenners" bij mij komen om 
hulp. Zoals deze geschiedenis b.v. 

• 

• 

• 
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Een Duits "Grenscomité", opgericht door 
vertegenwoordigers va.n acl1ttlen langs de 
Nederlandse grens gelegen "Landkreise", 
heeft een arrogant gesteld memorandum 
gepubliceerd betreffende de Nederlandse 
eisen inzake grenscorrecties. 

Het zou meer voor de hand liggen, aldus het 
memorandum, wanneer de Nederlandse rege
ring haar wensen tot vergroting van haar 
grondgebied zou richten naar voormalige de
len van het Koninkrijk (België en Luxemburg). 
Historisch behoorden zelfs een zever,-en-der
tig plaatsen, waaronder Zevenaar, Bleijerhei
de, Eygelshoven, Wijlre, Sittard, Mook en · 
Afferden destijds eigenlijk aan Pruisen. 
Zeer uitvoerig wordt in het memorandum stel
ling genomen tegen de door Nederland voor
gestelde wijzigingen aan de Oollart en de 
Eemsmond. 
Inpoldering van _de Dollart (Nederlands ge
bied!) moet volgens het memorandum op wa
terbouwkundige gronden zonder meer worden 
afgewezen. Overiger.s merkt het comi'lé op, 
dat de toegang tot de haven van Delfzijl ver
beterd moet worden door baggerwerken in 

de bocht van Watum en door het stopzetten 
van inpolderingen bij Uithuizen. 

Het Nederlandse beroep op militaire motie
ven voor grenstoewijzingen wordt "niet over
tuigend" genoemd, met het oog op de ktachts, 

1 
vuhoudingen hisse.n Nederland en :zijn buur
landen. ·----____, 

ze ervan hadden opgestoken, hadden zij, ,.de 
rovers", hun geleerd, in de tijd, toen zij nog 
oppermachtig waren. Willen die boertjes op hun 
één-mans-bedrijfjes iets bereiken, dan moeten y.e 
hun eigen grond verbeteren en met hun tijd mee
gaan. Wat dat betreft, wilden ze hun buren 
gaarne bijstaan. Maar iets van hul\ grond af
staan? Hoe kregen de vlegels het in hun hoofd. 
Als ze grond wilden hebben, moesten ze de 
andere kant uitkijken, daar lag nog grond ge
noeg. Daar lagen ook nog van die kleine boer
derijtjes. Vroeger waren al die kleine bedrijf
jes samen één bedrijf ·geweest. Ze moesten dat 
onder elkaar maar eens opnieuw gaan verdelen. 
Want, als het erop aan kwam hadden zij "de 
rovers", nog rechten op dat stukje weiland en 
die akker en gindse kavel. 
En de vuist kwam op tafel...... Neen, dat is 
niet waar. Want ze hadden geen tafel meer. 
Maar ze schudden de vuist dan toch ep scholden 
op de keuters. 
Maar nu zljn de grote boeren er weer aan te pas 
gekomen. Nu en dan kun je ze zien lopen op het 
bedrijf van de "rovers". Dan nemen ze grote 

Een van de chauffeurs heeft het gepresteerd om met 
een sierlijke boog de weg te verlaten en zit nu met 
z'n handet1 in z'n haar en z'n vehikel in de modder! 
De hulp-chauffeur, die eerst hevig heeft meegedaan 
z'n kruin te schurken, blijkt echter een man van de 
daad te zijn en begint te denker.! 
Er worden allerlei ingenieuze plannen bedacht en 
enkele zelfs uitgevoerd, maar dit geheel heeft tot 
resultaat: nog verder wegzakken en 'n nog verwarder 
haardos! Tot eindelijk het hoge woord er uit komt: 
.. We moeten de carrier maar halen!" Met beschaam~ 
de !faken komen ze dan bij mij om te vragen: ,.of ik 
even wll helpet1 met de carrier, want ze zitten vast." 
Ik stem dan gewillig toe en gezamenlijk rijden we 
naar de plaats des onheils. De situatie wordt even 
bekeken, dan de kettingen vastgemaakt. de carrier
motor brult en de afgedwaalde wordt weer op het 
rec:;hte pad gebracht. Met de opmerking: .. Als je 
weer eens wat hebt, je weet, waar je me vinden kan!", 
verdwijn ik. 
BIJ de carrier is ook een behoorlijke collectie ge~ 
reeds~happen. Deze mag zich in een bijzondere be
langstelling van "anderen" verheugen. Er wordt veel 
"geleend" en het kan gebeuren, dat ik soms zelf 
een sleutel moet gaan lenen. Als ik dan bij zo'n 
"ander" kom, en het gevraagde ontvang, krijg ik 
meteen twee schokken te slikken. Ten eerste: ik merk. 
dat de sleutel, die mij wordt toegeworpen, uit mijn 
carrier afkomstig is!. En ten tweede de waarschu
wing: ,,Breng hem .gauw terug, want er wordt al 
zoveel gejat." Als ik dan volkomen overdonderd 
terugstrompel naar mijn carrier. komt er een luite
nant naar mij toe en vraagt mijn koplamp "te leen": 
als ook dit onderdeel verwijderd is en ik me amech
tig omdraai om m'n sleutel te pakken, is deze ver
dwenen en dan komt voor m'n reeds zo geschokte ze
nuwen de genadeklap: We moeten uitrukken. De kapi
tein maakt stekelige opmerkingen over een carrier, 
die niet direct !ltartklaar Is en met verdwaasde blik 
loop ik m'n accu te zoeken ...... 

.. 
passen met hun klompevoeten en stappen het 
land af, meten een damhek op en bekijken een 
weg. En dan trekken ze zwaarwichtig aan hun 
pijpen en vragen aan de kçuters of ze 'eigenlijk 
ook niet wat al te veeleisend zijn. 
De keuters spriet,:ien dan een straaltje tabaks
sap van achter hun kiezen, krabben zich eens 
onder de pet, kloppen een paar steentjes uit hun 
klomp en dan zegt er één bedachtzaam: ,,Alti 
't niet doorgaat moet ge er mee rekenen, dat ik 
aanspraak blijf maken op een deel van de oogst 
van hun land. Maar dat schreeuwen, dat tlie 
rovers doen, dat geeft toch zeker geen pas, wel ? 
Ge zoudt er zinnigheid in krijgen, ze voorgoed 
de mond te snoeren. Ze zouden warempel nog 

·met aanspraken op mijn land komen als ge nog 
eventjes wilt wachten. En dankbaar mogen we 
ook nog wezen, omdat ze ons zoveel geleerd heb
ben. Ze willen ons nog wel meer leren, maar ze 
blijven met d'r baggerlaarzen van mijn erf. Ze 
hebben het lang genoeg vertrapt. Do.t ze eea 
grote waffel konden opzetten, wisten we al, maar 
we hoopten, dat ze wat geleerd hadden. Pas op, 
dat _ge ze niet weer aan paarden en tractoren 
helpt, anders rijden ze straks alles weer aaa 
barrels." 
De grote boeren luisteren aandachtig, draaien 
~ens met hun vingers in de dikke gouden 
horloge-kettingen, die ze in het roversnest ge
vonden hebben en zeggen kalmerend: ,,We moe
ten geduld hebben. Keulen en Aken zijn ook niet 
op één dag g·ebouwd, al heeft het niet veel ge
scheeld of ze zijn wel op één dag afgebroken. 
Die jongens moeten nog fatsoen leren. En daar • 
zullen wij voor zorgen. Wij komen elke dag op 
hun boerderij om de zaak te controleren. Laat 
dat maar aan ons over." 
En dan rijden ze weg, na de "keuters" bemoedi
gend op de schouder geklopt te hebben; de een 
op een paard, dat hij nog op het erf vond, de 
ander met een maaimachine, de derde met een 
tractor en de vierde met de brandkast. En ze 
zwaaien joviaal naar de keuters en knipogen he• 
vriendelijk toe en roepen: .,Maak je geen zor
gen, mensen, wij zorgen, dat het wel goed komt." 
En de "keuters" strijken met de vinger de slik 
van hun broekspijpen, dat er bij het voorbij
stuiven van al dat gerij opgespat is. 
De "rovers ' hebben zich verscholen gehouden 
in het houten keetje, dat ze op de ruïne van hun 
boerderij hebben opgetrokken, zolang als de 
grote boeren er waren. Nu komen ze weer te 
voorschijn. Ze schreeuwen: .,lelijke keuters, we 
zullen ons voor alles wat zij wegslepen, nog wel 
eens schadeloos stellen met jullie grond, want 
die is eigenlijk toch van ons!" 
Zouden die keuters koppig genoeg zijn om toch 
vol te houden? AD. 

• 

• 
"Onze tt ge.nwoocdige mlohter van Ooduwijs heeft een boek 
oan hem gewijd (aan de Wandelende Jood namelijk). Oor
apronkell1k " hij namelijk ••n vijgtl>oom geweest ln hd 
Arme-e:nse b!oo,ter te }eruuilrm . 

(,.De Groene Amsterdammer"), 
Als onze Minister van Onderwijs een vijgeboom 
is, dan is daarmede tevens het raadsel opgelost, 
waarom er nog altijd ooderwljxers zijn, die een 
zekére voorliefde voor oorvijgen hebben. Van
daar wellicht ook• de animo, die er tegenwoordig 
bestaat, om zoveel mogelijk van deze ministeriële 
boom te plukken? 

• De btkendt "Sonneur" schiep een nieuw bor.k, waarvan 
paard en hond de hoofdschotel vormen. Het rijk geill ustreerd 
relaa, van :ijn hoogst avontuurhjk en sportief beleven met 
do daarbij behorende eigen •ftrr, met 9etati9e pen à la 
*'8squirr'" vastgtltgd. is direct Jeve.rbaar door Uw eigen 
boekverkoper. • (Adv.). 

Paard en hond op de hoofdschotel. Dat kan in
derdaad niet anders dan hoogst avontuurlijk en 
sportief zijn. En een eigen sfeer schept .het on
getwijfeld. Wij zijn benieuwd naar de reacties 
van de lezers, die waarschijnlijk zuUen variëren 
van steigeren tot blaffen. 

• Verloren Amerikaanse "kogtl"-vulptn, ,onder dop, flet-
nnde van buis naar Gtmecnte Lyceum. Tegen -beloning 
terug te l>e:orgtn. (Adv,). 

We zijn herhaaldelijk de weg naar het gemeente
museum gegaan, in de hoop de fietsende vulpen 
tegen te komen. Helaas, zonder resultaat. Dat 
kwam natuurlijk, omdat de pen geen dop me« 
ophad . 



• 
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STICHTING 1940-1945 

Een pluim voor Maastricht. 
Toen ik Maandag 1 December 1947, na een dier.streis, het 
station Maastricht (Wijk) verliet, viel het mij direct op, 
dat boven de Wijkerstraat een spandoek was bevestigd 
waarop te lezen stond, dat gedurende het tijdvak 21 No
vember 1947 tot en met 1 December 1947 een internatio
nale poppententoonstelling werd gehouden in de Dominica
nerkerk te Maastricht ten bate van de Stichting 1940-1945. 
Nadat ik mij naar- mijn hotel had begeven, waarvan de 
eigenaar eer1 actief medewerker der Stichting is, vernam ik 
van hem, dat deze tentoonstelling in het middelpunt van de 
publieke belangstelling stond en hij nodigde mij uit ook een 
bezoek aan deze tentoonstelling te brer.gen. 
Hoewel ik, vrijgezel zijnde, geen belangstelling voor pop
pen heb, beloofde ik mijn hotelhouder toch aan zijn uitno-
diging gehoer te geven, niettegenstaande ik, vergeef het mij 
lezer, geen grote verwachtingen koesterde van deze ten
toonstelling. 
Maar, ik moet het tot mijn schande erkennen, ik heb me
zelf willen bedriegen en tevens moet ik erkennen, dat ik 
het saamhorigheidsgevoel der Limburgers te laag heb ge-· 
schat. 
Toen ik die avond omstreeks half neger., tamelijk scep
tisch gestemd, de Dominicanerkerk binnenstapte, vrolijkte 
ik al dadelijk op door de aangename manier, waarop mij 
een toegangsbewijs werd aangeboden en ik heb die laatste 
avond persoonlijk kunnen constateren, dat deze tentoon
steJling een daverend succes is geworden. 
Naast inzendingen van H.M. de Koningin, Prinses Juliana 
en de Prinses van België, zag ik een schat .van inzendin
gen uit practisch alle landen det wereld, in diverse kleder-
drachten, zo schitterend en rijk van kleur, · dat ik mij op een 
bloemententoonstelling waande in plaats van bij poppen. 
Opmerkelijk mooi was bijvoorbeeld het Tsjechische bruids
paar, maar ook de poppen uit rubber vervaardigd hadden 
hun eigen bekoring, terwijl van de uit was vervaardigde 
Kerstfiguren een zekere wijding uitging. Kortom, alle pop
pen karakteriseerden het land van oorsprong voortreffeliJk. 
Nadat ik het ter,toongestelde had bezichtigd, nam ik in 
het midden.schip der Kerk, dat in een gezellig ingericht ter
ras was veranderd, plaats, waar ik, onder de vrolijke k1an.
ken van een orkestje, een consumptie kon gebruiken. Het-
geen het buffet te bieden had, was, evenals alles, uitste
kend verzorgd. 
Gedurende mijn aanwezigheid werd de 20.000ste bezoeker 
van deze tentoonstelling gehuldigd, wie door de K.L.M. 
een gratis vlucht naar en van de Cóte d'Azur werd aange.-
boden. ' 
Door een handig uitgedacht systeem, door bestuur en le
den van de afdeling Maastricht in toepassing gebracht, heb
. ben zeer veel firma's hun belangeloze medewerking ver.
leend en ook het kerkgebouw met verwarming en verlich
ting was gratis voor het goede doel ter beschikking gesteld. 
gen pop met een daarbij behorend certificaat, door de prin-
ses van België aangeboden, werd Amèrikaans verkocht, en 
bracht het niet onbelangrijke bedrag van f 2150.----, op. 
Het is dan ook volkomen begrijpelijk, dat mijn tegenzin 
voor een bezoek aan deze ter,toonstelling reeds spoedig na 
mijn aankomst verdwenen was en toen ik 's nachts om 1.30 
de Dominicanerkerk verliet, voelde ik mij klein bij het grote 
werk dat in Maastricht was geleverd. 
Zoals ik van één der leden van de Maastrichtse afdeling 
vernam, is men bijna een jaa> bezig geweest met het uit
werken van de plannen tot het houden van deze 'tentoon.
stelling. Hoewel ik het batig saldo niet weet; moet dit mijns 
inziens geweldig zijn. Er is in Maastricht met .de talenten 
gewoekerd en ik ben overtuigd, dat Limburg over het eind
resultaat tevreden mag zijn. 
Ee~ der stuwende krachten van de afdeling Maastricht gaf 
mij nog te kennen, dat op Limburg in het algemeen en op 
Maastricht in het bijzonder, steeds een beroep kan war.
den gedaan, indien men in andere afdelingen iets wil orga
niseren ten- behoeve van de Stichting 19-40-19-45. H1er moge 
de imndeltngskracht van de Stichting ij.Ic.en. 
BeBtuur en leden van de afdeling Maastricht, aJsmede de 
c;lames, die aan het slagen van deze tentoonsteHing hebben 
medegewerkt, :zij mogen trots zijn op het resultaat van hun 
onvermoeid zwoeger1. Deze tentoonstelling was een waar 
succes. 

Mutatie 

GEERT 
Medewerker der Stichting • 

• 

-Ioewel wij in ons blad niet gewend zijn namen te noemen, 
.moet er in dit geval een uitzondering gemaakt worden. 
Dr. B. H. de Jongh, de directeur der Stichting 1940-'-45, 
heeft gemeend als zodanig te moeten bedanken. · Hij heeft 
onze Stichting ru\mschocts haar deel gegeven, want zijn 
aanvankelijk plan om drie maanden directeur te blijven, 
heeft hij tot twee . en een half jaar uitgebreid. Daar is de 
Stichting wel bij gevaren. Wij hadden genoeg mensen1 die 
enthousiast waren voor het Stkhtiqgswerk. Wat we voor-
al nodig hadden, was een man, · die aan enthousiasme een 
scherp zakelijk en organisatorisch inzicht paarde en wiens 
naam een vertrouwde klank had, die de Stichting het nood- -
zakelijk cachet gaf. · -
Zo'n man was Dr. de ·Jongh. Hij heeft met zijn medewer
kers een efficient en betrouwbaar apparaat opgebouwd, dat 
in staat is de belangrijke · taak te verrichten, waàrvoor wij 
aUen garant wilden zijn. Het doet ons genoegen, dat de 
heer De Jongh de Stichting niet gehéel verlaat, maar haar 
ala dagelijks bestuu~lid · voórtaan zal dienen. : 

REDACTIE. 

IN GEVANGENSCHAP. 

Ons verblijf in Fontainebleau. 
• Iedereen vraagt zich ernstig af, wat de dag van morgen zal 

brengen?! De priesters kunnen nog mis-lezen, omdat er een 
paar draagbare altaren meegenomen zijn. 
Karig ontbijt. - Wat donker water en een vierde grijsbroodje 
voor de hele t<lag. Erg goed voor de slanke lijn. 
Ol!}streeks tien uur mag de kudde eruit. 
,,Luchten!...... luchten!" klinkt het bevel. Dit gebeurt trou
wens twee maal daags. Het is als in een mierennest, wanneer 
terroristen en paters daar ronddraaien op het kleine binnen
plaatsje; van de blinde muur tot à.an de heerlijk riekende W.C.'s 
en vice versa. 
Dan verschijnt opnieuw de sluwe en gemene figuur van Korff. 
Hij moet Pater Overste hebben en deze vraagt broeder Ripoche 
hem te vergezellen. Ze vertrekken met een auto. Waarheen? ..• 
La Brosse? ..... . 
De dag gaat doods voorbij . tussen vier muren. Om zeven uur 
zijn Pater Overste en de broeder weer terug. Korff had hun 
een kelder vol munitie laten zien in de buurt van La Brosse. 
De ene groep gaat naar dit klooster, de andere weer naar een 
ander. Velen krijgen hoop op een bevrijding. Men maakt reeds 
plannen. Maar...... de dagen schuiven voorbij, in het gezellig 
schouder aan schouder samenzijn in de gevangenis. 
's Vrijdags daarop plotselinge verhuizingen. Met vijfentwintig 
man op een vrachtwagen vertrekken we. De laatste vrachtwa
gen bevat ook burgers, waaronder Mijnheer Pastoor Jacquet 
de Baralle, die ook in dit verband gearresteerd zijn . 
Maar waar, gaan we heen? 
De bevolking groet ons vol sympathie en iedereen vraagt zich 
af, wat er zal gebeuren met qie Paters met hun groot koperen 
kruis tussen de ceintJ_tur. 
We kunnen niet direct zien waarheen het gaat. Het gaat 1n de 
richting van Parijs. Waar heen?...... Duitsland?...... Eindelijk 
Sint Denis-Senlis-Compiègne. 
Het concentratiekamp Royal Lien. 
Op enige kilometers buiten Compiègne bevindt zich het con
centratiekamp Royal Lieu, het vroeger zomerverblijf van de 
Franse koningen (welke ironie!). 
Het bestaat thans uit een barakkenkamp met prikkeldraadver
sperringen afgezet en omgeven door een aantal uitkijkposten 

en machtige schijnwerpers. 
Na het ontvangen van een , 
enige gebruiksartikel van eet 
merd, zodat we voortaan ni, 
Over een voetbalveld worden 
Maar zodra er een nieuwe ! 
verschillende kanten alarmfl1 
zijn barak verblijven. Maar 1 

mogelijke variaties van typt 
vriendelijk aankijken. Aan é1 
bisschoppelijke kruis glinster 
Het is Mgr. Theas, bisschop 
gesperrt voor zijn predikatie, 
Bij hem zien we nog Albert 
burgemeester van Toulouse E 

Eindelijk na de lange mono 
papieren--eontróle...... inkwa1 
we allen in Bloc A, kamer 8 E 

en de deken Mgr. P. Guynot 
strozak. Goddank! 
Iemand, die het niet heeft m, 
hoe neerslachtig het maakt t 
handen zit, achter het prikk 
resultaat van hun wreedheid 
buurt, naast het ziekenzaalt 
kers of folterkamers, zoals ' 
Hier loopt een blinde, daar i 
gebroken ribben weer gezond 
onderlijf geheel gewond, daf 
uit de tenen getrokken, enz. 
Juist voor we bmnenkomen : 
scheurd door de geweldige l 
Onmiddellijk denken de Obi 
de bittere kelk te La Brossi 
Gods zegen zal zeker niet 1 

concentratiekamp. Men vindt 
den in één leed verzameld. E 
er toe bijdraagt om tot een 
log" te komen. 
Zo vindt men artsen, officie: 
chaussees, politie, werkliede1 
kamp. 



Î 

SLOT 

etensblik en tinnen beker - het 
n gevangene - worden we genum
iets meer zijn dan nummer zoveel. 
1 we naar onze verblijven gebracht. 
groep binnenkomt, hoort men aan 
luiten klinken en moet iedereen in 
aan de vensters zien we ~ toch alle 
en, die ons vriendelijk of minder 
!én der vensters zien we zelfs het 
~en. 
van Montrauban, ongepikt en ein

is en morele steun aan het verzet. 
: Sorrant, de prefect van Tarn, de 
enz. enz. 
Jtone en veelvuldige formaliteiten, 
rtiering en... . .. ontluizing,_ zitten 
en 13. Als kamerchef Pater Overste 
t. Eindelijk een weinig rust op een 

eegemaakt, kan zich niet indenken, 
te weten, dat je in vijandige Duitse 
:eldraad; waarbinnen je overal het 
l kunt opmerken:. Hier vlak in de 
je,_ bevinden zich twee martelbun-
men deze lokalen terecht noemt. 

lemand met een ijzercorset om zijn 
te krijgen. Hier liggen er met hun 

u- met gebroken benen, de nagels 

Js er nog een nummer le\rend ver
~loedhonden. 
1ten terug ,aan de Calvarieberg en 

achterwege blijven. Zo ook in het 
; hier alle sociale rangen en stan
[et beste bewijs, dat ieder het zijne 
spoedig en goed einde van de oor-

ren, professoren, priesters, mare-
1 en onderduikers bijeen in het 

De dagverdeling in het kamp 
was ongeveer als volgt: 
Om zeven uur 's morgens Re
veille. Maar om kwart voor zes 
zijn de Paters en Fraters al 
present om hun geestelijke 
oefeningen als meditatie enz. 
te beginnen, want voor dat 
allen gewekt werden, mocht 
men de H. Mis lezen. Dus 
zoals normaal. Wanneer men 
-dan nog bezig is met zijn dank-_ 
zegging, gezeten op de britsen, 
hoort men overal: "Rantsoen 
halen", dat bestaat uit een kop 
lindenthee of gebrand kastan
jesap. Twee · mannen moeten 
de zalen opdweilen en men 

, wacht het appèl van acht uur 
f dat voor iedere barak wordt ge

houden af. Verschillende vrijwil
ligers moeten erop uit om gras 
en onkruid te gaan wieden en 
dit op te branden voor de ba
rakken. Met veel animo wordt 
er niet gewerkt, maar de geest . 
blijft er goed onder. Zo weer
klinken verschillende oude lie
deren en bekende canons. Dan 
maakt Zijne Excellentie Mgr. 
Theas zijn morgenwandelinge
tje en spreekt de Fraters een 
hartelijk en pittig woordje toe. 
Deze pauze duurt enige minu
ten, of .zelfs een half uur, naar-
mate . de onderofficier van 
wacht zich al dan niet spoedig 
laat zien. 
Om half één soep-uitdeling, 
waarna een kleine pauze. 
's Middags weer· werken. Om 

vijf uur appèl, waarna ieder kan genieten van het aroma en 
amaak van zijn kop bruin sap. Om acht uur wordt iedere barak 
&esloten. Om half tien kort gezamenlijk avondgebed, gevolgd 
door vlooienjacht op de strozak. Om kwart over tien moet een 
ieder onder zijn deken zijn, op straf van boete. Streng verboden 

· is de broek aan te houden, ten bewijze, dat men niet wil ont
vluchten. 
Het werk wordt tussen de verschillende barakken verdeeld. 
Iedere bàrak levert om de beurt zijn · werkers, om het kamp 
schoon te houden, de barakken voor de nieuwe gasten klaar te 
maken enz., want dit houdt met tempo aan. Ook moet er buiten 
het kamp gewerkt worden. 's Morgens worden de bewerkers 
met vrachtwagens gehaald en 's avonds weer teruggebracht. 
Het is een nette bediening door het taxibedrijf van das Grosze 
Reich. 
Dan moet er gewerkt worden om verdedigingsstellingen klaar 
te maken - tankvallen graven, onder water zetten van lage 
gebieden enz. Pater Overste, die als kamerchef vrij is van het 
werk, geeft . een goed voorbeeld en gaat veel met de werkers 
mee. 
Ook mogen we niet vergeten het goede, dat de mensen uit stad 
e:ri platteland voor de gevangenen van het concentratiekamp 
deden, want niettegenstaande streng verbod kwam er witbrood, 
boter, jam, zelfs konijn soms, het kamp binnen. 
Het contact met de andere gevangenen werd met de dag ster-

- ker en velen hebben· achter het prikkeldraad voor het eerst van 
hun leven met een priester kennis gemaakt. Wat velen ver
wonderd zal hebben is, dat de hele communiteit ook in gevan
genschap wist te leven volgens de geest van de Heilige stich
ter Mgr. Eugeen de Mazenod en vo~gens zijn regel. Dit goede 
voorbeeld werd niet alleen gegeven door gebed, maar ook en 
vooral door de vrolijkheid en moed, welke de communiteit aan 
de dag legde. Vergeet niet, dat we hier te doen hebben met 
jonge idealisten van 20 jaar en ouder. Zelfs op sportgebied wer
den zij het middelpunt van het kamp. En Mgr. Theas was zelfs 
van mening, dat het. de beste apologetica was, die nu gedaan 
kon worden.-

/ 

De eerste Zondagmiddag was er reeds een voetbalmatch tegen 
een · groep, samengesteld uit de leden van "Frente popular". 
Rood tegen zwart, zoals de communisten het zelf uitdrukten. 
De roden werden met 4-0 afgemaakt. ,,De kerk heeft weer 
gewonnen", stond in de krant; 
Met behulp van het Amerikaanse Rode Kruis werden zelfs 
competities voorbereid en gespeeld. Zo hing voor de _ volgende 
week een aanplakbiljet op: 

Het Koor o.m.i. 
een speciale club van het kamp 

tegen 
de Oblaten van Maria. 

. Caj>t. Frater le Clech. 

Het wérd ·een spannende match en de Roden bereidden zich 
voor op een revanche. Deze revanche werd een 6-1 overwin
ning voor de Fraters. Ook bij de athletiekwedstrijden en volley
bal schitterden ze uit. 
Maar dit alles werd gestoord door het gerucht, dat allen naar 
Duitsland zouden verhuizen. Het zou de veertiende gebeuren. 
Alles werd reeds ingepakt. De hele middag zaten 2200 · gevan~ 
genen op transport te wachten. Om zes uur tegen-order . . De 
trein, die ons moest vervoeren werd door . de verzetsgroepen in 
brand geschoten. De laatste twee wagens, die onze bagage 
reeds bevatten, werden losgekoppeld en gered. Werkelij}c, de 
ond~rgrondse jongens wisten hoe het hoorqe. 
Aangezien de helft van de Fraters hun tijdelijke gelofte moest 
hernieuwen, vond dit ook in het . concentratiekamp plaats. En 
zo legde een grote groep hun tijdelijke gelofte af voor Fater
Overste, iets wat nu treffender was en intiemer, dan ooit te ' 
voren. , 
Het gewone leven van het concentratiekamp gaat verder. Tot 
Donderdag 17 · Augustus 1 plotseliJ].g de order van verzamelen 
bfnnenkomt. Een 1700 màn, de ergsten, moeten verhuizen naar 
Duitsland. Ze worden met vrachtwagens vervoerd naar Weimar! ..• 
Een duizendtal · blijft over. Plotselihg verschijnt de Frans
Duitse krant niet meer in het kamp: We leven ~eer met hoop. 

Ons vertrek schijnt voorlopig uitgesteld, want de overmachtige 
Royal Air Force heeft de meeste verbindingslijrum met het 
Nazi-Rijk afgesneden. Enorme colonnes troepen trekken langs 
het kamp. Allen goed gecamoufleerd met hele parken op hn~ 
wagens. Het elastische front doet onze hoop herleven,. 
Laêrimosa Dies illa. - Op 25 Augustus is het plotseling "bagage 
inpakken. Jullie vertrekken." Een donderslag in een oranje-
kleurende hemel. Dus toçh? ? ? ..... . 
In beestenwagens, waarin· ongeveer 40 personen kunnen, wer
den we met 60 à 80 man gestopt. We vertrekken in een stik
donkere nacht, maar onze bewakers hebben één ding vergetell, 
n.l., dat in vlug ingepakte en ongecontroleerde bagage wel eens 
verboden dingen kunnen zitten, vooral als de reizigers niet 
gaarne reizen. Zo komen zagen en vijlen voor de dag en op 
een ogenblik dat de trein, om een onbekende reden, heel lang
zaam rijdt, zorgen de medewerkers van buiten uit voor de rest. 
Zo werpt een onbekende en mysterieuze hand een breekijzer 
door het luchtgat de wagen in. In de wagen bevindt zich 
kolonel Jeze, de rechterhand van Generaal de la Porte du ·Theil, 
die zelf ook tot de gearresteerden behoort. ,, Wie wil mee vluch
ten?" klinkt zijn vraag. ,,Geen namen a.u.b." Nummers 1-2-3, 
tot 15 man. _ Een van de Fraters heeft een zaag meegenomen 
en als het gat groot genoeg is, kruipen ze er één voor één 
door, klimmen op de bumpers en springen uit de rijdende trein. 
Anderen klimmen op de volgende wagen en kruipen zo verder 
tot de ,laatste, waarvan ze er af wippen. Men hoort vallende 
lichamen en soms een kreet van pijn, waarschijnlijk iernand1 

die verkeerd terecht komt of tegen een paal botst. Zo verdwijnt 
ook Frater Bertraix. De eerste van ons, die vrij komt. De Mof
fen, die gezellig in de laatste personenwagen zitten, beginnen 
lont te ruiken en schieten in het wilde weg met hun mitraillets. 
Vlak voor Montdidier stopt de trein in het open veld. Er zijn 
wagens waar planken uit zijn, met gaten in het dak. Hele 
nesten zijn uitgevlogen. 
De treinleider eist, dat van iedere wagen tien man neergeschoten 

- zullen worden, maar de onderofficier weigert cordaat. Zou op 
het laatste ogenblik dan toch ...... Met angst en spanning vol-
gen we de discussie, tot de trein weer verder gaat, met in iedere 
wagen vijf wachten, wat als voordeel heeft, dat de deuren 
open mogen blijven, zodat we frisse lucht krijgen. We gaan 
langzaam verder tot het volgende, totaal in puiri liggende station 
van Peronne. Hier mogen we op de grond slapen, velen zonder 
dekens. 

- DE BEVRIJDING. 

Te Peronne. In het begin is het hier de grootste nnsere. Niefä 
om op te slapen, zo goeà als niets te eten. Zelfs 2000 kilo aard
appels voor de gevangenen worden geweigerd door de Moffen. 
Pank zij het Rode Kruis komt er gelukkig verandering, want 
velen zouden het zo niet lang meer hebben uitgehouden. 
De meesten moeten meewerken aan de verdedigingsgordels, 
inundatiewerken of tankvallen. Anderen slepen stroo aan om 
op te slapen, want 's nachts is het koud. Toch horen wij met 
genoegen het donderen van het veldgeschut in de verte en 
het springen van munitiedepöts. Zouden we nog op weg moe
ten? Gedwongen dagmarsen? De lijsten van de zwaren zijn 
bekend. Hierop bevinden zich ook de Paters Terroristen. Onder 
elkaar bespreekt men reeds plannen om een nieuwe congre
gatie te stichten later,...... ,,De Klein Fraters Terroristen" 
of zo. 
De 31ste Augustus verbranden vele soldaten hun papieren, 
slaan hun schrijfmachines stuk. Niemand waagt zich teveel 
onder hun ogen, want de machinegew~ren zijn zenuwachtig, en 
nog meer de mannen, die er achter liggen. 
's Middags vertrouwen de Moffen het kamp toe aan het Rode 
Kruis en vertrekken met stille trom. 
Gered! - Gelukkig! - Goddank! - De moffen zijn nog niet 
allen weg, maar onze vreugde uit zich ~eeds openlijk. Overal 
vertrekken de gevangenen en ze worden gastvrij_ ontvangen bij 
de mensen van Peronne en omstreken. De strijd tussen de ver
zetsgroepen en het veldgroen gaat voort in iedere straat en 
het verzet ·uit het kamp weet op tijd te voorkomen, dat de 
brug van de Somme . wordt opgeblazen. De hele dag van de 
eerste September gaat het Amerikaanse veldgeschut over ons 
heen. Om zes uul" luiden de klokken en enige tijd later jagen 
de eerste jeeps met witte ster door Peronne. Op 2 September 
groot bevrijdingsfeest met défilé, waaraan 85 Paters en Fraters 
fier deelnemen. ' 
L'amour de la patrie est Ie premier amour et Ie dernier amour 
après l'amour de Dieu. (Verlaine). · _ _ _ 
Op duizenden manieren hebben de heren geeste,lijken en reli
gieusen meegeholpen tot ondersteuning van het geestelijke en 
materiële voor onderduikers en verzetsbeweging, om zodoende -
het vaderland rechtstreeks of zijdelings te dienen. Zelfs onder 
de ijzeren vuist van de bezetter wisten ze wat hun plicht was. 
Dit is geschreven als een getuigenis voor hetgeen zij deden 
voor de bevrijding van Frankrijk. 
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DEED DE ILLEGALITEIT NIETS 
VOOR DE GEVANGENEN? 

n _ aansluiting op hetgeen wij vorige week pu• 
bhceerden, naar aanleiding van een passage in 
het rapport over de manipulaties van het Ne

derlandse Rode Kruis in bezettingstijd, waarin ge
concludeerd werd, dat ook de illegaliteit io gebreke 
zou zijn .gebleven bij de hulpverlening aan de Ne
derlanders in de concentratiekampen, lijkt het ons ge• 
-wenst wat meer bekendheid te geven aan enkele 
hulpacties, welke ln de bezettingstijd van LO-zijde 
werden op touw gezet. 
Reeds spraken wij van hetgeen met name door de 
topleiding der LKP, samen met de LO-Amsterdam en 
een KP-ster uit Amsterdam, werd verricht. Daar
naast mag zeker niet onvermeld blijven, hetgeen door 
de LO in Ede op dit gebied werd gepresteerd. Wij 
nemen dit voorbeeld, omdat vari deze actie nog vrij 
nauwkeurige geg~vens in ons bezit zijn. 
Het is ons echter bekend, dat ook LO-instanties in 
het Zuiden met na~e voor Vught zeer veel verza-
meld hebben. ' 
Toen in 1942 de beroepsofficieren in de val gelokt 
werden en naar Duitsland werden overgebracht, be
gon men in Ede, waar veel officieren woonden, (er 
werden 50 Edese officieren weggevoerd) onmiddellijk 
met een steunactie, welke geheel met partic11liere 
middelen werd gefinancierd. Men verzond pakketten 
met gefingeerde namen van personen of bedrijven als 
afzender. Daarmede werd de basis gelegd voor een 
grootscheepse actie, welke in deze begintijd ervaring 
opdeed en relaties kweekte. Dit werk concentreerde 
zich in de werkplaatsen van de fabriek "Macostan". 
In totaal zijn van hier uit zeker 3000 pakketten van 
pl.m. 7 K.G. met de meest voedzame, verduurzaam
de levensmiddelen rechtstreeks aan krijgsgevangenen 
en politieke gevangenen in Dachau, Vught en aan 
de gijzelaars in St. Michielsgestel verzonden. Daar
naast gingen belangrijke hoeveelheden levensmiddelen 
en manufactllren rechtstreeks naar het Damescomité 
in Vught, dat voor verdeling zorgdroeg. 
De zaak nam een dusdanige omvang aan, dat ver• 
scheidene mensen permanent bezig waren met het 
aanwerven van voedsel. het verpakken en verzenden. 
Een inwoner van Ede maakte zich geheel v~ij voor 
dit werk en via contacten in Friesland (ook dikwijls 
weer LO-mensen) wist hij vlees te bemachtigen, dat 
door een slager in Bennekom verwerkt werd tot 
wor.st, gehakt in blik, rookvlees, blikjes snert e.d. 
In Makkum knoopte hij connecties aan met een fir
ma, die ontzaglijk grote hoeveelheden paling be· 
schikbaar stelde, die ook weer in verduurzaamde 
"'.Orm werd verzonden. Hiervan alleen werd weke
lijks p!.m. 200 pond -verzonden, waarvan 70 pond per 
week voor Vught. In totaal zeker 10.000 K.G. 
Bij contröle van de Prijsbeheersing In de fabriek 
nam men enkele ambtenaren in vertrouwen, die op 
hun belltt voor belangrijke contacten zorgden. Zo 
kreeg men de beschikking over 2000 blikjes melk, 
waarvan er wekelijks 50 naar elk der kampen -Vught, 
Haren en Amersfoort gingen voor de zieken. Dit 
laatste geschiedde in de maanden Juli en AugustllS 
19H. Tonnen vol scheepsbeschuit werden gebakken 
door een bakker in Vlaardingen en over de pakket
ten verdeeld. 
In de fabriek werden enkele clandestiene oliepersen 
in werking gesteld, waarmee 7000 K.G. koolzaad ver
werkt wud, waaruit men 32 pCt. olie perste, zodat 
daaruit 2200 Kilo ter beschikking kwam, waarvan 
1000 Kilo aan de boeren werd teruggeleverd en de 
overige in flessen, welke het merk Vadol droegen 
(vaderlandse olie) in de pakkettec gingen. Kocht 
men aanvankelijk afvalappelen om deze in gedroogde 
toestand te verzenden, later kocht men hele wagon
ladingen appelen en pruimen, welke o.a. bij de AKU 
en in Veenendaal gedroogd werden of in flessen 
werden ingemaakt. Alleen voor de aankoop van een 
wagon appelen gaf men toen f 4500 uit (10.000 K.G. 
à 45 et. per K.G.). 
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Door de medewerking van de contröle-ambtenaren 
kon men bij het vervoer er altijd voor zorgen, dat 
deze niet in beslag genomen werden. De AKU lever
de ook 2000 kartonnen dozen en bindtouw voor de 
verzending. 
Met Friesland was de regeling zo, ·dat Friesland 
hele koeien leverde, waarvan men dan een deel ver• 
duurzaamd terug ontving. Ook dit ging in pakketten 
naar de gevangenen. 
Aanvankelijk heeft men veel moeten experimenteren 
om de levensmiddelen goed verduurzaamd te krij• 
gen, zodat in de eerste tijd nog wel eens iets be
dorven is, doch later ging alles prachtig. Zo werd 
het verzonden roggebrood in cellophaan verpakt, 
waardoor het zeker 6 à 8 weken .goed bleef. Ook 
zeep, waaraan veel behoefte was, werd in de fa
briek clandestien aangemaakt en in grote hoeveelhe
den verzonden. Waren, die men niet verdullrzamen 
kon, gingen regelrecht naar Vught. Zo ging er eens 
een zending kersen van 620 -K.G. naar dit kamp. 
Wat de textiel betreft. ging er in het voorjaar van 
1944 een partij van 1900 alpinomutsen naar Vught, 
Amersfoort en enkele gevangenissen. Men verzond 
voorts 600 zakdoeken, 400 paar sokken en vele 
overalls, terwijl men door de goede zorgen van een 
sigarenfabriek in Veenendaal ook regelmatig sigaren 
kon verzenden. 
Hoe meer ervaring men in het werk kreeg en hoe 
meer de kring van relaties zich uitbreidde, hoe beter 
ook de samenstelling van de pakketten kon worden. 
Ook vitaminetabletten behoorden tot de inhoud. 
Beperkte men zich aanvankelijk met de rechtstreekse 
pakketten-verzending tot politieke gevangenen uit 
Ede en omgeving, waarvan de verblijfplaats bekend 
was, door de relaties in het land werd dit aantal 
steeds groter. Per maand gingen er zeker 170 pak
ketten weg, waarvan er pl.m. 75 voor de krijgsge
vangenen bestemd waren en de overige voor politie• 
ke .gevangenen in Dachau en Vught. Daarenboven 
gingen dan, zoals gezegd, belangrijke voorraden i;i?cht• 
streeks naar Vught, waar het damescomité voor ver
dere distributie zorgde. 
Van het Nederlandse Rode Kruis beeft men nooit 
enige steun daarvoor ontvangen, zelfs geen adres• 
sen waarheen men pakketten moest zenden. Het enige, 
waarover men uiteindelijk beschikte was een bewijs 
van het plaatselijke Rode Kruis, dat men daarvoor 
werkzaam was. 
Dat deze actie duizenden en oog eens duizenden gul
dens kostte, behoeft geen betoog. De plaatselijke 
collecten in de Protestantse kerken van Ede en Ben
nekom voor het Fonds van Bijzondere Noden, vorm
den één van de bronnen. Zo kreeg men van de ~ef. 
Kerk te Ede maandelijks f 500, van de Ned. Herv. 
Kerk f 250 en van deze beide Kerken te Bennekom 
gezamenlijk f 500 per maand. Ook uit Wageningen 
werden enkele malen belangrijke geldbedragen "bnt
vangeo terwijl de controlerende ambtenaren, waar
mede men samemverkte, maandelijks ongeveer f 1000 
binn"'nbrachten, welke zij bij verschillende zakenlie• 
den inzamelden. 
Deze groep heeft bovendien aan 25 gezinnen van be
roepsonderoff.icieren, die zich niet gingen melden, ge• 
durende de duur van de oorlog hun volle gage uitbe• 
taald, tot een totaal bedrag van f 48.000, waarvan 
door middel van het NSF f 19.000 werd terugont• 
vangen. 
Dat dit alles een aantal mensen ontzaglijk veel op
offeringen en moeite heeft gekost behoeft geen be
toog. De slager, die J;iet vlees verwerkte, verspeelde 
er zelfs zijn goede naam mee, daar op een dag 
een vat, waarin men uit Friesland het vlees verzond, 
van een wagon viel en opensprong, waarbij een 
koeienkop naar buiten kwam. Dit werd opgemerkt 
door een NSB-er, die dit aangaf. Gelukkig kon men 
de zaak nog tijdig redden, door onverwijld naar het 
adres van de afzender in Friesland 4000 vleesbonnen 
te transporteren zodat de zending gedekt was. Doch " 
de bevolking zag de slager voor een zwart-handelaar 
aan. 
Een jaar lang, van October 1943 tot September 'H, 
toen de actie moest worden stopgezet.· heeft deze 
groep een administratie bijgehouden, waarin alles wat 
uitging geregistreerd is. Wie daarin een• blik mag 
slaan staat verstomd over hetgeen hier gepresteerd 
is. Een eresaluut voor deze mensen is hier wel op 
zijn plaats. 
Niet overal Is het werk voor de gevangenen zo ter 
hand genoll}en als te Ede, maar in tal van plaatsen 
zijn dergelijke acties georganiseerd, In groter of klei
ner verband. Het spreekt echter vanzelf, dat het 
comité zelf niet als afzender optrad, doch dat elk 
pakket de naam van een familielid van de gevange
nen of zelfs wel gefingeerde namen vermeldde. 
Wij meenden, dat de tijd rijp was Iets meer te ver• 
tellen ook van dit menslievende werk, dat lo het 
verborgene geschiedde en velen het leven redde. 

AD. 
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VOORDE 
BOVENSTE 
PLANK? 

Nederlandse W ereldceiûgers 
dDor Johan van Hulzen. 

Uitg. f. H. Kok N .V. te 
Kampen. 

W anneer een kind in de 
ban van een boek ge• 
trokken wordt, leest hlJ 

het boek niet. maar verslindt 
het. 
Een ieder zal dit oog weten 

•igen jeugd, toen we 
opgewonden de avonturen 
volgden van onze held of 
heldin, met hen triomphen 

vierden en nederlagen leden. 
Dagen achtereen was je zelf de held t;it het boek, 
snoefde je tegen je vriendjes of was de redde
loze man, vereenzaamd achtergebleven. 
Je las, las, zonder critlek, maar naarmate het 
boeiender werd, met meer aandacht, aannemende 
of verwerpende hetgeen je voorgehouden werd 
aan te nemen of te verwerpen. 
Achteraf besef je pas de invloed - welke helaas 
niet altijd even verheffend was - : die al der
gelijke lectuur ongemerkt op je uitgeoefend heeft. 
Gelukkig wordt men er tegenwoordig meer en 
meer van doordrongen - oh. gelukkige tijd van 
grote kinderpsychologen - dat het schrijven van 
jeugdboeken 'n grote verantwoordelijkheid met zich 
brengt. 
Het gaat er niet om een figuur te scheppen. die 
braaf of slecht is, of fantastische en onwaar, 
schijnlijke avont11ren beleeft; de Jeugdboekschrij• 
ver moet zijn held "mens" laten zijn, die moet 
kiezen tussen goed en kwaad, maar tenslotte toch 
altijd in het goede opleeft, want de held. waarin 
de jeugd haar evenbeeld vindt. zal anders op haar 
een onbevredigende indruk laten. 
Bij dit alles moet de auteur nog Iets bezitten van 
het kindzijn om de juiste toon te treffen, welke 
het hart van het kind op de j11iste plaats raakt. 
Dat we daarvoor niet immer naar boeken behoe-
ven te grijpen als b.v. Robinson Crusoë en Old 
Shatterhand bewijst de bUQd• -i.v...i...1 .... -11-~-~
onder de titel "Nederlandse wereldreizigers" door 
Johan van Hulzen is samengesteld. 
'n Echt vaaerlands boek. Het verhaalt van de stoe
re zeelui, ontdekkingsreizigers, die de strijd tegen 
de elementen aanbonden, tegen het ongeloof stre• 
den, de eer van h11n land - ondanks grote moei• 
lijkheden en tegenslagen - hoog hielden en met 
hllD koene daden dat in verhouding kleine landje 
in de voorste gelederen brachten, waarmee an
dere moglndheden terdege rekening moesten hou
den. 
Hun onverzettelijke wil en doorzettingsvermogen 
vond een bestempeling in de Gouden Eeuw. Ons 
land ervoer een bloeitijdperk, dat in onze vader
landse geschiedenis altijd een lichtpunt zal blij
ven, maar helaas door de indolentie van de zonen 
va'o deze stoere "kerlen" langzaamaan verwaterde. 
Dan komt de twintigste eeuw. De ee11w van de 
grootse uitvindingen. 
Weer ontdekkingen. Nu niet' meer van land, doch 
van verbindingen tussen werelddelen. Nu geen rel· 
zen meer óp 't land en óp 't water, nee;,. dóór de 
lucht en ónder 't water. Het lijkt of 't giste~n 
gebeurd is, wanneer je de relasen leest van de 
eerste Hollandse luchtreis naar Indië, de tocht 
van de K XVIII, de Melbournt-race. Je ziet nog 
de koppen in de kranten; bij het sensationele af. 
Kortom, wanneer je het boek uit hebt dan zo11 je 
onwillekellrig de borst vooruit willen zetten en 
zeggen: Tot dit volk behoor ik! 
De bedoeling van de schrijver is, dat deze uit• 
gave dienst kan doen aJs vertelstof op de scholen 
en In de bibliotheek, met name voor de rijpere 
jeugd. Aan dit doel beantwoordt het boek vol• 
komen. Bovendien is het nog zeer leerzaam en het 
geeft interessante stof om bij de aardrijkskllOde
en geschiedenisles te behandelen. 

Bij alle grote waardering, die wij. voor deze - en 
andere - historische verhalen hebben, moeten wij 
ook bij deze gelegenheid nog eens een wens, die 
in ons hart leeft, naar voren brengen. Reed.!I eer
der hebben we deze wens in ons blad tot uitdruk-
king gebracht. .. 
Wij zouden dit boek zo gaarne aangevuld zien 
met meerdere uitgaven over helden. Helden lllt 
de bezettingstijd. Daarmee is onze jeugd nog te 
onbekend. De stof blervoor ligt voor het grij
pen, maar de auteurs ontbreken nog. 
Moge dit een kleine tip en een stille aanwijzing 
zijn voor de samenstellers van jeugdboeken. 

M. v.d.S. 

• 



M. J. DROST 
Broek op Lan{Jeidijk. 

H :>e gaarne hadden we hen teruggezien, on
ze trouwe makkers, M. J. Drost en J. Bax. 
Ze waren resp. tot 3½ en 2h jaar ver

oordeeld en ook zij kregen hierdoor hun tol te 
betalen wegens huq verzet tegen het Nat. Soc. 
Beiden kende ik reeds, vóór het Nat. Soc. haar 
handen op de rechten en vrijheden van ons Ne
derlandse volk legde en bij het huisbezoek heb
ben we vaak over deze zaak gesproken. 
Te velen lieten zich door het nazidom beïnvloe• 
den en konden hun houding niet direct bepalen, 
omdat ze het gif in die schoonklinkende woorden 
niet konden ontdekken. Maar langzamerhand Wis
ten ze de schijn uit het nazidom te ontdekken en 
toên dit na de 10e Mei 1940 zijn .ware wezen 
blootgaf, wilden Drost en Bax ook niet anders, 
dan óók hun gaven en krachten dienstbaar stel
len in het leger van de bekende onbekenden. 
Toen er dan ook begonnen w~rd met de ver
spreiding en later met het herstencillen van Vrij 
Nederland en verzorging van briefpost naar En
geland, hebben deze jongens verlangd naar ~~n 
.meer werkzaam aandeel in de verzetsstnJd, 
16 April 1942 werd hun ~gincontact ge
arresteerd en zij voelden met vele anderen, dat 
het werk moest doorgaan. Aangezien Den Helder 
te veel door de SD werd afgezocht, verhuisde de 
schrijfmachine naar Broek op Langendijk voor 
het klaarmaken van de stencils, die, als ze klaar 
waren naar Den Helder terug gingen. om de an• 
dere dag gereed te zijn voor de verspreiding. Dit 

N a&het doorlopen van de lagere :.chool voel
de Antoon Slot zich aangetrokken tot het 
smid-bankwerkersambacht. Hij ontving zijn 

opleiding hiervoor te Lichtenvoorde en kreeg, na 
~ëindiging van zijn leertijd, een plaats op een 
fabriek te Winterswijk. 
Al spoedig leerde men Antoon kennen als een 
zeer Ijverig persoon; hij genoot het volste vertrou
wen en een grote waardering van zijn patroons. 
Met zijn rustige en kalme natuur deed hij zijn 
werk nauwgezet. In 1933 werd hij voor militaire 
dienst in het Nederlandse leger opgeroepen en 
kreeg de functie van mitrailleurhersteller. Hij be
sefte toen nog niet, dat hij door het opdoen van 
deze kennis het ondergrondse ,leger later zulke on
schatbare diensten zou bewijzen. Na een dienst
tijd van 11 maanden ging hij met groot verlof en 
kreeg werk te Ulft, doch moest aldaar het werk 
spoedig beëindigen wegeng een langdurige ziekte. 
Nauwelijks hersteld, riep het vaderland hem in 
Augustus 1939 op in verband met de mobilisatie. 
Bij het uitbreken van de oorlog vocht hij op de 
Grebbe~r.g voor Neerlands vrijheid. 
Aanvankelijk met weerzin zijn moordend wapen 
gebruikend, werd hij bij het zien vallen van zijn 
vrienden rondom hem en door de wijze, waarop de 
Duitsers hun krijgsgevangenen maakten, gegrepen 
door een verbeten woede, welke aangewakkerd 
werd, doordat de wrede overweldigers de Neder
landse militairen gebruikten als dekking om hen 
daarna met een schot in de rug te doden. Met 
felle moed overwon hij toen weldra zijn huivering 
en zonder op gevaar voor zijn eigen leven te let
ten, richtte hij zijn knetterende mitrailleur op de 
vijand. 
Zijn kameraden, inziend dat het onverantwoorde• 
lijk was deze- voorpost te handhaven, moesten hem 
achter zijn mitrailleur weghalen. 
Het Nederlandse Leger capituleerde, doch dit ~
tekende voor Antjl)n niet, dat de strijd voor bem 
ook ten einde was. 
Hij bleef thuis, aangezien hij voor het moffentui.g 
niet wenste te werken. 
Na enige tijd kre~g hij contact met het onder• 
grondse leger. Nu' spande hij al zijn krachten In 
bij de voorbereiding voor de komende strljd. Meer
malt>n 'Werd hij gezien met een koffer. Dan begaf 
hij zich l!Jeestal In de richting Eibergen, Raalte 
en andere plaatsen. 
Gesloten en voorzichtig als hij was, bemerkten 
zelfs zijn huisgenoten nlet, dat hij zich in 't geheim 
bezig hield met het repareren van de zo nodige 
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werk heeft slechts 3 maanden mogen duren, totdat 
de SD ook hier 10 man arresteerde, waaronder 
Drost en Bax. In Dec. 1942 waren beiden in het 
Tuchthuis te Rheinbacb. Drost was eerst ziek naar 
huis .9estuurd, maar korte tijd later weer gearres
teerd en overgebracht naar Utrecht. Hier wachtte 
hij op doorzending. 
Toen hij daar in Jan. 1943 aankwam, was hij zijn 
ziekte nog niet te boven. Hij zat in een cel naast 
de onze, en 's morgens bij het aantreden was hij 
nogal eens droevig gestemd. 
We kregen gelegenheid elkander te bemoedigen en 
er op te wijzen. dat we niet voor misdaad daar 
waren. Het was hem alsof hij een voorgevoel had, 
dat hij zijn vrouw en 7 kinderen hier op aarde niet 
weer zou zien. Hij werd naar Trooisdorf gezon
den, werkte i<l een grote munitiefabriek, waar bij 
eind 1944 weer ziek werd, waardoor hij naar 
Ziegbilrg is overgebracht, waar hij in Jan. 1945 
is overleden. Hij was op het laatst zo doof, dat 
men hem haast niets meer kon toeschreeuwen. 
Maar voor de roepstem Gods was hij niet doof, 
en de jaren in de gevangenis doorgebracht zijn 
voor z'n geestelijk leven niet de minste geweest. 
Met liefde zat hij stil over zijn Nieuw-Testament 
en dronk de woorden des Levens, om niet. Zo is 
hij ons voorgegaan. 
Toen Nelis uit Rheinbach wegging, kreeg ik 
Joop bij mij op de afdeling in de fabriek en aan 
hem heb ik een fijne celgenoot gehad. 
Wc hebben veel gebeden. gezongen, bemoedigd 
en hebben steeds een dankbaar gevoel gehad, dat 

Dit is het lot der parti5anen: 
Gebrand te worden en gekerfd 
Gelijk een waas te zijn verscherfd 
Druipend van bloed en bittere tranen. 

Van hoofd tot scheen te zijn bedekt 
Met d' eereteckenen der wonden, 
Door ketenen te zijn geschonden, 
Misvormd te zijn en uit.gerekt. 

Dit is het loon der parfisanen: 
Tien regels in 't geschiedenisboek, 
Een kuil, in een vergeten hoek 
En hier en daar herd=lungwanen. 

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

A. OEN OOOLAARD 

Antonius F reáericus Sfot 
Geboren 11 September 1918 te Lichtenvoorde. 

Overleden 25 Juli 1944. 

wapenen, zoals geweren, mitrallleurs en revolvers. 
Hij kreeg contact met verschillende ondergrondse 
werkers, waarpnder zijn voormalige militaire chef 
Lt. v. d. Boogert, Poulie, Blauwgeers e.a. De ver
rader en SD-spion, Willy Markus, die zich een 
plaats in de illegaliteil wist te veroveren, had con
tact met Lt. v. d. Boogert en Poulie. Door dit 
contact wist Willy Markus met zijn ongelooflijk 
valse practijkcn ook de naam en het adres van 
Antoon te achterhalen. Op listige wijze wist Mar
kus zijn doel te bereiken en op 20 April 1944 wist 
hij z'n slag te slaan. Deze dag was een trlomph
dag voor deze laaghartige schurk. Voor Lichten
voorde en andere plaatsen werd het een bloedige 
bladzijde in de geschiedenis van het ondergronds 
verzet. Vier dappere kerels werden te Lichten
voorde gearresteerd, waaronder ook Antoon Slot. 
W e.ggevoerd werd hij tussen de Duitse barbaren 
naar Arnhem, vandaar naar 't kamp Vught en 

.. 

/ 

J. BAX } 
Amsterdam. 

we iets voor OllS Vaderland hebwn kunnen doen; 
de wederkerige brieven en berichten gaven we el
kaar door. 
Eens waren we Zaterdags binnengebleven om de 
dokter af te wachten: Joop moest 's middags de 
Kerk schoonmaken. Toen hij klaar was, is hij naar 
het orgel gegaan en heeft daar ons aloude Wil
helmus gespeeld. 
Hoe dit in zulke omstandigheden aangehoord werd, 
is haast niet onder woorden te brengen. 
Toen de Engel~en en Amerikanen zo sterk OR· 
rukten, werden we geëvacueerd naar Ziegenheim 
en zijn bij elkaar gebleven tot October 1944, waar
na ik naar Wittcnberg overgebracht werd. Joop 
zou in Jan. 1945 vrij komen en moest blijven. 
Hij heeft dan ook zijn vrijheid gekregen, maar 
zoals uit Amsterdam de berichten kwamen, is hij 
met Pasen 19'!5 weer gearresteerd. 
Eind Jan. werd hij uit het werkkamp, waarheen 
hJj gebracht was, gehaald. Waarom en waarheen 
is nooit bekend geworden. 
Met zekerheid kunnen we ha"st vast~tdlen, dat 
Joop niet meer is. Het leed is hem ook niet ge
spa9rd gebleven, maar God bleef hem trouw, en in 
Hem heeft hij zijn vaste grond gevonden. 
God ontneemt ons soms het ene, om er iets be
ters voor in de plaats te geven. 
Het leven van Drost en van Bax Is heengevloden 
in het offer voor het Vaderland, maar de kracht 
daärvan is ten voorbeeld voor allen, die hen ken
den. PIET. 

vervolgens naar de strafgevangenis in Utrecht'." 
Ja, 't staat hier zo gauw neergeschreven, maar wie 
kent de ellende, welke hij mee moest maken. Uit de 
brieven, welke hij geschreven heeft, blijkt echter 
overpuidelijk. met welk een geweldige moed hij 
alles doorstaan heeft. Met de dood · voor ogen 
schreef hij: ,.Ik sterf met God. U allen en het va
derland. Ik sterf als soldaat." 
Getuigen deze woorden niet met welk een over
gave en liefde hij alles gedragen heeft? Zijn Ka- • 
tholiek geloof moet voor hem wel een geweldige 
troost geweest zijn. Door dit H. Geloof heeft hij 
de kracht gevonden om met een onb~schrijflijke 
heldenmoed alles te dragen. Daarnaast heeft hem 
de hechte liefde voor zijn dierbaren zo sterk doen 
zijn. Op 2 Juli, dus enkele dagen nadat het dood
vonnis was uitgesproken, schrijft Antoon nog aan 
zijn familie: .. Met mij gaat het uitstekend en ik 
geniet nog een goede gezondheid. Ik ben sinds 
Woensdag hier in Utrecht in afwachting van het
geen er gaat gebeuren met me. Zover ik weet en 
denk, staat de zaak er ernstig voor en daarom 
vraag .ik je: .. Bid veel voor mij, opdat alles goed 
mag verlopen en ik eenmaal bij je allen terug mag 
zijn om dan allen tezamen gelukkig te kunnen le
ven, ook met Annie." 
De dagen gingen voorbij. Elke dag opnieuw hopen, 
elke dag opnieuw bidden. 
Doch Q.L. Heer had het anders voor met deze 
onverschrokken held. Zijn H. Wil geschiedde. Op 
25 Juli zond hij zijn laatste brief aan zijn ouders, 
verloofde, broers en zuster. waarin hij o.a. schreef: 
"In de eerste brief heb ik je geschreven, dat de 
toestand zeer ernstig was, maar toen wilde ik je 
allen niet ongerust maken en zeggen, dat ik ter 
dood veroordeeld was, maar vader zal 't al wel 
.gehoord hebben, toen hij voor 't eerst in Utrecht 
kwam. Nu rust op mij de treurige plicht om je 
allen mede te delen, dat over enkele uren het 
vonnis zal voltrokken worden. Treur niet om mij, 
want ik sterf met God, U allen en het vaderland, 
ik sterf als soldaat." 
Aangrijpend zijn deze woorden, welke Antoon Slot 
in deze laatste brief uit de cel tot zijn familie 
richtte. 
Met opgeheven hoofd en de ogen op God gericht 
heeft hij voor het vuurpeloton op 't · fort Rheinau
wen bij Utrecht gestaan. 
Hij gaf zijn leven voor de bevrijding van Neder
land. 
HIJ ruste In vrede! 

A.M. W. 



Burgers loonden waardering 
voor hef V erze·t 
Aan de berm van de auto-snelweg Amster
dam-Haarlem, op het punt waar de Uit
weg deze verlaat en dagelijks het moderne 
snelverkeer langs raast, is een eenvoudig -
wit-stenen kruis verrezen, ter nagedachte
nis aan M. Verkuyl, H. J. Verkuyl en P. J. 
Elias, drie strijders op het verzetsfront, 
die daar in de middag van de 15de Decem
ber 1944 door de Duitsers we1·den neerge
schoten, als represaille voor de aanslag op 
de spoorbaan Amsterdam-Haarlem, wel
ke daar in de voorafgaande nacht door 
de KP-Amsterdam-West werd gepleegd, 
tengevolge waarvan ter plaatse een trein 
ontspoorde. 
Het is een kruis, zoals er vele in Neder
land langs de wegen staan. Wie echter 
bedenkt, dat drie familles, welke kort bij 
de plaats van de fusillering wonen en ge
deeltelijk ooggetuige waren van de exe
cutie, de gelden voor dit gedenkteken bij
eenbrachten, zal er zeker iets bijzonders 
in zien. Het is een bewijs, dat in het N e
derlandse volk toch ook waardering gevon
den wordt voor het werk van de verzets
mensen; dat er iets van hun geest begre
pen is en in de herinnering voortleeft. 
Maandagmiddag j.l. is dit eenvoudig kruis 
overgedragen aan het gemeentebestuur 
van Amsterdam, dat vertegenwoordigd 
was door Wethouder van Wijck. 
De heer J. H. Hermarij, riep in zijn 
openingswoord de bange winterdagen van 
1944-'45 in de herinnering terug, toen toch 
het verzet met taaie wilskracht en deor
zettingsvermogen, de vijand bleef bestrij
den. 
Mevrouw Vlug en mejuffrouw Hermarij 
onthulden vervolgens het kruis, waarna 
Wethouder van Wijck het namens het Ge
meentebestuur aanvaardde. 
De politie-stafmuziek van het Amsterdam
se Politiecorps speelde tijdens de plechtig
heid het Wilhelmus. 
Verschillende sprekers voerden nog het 
WGOrd en legden kransen aan de voet van 
het kruis. 
De fa~ilie Vlug ontving vervolgens de na
bestaander der gevallenen en genodigden 
op de boerderij, waarvoor het kruis verre
zen is. 

AD. 

De Pakketteocommissie bericht ons. dat de 
passage uit haar rapport, handelende over de 
financiële bijstand van het N.R.K. aan particu
liere hulpacties (o.a. vanwege het verzet), on
juist is en geheel vervallen moet, omdat die 
financiële bijstand niet bestaan heeft. 
Deze rectificatie komt dus volkomen tegemoet 
aan onze kritiek op dit punt, die wij verwerk
ten in één onzer artikelen. 

REDACTlE. 

DAT IS ONS MA)OORTJE ..... 

Heel vroeger. toe:n wij nog kle:fn waten, :ijn we 
etns naar 'n grappige: film geweest. U weet 
wel1 lachorkanen. gluen. brullen. loeien. ..'t 
Zit in de lucht... heette dat geval en George 
Pormby :ong daarin ·o aardig litdj,: .. Dat Is 
ons m;sjoortjt .•..•• ., Tegenwoordig gaan we 
bij voorkeur niet .meer naar zulke films. Ten 
e:tr<1tt :ijn wc erg beschaafd geworden. ten 
tw~ede moet het ou van ons salaris en niet 
van e<rlijk gekregen zakgeld tJl ten derde Is 
't hele leven een hlm. En daar hangt ook gt• 
noeg in de lucht! Tot ma/oortjes toel 
Hij heeft een behoorlijke tijd in de lucht ge:e
ten. dot majoortje van ons. maar nou ls·+·le 
toch met "n smak i•1 -ft> werk..-lijkbc.id komrn 
v~Utu . 
.,Dag generaar·. :e.iden we: tegen de sturen 
en balken. die plotstling on:e: gez.khtskdng 
vulden, .. dag 9,n,raal". 
"Ik ben getn generaal". ui de majoor. ..Ik 
b-cn friu d, Zu·erve,·•. 
"Oh''. kwamen wij lichrelijk geschrokken, .. dat 
heeft onder< t•n behoorlijke tijd in de lucht 
gezeten.' .. Klopt en ïk ben nu pas In de wol, 
kea n sprak on:t nitUW$tt: \•eldprcdflctt enigs
zins raadselachtig. ..Ik heb alleen 't gevoel, 
dat er achter m'n geuniforme.trdt rug ge.k1eut 
wordt en da's nitt Je.uk als je op 't punt 
Staat naar lndle ce gaan. ..Klopt". dachten 
wij op on:e beurt. alleen zeiden we 't niet 
hardop, want dat geklets was tegen ons ge
weest. ·t Ging over ten veldoefening. waarbij 
een offtdtr zich z:o gauw 't vuschil tus.sen 
ttn soldaat e11 een majoor"vddprediker nîtt 
meer herinnerde en behoorlijk had gekafft<d 
ever een onhandige manoeuvn. Nu waJ dit 
wel eolgs:ins verklaarbaar. "-"ant de officier 
bad ec blijkbaar de lucht van gtkregtn, dat 
de veldprediktr dertig jaar geleden ais hu• 
»ar la de:elfde karn• gelegerd was. 
De roddelpraatjes durfden ztlfs beweren. dat 
de laatste tijd ·n complete majoor avond aan 
avond zo maar tussen de "gewone" jongens 
in de cantint: was gesignaJe.e.rd. 
Bij nadert inlo,matie bleken de:e inlichtingu 
nog juist te zijn ook ...... 
• .'r h toch kras. roddelen achter mijn rug". 
gromde htt bovea de gesterde balk. 
..TJUä". zuchttu wij wijs, ,.hoge omes van
gen veel wind!" 

DE ONTHULLING YAN EEN GEDÈHKPLAAT 
Op Zaterdag 20 December 1947, n.m. 3 uur, 
zal door de Burgemeester van A'dam Mr. 
A. J. d' Ailly, een gedenkplaat worden ont
huld, dat is aangebracht in de gevel van 
't gebouw "De Leeuw", Valkenburgerstraat 
149, ter herinnering aan het sneuvelen van 
vier ·leden der Binnenlandse Strijdkrachten 
bij · de bevrijding van Amsterdam. 

Belangstellenden worden hierbij tot het bij
wonen van de plechtigheid uitgenodigd. 

HEROPENING! 

Rust- en Herstelfingsoord 
't Hemeldal" Oosterbeek. 

Opname van Zieken Herstd
lenden en Rustbehoevenden. 

Onze gediplomeerde verpleeg
sters en prima keuken waarbor
gen U een eerste klas verzor-
ging. Rustige en bosrijke om-

. gevlng. 

Geet "De Zw~rver" aan een van Uw kennissen ter Inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan 
de administratie van "De Zwerver .. , Pr. Hendrlkk.ade 152. 
Amsterdam. 

KRAAMVERPLEGING 

Telef. 565 van Lennepweg 7 

Naam········-·····--···-,-................ _ .. ., ...... -...................................... -.............. . 

Adres ········--·-··-····-................................................. -............................... -........ . 

Plaatfl ...... -··-----·············--····· Provincie .. -· .. - ... ·-··-··············· 

Ingang abonnement ···--·····-·-····· ... · .. ·········----··-··········-········ 

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij aan
bieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichtlng 
Ooorbalea wat nlet ••rlan;d wordt.} 

Voor elk transport 

hoe vreemd ot taar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

* 

luik' s transportonderneming 
Zaandijk 

• 
Tel. 81994 

~ 
INLICIITINGEN VERSClb\FFEN? .. , ,,, 

876 Norbertus Julius Maria van Stokkum, geboren 1.11.·11. Vermoe
delijk overleden te Buchenwald 6-2-'45, het laatst gezien te 
Schlieben bij een Jodentransport (betreffende persoon was geen 
Jood) als assistent bij een Brusselse arts (naam onbekend). Zijn 
laatste adres was Wilhelminasingel 10. Voordien woonde hij bij 
zijn ouders G. W. Burgerplein 3, Rotterdam, waar hij tot om• 
streeks Mei 1943 ondergedoken is geweest en door de LO van 
een bonkaart werd voorzien. Daarna is hij naar België en 
Frankrijk vertrokken. waarschijnlijk voor illegaal werk (mensen 
wegbrengen naar Spanje). Hij werkte samen met zijn broer 
Peter van Stokkum, geb. 4 Februari 1920. Hun werk werd waar
schijnlijk gedaan in Rotterdam. Beide personen werden te Parifs 
door de SD gearresteerd. Verraden door de SD-agent Seelen. De 
vrouw van de heer N. van Stokkum was van zijn werk haast niet 
op de hoogte. Zij wenst nu gaarne opsporing van mensen, die 
met haar man hebben samengewerkt om zich te verantwoorden 
voor de Stichting voor staatspensioe1J.. 
Iemand heeft Mevrouw van Stokkum in de zomer van 1943 ge
waarschuwd, dat het werk van haar man gevaarlijk werd. Dez:e 
persoon z:ou dus meer van het werk van N. van Stokkum ge, 
weten hebben, maar deze persoon is helaas onbekend. De waar
schuwing had ploats op de weg van de Hoge Hoenderberg te 
Groesbeek naar ·de R.K. Kerk te Mook. 
Gaarne zouden wij in contact komen met iemand, die met hem 
in verbinding heeft gestaan, voor een verklaring voor de Stich
ting. Inlichtingen aan: E. C. M. Romijn. p ,la Van Stokkum, Nij
meegsebaan 80, Nijmegen. 

877 Op 24 September 1940 maakte in de omgeving van Den Haag 
een Engelse Wellington-bommenwerper een noodlanqing op een 
weiland. Het toestel droeg No. L 7788 en behoorde tot No. 311 
(Czech) Squadron Royal Air Force. De bemanning bestond uit: 
Captain: P /O 'l1ojacek 82580 
2nd Pilot: Sgt. Zabrs 787225. 
Navigator P/O Prochazka 86828. 
Wireless-Operator Sgt. Kunka 787252. 
Gunner P O Kilian 82606. · 
Gunner Sgt. Knotek 787548. 
(Allen van Tsjechische nationaliteit.) 
De bemanning schijnt gevangen genomen te zijn, met qitz:ondering 
van Sgt. Kunka. die .:>p zichzelf schoot met zijn seinpistool en 
later in het ziekenhuis aan de Zuidwal in Den Haag moet zijn 
overleden. 
Wie kan iets over het toestel en/of de bemanning mededelen? 
Brieven aan: Piet Klaassen, Spieringweg 503, Vijfhuizen-Haar
lemmermeer. 

878 Anthonius Gerardus Johannes Elskamp, 
geb. 22 April 1895 te Leiden; distributie
ambtenaar te Zeist. 
3 Juli 19ii .gearresteerd, vla Utrec:bt tllll!r
Vught. blok H. Sch. No. 10916. Volgens 
een extract uit het overlijdensregister van 
het Deutsche Standesamt te Vught op 1 
September 1944 om 19.30 aldaar gefusil
leerd. Teruggekeerde politieke gevangenen 
beweren echter, dat hij 6 September 1944 
vervoerd zou zijn naar Sachsenhausen 
(Germersdorf-Heinkel-hallen) 5 Febr. 1945 
op transport naar Buchenwalde, verder 
Schwieberge en Halberstadt. 
Vermoedelljk in de Russische zöne terechtgekomen. 
Inlichtingen aan: Stichting 1940-'45, Maliebaan 15 te Utrecht. 

879 Welke illegale werker ~et iets van deze 
piloot, waarschijnlijk genaamd: David I. 
Alford, afkomstig uit Cisco, Texas U.S.A. 
Inlichtingen aan: W. Spanhaak, ('t Jager~ 
tje) ... St. Hubertus" te Vorden. 

Gevonden eind 1944 in Buchenwald eer. Nieuw Testamentje Ned. 
Bijbel gen. 1939). Voorin staat met inkt: 11 Febr. '40, Bertha -
en daaronder met potlood - W. Wagenaar. 
Degene, die meent hierop recht te hebben, wende zich tot Dr. D. 
van Lingen, Ds. van Dijkweg 33, Doetinchem. -HENNEN . HENNEN. 

In volle leg. Bestel nog heden W.L., Reds of Barnev. f 8.50 
W.L. d.d. rui f 5.-. Loopeenden, 9 mnd., f 6.- per stuk. 

Vanaf 12 st. franco buis. 
HOENDERBEDRIJP "DE STANDAARD .. , ZEIST. 

HENNEN EENDEN KIPPEN. 
Voor prima kwaliteit wende men zi~ tot onderstaand adres. 

W. Legh. 8 maanden oud, meest aan de leg f 8.-; J 
R. Is!. reds. Bam., Acona's en Patrijs Legh. 8½ maand f 9.- p. stuk, j 
volop legg. < 
Kippen broed '46 weer tegen de leg f 4.50 p. stuk. 

Andere bovengenoemde soorten f 5.50 p. stuk. ~ 
Khaki Campb. eenden br. '47 pracht.ren 

Aanbevelend, 
f 6.- p. st. a 

j HOENDERPARK "DE SIERKlP", Hoogelande 60 W.Z., Utrecht. 

Gezocht in Joods gezin met I kind 
net meisje, werktijd 9-5 uur 
(' s Zaterdags van 9-1). Heij
mans, van Speljkstr. 144 hs" Am
sterdam. 

Gevraagd door net persoon ...:: 
in Drenthe: SCHRIJFWERK, :s: 
hetwelk thws kan worden ver
richt. , 1 
Brieven onder nr. 502, aan· het c!l 
bureau van dit blad. 
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leJAARGANG 

Lo••• 11.11mme:n Il cent 

Nu hebt gij ntet te vragen, 

Of God wel vrede biedt, 
.,In mensen welbehagen l' · 

Zo klinkt het Eng 'lenlied. 

't Klinkt vo;rt, waarheen w· ook zwerven, 
Utt Betblem Efrata ; 

Het klinkt ook onder · t sterven 

Nog in ons barte na l 

* Nog éénmaal zal Hij komen 

Als Richter van · t beelal, 
Dte dan het boofd der vromen 

Voor eeuwig kronen zal. 

Nog is die dag verborgen: 

W acbt bem gelovig af, 
Terwijl de 'grote morgen 

Reeds scbemerr boven . C graf l 
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lliti3er :lugu~tu~ ÖOOR bR. a. k€SS€n 
Zijn tijd en zijn persoc;mlijkheid. 

Er zijn weinig figuren, die vanaf de Ouc!beid tot 
aan onze tijd zozeer de aandacht op zich hebben ge~ 
vtstigd als die v.lII keizer Augustus, de grote Ro
mein, tijdens wi~s bev.ind het Kind van Bethlehem 
~boren werd. De bijzondere tijd. waarin Augustus 
leefde, evenals zijn merkwaardige J>{'rsooolijkheid heb
ben hiertoe bijgedragen. Daarbij komt nog, dat deze 
grote belangstelling mogelijk is geworden dank zij het 
feit, dat wij over zijn leven en daden .door een keur 
van literaire en monumentale gegevens uitvoerig zijn 
Jngelicht. 
De tijd. waarin Augustus leefde en vooral de periode, 
die hem voomf W3$ ~gaan. W3$ er ttn van bloedige 
burgttoorlogen, van IV()te e..:onom.ische en gcestcli1ke 
verwarring en geschoktheid. Allereerst waren de poli
tieke moeilijkheden er vele. Van 500-300 v. Chr. had 
Rome, eerst o~ een onbeduidend stadje van herders 
en boeren, zich uitgebreid met een bewonderenswaar
dige expansieve kracht en deze expansie werd voortge~ 
nt met de onderwerping van Sardinië, Corsica, Car
thago en Spanje. Een machtig imperium werd ge
sticht aan de Middellandse Zee en Griekenland over
wonnen. Tenslotte werd de geniale Caesar o.a. Je 
overwinnaar van Gallië en keerde hij naar Rome te
rug om er zich tot koning op te werpen. Dit plan werd 
echter verijdeld, doordat hij, zoals algemeen bekend 
Ja, door de aanvoerders der conservatieve partij Bru
tus en Cassius vermoord werd. De verontwaardiging 
der democratische partij, die in Caesar de verde
dt'ger van haar rechten en vrijheden had gezien. w.1s 
Qroot en het probleem van de verzoening van demo
cratie, oligarchie en monarchie werd als onoplosbaar 
besénouwd, toen !\et genje van Caesar geen oplos
alng gevonden had. 
lil de strijd, die volgde }Jlet de veldheer ÀntoniUjj,. 
werd tenslotte Caesar's adoptief-ZOOfl Octavius, nu 
Octavianus genoemd, overwinnaar. 
Die.os zoon, gesproten uit Octavianus' tweede huwe
lijk met Atia, zou de aanzienlijke, doch moeilijke erfe
nis van zijn vader in waardige zin voortzetten. 
Zoals gezegd, waren er behalve politieke moeilijk
btden, ook velerlei andere van economi$che en gods
dienstige aard. De economische moeilijkheden vloei
den voort uit het feit, dat Rome ter vestiging van 
zijn wereldheerschappij voortdurend oorlogen had 
moeten voeren en dat, terwijl het binnen eigen ge
bied door burgeroorlogen geteisterd werd. Weliswaar 
atroomden grote rijkdommen het land binnen, doch de 
agrarische crisis was hevig. ~ c:ooaervatieve partij. 
bestaande uit adel en ridderschap, kochten stelsel
JDéltig met bun rijkdommen de landerijen op en lieten 
dtze door slaven als goedkope arbeidskrachten be~ 
werken, terwijl de vrije boeren voor de ltrijgM!ienst 
,wrden opgeroepen. 
Zo stapelden zich enerzijds rijkdom.men m bezit op, 
.cduzijds kwam er grote verarming onder de brede 
vc)kslagen. De verarmde boerenbevolking trok naar 

de stad en ging zodoende het stadsproletariaat ver
meerderen, dat aangewezen was op de korenuitde
Jingen, die van staatswege verstrekt werden. Onder 
den omstandigheden is het niet te verwonderen, dat 
er een algemeen en intens verlangen naar vrede 
kwam, die geacht we'rd uitredding uit de benarde 
toestand te kunnen brengen. 
Bij de vele sociaal-economische moeilijkheden was ook 
de gce~telijke verwarring groot geworden. Nuchter 
en practisch als de Romeinen waren, hadden zij in 
het b<-gin een staatscultus opgebouwd, die staatscul
tm mede in dien zin ":a.,, dat zij de stipte handhaving 
ervan als een staatsl,elang beschouwden t'fl dat de 
verhouding van de diens tot de godheid daarbij niet 
als een persoonlijke aangelegenheid gezien v.,erd. Hun 
practische zin uitte zich o.a. ook in de nauwkeurige 
afbakening van de machtssfeer der verschillende go
den. Sinds het midden der tweede eeuw v. Chr. 
werd echter deze staatscultus stelselmatig onder
mijnd door de vele en belangrijke wijsgerige lnvloe~ 
den. die Griekenland, slechts politiek door Rome over
wonnen, op Rome uitoefende. Zo vervreemden voor
al de intellectuele en invloedrijke kringen zich ge
stadig van de godsdienst hunner voorvaderen en 
oefenden vooral in Augustus' tijd de Griekse Epicu
risten en de Stoa grote invloed uit. Ook Oosterse 
mysterie-godsdiensten begonnen een belangrijke rol te 
spelen en de verwachting van een heiland, van een 
uit de godheid geborene, was vrij algemeen. 
Te midden dus van zware sociaal-economische moei
lijkheden en van een grote geestelijke verwarring, 
aanvaardde Augustus de erttnis van een groots en 
machtig imperium. Het is de roem van zijn keizer
schap, dat hij al deze zwarigheden voor een heel 
groot deel heeft kunnen overwinnen en dat hij de 
,.pax-Augusta", de Augustus-vrede, overal diep ver~ 
)angd, in zijn uitgebreide rijk beeft kunnen stichten 
en bevestigell". Dit is zijn roem voor tijdgenoot en 
nageslacht. Stélselmatig heeft hij %ijn buitenlarldse 
politiek gericht op de vestiging van orde en rust. 
Bewust heeft hij van verdere expansie en veroverin
gen afgezien en tegelijkertijd de toenmalige bestaande 
grenzen van het Romeise rijk versterkt of btvf'iligd 
tegen voortdurend dreigende ,wvallen van ,,barba-

• ren"-stammen. Hoewel hij ook onder zijn keizerschap 
de oorlog niet of niet geheel heeft kunnen bedwin
gen. zo beeft hij deze toch zoveel mogelljk beperkt 
en werden als natuurlijke grenzen gesteld: in het 
Oosten de Euphraat, in het Westen de Atlantische 
Oce.aan, in het Noorden de Elha en Donau "en in het 
Zuiden de Sahara. Het zich beperken tot dt'u gren
un moet allereerst in verband gebracht worden met 
:zijn eigen persoonlijkheid, die niet die was van een 
geboren krijgsman, doch in de eerste plaats die van 
staatsman en organisatGr. Hij heeft zich steeds door 
een wijs staatsmanbeleid laten voeren en :zich ont
houden van machtswellust, die in zijn tijd en in zijn 
omstandigheden voor een andere persoonlijkheid dan 

de zijne zo verleidelijk of al
thans zo bgrljpelijk :r;ou zijn 
geweest. 
Juist in oni:e tijd is het niet 
moeilijk zich een denkbeeld te 
vormen van de grote welda• 
den, die Augustus zijn impe
rium bewezen heeft door de 
.,pax-Augu.,ta" op allerlei wij
zen na te" :;treven. Aldus 
maakte hij een einde aan de 
eindeloze en bloedige burger
oorlogen en aan de moord
dadige plunderingen van ge
hele provincies en streken, 
waarblj bovendlNl duizenden 
in slavernij werden wegge• 
voerd: De voortdurende op
roepingen in krijgsdienst. de 
proscriptie, evenals de ronse
Jarij namen zo een einde en 
daarmede werd de voort~ 
schrijdende verarming onder 
de volltsklassen tegengegaan. 
Menige lîteraire tekst en me
nige later .gevonden ins<;riptie• 
getuigen van de weldaden. die 
Augustm als vredestichter 
gebracht bècft, en waarbij hij 
beschouwd wordt als de door 
de voonfenigheid geschonken 
redder, dit de door hem be
'stierde volkeren heil en vrede 
gaf, de oorlog deed eindigen 
en orde en rust bracht in de 
toenmalige benarde en ge-
tci~terde wereld. · 
Bij een nadere, psycholo
gische beschouwing van de 
grote figuur van keizer Augus• 
tus, ~-elke mede mogelijk is 
door de vele beschikbare lite
raire en monumentale bron
nen, blijkt, dat wij hier te doen 
hebben met een persoonlijk
~id of ltaraktertype. dat zich 
met bijzondere gemakkelijkmtd 
In de QHStea- m gemoeds• 
tl>Htaa.d van anderen kan ver~ 
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plaat.sen. Begiftigd met een flitsende, snelle intuïtie. ptil
de Augustus onmiddellijk zijn medemensen, veel:ijdig 
door :iijn grote ontvankelijkheid en wijd open~taande 
voor de diepere gevoelens en gedachten zijner mede
burgers. 
Augustus was van dat mensentype, dat niet eentii<!ig, 
niet radicaal, niet star-dogmatisch kan zijn. doch 
relativistisch . en veelal sceptisch. Aan dit mensen
type is een hoge plichtsbetrachting en een ~terk 
plichts~sef eigen. Bovendien zien dergtlllke mrfl.!en 

• ln de ttrste plaus cucgme, ...,., .na. aa allea va
bindt. Zij vinden daarbij het algemeen-menselijke als 
het samenbindende element en zijn door hun aard te
vens gericht op het sluiten van een compromis en op 
het maken van ee.n synthese. 

• Een dergelijke persoonlijkheid was Augustu~ Door 
de bijzondere hoedanigheden van bedoeld mm~n
type kon bij juist in zijn tijd de lang verbeide ltider 
en organisator worden, die beschikte over een bui
tengewoon organisatietalent. steeds uitkiezend de 
beste medewerkers e.n de onbruikbare elementen eli
minerend. Zijn bescheidenheid liep parallel mtt zijn 
soberheid, die weelde co onmatigheid weerde. 
Tegenover deu en andere deugden staan bij Augus
tus natuurlij.kcrwijze ook de "défauts de scs quali
tés", zoals een ~ms over<lreven VOOT%ichtighcid en 
een door meerdere schrijvers gewraakte onwaar
achtigheid. Deze onwa,lTachtigheid Is bij een karalc
tertype als hd onderhavige voor een groot deel een 
kwestie van appreciatie of. van aan te leggen maat
staf. Wat bij star en eenzijdig-dogmatisch denkende 
en handelende peuooin karakterloosheid. onwaar
achtigheid of opportunistisch transigeren heet, i~ bij 
het meri.~, als waartoe Augustus behoort. 
veelal elil nood:akelijk of nuttig compr01nis ai de 
enige te vër~:e::enlijken mogelijkheid. Hoe dit ook 
:r;ij, keizer Augus~~ heeft ook de sterke lichtzijden 
van zijn lt.araktertype getoond door een groot 
plich~~scf en een innemende ~scheidenheid. waarbij 
hem dt roem van zijn vruchtbaar werk niet naar het 
hoofd is g"stegen. 
Zo staat ons dan de grote fl1JUur van keizer Augus
tus voor ogen als die van een man, die met wijs 
beleid, bijzondere meil$enkcnnis en tact en met een 
stf'rk gevoel voor synthese de vtcdt> .aan cm in erge 
nood verkerend v.ereldrijk heeft gebracht. Zo kon 
hJj door zÏ[n Joodse tijdgenoot Philo genoemd wo,
den "de terste en grootste gemeenschappelijke 'lll'tl· 
doener" en degene die "de gt'IlleenschappeJijke kv,a
len van Grieken en Barbarm beeft gencen". Zo, 
tenslotte, •,va.s hlj niet alleen de grondlegger v.m de 
,,pax-Augusta"', maar tevtn3 degmc, dle het naar 
hem genoemde Révcil heeft ingeluid, dat lt\·t:11S 
een zedelijk en voor zijn voJk religieus Rlvefl \\as. 
Optredend In een periode van wereldhi!ton.•cbe ~
tekeni~ en draagwijdte, heeft hl] de boodschap van 
11Jn tijd. voonover dat in de rommalige omstandig
heden mogelijk w~. bi-grepen en blijft, mutatis mu
tandis, zijn ideaal van vrede. bij ui~tck ook het 
icltaal van onze huidige. zo vctwardè en gek~elde 
mensheid. 

• 
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. -~ptêÇ- . VAN WEST ••• De bekende Hoofdveldprcdiker D~. J. C. 
Koningsbergt>r, die i.v.m. dringende werk• 
zaamheden betreffende de 1eestelijke ver• 
zorging van onze militairt>n rnige wekt>n in 
ons land vertoeft, richt in nr11enstaa11de 
brief het woord tot de aan ûjn zorgrn toe
vertrouwde mannen in lndii!. 

NAAR OOST •• • 
f -r=._-z 

N amens alle veldpredikers in Indië wil 1k 
u tegen Kerstmis een brief doen toekomen, 
welke gij moet beschouwen als een teken, 

dat onze gedachten en goede wensen op deze dag 
ook naar uw persoon uitgaan, dat gij door ona 
,.gekend" wordt. 
Daaraan hebben wij immers allen b!!olloefte: ge
kend te worden, een hartelijk woord, een groet_ 
een handdruk te ontva.IJgen? Door de plotselinge 
verschijning van een bekende, verandert soms 

, ineens de eenzaamheid en stilte, waarin wij ver
zonken zijn, in gemeenschap en gezelligheid en 
na een uur voelen wij ons een ander mens. 
Want innerlijke eenzaamheid ia moeilijk, en met 
de rijkste herinneringen en beste gedachten 
kunnen wij er nauwelijks boven uit komen. Ja -, 
nu ik mij tot het schrijven van deze brief zet, 
weet ik volstrekt niet In welke· omstandigheden 
wij Kerstmis 1947 zullen beleven. 
De toekomst van een ieder onzer is verborgen 
achter een ondoorzichtig gordijn, vooral in h&t 
sol_datenleven. Ik kan echter veronderstellen, dat 
dutzenden zullen denken: Kerstmis, voor de der
de maal na de capitulatie van DtJl.tsland en Ja
pan en nog ben ik hier in dienst. 
Ja, ~e had dat gedacht? Het .is een geduchte 
tegenvaller. Ons geduld, onze volharding en 
trouw worden ernstig op de proef gesteld; ook 
bij degenen die thuis op ons wachten. Misschien 
is het voor hen nog moeilijker dan voor ons. Dut
zenden anderen zullen denken: dit is het tweede 

, 

&n kwarllcrl}• oan da ,u.i .... en 110n de no/uur 1«nlelrn, 

Kerstfeest · in de tropen, de diensttijd zit er voor 
de helft op, nu gaan we aftellen. Weer duizen
den anderen belevf:n het Kerstfeest voor de eer
ste maal in een land, waar de s!eer van Kerst
feest, ons uit het vaderland zo vértrouwd, vol
komen ontbreekt. Voor de eerste maal zullen zij 
over mooie il}Wltratie's of prentbriefkaarten 
waarop kerkjes in de sneeuw zijn afgebeeld, 
met een bleek glimlachje de schouders ophalen. 
Eén ding weet ik zeker: achter u allen ligt éen 
jaar van grote insps.nning, hetzij glj reeds lang 
hier zijt, hetzij ruim een jaar, hetzij een halt 
jaar. Ik ken uw aller bestaan voldoende om te 
weten, dat 1947 van u veel gevraagd heeft. \VU 
denlcen op deze dagen aan kameraden die geval
len zijn, die gewond of afgekeurd naar eldf:rs 
werden afgevoerd of die nu nog ergens in een 
hospitaal of rustoord vertoeven. Wij willen niet 
overdrijven, maar denl<en toch aan de woorden 
van die oude realist: bloed, zweet en tranen. 
Daarom, gezien de omstandigheden nu en hier, 
.zullen wij niet bevredigd .worden door een Kerst
feest dat alleen bestaat uit lekker eten en drin
ken, een paar geschenken en een vrolijke avond. 
W.ij vragen meer. Wij vragen iets dat on, dan 
pakt, wanneer de innerlijke gevoelens ons te 
machtig worde:n en wij beven bij het besef van 
ons "kleine-mens-zijn''. Ja dan, wanneer wij 
weten, dat het met ons "hopeloos" is ge~teld. 
Bestaat dat "iets"? Neen, ,.iets" is een ding, · 
en een ding pakt ons niet in de diepte. Een 
brlet, die ons pakt bijv., pakt on1 niet als stukje 
papier met letters, als een ding, maar omdat 
daar achter staat een iemand,, een leventl we7..en 
van vlees en bloed, een gelaat naar ons toege
wend, een mond tot ons sprekende, een hand" 
een arm na.ar ons ui,tgestrekt. Wij --i~n dat ge
laat, horen die mond, tasten die hand. Daarom 

' pakt de brief ons. En daarom gaat het op 
Keralntffl ook om "iemand", om een wezen van 
vlees en bloed. Bestaat die "iemand"? 
Ja - en dat is de blijde boodschap van deu dag! 
,,En zij baarde haren eerst.geboren zoon en wik
kelde hem in doeken en legde hem In een kribbe". 
Die "iemand" is het Kind, dat heden in het mid
delpunt staat van alle wezenlijke kerstviering 
het l<ind Jezus Christus. ' 
Herinnert giJ u dat gij "gekend" wilt wezen? 
~ t gij een groet, een hartelijk woord wilt ho• 
ren? Dat gij een gelaat wilt z.len naar u toege~ 
wend? Een band naar u uitgestrekt? Naar u, 
in uw beset van "kletne-inens-zljn ?" Naar u, 1n 
uw eenzaamheid en hopeloosheid ? 
Welnu: hier is het, allemaal! 
Dat Kind is het bewijs, dat God u kent. Niet 
u~ naa_m of uw legemummel', maar u persoon
l!Jk: Hij roept u tot Zich ,OIJ\ voor u God te zijn. 
Dat Kind la het Woord, dat God tot u spreekt, 
Hij lfl zelf• het vleesgeworden ·woord, d.w.z. in 
Hem vat Goà alles samen wat Hij door de eeuwen 
heen OlUI te zeggen heeft aan onderwijzing en 

heil; in Hem brengt God dat Woord midden Jn 
onze wereld en ons leven. 

_ Dat Kind is het gelaat dat de Heilige God naar 
ons toewendt:. en 'het verschrikt ons, die i:o 
door en door ongehoorzaam zijn, niet, maar het 
roept een glimlach te voorschijn, een glimlach 
van ernst en peinzen. 
Dat Ki~d is Gods hand, naar · ons uitgestrek\. 
Werkelijk. Immers dat Kind is de "Zoon", is Go<l 
zelf, Die Zijn Majesteit en Heerlijkheid, welke 
ons zou vernietigen, heeft afgelegd en nu in deze 
mensengestalte op aarde verschijnt, incognito, 
om bij ons te zijn, om in ons leven te staan, om 
onze schuld en last te dragen, om in onze volko
men verlorenheid te delen, en langs een lange en 
wöndere weg van lijden, kruisdragen, dood en 
opstanding ons te redden, zalig te maken. 
Om het Kind, in doeken gewonden, en ligkende 
in de kribbe, gáát het. 
Om Hem alleen. De rest is op deze dag bijzaak, 
al is het niet onbe-Jangrijk. Wij staan bij cl• 
kribbe en wijzen op het Kind en roepen: hier 13 
het, allemaal! Komt en verheugt U! W~nt God 

'nodigt u tot Zijn feest: het feest van Zijn Ge-
nade en Liefde. · 
Deze brief is slechts een herinnering aan het 
feest dat komt, een nodiging, dringend! Juist . 
1n de moeilijke gedachten van December 1947. 
Er wordt misschien nog zoveel van . ons ge
vraagd. Wij zullen nog zoveel kracht nodig heb
ben. Innerlijke kracht. 
I~ ge!oo! dat van een ware kerstviering kracht 
mtgaat, zó, dat wij met opgewektheid de nieuwe 
jaarkr\fig binnentred~n. Immers dan • weten wU 
dat God in Jezus Chnstus mèt 011.1 ia. Tot in de 
diepte en in de strijd. 
Namens alle veldpredikers wens ik u toe, dat gU 
op de ker&tdagen er innerlijk van verzekerd 
moo&1: zijn, dat God u kent en groet en aan• 
spree'§t, Uw dw. 

J. C. KONINGSBERGER, 

,.Alt er één blad {s, waarnyr wij elke week weet grijpen en dat tot aan de laat
.te lett~r word! stukgelezen, dan is het wel ,,De Zwerver", het blad, dat ons regel
matig in verbinding brengt met de kring, waarin velen van ons de beste jaren van 
hun leven hebben doorgebracht: de illegaliteit'', zo schreef ons een militair uit 
Medan. · 

Niet ~lleen u•lj zouden dat Jammer vindeh, doch, meer nog, getuige hun brieven 
onze Jongens overzee. - ' 
Temeer, waar de redactie van ons blad voornemens ls in de komende maanden bi/· 
:rondere aandacht te besteden aan de onvennljdelijk loskomende demobilisatlepro
blemen, waarvoor wtj ons de medewerking hebben verzekerd van enkele volkomen 
ter zake kundigen, zoals Prof. Dr. J. W. Duyff, Adviseur bij de Staf ván ck ra~ 
s~ecte~r-Generaal voor Land• en Zeemacht; Mr. C. Brouwer, secretarl.s der Demo
bilisatie-Raad en Lt. Drs. H. J. Hornix, verbonden aan de Wetenschappelijke Af
deling van d~ Psychologische Diensr K.L., dle vooral ook dè nadruk zullen leggen 
op de practische mogeUJkhden voor de terugbrende militairen. &n en ander 
staat o~der auspiciën_ van onze medewerker, de beroepsofficier oud-KP-er, André. 
Bovendien ~unncn wij onze lezers nog verheugen met de mededeling, dat Frits de 
Zwerver, die binnenkort als veldprediker naar Indië zal vertrekken, regelmatig 
het contact tuS$en de mannen in Indië en onze lezerskring zal onderhouden. 

In~ en. dergelijke brieven hebben ons er toe bewogen de eenmaal aangevangen 
lnd1e-ac~~ tot gratis vernndlng van wekeliJk.t 1000 exemplaren van "De 
Zwrrver naar onze Jongens in de Oost, ondanks veel kosten, te handhaven. 
Vooral de teleurstellende mededelingen betreffende het uitstel der demobilisatie 
hebben ons daartoe genoopt. 

. Ja, wij z~en zelfs nog uitbreiding aan o.oze Indische lezerskring willen geven. 
Het hgt m onze bedoeling in het komende jaar niet duizend, doch twee duizend 
exemplaren, of zo mogelijk oog meer, per week over zee te zenden. 
Dat kost echter veel geld. Zoveel, dat wij ons genoodzaakt zien een beroep op de 
medewerking van onze leurs te doen. 
De medewerking kan op "tweeërlei wijze worden verleend. Of onze abonné's nemen 
een extra abonnement voor een familielid of eeo kenol.s, die zich als militair in In• 
dl! bevindt, öf men stort een bijdrage op girorekening van "De Zwerver": 109588 
t.n.v. LO-LKP Stichting, onder vermelding: Indië-actie. 
Het zou Jammer zijn als door gebrek aan medew~rldng onze Indië-actie zou wor
den bemoe!Ujlct of zelfs zou moeten worden &topgeut. 

Mrt deze nieuwe rubrieken zal de 11antn:kke!Jjkheld van ons blad voor de m!ll
talren in Indië nog aanzienlijk worden vergroot. 
Lezers, wfj staan aan het einde van het jaar. 
~eze laatste dagen, zij roepen bij velen een drang op nog Iets te doen, iets goéds, 
Jets wat tot nu toe onbewust werd nagelaten. U kent ongetwijfeld dat gevoel. Wel
nu, geef deze keer toe aan die drang d~ met' ons mee te werken voor de jon
gens overzee, opdat onze lndili-actie niet alleen zal kunnen worden voortgezet. 
doch zelfs nog aanmerkelijk zal kunnen worden uitgebreid. 
Stort daarom nog heden Uw Kerstbijdrage. 



• 

eubrjaartbtJ, 
ag van inkeer tot 

~ onszelf. 

~ n jaar jachtte door 
OIUI leven been en het 
uitn.emendste • daar
van was voor velen 
moeite en verdriet. 
Hoeveel wensen had 
een ieder aan het be
aiin van dit jaar en 
hoeveel gingen ervan 
1n vervulling? Voor
zover de vervulling 
kwam, bleken het 
nog alecllts de bleke 
adummen onzer dro
men te zijn. 

Wij wilden hebben, 
wat wij niet bezaten 
en wat wij kregen 
hield op te behagen, 
immers er is geen 
vervulling hier op 
aarde. 

Diep 1n ons schrijn
de het heimwee naar 
leta onzegbaars, naar 
datgene wat de eerste 
mens moet hebben 
gekend, toen hij nog 
leefde 1n Gods we
reld, 1n het paradijs. 
Wt! voelden ons een
zaam, wij voelden ons 
wezen, zonder eigen 
tehuis ..... . 

• 

eze gedachten overvielen ons, 
'i'il'.\ ziende op het hiernaast afge
~ lde poortje bij de ingang van het 
Burgerweeshuis te Amsterdam. Bijna 
door niemand uit de stroom van 
voorbijgangers opgemerkt, ligt dit 
oude stukje verleden daar, drome
rig, peinzend, 1n een inham, langs 
de Kalverstraat. In de zijmuur is 
een steen aangebracht, waarin staat 
afgedrukt een gedicht van Vondel: 

• 

, 

• uts 

* 
Geen armer wee., op serde zwerft 

Dan die der W eezen Vader derft. 

Der W ee:ien y ader derft h(j niet, 

Die W ee:ien troost In hser verdrld, 

Dies sis Uw ool}tn op ons neer, 

Ons sller Vader troost U weêr. 

* 

~ ,n dit gedicht wijst de grote dich
~ ter ons 1n eenvoudige bewoordin

gen de weg, waarlangs weer iets kan 
worden teruggevonden v~ dat diepe 
geluk, waarnaar de mens, de eeuwen 
door, zal blijven reiken. Dat geluk, 
dat een ieder deelachtig zal worden, 
die ernst maakt met Christus' ge

bod: Hebt God lief boven alles en 
Uw naaste als U zelven. 

... 
• 

c9ubrjaaua\Jonb. 

1 et oude gin&' 
1t:; voorbij, het nieu

e treedt ons tege
moet. 
Vragen storljltm op 
ons af, ze beklemmen 
ons, maar wij weten 
het antwoord niet. 
En op de bodem van 
elke vraag groeit 
het vurige verlangen 
naar stilheid, naar 
gerustheid, naar vre
de 1n en buiten ons, 
kortom naar het ge
luk. 
Zal het dit jaar tot 
ons komen? 
Zullen wij het dit jaar 
grijpen? 
Neen, als ge denkt de 
vervulling van Uw 
wensen te verkrijgen, 
want aan het begeren 
komt nimmer een 
einde. 
Neen, als ge op aarde 
zult zwerven, als een 
die der wezen Vader 
derft. 
Ja, als ge ernst maakt 
met het gebod der 
liefde. 
Ja, als ge kunt in
stemmen met de oud
Engelse kerkzang, zo 
gevoelig door F . L. 
Smelik vertaald: 

0 God, die droeg ons 
voorgeslacht ID 
tegenspoed en kruis, 
Wees ons een gids 1n 
storm en nacht en 
eeuwig ons tehu18I 
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* IfET VERZET IN DE LITERÄTUUR * 

~ dens de bezetting deden de wildste geruchten over de "onder-
1 grondse" bij het Nederlandse volk de ronde. De fantasie, sterk 

g>19prikkeld door het geheimzinnige en de romantiek, bracht steeda 
aterker verhalen voort. De onbekende bezorger van de bonkaart, het meisje, 
dat elke avond "Trouw" of "Het Parool" in de bus stopte, de man, die 
een distributiekantoor overviel of een spoorlijn opblies, zij waren voor de 
doorsnee-Nederlander onwezenlijke schimmen, mysterieuzè figuren, aan 
wie al het menselijke vreemd was. De voorstelling, die men zich maakte 
van hun heroïsche strijd, deed hen uitgroeien boven de normale proporties. 
Is het wonder, dat na de bevrijding de verwachtingen hoog gespannen 
waren. Nu zou de zo lang op de proef gestelde nieuwsgierigheid bevredigd 
worden; men zou het fantoom "ondergrondse", dat de mof een eeuwige 
onrust bezorgde, leren kennen. 

___ .,. _______ 4---------------.... --4--·--. 
heeft ons zo gegrepen, dat wij aan het lezen ervan meer dan een dank
bare herinnering bewaren. Die van ons, Bezet Gebied, Keizersgracht 76S 
noch Het Leger der Schaduwen, De Rode Aarde of De Vliegenvanger heb
ben onze verwachtingen volkomen vervuld, hoewel met name Keizers-
gracht 763, Die van ons en De Vliegenvanger ver uitsteken boven het 
gemiddelde. 
Waar wij op wachten -.en ons geduld zal in dit opzicht misschien nog 
jaren en jaren op de proef worden gesteld - is het boek, waarvan iedere 
verzetsman kan zeggen: dit is het, hierbij voel ik me "thuis", dit ia dd 
mens als verzetter en niet omgekeerd! De eeuwig-strijdende en altijd weer 
falende, die gedreven door welke principes ook, gedragen door een branden
de llefde, boven zichzelf uitgroeit en machten overwint, die vele malen 
sterker zijn dan hijzelf. Geen staalharde, heroïsche figuur, maar een mens, 

Aan de andere kant ontstond in de bezetting 
door verschillende oorzaken een sterk ver
hoogde vriag naar lectuur, waartegenover 
een sterk verlaagd aanbod stond. Daar komt 
nog bij, dat het aangebodene de Duitse cen
suur was gepasseerd, welke onstandigheid 
de kwaliteit nu niet bepaald verhoogde. 

---------------------- de meest volmaakte tragedie van zijn tijd, 

De voorwaarden om elke op het verzet be
trekking hebbende uitgave bij voorbaat ver
koopbaar te maken, waren in de eerste tijd 
na de bevrijding dus wel uiterst gunstig. Men 
wilde zijn leeshonger stillen en men wenste 
te worden ingelicht over het werk van de 
"ondergrondse". Het lezen van een boek over 
het verzet bevredigde tegelijk beide verlan
gens. Met opzet spreken wij hier over een 
boek, vèrzetsproza dus en niet over verzets
poëzie. De behandeling hiervan ligt ·op een 
ander terrein. Poëzie toch is een in enkele 
woorden rhythmisch omgezette gedachte of be

b € kon1n 4 1n spRak 
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Wij zijn· in verschillend opzicht andere mensen ge
worden, het leven stelt ook andere eisen dan voor
heen. 
Landgenoten! Gemeenschappelijk lijden heeft u 
hecht aaneengesmeed, als waart gij leden van één 
groot gezin. 
Dit heeft u geleerd elkander vast te houden in on
derlinge hulpvaardigheid en naastenliefde, welke het 
daadwerkelijk nakomen is van de liefde, door Chris
tus ons geleerd. 
Dat is schoon en veelbelovend voor de toekomst. --- -·---------

uit welke tragedie echter een glorie bloeit, 
die zich scherper zal aftekenen, naarmate 
wij meer de menselijke kleinheid en lage ver
langens zullen durven zien. 
Bijna alles, wat wij aan verzetsproza op de 
leestafel hebben gezien beschreef ons - en 
wij herhalen hier even de woorden van daar~ 
even - dè mens in het verzet. En als het gaat 
om geschiedbeschrijving zonder meer, kun
nen wij daar tot op zekere hoogte mee ac
coord gaan, maar het boek, dat het verzet 
in de mens geeft, er dus van uit gaat, dat 
zonder de Nederlandse boer, de Nederlandse 
arbeider, de Nederlandse .intellectueel geen 
verzet mogelijk was, dat boek zal nog ge
schreven moeten worden. Zeker, enkelen :leb· 
ben een poging gedaan, maar daarbij is het 
gebleven en het feit, dat hun werk in deze 
de moeite van het lezen zeer zeker nog waard 

levenis, wat de schepper daarvan weinig, in ieder geval slechts voor betrek
kelijk korte tijd concentratie heeft gekost. Zij zou door haar sterk be
knopte en voor lang niet iedereen leesbare vorm niet in staat zijn de nauw
keurige- en uitgebreide beschrijvingen eisende lezer behoorlijk in te lichten. 
Kort na de bevrijding was het dus' zó, dat· de vraag naar verzetsproza 
groot was. Daartegenover stonden onze schrijvers en zij, die het dachten 
te worden. Een stroom van boeken overspoelde de markt. We noemen de 
beschrijvingen van het verzet in een bepaalde plaats of streek, waarvan 
de uitgaven varieerden tussen simpele brochures en dikke, van foto's voor
ziene boeken. 

Is, is voor een belangrijk deel te danken aan het talent en de r~utine van 
de schrijvers, wier naam er reeds borg voor stond, dat zij in staa.t zouden 
zijn van deze interessante stof iets goed leesbaars te maken. 

Enkele bekende werken van d.it soort zijn b.v . .,Verzet in en om Dordt'' en 
"Ik draag U op", de BS-geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe. Dan 
ztjn er de boeken, die bepaalde acties of het werk van een zekere groep 
tot onderwerp hebben: .,Zes vrienden komen hedenavond", het crossings
en inlichtingenwerk gedurende de laatste oorlogswinter; ,,Bevrijding", de 
overval op het Huis van Bewaring te Leeuwarden en "Albrecht meldt 
zich", behandelend het spionnage,. en inlichtingenwerk van de Albrecht
groep. En zo kunnen we voortgaan: biografieën"van gevallenen: Ds. D. A. 
van de Bosch, Gerrit-Jan van der Veen, Ds B. J. Ader, Prof. Titus Brands
ma; romans: ,.pïe van ons", .,Bezet. Gebied", ,,Nog ligt de wereld open" 
enz. enz. 
Er zou van alles, wat op dit gebied verschenen is, een behoorlijke biblio
theek te vormen zijn, behoorlijk, d.w.z. wat betreft de kwantiteit. Nu, twee 
en een half jaar na de bevrijding, nu de ergste leeshonger gestild is en 
het lezend pubµek weer wat kieskeuriger is geworden, nu de belangstel
ling voor het verzet en h~ verzetsproza is verflauwd, doet zich de vraag 
voor, of wij ons;nogen wai;en aan een beschouwing van· de kwaliteit. En 
àls wij ons een oordeel aanmatigen, mogen we dan algemene maatstav~n 
aanleggen of moeten we hierbij rekening houden met bepaalde omstandig
heden? Vragen, die het op de juiste waarde schatten· van het ·tot heden 
uitgegeven verzetsproza tot een netelige kwestie maken. Veel schrijvers 
kennen het werk niet persoonlijk, hebben geen eigen ervaring, terwijl zij, 
die deze ervaring wèl hebben, niet kunnen schrijven, een enkele uitzon
dering daargelaten. Daarenboven is een periode van twee en een half jaar 
te kort om zich te kunnen losmaken van de détails en de bijkomstigh~den. 
Dit geldt zowel voor de schrijver, die zich licht verliest in de beschrijving 
van sterk persoonlijke indrukken - voor hèm natuurlijk het belangrijkst 
- als voor de critische lezer, die er op uit zal zijn het gebodene aan zijn 
eigen belevenissen te toetsen en het boek om elke vermeende onjuistheid, 
hoe klein ook, zal veroordelen. 
Wat de zuiver historische werken betreft is dit natuurlijk enigszins anders. 
De beschrijving van vijf jaren verzet eist lange tijd van studie en voor
bereiding, wil men tenminste wetenschappelijk verantwoord werk leveren. 
De overal in den lande verschenen boeken en boekjes, die de geschiedenis 
van een bepaalde streek beschrijven, zijn alleen maar van belang voor de 
bewoners van die streek en geven zeker geen indruk van Het Verzet. Tien
tallen mensen hebben reeds bijna twee jaren gewerkt aan een Gedepkboek 
van de LO en de LKP en hun werk is nög niet klaar. Maar zelfs deze 
serieuze voorbereiding geeft nog niet de garantie, dat het resultaat in ver
houding zal staan tot de verrichte arbeid. Het is de bedoeling, in dit Ge
denkboek de geschiedenis en de werkzaamheden van twee der grootste ver
zetsorganisaties te behandelen. Of deze opzet zal slagen, moet de toe
komst leren. 
De vraag is nu: Kunnen wij zeggen, dat het boek, het "Im Westen nichts 
Neues" van het verzet, in de afgelopen jaren is verschenen? Met volle 
waardering voor al het goede, dat is geboden, en zonder de grote waarde 
van sommige boeken te miskennen, kunnen wij deze vraag toch beantwoor
den met: Neen! Geen boek over het verzet in Nederland of daarbuiten 

' . 

Wij zijn dankbaar voor al het goede en goedbedoelde, wat ons op h~ 
gebied van verzetsproza is geschonken; tevreden zijn wij niet. Moge de be
langstelling voor dit soort boeken sterk verflauwd zijn, ~or een werkelijk 
goede verzetsroman, waarJn de warmte . en de ontroering van het mede
l;)elevea trilt, een roman, die geschreven is "van binnenuit", blijft een 
plaats gereserveerd. 
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W ~t moet ik er eigen
lijk anders boven zet
ten, nu ik op Kerst• 

avond even bij • U mag 
binnen komen? Neen, het js 
heus niet, omdat er tegen· 

• 

woordig "pastoor" voor mijn naam gedrukt staat en 
het is zelfs niet, omdat ik katholiek ben. 
Odt, v.at pr«teo -we daar nog over? We k~neo 
rlkaar zo onderhand wel - en als vrie.Dd ga ik e1?n 
Kerstgroet brengen bij vriended. Bij de vele bekenden 
CJ1 de nog meer onbekenden. De mensen van mijn 
eigen richting en de velen, die er anders over 
denken. 

•.,Er anders over denken" - in veel opzichten, maar 
die elkaar tóch wisten te vinden en elkaar moesteo 
vinden - en die, w.it wel 'het aUervoornaams~ is, 
-elkaar terug :;uilen vinden op Kerstdag, elk jaar weer 
opnieuw, hoever de noodza~Ujke gang van het 
Jt,ven hen ook uit elkaar mag getrokken hebben. Op 
Ker$Ulag vinden ze elkaar weer en rood het Ker:.t
lcind bestaan er geen verschillen. Toen niet en nu 
niet. De koningen waren er en knielden naast de 
huders. Allemaal rond die Ene. Of denkt U op. 
deze Kerstavond met. een zekere weemoed aan Uw 
jongen en misschien wel aan Uw meisje, die hun taak 
duizea.d.en kûoruet<?rs van hlr:r in Indonesië vervul
len? Ik kan het begrijpeá. U hebt.een moederhart en 
als Vader blijf ~ bezorgd ook over die jongen van 
je met zijn 20-22 jaar - maar rond de Kerstkribbe 
'z.aten •. de herders uit de velden" met de Wijzen uit 
het \'erre Oosten. Op Kerstmis vallen - ondanks da't 
begrijpelijke weemoedige gevoel van binnen -- alle 
afi.tanden weg en zijn we weer bij elkaar. Zelfs de 
grens tussen leven en dood vervaagt een ogenblik 
fll door het scMmer van het hiernamaals tredco zij, die 
oos voorgingen naar God, nader, ~ %icb met ons 
te verenigen rond dit nieuwe uven. 
Wat u een Kerstfeest toch goed. Niet om het bij
komstige, maar om het wezenlijke. Om dat éne, waar• 
door Kerstmis juist Kerstmis· is. Och. ik zal vanavond 
geen mens lastig vallen, omdat hij het nodig gevonden 
beeft. dat ,.geheimzinnige", dat hem op een Kerstdag 
overvalt, .en waarmee hij misschien niet goed raad 
-r wist. naar buit= te accentuëren in het prettig 
--.doendt deruieogroeo en in eeo &temmingsvol rood 
adlemerlicht. Misschien is zoiets nog wel goed, om ons 
de overgang gemakkdijker te maken van die ootzag
:ogelijke oarust van het leven. waarin we dagelijks 
randgem.aald worden. naar de serene rllSt en de 
absolute zekerheiqf wa.irtegenover we op een Kerst• 
dag geplaatst worden: de rust en de zekerheid van 
ten God, Die ons mensen niet vergat en niet vergetm 
lon, omdat Zijn Wnen Liefde is. Liefde, v,elke niet 
vraagt, maar enkel brengt en geeft. Neen, op Kerst
dag ga ik daar niet over twisten; en trouwens wie 

• zal ons zeggen, of het misschien nog niet betekenis-1 
vol is - zoiets van: .,we deden het ondaaks ons zelf" 
- dat we het altijd-levende dennengroen en hel rode 
licht te hulp hebben geroepen, nu een nieuw Leven 
onder ons is geboren en een groot Licht over de 
wereld Is opgegaan. zoals St. Johannes dat schrijft in 
zijn evangelie: .. In wat bestond, was Hij het leven" en 
.,Het waarachtige Licht, dat alle ru~nsen verlicht, 
kwam in de wereld, was in de wereld". 
Menselijk gesproken, noemen we de Kerstmis van dit 
Jaar heel wat beter dan die Kerstdagen van enkele 
jaren geleden. Er is weer wat. Ja, het ligt zo voor 
de hand, dat juist op een avond als deze onze ge
dachten de weg terug gaan naar '-H, '43. '42. Naar 
die donkere dagen, toen het maar niet llcht worden 
wou. Naar die angst en die pijn. Naar al dat onhei-

WilJJ zekere belofte; welke ons 
eens in die eerste Kerst• 
nacht werd toegezongen: 

IE~ 
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lige, dat juist in die Heilige Nacht zo vloekte. Naar 
dat onmen.selijke, dat nooit dieper soeed in ons hart. 
dan tQeD we, gelijk ieder Jaar van ons leven. gebo
gen stonden over het mysterie van de menswording 
van God. 
Moeders, vrouwen, zwaar-geslagenen - in mijn hart 
noem lk U altijd "heldinnen", maar op papier staat 
dat zo onwaar - doe ik U pijn, als ik juist bij mijn 
Kerstbezoek weer herinner aan die jaren, aan die 
dageo1 welke zo oónoemlijk zwaar waren voor U? 
Haal ik oude wonden weer open, waarover de altijd 
geduldige tijd :zijn balsem reeds had gestreken? Zo 
bedoel ik het niet - ~en. en zo voelt gij het ook niet. 
Ik weet dat. Ik weet zelfs nog meer. Als er voor 
iemand het Kerstgebeuren vol betekenis was en is 
- "Lo; ••n iemand de herinnerirtg aan de donkere 
Kerstdagen van de voorbije jaren kracht en sterkte 
kan geven ... dan is het voor en aan U. Want het 
Licht groeit in sterkte naarmate het duister donker
der is, waarin wij verkuen - en ht't Leven wordt 
rijker naarmate we de dood dichterbij hebben ge
voeld. 
In het mysterie van de Kerstnacht - in dat ondeel
bare ogenblik van de eeuwengeschiedenis, toen vol• 
gens de psalmen "de rechtvaardigheid en de vrede 
elkander ontmoetten" - iD dat gezegende moment, 
toen de God van liefde aan een wereld vol haat 
kwam leren, dat er voor alles een oplossing is -
werd voor alle tijden bewezen, dat geen mensenleed, 
geen mensenangst, geen mensenstrijd en ·zelfs geen 
mensendood zonder betekenis zou zijn. In die kribbe 
van Bethlehem met dat God-menselijke Kind werd 
het, voor geCB mensen-verstand ooit uit te denken, 
antwoord gegeven op alle tegenslage11, alle vecdr.iet, 
alle mi..Ju.kking. alle ontgoocheling. alle onrecht, welke 
eeo mens treffen kan. In die allererbarmelijkste om• 
geving van ijskoude stal. wat stro en de ruwe hard~ 
heid van een voerbak voor dieren, legde God de 
oplossing van a11es wat een mens kan gebeuren. Een 
oploss.ing, welke ni,jsschien niet altijd klopt met onze 
kll"in-mensdljke begrippen. Een oplossing. welke mo
,gelijk zelfs een uitdaging kan betekenen aan een 
mensenverstand, dat met vertoon van veel wijsheid 
In çigen overschatting Is_ vastgelopen. Maar een op• 
lossing, welke een mensen-leven -mogelijk maakt. 
Versti me goed: de Kribbe van Kustmis is gttn 
ontkenning van al het menselijke. In te.gendeel, ook 
nà Kerstmis blijft pijn. pijn - en aogst blijft angst. 
Ook na die eerste Kerstnacht :zouden er tranen ge• 
schreid worden, om wat ééos was en nu niet meer 
Is - zou de bitterheid geproefd worden van alle 
onrecht, van dat ellebogen-werk. van die scheve 
praktijken - zou er geleden worden onder valse ver
dachtmakutgen en de al te scherpe opmerkingen. 
Maar we zouden er niet meer hulpeloos tegenover 
staan als geslagen mensen. En door onze tranen en 
ons leed en onze ontgoocheling heen zouden we al
tijd weer dat onnoembare geluk ontwaren van de 
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dat er vrede zou zijn -
dat er een hemel- en- een 
hartenvrede op aarde zou 

:zijn voor allen, die van goede wil waren, 
O. ik besef .goed, dat er zullen zijn, die hiervoor de 
schouders zullen ophalen - die nooit de.:e Kerst
zekerheid hebben gekend -- die misschien iets zullen 
mompelen van: ,.een schone legende". Ik besef goed, 
dat ik met dit alles te zeggen "t\'t'e?' rakelings ~a 
langs de altijd nog bestreden ach~rgrond van ons 
verzet m de vraag, of we achteraf alles nlet mooier 
hebben voorgesteld dan bet eens was. Maar v,at doet 
dat alles er toe voor ons, die ~-eten en ~ven? \Vat 
doet het er toe voor ons, die on::e manneA en vrou
wen de dood hebben zien .i.ogaan met die absolute 
zekerheid van een mens, die weet, dat het goed i~ 
geweest en dat zijn leven niet tevergeefs werd yc
leefd? Wat doet het er toe voor ons. die achteraf 
ons alleen maar kunnen verwonderen o~r de moed 
en de durf, over ·de algehele zelf-..,-egdjfering, v.~lke 
in die voorbije jaren ons leven ::o goed en ::o lllOOi 
hebben gemaakt? Wat doet het er toe VOOI' ons. die 
na allei; ook in dit heden nog weten, dat ondank.~ alle 
mislukking de strijd niet tevergeefs is "geweest? Noch . 
voor ons zelf. noch voor de anderen. 
Ja - niet tevergeefs is geweest! 
Ik moet dit herhalen op deze Kerstdag. Ik moet dit 
herhalen juist op dae Kerstdag. bij dit Kerstkind, 
omdat hier. omdat bij Hem de opl0t.sing ligt. Ook 
voor nu. Ook voor ons, die o\•ttleefden. Ook voor 
de ont.51oochelden, die in een dooker ogenblik ,,:d 
eens kunnen verlangen, dat zij met de ontelbare an
deren als naamloze "in het leger der naamlozen" ten 
onder waren gegaan. Ook voor baar, die het zwaar
ste kregen te dragen en die, alleen achtergebleven, zo 
dikwijls het gevoel hebben, dat de oude vrienden 
haar hebben vergeten. Ik moet dat herhalen, omdat 
er voor al onze pijn, al onze ontgoocheling, el eoze 
bitterht"id, BI onze verlatenheid en alleen-zijn geen 
aodere oj,lo~g i~ da.11 bij Hem, 

Die een hulpel00$ Kind werd, om OM tt sterken, 
Die elleftde en verdriet koos, m ons gelukkig te 
maken, 
Die naar de donkere aarde kwam, om ons het Licht 
te brengen, 
Die zijn goddelijke luL~ter verborg, om ons leven 
te verrijken. 

• Die klein werd, om ons de 'Wllte grootheid te lrren, 
Die eed stal koos als woonplaats, opdat ,,.,;J .llen 
zouden durven komen. 

En als een mens dat weet en dat beseft, dan kan 
er veel gebeuren - dan kan hij alle moed al hebhn 
op~=n - dan kan hii ~t v-erl>i~rltl(I denk-en 
aan alles wat reeds passeerde en wat bij nog dagc
lij.lcs rond zich ziet gebeuren - dan kan hij mogelijk 
twijfelen IWl d.e goedheid. van wat hlj deed en ris• 
k4:erde; maar in zijn hart zal er stilte komen en rust 
- Iets van een Kerst-vrede - en mogelijk na dagim, 
na maanden van afgekcerdheid, van twijfel. van op
i;tartd, zal hij het hoofd buigen voor dit oobegrijpe
lijke mysterie van Gods goedheid: dat Gods Zoon 
mens werd voor ons, omdat Hij van ons hield, omdat 

0 
Hij zo :tielsveel van ons hield - en misschien stame
lend, maar met innige overtuiging zal hij hét de 
herders nazeggen op deze Kerstdag vao 1947: 

,.Komt laten wij aanbidden,_den Heer:· 

Rotterdam 19i7. ,,VICTOR''. 

dat del.e levensstijl de weg opent 
.na.ar de vrede en rast TUI het l:mrt. 
Ee11 jáa.rwisseling brengt bezinning 
mee. Vergeet bij alle critiek op wat 
anderf>n dede11, vooral niet Uw eigen 
schuld als 't ging om Uw fa!én. 

W eet U nog hoe optimistisch U in 
1945 was? Daar is niet veel meer 
van over, wel? Och, er was een on• 
gezond optimisme. Sommigen ver
wachtten met de bevrijding een 
ideale wereld, een volmaakte rechts
bedeling, zowel in een herstel van 
onrecht als in een bestraffing van • 
de kwaden. Maar over dit ijdel geloof 
wil ik niet spreken. 
Er was een ander optimisme. Men 
ve-rwachtte begrip tussen mensen, 
tussen partijen en tussen landen. 
Nimmer is zo snel aan dergelijke 
verwachtingen de bodem ingeslagen. 
Wij zitten in het slob met ons op
timisme en er schijnt geen voor- of 
achteruit meer mogelijk. Met grim
mige vastberadenheid bereidt de we
reld zich voor op een nieuw conflict, 
op een volgende explosie van haat. 
En, dat ruim twee jaar na de vorige 
ramp. 
Er Zijn blinden, die dit niet zien, er 
zijn lafaards, die dit niet willen zien 
en er zijn bezorgden, die dit alleen 
zien. 
Er zijn blinden, die zeggen: Laten we 
eten en drinken en vrolijk zijn, want 
morgen sterven wij, maar hun ziel 
lijdt er schade door. 

We moeten ons immers geestelijk 
voocberriden op alle gebeurtenissen, 
ook op de mogelijkheid, dat men op
nieuw onze vrijheid zou roven en 
ons een dwangstaat op zou dringen ? 
Ja, dat wel, maar daarom behoeven 
we nog geen bezorgden te zijn, want 
bezorgdheid legt een ban op het 
leven, rooft ons de vreugde en ver
lamt de kracht. Niemand is in staat 
te zeggen, wat in het komende jaar 
zal gebeuren. Van niemand kan ook 
gevraagd worden ons dit te voor
spellen. Ja, sterker nog, wij zijn 
juist in onze situatie verplicht om 
de koffiedik, koffiedik te laten, op
dat door de vrees voor, door het 
denken aan en door het spreken van 
oorlog en bezetting, . het proces niet 
in die richting zou verhaast worden. 
Mnar wat dan wel? 

Het tempo van onze tijd heeft bezit 
genomen van de meesten onzer. We 
jagen door de dag heen, altijd ln 
spanning om wat komen zal, altijd 
bezorgd om de toekomst. Zo dreigt 
de onrust ons leven te verteren. 
Maar er is een wijze van leven, die 
sterker en rustiger maakt, die ons 
beter klaarmaakt voor wat komen 
zal. 
Idealen, wensen en zorgen geraken 

1 op de achtergrond als men het leven 
als een opdracht gaat zien, me in 
g-ehoorza.amheld vervuld moet wor· 
den. Zo was ·t imJllers 1n de bezet
tingstijd ook? Wie kon er in de toe
komst zien in 't verzet? Nodig was 
en gedean werd, wat de dag zelf aan 
problemen meebracht; overdacht 
werd, v:al de, naaste toekomst ona 
aan problemen zou kunnen voorleg
gen. Al 't overige was inuners bij· 
zaak, zeker dat, waarop wijzelf geen 
invloed konden uitoefenen. 

De jaarwisseling doet ook plannen 
rijpen, Dat fs gez.ond, maar het 
.zwaartepunt mag daar toch niet ttg
gen. Wat wordt van ons verwacht? 
Deze vraag moet het centrum van 
ons denken zijn. 
Ik kan daarvan geen opsomming 
geven, dat is trouwens zeer lnOivi
dueel omlijnd. 
Laat ik vrij willekeurig twee facetten 
van onze opdracht voor het volgend 
ja.ar aanduiden; facetten, die in dat 
opzicht niet willekeurig tjjn, omdat zij 
bij onze lezerskring in het middelpant 
der belangstellÏ!lg moeten staan. 
Wij hebben de vrijheid herwonnen en 
we moeten zo vervuld zijn van dit 
bezit, dat atteen in staat stelt om 

• verantwoordeliJ'kheid te dra~n, dat 
wij bereid Zijn ~dere aanval erop 
te pareren. 
En verder: Wij hebben een ereplicht 
tegenover hen, die slachtoffers wer
den van het verzet. Niemand ont
trekke zich daaraan. Met al onze 
krachten moeten we de Stichting 
1940-'45 steunen. Wie er zich aan 
geeft. zal bemerken, dat hij 'in die 
arbeid ttlf rijker wordt. 

Er zijn lafaards, die zeggen: Vrede, , 
vrede, maar er is geen vrede. 
Moeten wij dan bezorgden worden, 
wier hart vervuld is van wat zo 
dreigend nadert? -

Zijn we niet een beetje verleerd de 
dag te plukken, zoals God ons die 
geeft? Het is een levenskunst en 
waarlijk geen onchristelijke om heel 
bewust het reven van iedere dag te 
genieten, zoals het tot ons komt en 
om onze zorgen tot de orde van de 
dag te bepalen. 

• 

Niet wat wij wensen, maar wat ons 
opgedrongen wordt, niet wat we voor 
de toekomst vrezen, maar wat van
daag op onze weg komt, moet ons 
bezig houden. En altijd weer blijkt. B.v. R. 

' 
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Hierbij geven wij een korte episode weer uit 
het leven van een aantal Joodse 01'derduikei-s, 
die zich maandenlang schuil hielden in een 
zelf gebouwde h11t midden in de uitgestrekte 
bossen in de omgeving van Emwn- De gege
vens voor dit verhaal werden ontleend aan 
een door een der onderduikeu bijgehouden 
dagboek. 

Roerloos lagen de uitgestrekte bossen te dromen 
ondtt de blank-besterde maanhemel van een klare 
Decembernacht. 
Stil~an had zich des middags de zuiverende sneeuw 
ge-legd over het ingetogen Ott.ats.e landschap: d2 om• 
geploegde, bonkige akkers, de verspreide. wegge• 
c;lol<eu hoeven en de shape-rlg fhlistPrende denne• 
bomen. 
De wereld scheen deze nacht van em smettl:loze 
goedheid en van een oneindige schoonheid; zo goed 
en zo schoon, dat het Luc was, alsof hij. ondergedo
ken zoon van het oude volk. in sprakeloze bewon• 
derîng gezeten op een omgevallen boom voor zijn 
boshut, voor een ogenblik was opgeheven uit de 
wrede, weerzinwekkende wereld van het jaar 1942. 
Hd was alsof hij was opgetrokken in Jotaal andere, 

maanden slechts. Toen werden ze begin December 
ontdekt door een tweetal controleurs. De controleurs 
hadden niets gezegd, waren verder gegaan maar het 
gevaar hing In de lucht. Zij hadden diezelfde avond 
nog aUes opgebroken en de inventaris verstopt. 
Slechts het beddegoed en enkele kleinigheden hadden 
ze op de rug genomen. Zo waren ze op we.g gegaan, 
het onbestemde tegemoet. Vier vrouwen, vier man• 
nen en een kind. Ze waren er niet in gèslaagd voor 
de nacht een onderkomen te vinden. Moe, koud, ver
teerd door angst en verdriet, hadden ze tenslotte 
beschutting .gezocht in een denoebos. Donker was het 
geweest en de kleren waren opengescheurd aan de 
spit.se, sterke takken van bomen. De handen waren 
gaan bloeden van het schaven htngs het knoestige 
hout. Een der vrouwen had gehuild. moedeloos en 
ingehouden-stil en alles was zo onzegbaar trooste• 
loos geweest. Van slapen was niets gekomen en elke 
minuut hadden. ze haast de eeuwigheid., in moeten 
sleuren. Eindelijk was de dag gekomen, schuchter ea 
met veel vragen. De omgeving werd verkend en ze • 
hadden besloten "hun tenten" op te slaan in dit bos. 
Het had een onbegonnen werk geleken maar niette
min waren de mannen begonnen met hun messen een 
aantal bomen te rooien om een plek vrij te maken, 

waar een flinke plaggen-
hut zou kWlllen wgrden 
gebouwd. 
Rusteloos hadden ze door• 
gezwoegd. De ene boom 
viel n,_. de andere; brrwijl 
de vrouwen ze weg sleep· 
ten. 
Bek-af waren ze des 
avonds .g~weest, hun licha• 
men gesloopt door het on
gewoon zware werk. Ge
lukkig had Zefat hun voor 
de nacht nog een onder• 
dak kunnen bieden in af
wachting van het gerttd
komen van de hut. Vier, 
vijf dagen waren ze bezig 
geweest, toen hadden ze 
een dak boven hun hoofd. 
De handen zaten vol bla.
ren, de ruggen dreigden te 
breken als te strak ge• 
spannen bogen en dood
moe hadden ze staan tril
len op hun benen, maat 
ze hadden het 'm gelapt. 
Een oppervlakte van acht 
mirter lang, Vier met"' 
breed en an~rhalve me
ter diep was uitgegraven. 
Verder was het een kwes
tie van inrichting en ca• 
mouflage geweest. 
Hoe hadden ze op vijl 
December samen met huu 
verzorgers Sint Nicolaas 
gevierd. Het kacheltje had 
rood gloeiend gestaan, de 
carbidlamp verspreidde ~Il 

gezellig licht en • het vers 
gekapte dennenhout had zo • Van hun gelaat spreekt de spanning...... prikkelend gegeurd. 
26 December 1942. Kerst
mis over een ontredderde 
wereld. Er is geen wel-, 

zuiverder sferen, waarin de relatie met de oude, voor 
de Joden beangstigende wereld slechts alleen nog 
hestond in zijn heldere 'maar pijnlijke herinnering. 
Onwillekeurig schoven weer de beelden van gebeur• 
tenissen uit het laatste jaar aan :tijn oog voorbij, als 
zo vaak in stille, maanlîchte nachten, wanneer de 
bé-nauwende bekrompenheid van zijn duikhut hem had 
uityedreven naar de t:roostendè ruimten der wijde 
luchten boven het bos. 
Die zomeravond van Augustus 1942 toen bij na lang 
dralen uitvoering had gegeven aan :i;ijn besluit om 
huis en haard te verlaten in ruil voor een duikplaats, 
aangeboden door illegaal werkende vrienden. Hij was 
gebracht naar Zefat, iemand, die zijn hoenderpark 
beschikbaar stelde voor een ieder, dle vervolgd werd. 
Geïnstalleerd in een kippenhok. kookte- hij zijn eigea 
potje m hielp overdag op het land. 
Toen die tweede Octoberavond. Die noodlotsavond. 
wie zou die ooit kannen vergeten? De avond, waarop 
mensen, Joden, grijs gewordm op Emmen's oude 
grond, ouis en bof moesten verlaten, van elkaar wer
den gescheurd en Wl!er bijeen gedreven óm tenslotte 
als een kudde opgejaagde beesten In de gereed staan• 
de veev.,agens te worden getrapt. Hij beeft h.?t niet 
gezien, maar hij weet het:' o. hij weet het allemaal, 
maar hfJ wil er niet verder aan dtrnken nu. Die avond 
bad weer zes vluchtelingen aangebracht en Zefat 
nam ook hen met liefde op. Een groter kippenhok 
was als woonruimte ingericht. Wijds uitgedrukt kwa
men er slaapkamers, een eetkamer, wasgelegenheid, 
Ja, zelfs een goede verlichting en verwarming oot• 
braken niet. Hoe gezellig was het daar dikwijls ge• 
weest. samen om het genoeglijk snorrende kacheltje, 
genJetend van zacht gespeelde radiomuziek en een 
pijp tabak. Niet lang had het daar geduurd. Enkele 

behagen in de mens, er is 
slechts angst. an. durende, gruwzame angst. Vooral 
in de harten van de boshutbewoners. Hoe hadden ze 
gehoopt dat de vrede, de zo yurig begeerde vrede 
nog dit jaar zou komen, doch het mocht niet zo zijn. 
Overigens is er wel de sfeer van Kerstmis m .en om 
de boshut. Duizenden dennebomen met hun besneeuw
de kruinen zorgen ervoor. De bewoners' zijn druk in 
de weer voor het bezoek dat vandaag zal komen, 
enkele vrienden uit de vrije wereld. De vrouwen 
staan zich buiten in de meeuw te wassen. 
Plotseling rennen ze naar binnen. ..Een hond in het 
bos, vlak bij ons". Een kort blaffen bewijst de waar• 
heid van hun woorden. Zenuwachtig vertellen i:e bun• 
bevindingen. Ook stemmen hebben ~ op kortl!' . af• 
stand van hun woonstee vernomen. Een bang voor• 
gevoel maakt zich van allen meester. Zou ook deze 
met :i:o ontzaglijk veel zorg en moeite opgebouwde 
schuilplaats worden ontdekt. Zouden ze straks moe
ten vluchten, overal heen? De mannen proberen de • 
angstige vrouwen gerust te stellen, maar het gaat 
hun slecht af. 
Toch schijnen ze gelijk te krijgen. Een uur van span• 
ning verloopt en de luisterposten, die zijn uitge:-et 
melden alles in orde. 
Maar dan ineens is het er weer. Een hond blaft vlak
bij, lang en wild. Er kraken takken en iemand roept 
luid bevelen tegen het. door de hutbewoners harts• 
tochtel!jk verwenste beest. 
Drie jonge, krachtig gebouw.de kerels komen uit het 
struikgewas naar voren. Van hun gelaat spreekt de 
spanning even als van de gezichten der bosbewo
ners. De voorste, een Jongeman van ongeveer 2S 
Jaar overziet de situatie en begrijpt .... . . 
"Kom hier, Prins, koest, ga liggen," dit tegen de 
hond en dan tegen de onderduikers: .. Hoe l.s het mo--

• 

gelijk, dat had ik niet gedacht. Het spijt me ontzet
tend, dat we julüe gevonden hebben." 
De afschuwelijke spanning van de laatste ogenblik
ken valt als een loden Jast van ailen af. Hoe het zal 
aflopen weten ze nog niet, maar verloren ill de za,tk 
nog niet. De man, die de hond leidt, voert verder 
bet woord. .,Zo .'s Zondagsmorgens loop ik altijd 
met mijn hond door het bos en meermalen heb ik 
verse indrukken van hakken op het pad Qiervoor
gezien. Ook 'vit! het mij op, dat bier dichtbij langs 
de brandgang twee 'IMitte steentjes lagen, kennelijk 
daar neergelegd als tekens om iets terug te kunnen 
vinden. Eergisteren zag ik, dat deze steentjes verlegd 
waren en dat deed me denken. Enkele jaren geleden 
was hier in 't bos een soort vermakelijkheidsoord,• 
je snapt me wel, en toen ik zag, dirt er bitr gelopen 
werd, dacht ik: ze zijn er weer. Dat ik jullie hier 
echte-r :rou vinden kon ik absoluut niet vermoeden." 
Onrler h.:t spreken zijn de ontE!rlru- dtiilre-u n,i:tiger 
geworden. De drie maWJen mak= een sympathieke 
indruk en ze vragen verder niets. Integendeel, ze 
geven zelfs enkele practische wenkén inzake camou
flage, waarna zij, onder de belofte te zullen zwijgen, 
vertrekken. 
De feeststemming Is echter voorbij. Wie geeft dt 
garantie, dat er inçlerdaad niet ge"Sproken zal wor
du? Ze zullen het oordeel van Zeiat vragen. Die 
kent de mensen, hij moet beslissen. 
,.Zo, zijn de jongens van Oosterling hier geweest:: 
is he_t eerste wat hij zegt, na het verhaal van Luc. 
die hem is gaan opzoeken . .,Ja, ik wist het. Vroeg of 
Jaat moesten die jullie vinden. Maar maak je geen 
zorgen. ze kunnen zw1Jgm als het bus :r.eJf, waarin 
ze elke dag rondzwalken. Ga maar terug en stel 
allen gerust. Vanavond komen we op be:i:oek, zoals 
was afgesproken." . 
's Avonds zitten allen in afwachting van de komst 
der bezoekers. Een van hen staat bij de rand van het 
bos op de uitkijk. Plotseling 15 er weer de paniek 
van 's morgens. De man. die op de uitkijk heeft ge
staan, komt binnen stormen ... Weg, weg, er ko~ een 
vreemde man." Allen -Vliegen naar buiten. Dus toch 
verraden. . .... Dan de rustige stem van Ze fat: .. Allea 
oké, jongens. Oosterling is bij me. Hij komt jullht 
groente en melk brengen. Toevallig kwam hij ons 
achterop en toen wis.ten we gauw wat we aan elkaar 
hadden." 
\,Vanneer een ogenblik later allen zich om de gezel
lige koH/etafel hebben gezet. komen de fel geplaagde 
gemoederen weer tot rust. Oc;,sterling wordt opge,. 
nomen in de kring Vl!n ingewijden en de onrust, die 
:rich van allen had meester gemaakt nadat tr weer 
iemand bij was gèkomen, die over hun levens zou 
kunnen beschüc..kni, lost zich op in het hartelijke me•A 

- leven vao de nieuwe relatie. 
Voort;:,an zal de naam Oosterling een even goede 
klank voor deze verdrevenen hebben als aUe andert 
namen van liun trouwe en moedige ver%0rgers. 

TOON. 

.. 
ö€ konInq1n spuak 

31 DtCEMBER 1943. 

Hier wil ik in het bijzonder gedenken 
hen, die om ~Ie duizenden levens · van 
hun medeburgers te redden, op zeer ver
schillende en uiteenlopende wijzen zich 
door hun kloekmoedig optreden in het 
grootste gevaar begaven en dit met folte
ring en vuurpeloton hebben moeten beta-
len. · 
In diep ontzag en bewondering gaat ons 
aller dank en hulde uit naar deze grote 
zonen van ons volk. 
Ik ken hun bescheidenheid en begeerte 
niet op de voorgrond te treden. Dit kan 
slechts de innerlijke waarde van hun of
fers verhogen. Met eerbiediging van deze 
wens, hoop ik u te zijner tijd voor te stel
ien deze helden blijvend op een sobere, 
doch alleszins hun waardige wijze te ge
denken. V oór mijn· geest zweeft hun naam 
en daden te doen inschrijven in een sa
men te stellen boek voor onze helden en 
martelaren en dit boek een ereplaats te 
geven in ons midden, als een kostbaar 
kleinood, dat wij aan het nageslacht door
geven. 
Het zal voor het Nederlandse volk ~en 
ereplicht zijn, na de overwinning, ook 
hen die oJze helden achterlieten niet te 
vergeten. 

1 
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· T oen Anne Marie de deur open deed en meteen in de flikkerende 
loop van een revolver keek, wist ze met een grote ~ekerheid, die 
haar hart koud en haar bewegingen automatisch maakte, dat 
dit nu het einde was, dat ze dit altijd geweten had .. :-... 
Onwillekeurig deed ze zwijgend de deur verder open. Hier zouden 
ze niets vinden dan haar en haar drie kinderen, en Jaap was ..... . 
Ze werd opzij geduwd onder een lawine van rauwe germaanse 
klanken, waar ze geen enkele van verstond, maar waarvan ze 
zoveel wel begreep, dat er huiszoeking zou plaats vinden. 
Als Henk maar niet ...... dat was haar_ enige angst. Hel)k, haar 
jongen van veertien jaar, die , begreep, die wist wat er aan de 
hand was, en de bezetter haatte met al de felheid waarover ziJn 
jong vurig hart beschikte. 
Ze zou hem waarschuwen, en midden onder het lawaai van de 
tierende soldaten, !ant het _ mocht niet erger worden, dan het 
al was. Jaap mocht geen meerdere straf krijgen om een oprecht, 
onvoorzichtig woord van zijn oudste ~oon. 
Anne Marie draait zich om, plotseling en doet een stap de 
sche~erige gang in. 
Ruw wordt ze terug getrokken. 
:- Bleibe! 
Soldaten lopen ~aar voorbij, alleen de ene Hollandtr in het bur.; 
ger blijft voor haar staan. 
- Zeg waar de wapens zijn en dan doen we je niks mee~. 
Anne Marie haalt de schouders op. 
- Je kunt je man toch niet meer redden, hij heeft tijdens het 
verhoor je adres opgegeven. Is die dit niet? 
Tergend langzaam haalt hij het persoonsbewijs te voorschijn, dat 
Anne Marie uit duizend,.èn zou herkennen. Het goede, het eerste. 

In haar hoofd wordt het een warwinkel., Hoe komen ze in 
Godsnaam daar nu aan? Wie heeft Jaap verraden, wie ...... ? 
Dan kijkt haar , het lachende gezicht aan in de beneden hoek. 
- Ik wil er lachend op, heeft hij gezegd, we kunnen nog lang 
genoeg in de put zitten. 
Nu is het zover. Nu pas voelt ze haar hart warm worden en 
achter haar starende ogen branden de tranen. Maar dat mag 
niet, nu vooral niet, nu de kinderen ..... . 
Ze knikt stom en zegt dan, zodra ze haar stem enigszins terug-
krijgt: . 

- De kinderen zullen schrikken. 
- Dat had u eerder kunnen bedenken, nu ziet u het, alle verzet 
is onverantwoordelijk en nutteloos en wie is de dupe, u en uw 
kinderen. 
Van boven klinkt een huilstemmetje: Moe ...... moeke, ik ben 
bang. 
Anne Marie vouwt haar handen voo:r haar borst, de · knokkels 
zien wit. 
- Laat me gaan, ze schudt de hand ,van haar arm en rent naar 
_boven. 
Op he,t trapportaal staat Henk,· 1ijkbleelê, rillend, maar zijn lip
pen knijpen zich vast op elkaar, even legt ze haar hand op zijn 
schouder, zijn ogen zien haar aan: je kunt op me rekenen, moe
der, je kunt op me rekenen, zeggen die. Dan loopt ze door naar 
de slaapkamer waar kleine Margrfetje in haar bedje zit, huilend, 
haar kopje diep in haar handjes. 

- Stil maar, kindje, de soldaten gaan dadelijk weg, moeke 1s 
bij je. Troostend veegt ze de traantjes ·af, neemt het kind even 
uit het bedje, het kleine 1ichaampje s.chokt nog na, langzaam 
wordt het kalmer. Ondérwijl hoort ze, hoe beneäen het dressoir 
van -de plaats gesleept wordt en even later.klettert porselein aan 
scherven. Het dringt amper tot haar door. 
- Kleed u de kinderen maar aan . . Weer de stem van de recher
cheur. We _verzegelen deze woning, u moet weg. 
Werktuigelijk gaat ze naar de stoel, waar de kleertjes van Mar-
grietje liggen. Ze ziet het gestopte kousje ...... zou ze haar liever 
de Zondagse niet a8.l:J.doen ? die zijn warmer. 
Dan loopt ze naar Henk. 
~ Kleed--Je aan, ..we moeten ' weg. 
Even krimpen de smalle jongensschouders ineen als onder een 
onzichtbare slag, dan verdwijnt hij naar zijn kamer. 
De rechercheur wenkt een soldaat, die ·onderaan de trap sta~t. 

• 

l 

- Kijk jij, dat die jongen niets uitvoert, klinkt zijn stem 1n een 
barbaars Duits-Hollands, wat het SS-jargon uitmaakt. 
- Jao, jao, bromt de soldaat. Hij kijkt naar Henk, even ziet 
Anne Marie medelijden in zijn lichtbruine ogen. 
Later, als ze met bevende vingers de kleertjes van Ineke inpakt, 
denkt ze: zouden zij en Henk zoveel wel kunnen dragen en waar 
moeten ze heengaan? 

l neke praat gelukkig niet, slaperig en nog moe van het ver
. chrikte huilen, laat ze zich zoet helpen. Dan pakt Anne-Marie 

ook voor haar zelf iets in. Nauwkeurig kijkt de rechercheur toe. 

l) 

Tergend langzaam haalt hij het 
persoonsbewijs te vootschijn ..... ... . 

Alleen lijfgoed, heeft hij gezegd. Anne Marie kan er niet toe 
komen om de linnenkast open te maken, daar liggen immers 
alle kleren van Jaap ook. z1jn nieuwe pyama, die Anneke zou 
komen halen dèze week, ·het was koud op ztjn nieuwe adres had 
hij geschreven. Zou ze de kast maar dicht laten en ...... maar ze 
moest toch ...... Als ze haar zelfbeheersing maar niet verloor .....• 
- Vooruit, wat was het ook. Anne Marie beet op haar lip, trok 
haar rug kaarsrecht, zette Ineke even op <}e grond, en liep met 
àutomatisch-stijve passen naar de linnenkast. Ze deed haar ogen 
dicht toeri ze er voor stond en pakte op het gevoel de stapeltjes. 
- Mammie, wat is dat...... Ineke juicht het uit. Anne-Marie 
moet haar ogen wel open doen. -Een verrukt kindervingertje 
wijst naar een glinsterende bos verward engelenhaar, dat door 
haar tastende beweging van de ·pÎank afgeschoven is en nu 
de nieuwe pyama van Jaap versiert. 
- Zo maar wat, zegt ze toonloos en wil de kast sluiten. 
De · rechercheur houdt haar tegen. 
- Laat u maar, d·ie moeten we ook nog nakijken. Meteen begint 
hij met de bovenste plank naar beneden te gooien. 
- Mag jij niet doen, is net schoon, komt Ineke verontwaardigd . 
Ze is haar angst vergeten en wil dichter bij komen, om moeders 
lakens op te vouwen en om dat mooie, dat glinsterende te zien. 
- Der Junge 1st schon fertig, klinkt een zware stem ~an de 

deur. 

booQ JO van boap 
Een kleine jongensfiguur staat voor de uitgezak1 
de Wehrmacht. Koud en bleek, maar weerbaar 
pen van de saamgeknepen handen en onverzett~ 
- Ben jij ook zover? 
- Wat blieft u? Of ik klaar ben? Jawel mijnheer. 
heeft Anne-Marié's stem geklonken. 
- Gaat u dan. Het is alsof de man zich onzeki 
over haar reageren, of het · alles gewoon was._. 
- Weihnachten, jao, jao. Weihnachten, zegt de 
ogen hangen aan de warrige zilverd_raden die 
witte linnengoed op de grond liggen, en het fe 
duurde tafelkleed een feestelijk aanzien geven, , 
een Kersttafel versieren zal. 
Dit is het laatste wat Anne-Marie hoort en ziet 
woning. Werktuigelijk loopt ze de trap af, nog evE 
hand aan de knop van de huiskamer. Zou ze Jaa1 
- Opschieten. 
Tergend langzaam doet ze de deur open, wa 
stemmen klinken. De kamer is een chaos. 
- Dit maakt me het weggaan makkelijker, \l 

schuift haar mooie spullen achteloos op~ Ne~mt 

qr---..r-~\.. 

t~r~ 1 

) 

De Duitsers weren haar niet. Ze gaan door met 
Ik kom hier nooit weer, weet ze, als het slot ách1 
klikt. Ze neemt Ineke op haar ,arm, en legt even 
hand op Henk's schouder. 

Eerst in het huis van -Jaap's vriend breekt de spa 
tegen Kerst, snikt ze als de kinderen naar bed zfj 
Kerst en ik had alles voor de Kerstboom in de k 
zomaar op ons tafelkleed, weet je wel, dat ik in OI 

tijd borduurde. 
Dan buigt ze haar hoofd en snikken breken los. 
Ke.es, Jaap's vriend zit er bij. Nerveus knijpen zi 

zijn pijp. eigen teelt. 
Hij kan _niet zeggen, dat het wel mee zal vallen . 
Heeft hij niet een uur geleden Anneke gesproken 

Hij gebruikt niet vaak Bijbelteksten, maar bij het 
gebroken vrouw, van wie hij weel, dat ze op het, 
waarschijnlijk weduwe is, vraagt zijn opstandi 
hart, met al zijn hartstocht - God der wrake, ver, 
kend, doe gij ons recht Here!!! 

- ·we zullen je helpen Anne-Marie, zegt hlj eem 
Twee betraande ogen zien -hem aan. 

Dan is Jaap er niet meer, zegt ze moeilijk, en da 
- Zo is 't, zegt Kees moeilijk . 

"' 

I 

1 
_L 
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• A ,nneke had verkeerde berichten gehad en er was een q1d 
geweest,· dat Anne-Marie en Jaap vrij geregelde correspondentie 

:.. 
gevoerd hadden, clandestien zowel als officieel. EtJ. toen na de 
dolle Dinsdag nog een bericht uit Neuengamme doorlekte, dat 
van betrekkelijke welstand sprak, begon Anne-Marie weer te 
ho}>en. 

De rechercheur had zelf haar huis betrokken. 
We halen dat loeder er wel uit, zei Kees telkens en Henk nt 

-ypma 
dan, dat hij mee zou gaan. Hielp hij niet oom Kees op allerlei 
manier en was de grootste lof niet, die ze hem gaven, dat hij 
net op zijn vader leek ? 

:te uniform van 
tot in de top• 

elijk. 

De bevrijding kwa:rn, maar Anne-Marie werd niet in haar eigen 
huis teruggebracht. Een vrouw niet twee kinderen; en mis
schien, ~heel misschien nog een man; er waren zoveel oorlogs-

langzame van Riek. Riek, die alles vergeten is wat de illegaliteit 
betreft, die liefst de toestand van voor de oorlog terug had en 
alles vergeet, opzettelijk vergeet, en Henk, die zijn vader tedere · 
dag meer mist. 

- Vlug opschieten Ineke, jaagt ze, ze zal wel weer moeten 
sussea. 

En pappie in de hemel, mompelt het meiske slaperig na haar 
avond-gebedje. Nog. een laatste knuffel en een gedachteloze zoen 
en dan naar beneden. 

Henk staat al beneden aan de trap en duwt haar de kran~ onder 
de neus., 

- Moet u eens lezen, zijn stem hijgt llet uit, vader had kunnen 
leven, vader ..... . 

Anne-Marie legt haar arm om de brede jongensschouders heen. 
- Laten we samen eens lezen. 

·. Laag en zacht 
slachtoffers, vond het woningbureau, en zij had immers een . 
goed onderdak? , 

Nerveus wijst hij op het rapport van de commissie Vorrink. Ziet 
u nu wel, ze hebben vader laten kreperen en u uw huis afge• 
nomen en alles wat vader deed was voor het vaderland, en nu 
nu...... de jongen snikt het plotseling uit...... ik weet het niet 

:er voelt tegen-

soldaat en zijn 
tussen al het 

!kleurig gebor
of het morgen 

. in haar eigen· 
en aarzelt haar 
,p's portret ...... 

tarachter ruwe 

1Veet ze, en ze 
: Jaaps portret. 

zoeken. 
ter haar dicht
. haai: _ijskoude 

U).11ing. En dat 
gn. Juist tegen 
:ast en dat lag 
nze verlovings-

:ijn handen om 

. zien van de~e 
ogenblik reeds 
ig, vertwijfeld 
~schijn nu blin-

voudig. 

1t weet je. 

Anne-Marie knikte even koud en stom, zoals ze het eens tegen
over de rechercheur gedaan had. 
- Ik wist wel, dat u me begrijpen zou, sprak de ambtenaar wel
willend. 
- Ik had zo graag Jaap in zijn eigen huis ontvangen, zei ze 
stil bedroefd, toen ze thuis kwam. _ 
- Dat vindt hij niets erg hoor, troostte Kees, als hij er eerst 
maar is. 
Velen kwamen terug, en op de voortdurende intense nasporin
gen van Kees kwamen verwarde berichten binnen, waaruit een 
zekerheid zich langzaam loswikkelde, als een ijsberg uit de mist 
voor de kiel van een schip. 
Waarschijnlijk doodgehongerd in Bergen-Belsen, maar er kwam 
een berieht van Jaap, die na de bevrijding nog in leven zou zij_!! 
geweest, doch het bleek een vergissing. En nu stond het wel 
vast. Jaap zou niet meer terugkeren, en Anne-Marie kon bij 
Kees inwonen. 
- Ik ben jullie maàr tot last, zei . ze wel eens weemoedig. Maar 
toen Kees' vrQuw na de vele zorgen en angsten een zenuwuit
putting kreeg was het Anne-Marie, die de huishouding in de 
moeilijke na-oorlogse tijd in het gareel hield. En de situatie, die 
haar eerst ondraaglijk toegeschenen had, was nu zo vanzelf
sprekend geworden. En toen de twee gezinnen om de Kerstboom 
zaten, en Kees het oude Evangelie las, was het voor het eerst, 
dat Anne-Marie weer lachen kon tegen haar kinderen en uit 
eigen beweging tegen hen begon te vertellen van vader, en 
hoeveel Henk op hem leek, en hoe vader altijd zelf de Kerst
boom wilde versieren en hoe dan de kaarsjes in zijn ogen ston
den, en dat vader hem altijd bij de Kerstboom hield. 
- Jaap was wel niet vroom zoals jij, zei ze tegen Kees, maar 
hij was toch een Christen. 
- Ik wil op .vader lijken, zei Henk, want vader was een held, en 
de moffen zijn gestraft, dat weet ik zeker. 
Over zijn geestdriftig opgeheven gezicht zien Kees en Anne
Marie elkaar a~. 

, - Ik hoop dat we recht krijgen, zegt Kees' vrouw zacht, we 
he~ben het nog niet. 
- Maar het komt vast, Tante. 
- Het lekkers? vraagt Ineke. 
- Kleine puck, lacht Kees, we waren jou vergeten en het is 
toch ook jouw feest. 

Met een woest 
heeft zitten lezen van 

gebaar gooit Henk de krant, waarin hij 
zich af. 

Tussen zijn tanden hoort Anne-Marie he:µi een vloek mompelen. 
Ze kijkt verschrikt naar Kees' vrouw. Die begrijpt minder van 
haar jongen dan Kees; die zo bitter zijn vader mist, en kan hem 
soms een standje geven, dat pijn doet omdat er misverstand aan 
ten oorzaak ligt. 
En Kees is niet thuis. Hij kon onmogelijk vroeg zijn. Buiten ruist 
de regen, terwijl zo nu en dan een stormvlaag giert door de 
schoorsteen en de kachel snel doet opflikkeren. Ineke hangt 
tegen Anne-Marie's schoot. Ze zal haar maar vast naar bed 
brengen. 
- Kopi puck, zegt haar zachte stem, en ze tilt het tengere 
kind op haar arm, kom, gauw Kees en tante Riek een zoentje 
en dan naar dromeland toe. Henk ook een zoentje. 
Speels trekt het kindje haar grote broer aan zijn weerspannige 
kuif. 
~ Uitscheiden. Moes heeft u de krant gelezen? vraagt hij adem
loos. 
~- Nog niet, zegt Anne-Marie. 
Dan loopt ze met Ineke de kamer uit. Maar zodra is ze niet 
boven of de driftige atem van Henk klinkt op tegen de tergend-

meer ..... . 

Werktuigelijk streelt Anne-Marie zijn haar, alles wat zij zelf 
zo dikwijls gedacht heeft, spreekt de felle overslaande stem uit. 
En ze kan hem niet troosten, ze kan niets zeggen, wat dit jong
opstandige hart zijn vertrouwen terug kan geven. Eenzaam voelt 
ze zich, beroofd van haar steun en verraden door het 'Vade:r;land, 
dat offers vroeg, offers, die zij en Jaap gebracht hebben. 

D an knarst een sleut<,j ~ het- slot, 
Anne-Marie zucht van verhchtmg. 

- Kees. 
Riek komt hem al met een verhaal tegemoet, dat Henk weer 
eens lastig is. - Ze moet die jongen meer aanpakken, want 
anders is hij haar volkomen dè baas, zegt ze fluisterend als 
Kees de knop van de kamerdeur al in zijn hand heeft. 

Dan ziet hij de krant met de bekende koppen. Een wrede pijn ~ 
knijpt zijn keel dicht. Dan loop hij rustig naar Anne-Marie en 
haar jongen. 

- Wist u d~t, vraagt Henk fel. 

- Ja, mijn jongen. 

- En ...... mag ...... kan ...... dat ...••• 

Zwaar valt de mannenhand op de trillende schouders. 

- Luister eens. we hebben gevoc~ten, jouw vader, onze vrienden 
en ik, voor de gerechtigheid. Maar wij mensen kunnen geen recht 
doen. En daarom doet God het. 

~ Hoe? 

,,Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid." 

Wie doet Kees die tekst zo duidelijk horen? 

- Eens, zo klinkt zijn stem, en de jongen dr'inkt zijn woorden 
in, eens, zal God komen om alles te richten, rechtvaardig, om
dat Hij alles weet. Het is nu bijna Kerst, kom, laten we zingenz 

,,Nog eenmaal zal Hij komen. 

Als Richter van ·'t heelal." 

Als het vers is uitgezongen, ziet Kees Henk aan en zegt: 

- Als je dat gelooft, weet je dat alles goed zal komen. 

.. : ..... . de bovenste plank naar beneden te gooien ........ . 
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H 1tlf December 1942 werden drie jonge Neder• 
!anders naar een concentratiekamp ergens 
in Europa gebracht. Zij wisten, dat het daar niet 

mee zou vallen. Maar toch prezen zij zich gelukkig 
uit de overvolle cel van etn gevangenis te verhui-z:en 
naar het kamp, waar zij de blauwe lucht weer kon
den zien en verder dan twee meter in het vierkant 
konden lopen. 
Toen zij bij de administratie van het kamp aankwamen 
en werden ingeschreven, bleek hun, dat zij beschouwd 
werden als een bijzonder gevaarlijk soort politieke 
gevangenen. 
Voor de SS-ers,· die zich verveelden in dit kamp, 
was het binnenbrengen van deze mensen een kleine 

tig twee kloppen tegen de .verwarming. Tasn!as, de 
Nero van het kamp genoemd, komt woedend scbreeu• 
wend naar binnen stormen. Hij is dronken en gooit 
de celdeur van Gerrit met geweld open. Dan slaat 
hij met z'n zware gummiknuppel Gerrit' door zijn cel 
heen. De geboeide ligt al gauw op de grond, doch 
de slagen bliîveo neerkomen. Het duurt lang, voor 
de dronkaard moe is en ophoudt. 
Na het vertrek van de SS-onderofficier Tasnias blijft 
het even stil en dan zegt Louis zakelijk: ,.Dit is om 
ons murw te maken." De anderen zeggen niets, maar 
denken na. Het zou hier wel gaan. had Louis ge
zegd. Minder stokslagen dan ln het kamp, maar hoe 
moet het daar dan wel toegaan? 

wanneer "kameraden van hem" in de buurt mochten 
komen. Hij zit bij de ingang van de bunker eo kan 
dit het best doen. 
Dan wordt begonnen met de viering van het feest, 
dat hier zo diep in de harten van verschillwden leef
de. Gerrit vraagt aan Piet, het Onze Vader te bid· 
den. Fluisterend klinkt het gebed over de gang. Het 
is hen alsof het licht en de vrede Gods ze{li'oend ln 
de donkere bunkergevangenis komen. Waar twee of 
drie in Zijn Naam bij elkaar komen, daar zal Htl in 
hun midden zijn. Voor dit aanwezig zijn blijkt geen 
plaats ontoegankelijk. 
Langzaam en plechtig zegt Klaas de Apostolische 
Geloofsbelljdenls op. Hij spreekt heel duidelijk. ,.Ik• 

geloof.. .... " klinkt zijn overtuigende afwisreling. Zij probeerden de mannen 
met spotwoorden uit hun tent te lokken, 
maar Zij bleven zwijgen. Het ~leek de 
gevangenen. dat van het hoofdkwartier 

___ ____________ _____ __________ ..__.,._..._._.,.----- """-- stem. Wanneer hij het niet verder 

van de Gestapo speciale instructies wa-
ttn gekomen voor hen, De nodige 
maatregelen waren reeds genomen. 
De bunker in", was het korte bevel, 

toen de hoofden van de .gevangenen 
ware.n kaalgeschoren en zij in afzich• 
telijke eb kapotte uniformen waren ge
$tOken. Zij keken elkaar eens aan en 
konden niet nalaten om de rare verande
ring, die zij hadden ondergaan. te lachen. 
"De bunker in" betekende, dat zij door de Gestapo 
in e~ speciale kampgevangenis -werden gebracht. 
Toen zij in hun cel aankwamen, lagen daar vier gro
tt kettingen met daaraan vier sluitingen, wat zlj later 
hun schalmeien zoud~n n~men eo die bevestigd wer
den aan hun armen en benen. Daarna verdwenen de 
bewakers en het licht ging uit. Het bleek, dat de 
vensters waren dichtgetimmerd, zodat zij nu in het 

T ekening \>an de gang In de bunla te Amcr1{001l, 

donker zaten. Geen blauwe lucht en geen wandeling 
van meer dan twee meter in het vierkant Klaas, Piet 
en Gerrit zaten ieder alleen in hun donkere cel. Zij 
realiseerden zich nu, dat zij zich bevonden op de 
plaats, die bestemd was voor diegenen, voor wie 
het concentratiekamp nog te goed was. 
Toen alles stil was hoorden :i:ij ee.n paar keer zacht 
roepen: .,Hallo, welkom hier!" 
,.Wie is daar?" vroeg Piet tenslotte. ,.Leen Dekker • 
uit Amsterdam", was het antwoord. 
,.Hoe is het hier?", was de nieuwsgierige en belang• 
stellende tegenvraag. · 
"Het gaat", Je krijgt hier minder stokslagen dan 
buiten io het kamp. Maar pas op, voor ik verder ver• 
tel: horen ju!Ue deze twee kloppen tegen de verwar~ 
mlng7 Dat betekent hou Je mond! Want dan is er 
een. SS-er in de buurt! - maar wie zijn jullie?" 
,..K.l.1as Klumpers, Gerrit van Dam en Piet ......... " 
\"oor de stem van Pu~t nog iets kon zeggen, klonk 
het plotseling enthousiast: 
"Hallo, hier is Louis!" Een bekend stemgeluid komt 
van het andere eind van de gang. Het is bUJJ vriend 
Louis. één van hun contactmannen, 
"Jij hier?!" roepen ze tegelijk. Nu vinden ze het alle 
drie haast een beetje mooi om in de bunker te zitten. 
Hoe geweldig, Louis weer te ontmoeten. 
"Hoe is het met je?'' vraagt Gerrit, die Loui., het 
best kende. 
,,Heel goed", zegt Louis ... Gisteren voor het Oberge
richt geweest en het ging beter dan ik had verwacht." 
,.Wat? Beter!" 
,.Ja, want ik heb één keer hemelvaart-expfft gekre~ 
gen en ik had er op gerekend twee maal ~r dood 
veroordeeld te worden". 
,.JIJ, Louis, jij bent ook altljd dezelfde." 
Nauwelijks heeft Gerrit dit gezegd of er klinken haas--

1n "be sunkeR 4obs" 

&11 KP.-er llertelt in dit verhaal, hoe de gevange

nen - aan ha-,,den en r:oelen teboeid • zelfs in Je 
AmersJootbe bunker Keulfee,I tJierden. 

De dagen gaan iangzaam ;oorblJ. Ze zijn te herken
nen aan de een of twee maal dat er een heel klein 
beetje eten wordt gebracht. Spms horen ze buiten 
in het kamp een schot. Wie weet. wordt hun verteld, 
misschien schiet daar een bewaker wel een wille
keurige gevangene neer. Daar krijgt hij vier dagen 
verlof en f 40.- voor en niet te vergeten: sigaretten! 
Er wordt in de bunker minder en -zttr voorzlchtig 
gesproken na het ongeluk, dat Gerrit overkwam. Hun 
spreken kan immers worden afgeluisterd. O~t zou 
moeilijkheden kunnen opleveren voor hun vrienden, 
die nog vrij zijn. Overal is verraad. Bovendien zit
ten er op dezelfde gang van de bunker twee deser
teurs uit de SS. Zij zeggen anti-nazi te zijn. maar 
wie bewijst dat? De dagen gaan voorbij ·in stilte met 
honger en gebed en zacht zingen of met vloeken en 
ontevreden klagen. Ieder spreekt en leeft op eigen 
wijze en neemt het leven hier zoals het is. Er zijn er 
ook, die de hele wereld en bun eigen bestaan veJ"Vloe· 
ken. Dit hebben ze gemeen: hier te moeten leven en 
u van te make11 wat mogelijk is; en dat bindt hen. 
Louis is rustig. Misschien leeft hij oog enkele weken. 
In zijn cel maakt bij alleen zo nu en dan veel lawaai 
met zijn kettingen, die volgens hem dikwijl.5 in de war 
zijn. De anderen tonen soms medelijden, maar daar 
wil hij niets van horen. Soms vertelt Louis van zijn 
idealen en dan leeft hij op. Zijn idealen, het zijn de 
arbeidersbeweging, waarvoor hij werkte; zijn vrouw, 
die hem zo goed verzorgde en die zo lekker kon ko
ken, o heerlijke herinnering in deze tijd van driekwart 
liter koolsoep per dag. En dan zijn kiodl Ook spreekt 
hij over het rech't, dat na de oorlog zal moeten zege• 
vieren over het onrecht. 

De nac.htelijke dagen gaan voorbij en het wordt 
Kerstmis. De cel blijft donker en het eten even 
schaars. In de harten van verschillende gevangenen 
leeft de hoop, dat het Kerstfeest een goede invloed 
zal hebben op de leiding van dit hongerkamp. Mis• 
schieo mogen ze wel een brief schrijven of krijgen 
ze een beetje extra eten of misschien zelfs mogen 
ze bij grote uitzondering even luchten en zullen ze 
de blauwe lucht en de zon zien! Zoals bijna steeds, zo 
ook nu. Hun denken blijkt weer tè menselijk te zijn, 
want als zij of,. de eerste Kerstdag in de verte de 
kerkklokken horen luiden, dan is alles precies zo als 
op andere dagen. Iedere illusie, in de rijke fantasie 
van deze gevangmen geboren, op deze stille dage.n, 
vercilwijnt weer en gaat niet in vervulling. Iedere hoop 
op de bewa~ers in dlt kamp verkeert in zijn tegen• 
deel. De soep is nog dunner dan anders. 
Op de middag van de eer
ste Kerstdag verlaten vele 
bewakers het kamp. Er 
wordt een beetje gesproken 
in de bunker, want het Is 
nu enigszins verantwoord, 
Eèn van hen zegt: .,Nu 
wordt er thuis Kerstmis ge4 

vlerd". En dan besluiten zij 
met elkander in de bunker 
dit feest ook te vieren. 
Alle gevangenen sc.huiV1111. 
voor zover de kettingen dit 
toelaten, tot voor de deur 
van hun cel. Zo kunnen ze 
goed met elkaar spreken, 
Eèn van de gevangen SS
mannen biedt zelis aan 
te zullen waarschuwen. 

Opltame oan de bal~nz(Jd• • 
hun/ter • Ame,1Joort 

weet, dan helpt Gerrit: ,.In één Heilige, 
Algemene, Christelijke Kerk; de getncen, 
schap der Heiligen ...... " 
Dan zingen zij samen het "Ere zij God". 
Het is met een beetje trillende stem dat 
zij zingen, want het moet zacht gebeu, 
ren, hoewel hun harten jubelen. ~ 
Aan Louis wordt gevraagd het Kerst• 
verhaal tevertellen. Hij vindt het beter, 
dat een ander het doet Hij kent het 
verhaal niet zo goed. Maar niemand vindt 
dit een bezwaar. 

En dan vertelt Louis heel in hd kort van het Kind, 
tn Betlehem g~boren in een ~tal en van de Engelen 
en de Koningen. 
"Stille nacht, heilige nacht" wordt gezongen na de 
eenvoudige vertelling van Louis. Juist als zij met hd 
tweede couplet willen beginnen, schopt de SS-man 
twee maal tegen de verwarming Allen houden on• 
middellilk op en luisteren gespannen. Dan zegt de 
SS-man: .,Ga maar verder, het is een ongevaarlijke 
kameraad." Klaas zet opnieuw in en ongestoord zin· 
gen ze nu verder. 
Gdijk in de oud-christelijke kerk, zo heeft nu Gerrit 
een woord over het Kerstgebeuren . .,Niet wlj, hier in 
de bunker, hoeven ongelukkig te zijn, want Christus 
kwam voor ons op aarde. Daarom %ijo wij werkelijk 
gelukkig, ondanks alles. Daaruit moeten wij de kracht 
putten om te volharden, om te blijven zwijgen. Laten 
wij dan nu bidden. öók voor onze vijanden en dat er 
vrede op aarde kome." 
Rijk en heerlijk werd het Kerstevangelie hun allen 
openbaar, hoe eenvoudig het ook werd gebracht. Toen 
Gerrit :tWeeg, waren de meesten hun ontroering niet 
meer meester. Daar zitten zij nu, als geboeiden. 
"Heel mooi" verbreekt Louis de stilte en begint weer 
lawaai te maken met zijn kettingen. Hij denkt, 
dat de viering voorbij is; .doch neen. Aan het andere 
eind van de gang weerklinkt plotseling de stem van 
een van de SS-deser\.rurs. HiJ vraagt, .• Mag ik een 
lied zingen?" 
"Altijd"", vindt Louis, die tegenover de SS-man in een 
cel zit. En een beetje in marstempo wordt het oud4 

Holland~ Kerstlied: ,,Nu sljt wellecome, Jesu Lieve 
Heer" gezongen. De anderen zingen neuriënd mee. 
Dan wordt deze .. dienst" geëindigd met het opzeggen 
van de Tien Geboden en 'de gt-beden ,.Zegen van.. 
's Heren genade, liefde en troost''. 
De gevangenen gaan dan weer rusten op hun bed
den, want zij moeten heel zuinlg zijn op hun lichaams
kracht. De kettingen lawaaieren een ogenblik en ieder 
is dan weer alleen met zijn .gedachten. Het doet hun 
nu pijn, dat hun famiJie thuis zich zorgen maakt W.ant 
die weten niet, dat hun mannen en zonen zich hier 
bevinden en nóg minder, hoe zij het maken. 
Aan de avond van de Tweede Kerstdag vertellen zlJ 
elkander goede vérbale.n uit het mooie leven, zoals 

...,het .in vrijheid wordt geleefd. 
Alleen Louls vertelt niet veel. Hij heeft het weer druk 
met zijn kettingen. En niet voor niets, want een paar 
dagen later ontvlucht hij, ondanks kettingen, traliet 
en prikkeldraad. 
Louis, die vroeger metselaar Is gew«st. had ge~e11. 
hoe slecht er In oorlogstijd werd gebouwd. En niet 
het mfn..~t door deu prachtige ontvluchting hadden 
alle gevangenen een Kersttijd, dle mooiu was, dan ilj 
haast voor mogelijk hadden gehouden, 

ANDREE 
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Wij leggen de nadruk op het woord: [eest. 
Een mens beeft aan één ding grote behoefte, 
n.l. aan vreugde. 
Wanneer de vreugde In het leven gemist 
wordt, kwijnt het leven. 
Vreugde hebben we nodig! Dat zal men wel 
met mij eens zijn. Maar dan moet de vrengde 
van goede kwaliteit zijn. 
De mensen eten zich ziek aan surrogaatvreug
de. En dan menen ze soms •ook nog vreugde te 
hebben. 
Ze genieten eigenlijk nooit, 
Anderen menen, dat hun toestand zo is, dat er 
voor hen geen vreugde meer mogelijk is. 
Ik denk aan de vele weduwen. Ze denken en 
zeggen: .,Vreugde is er voor mij niet meer. -
Te veel gebeurd -!' 
Maar beste mensen, het komt :i:o niet goed. En • 
het behoeft zo ook niet. 
Ik hoor U al zeggen: .,Frit.1 de Zwerver heeft 
.goed praten. Hij moest maar eens in dezelfde 
omstandigheden leven als wij...... Alles ver
loren. Nu ja, wel niet alles, maar toch vt:1I. 
En het is zo: Hoe langer het duurt. hoe 
groter men het verlies ziet." 
Het is waar. 
Maar Kerstfeest is geen fabel, doch historie. 
En wel deze historie, dat Jez1.15, de Zoon Gods. 
in ·de wereld gekomen is om hen te helpen, die 
menen niet meer geholpen te kunnen worden. 
En ik kan njet beter doen, dan U te wijzen 
op Lucas 2. Dit hoofdstuk is vol van blijde 
jubel voor deze donkere wereld. Grijpt het 
aan, als een brief van God. Zie, ik verkondig 
U grote blijdschap, dat U heden geboren is de 
Zaligmaker. 
Zalig maken is gelukkig maken. Wat dacht 
ge, dat Hij dat niet kan? 
Ge vergist U. Hij draagt straks het kruis ffl 
achter Zijn kruis is ons kruis vrolijk te dragen. 
Hij kan kruisdragers bezielen met vreugde. 
Blijft bij de geboorte van dit Kind niet staan. 
Leest verder Zijn levenshistorie, die een lij
denshistorie is om onze zonden en onze won~ 
den. Daar ls een liefde, niet te peilen en effl 
smart, niet te meten. Die liefde is voldoende, 
ook voor U. Zegt nu niet, dat het niet waar 
js, Dat Uw geschiedenis te donker Is om ooit 
nog weer licht te kunnen worden. ' 
Met de meeste nadruk wil ik U allen op het 
hart binden, dat er grote vreugde is om en in 
de Kersthistorie. Ja, het was historie, dat Je
zus kwam op aarde en dat HIJ leed als nog 
nooit een mens geleden heeft, vrijwillig. als 
straf voor onze :tonden. Gaat naar Hem. men
sen, met Uw grote nood. En U zult het zien, 
er komt weer vreugde in Uw leven. Ge moet 
de Bijbel lezen. als een brief van God en bid
den tot God, Die we Vader mogen noemen. 
Voor U allemaal is er weer vreugde te vin~ 
den. Dit is de beste boodschap, die Ik U in 
mijn Kerstbrief kan brengen. 
Zet de gedachte uit Uw hoofd, dat, de vreug
de voor altijd uit Uw leven geweien Is. Dit 
is niet waar, omdat God leeft en Hij Zijn 
Zoon om ons ln de wereld gezonden heeft 
Weet ge wat ik zo bitter jammer vind, dat er 

HOUDT TESAMEN 
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zoveel ro,eosen zijn, die in hun droefheid zo 
vastgeroest zitten, dat ze schijnbaar niet meer 
volkomen te troosten :i:ijn. 
Zo hoorde ik dezer dagen nog een jonge we
duwe zeggen: ,.Ja, oom Frits, het is wel 
waar. God kan mij kracht geven om door 
het leven te komen, maar de fleur is er af. 
Het is leeg en het blijft leeg." 
Als ik zulke dingen hoor, dan wil Ik het wel 
uitschreeuwen en zeggen: Het is niet waar, 
het kan en mag niet waar zijn. U denkt ov.:r 
het Kerstfeest veel te klein. Moet ik het bewijs 
leveren? Sla dan eens die boeken op, die U 
vertellen van Kerstfeest in het concentratie
kamp, in de b\lnker, in de cel. 
Voor jaren zou ik dit niet zo hebben durven 
scbrljven. Maar nadat ik zelf in de cel, dé 
dood in de ogen heb moete11 zien, weet ik wat 
God kan .geven - en wil geven. Hoe dieper 
de nood is, hoe groter de vreugde, als God ons 
in onzè nood door Zijn genade doet jubelen. Je 
moet je geven op de Kerstdagen, en altijd weer 
als een kind. • 
En dan zegt U straks: Ik had nooit gedacht, 
dat ik nog weer zo blij kon zijn. Nogmaals, 
zeg nu niet weer: die man heeft goed praten. 
Ik weet, dat Uw ellende vaak bitter groot Is. 
Ik weet, dat die ellende op de Kerstdagen, op 
Oud- en Nieuwjaar, in verdubbelde mate op 
je afkomt. De eenzaamheid knauwt je neer. 
In die ellende yan U, kom ik aandragen met 
het grote .gelule van het Kerstfeest van een 
ieder, die met zijn zonden en zijn noden hulp 
zoekt bij het Kind in de Kribbe; straks de lij
dende Man der Smarten en nu in de hemd. 
Maar om te helpen. 
U hebt vreugde nodig in l!w leven. Uzelf en 
Uw kinderen. Zonde-r werkelijke vreugde gaat 
het niet. U kunt zich wel 'Wat afleiding be
zorgen, naar de bioscoop gaan, of ergens an
ders heen. maar "t helpt niet. 
Het Kerstevangelie, goed gelezen, kan bli)• 
vend helpen. 
Zo helpen. da t Je weet, dat je a fdoende ge
holpen bent, al komen er nadien nog wel eens 
weer donkere wolken. Maar den zullen weer 
wegdrijven, dat weet ge. De vreugde Is te 
diep om tijdelijk te kunnen zijn. De Kerstvreug• 
de, gevolgd door Paasvreugde en Pinkster• 
vreugde. is geweldig, omdat het historie Is. 
Heilshistorie. Omdat het altijd weer historie 
wordt in het leven van duizenden mensen. 
Ook in het leven van weduwen en wezen, 
ouders en verloofden. 
Laten wij elÎ<:aar niet vergeten! Als wij straks 
de Kerstvreugde verkondigen, dan bidden wij 
voor U allen. Wij hebben het aan onze ka~ 
meraden beloofd voor U te zorgen. Echt zpr~ 
gen is bidden en werken. 
Grijpt op de Kcrstda'gen naar het oude Boek. 
Bidt en leest. Aanbidt God om zo'n grote 
liefde, die U in Uw nood omvangt en met 
grote vreugde vervult. 
Beste vrienden, ik bid en wens U toe, dat ge 
Kerstfeest viert als nooit te vorem 

Uw vriend, 
Amersfoort. ,.FRITS DE ZWERVER", 

Moeizaam zijn mv handen, die alleen 

.. 
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Grijpen om te bouwen, steen voor steen. 

Eenzaam zijn uw dagen, !Simpel is utv klacht: 
Nu alleen te dragen waar gij 't $amen placht. 

Duister zijn uw ogen, die misschien 
Nergens mededogen, liefde zien. 

Droevig zijn uw nachten, donker 13 de zorg, • 
Waar om raad te vragen of een vaste boeg. 

Steen na steen gedragen, tot een boog. 
Over 't leed geslagen, naar omhoog. 

Stenen van het leven, maat cement van God, 
Werkman Gods te «/&Zen naar Zijn Hoog Gebod. 

Sterker dan de stenen, voegt het Goed Cement 
Tot ge er over henen, in den Hemel bent. 

JANE DE BRUIN. • 

• 

~ Van fris, jong groen 
D onker zijn dikwijls de dagen voor Kerstmis en even 

somber en uitzichtloos schijnen de korte stonden tus
sen morgen- en avondschemering, waarmee het jau 

- zijn einde tegenspoedt. 
En onze gedachten vertonen daarmede veelal een treffende 
gelijkenis. Ze weerspigelen de neergang van het jaar. Som
ber en onvoldaan zien we om naar een jaar, waarin de 
donkere kleuren schijnen te overheersen, omàat het licht 
er reeds uit henenvlood. We kunnen niet recht meer op dreef 
komen, wachten op een nieuw, fris jaar, dat wijde pers
pectieven zal openen. 
Het gazon van mijn tuin is bedekt met rottende, bruine 
blaren; alle fleur en alle vrolijkheid is ervan geweken. Zo 
zien we ook het jaar, dat vergleed. Er is veel rottend blacl 
in Uw en mijn tuin gewaaid en daaronder zijn de frisse 
kleuren van h~t groen verscholen gegaan. 
Maar zo moogt ge geen' afscheid nemen van een jaar. 
Toen ik m 'n tuin bedolven zag onder het rottend blad, heb 
ik de hark g<>grepen en radicaal alles bijeengeveegd. Hoe 
fris en fleurig lag het grasveld er toen weer bij. 
Zo moet ge ook aan het jaareind doen met al het rottend 
blad, dat in uw levenstuin is binnengedrongen. Ruim het 
op; radicaal! 
Ge zult het dikwijls moeten herhalen, maar op de duur wint 
ge het • gaat uw levenstuin er weer groen en vrolijk uit
zien. Rottend blad behoort op de mesthoop. 
Ge komt er niet met de ogen te sluiten en u zelf te sugge
reren, dat de verkeerde en lelijke dingen in eigen en a.nderer 
leven er niet meer zijn. Ge moet ze juist duidelijk blijven 
zien; maar veeg ze op de plaats waar ze horen. Laat ze niet 
liggen rotten op een plek, waar ze u de levensvreugde kun
nen benemen. 
Wordt niet verbitterd door hetgeen anderen na.lieten of 
misdeden. Sluit er uw ogen niet voor, blijt er tegen vech ten, 
máar laat het geen ro\tend blad worden, dat u de levens
vreugd beneemt. Durf uw p0g ook eens te dwingen op zaken, 
waaraan ge vreugde kunt beleven. 
Ook onze "Zwerver"-redactie heeft in het afgelopen jaar 
heel wat keren de hark moeten hanteren om rottend blad 
weg te vegen. Dat was nodig om ons blad jong en fris te 
houden. 
F ris en fleurig moet ook in 1948 ·ons blad er weer uitzien. 
Dat kan alleen, wanneer we nu en dan de hark, hanteren, 
maar niet wanneer we nooit anders dan harken en straks 
langs de bergen vuil niet meer kunnen heenstappen. 
Fleur en kleur hopen wij aan ons blad te maken, door ook in 
1948 voort te gaan met het geven van goede verhalen uit de 
bezettingstijd. Daarbij zullen wij in het bijzonder aandacht be
steden aan enkele grote en belangrijke overvallen in Neder
land. Enkele schrijvers van naam deden ons reeds toezeg• 
gingen over door hen te leveren bijdragen, we.arover wij 
nog nadere bijzonderbtden zullen bekendmaken. We noemen 
echter nu reeds de verhalen: ,.Verhoor", ,.Liquidatie" en 
.,Belevenissen in een onderduikkamp van de KP", verhalen, 
die door de bekende auteur J. \V. Hofwijk in ons blad zullen 
worden geschreven. 
Aan rubrieken als "Kraakjes", ,.Were Dl" en "Ik zwerf de 
wereld rond", die zich in korte tijd een grote populariteit ver~ 
wierven, blijven wij alle aandacht besteden. . 
Om een kleurig en fleurig gazon behoort echter ook een 
degelijke beplanting. Ook daaraan is gedacht. 
Er komen artikelen over onze democratische volksvrijheden 
en rechten, onze grond'wettelijke Staatsinstellingen e.d. 
Deze artikelen zullen - speciaal voor ons blad ge-' 
schreven - worden geleverd door zeer bekwame medewer• 
kers, waarvan we in dit verband slechts de namen willen 
noemen van: Mr. Dr. G. H. J. van der Molen en Prof. Mr. 
W. P. J. Pompe. 
Met bijzonder groot genoegen kondigt de redactie een reeks 
bijdragen aan over het demobilisatievraagstuk. (Zie hier
voor het artikel "Een ge,;amenlijke taak" op bladz. 3). 
Vergeten wij onze jongens in Indi~ niet, ook de zorgen van 
onze ~tichWng 1940-'45' blijven wij, zoals steeds, delen. 
En het behoeft zeker geen betoog, dat wij blijven voortgaan 
met de herdenldng van hen, die in het verzet hun leven lieten. 
Soms maakt men ons verwijten, dat een bepaalde figuur ver
geten werd, doch men bedenke, da.t alleen met aller mede
werking deze rubriek in stand kan worden gehouden. Hebt 
gij er het Uwe al aan gedaan? Wij doen nog eens een drin
gend beroep op medewerking. 

"Een courant is een mijnheer", zegt de Fransman. Dat is 
nu juist wat "De Zwerver" niet wil worden. Btl alle gebre
ken, die ons blad ook zeker vertoont, streven wij ernaar 
onszelf te blijven. 
Wat velen in ons Weekblad aantrekt, is het gemoedelijke, de 
juiste sfeer; het ontbreken van alle .stijve deftigheid. Zo 
willen wij ook in 1948 onszelf blijven. De familiekring is in de 
laatste maanden aanzienlijk uitgebreid, maar grote families 
kunnen dikwijls uitmunten door gezelligheid. Daarom gaan 
wij welgemoed dit nieuwe jaar in. , 
Dat het voor heel de "Zwerver"-famille een voorspoedig en 
gezegend jaar , zU. Een jaar met veel fris jong groen. Een 
jaar, waarin het rottend blad niet een dusdanige omvang 
m oge aannemen, dat we elke dag moeten harken. Een jaar 
met ferme groei in de gewassen, welk e Uw en onze tuin 
sieren. 
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HET AALMOEZENIERSWERK 
door 

LEGEH~AAL~IOEZEi.\lER l\lajoor L. A. l\1. GOOSSENS. 

E en leger is op de eerste plaats een weermacht. 
Maar daarnaast is het een toevallige groepering 
~ een belangrijk deel onzer Nederlandse jeugd. 

Misschien is het leger door dit toevallige nog belangrij
ker, dan door zijn eigenlijk weermacht zijn. 
Wanneer aan de jeugd de toekomst is, dan is iedere 
grote jeugdgroepering voor ons land van zeer veel im
portantie. Een jeugdgroeperiog is altijd mio of meer een 
object van zorg, juist omdat het aan de jeugdige leef• 
tljdsperiode eigen is, om sterk onderhevig te zijn aan 
de invloed van nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën en 
licht beïnvloedbaar te zijn van buitenaf. Dat geeft bij het 
leger en vloot een extra zorg, omdat het toe,zallige groe
peringen zijn, opgebouwd uit talloze divergerende ele
menten. 
Voor ieder, die de waarde van het godsdienstige erkent, 
zal hieruit de conclusie 

In het Nederlandse leger zijn vele uitspraken gedaan, die 
deze waarderingen onderschrijven. Officiële uitspraken 
in extra legerberichten met vermelding van namen. Meer 
nog uitspraken van willekeurige Nederlandse soldaten in 
hun gesprekken met elkaar. Ik heb zelf gezien hoe een 
soldaat, die zelf geen enkele geloofsovertuiging had, een 
medestrijder een pak slaag gaf, alleen omdat deze on
rechtvaardig ~ laagdunkend over een aalmoezenier sprak. 
Ik ben er van overtui.gd, dat soldaten van een onderdeel 
als VII Regiment Stoottroepen, dat na elkaar zijn twee 
aalmoezeniers zag sneuvelen, volkomen onafhankelijk van 
de eigen religieuze overtuiging, de diepste waardering 
zullen hebben voor de aalmoezenier. • 
In het Nederlandse leger zijn de geestelijke verzorgers 
relatief in groot getal aanwezig. Mij is geen land bekend. 
dat. relatief genomen, een groter aantal aalmoezeniers en 

volgen, dat. gezien van
uit deze erkenning, de 
verzorging van dit 
godsdienstige in het Ie• 
ger van het hoogste be
lang is. 

moeb 
- - 7 veldpredikers heeft. In 

Indië, waar bij de troe
pen de oor1ogsindelingen 
gelden, is op ieder batal• 
jon een aalmoezenier 
aanwezig. Het is zeer 

Daarnaast wijst de le
gerervaring in ons land 
zqwel als in het bui
tenland uit, dat een 
goede geestelijke ver
zorging door een vol
doende aantal priesters 
in het leger, een van 
de belangrijkste facto
ren ,is, om een goed 
moreel te bouwen; ter• 
wijl dit moreel weer 
een onmisbaar element 

Geef mij de moed om onrecht ~ onderkennen. 
Ook waar 't door eeuwen van gebruik gewettigd 
De vaste wil aan onrecht nooit te wennen, 

wordt, 

jammer, dat door gebr!!'k 
aan veldpredikers~ niet 
bij ieder bataljon een 
veldprediker zijn kan. 
Zo zijn bij het1 legi:r in 
Indië ongeveer honderd 
aalmoezeniers ingedeeld, 
terwijl daarnaast de 
vloot en de mariniers in 
Indië, nog tien aalmoe
zeniers hebben. 

Ook waar de macht. het weg te nemen, schort. 

Doch zo ik spreek, het zij geen laf opstandig klagen, 
En waar ik zwijg, 't zij nooit, verwonnen door de tijd. 
Indien ik licht mijn leed en dát van andren drage, 
't Zij.wijl mijn liefde weet, dat Gij de Liefde zijt. In Nederland geldt de 

vredesindeling. Daar is 
een aalmoezenier als re• 
gel ingedeeld bij een be-J., voor de goede ge-

vechtswaarde van de 
troep. 
Er lopen hier dus twee belangen evenwijdig en uit de 
mogelijkheid, geboden door het legerbelang en uit de ge
neigdheid, volgend uit het godsdienstig-kerkelijk belang, 
resulteert een corps geestelijke verzorgers zowel bij het 
lt!'ger als bij de vloot. 
Een instituut, dat gedurende de wereldoorlogen van deze 
eeuw, în vrijwel ieder leger hoog gewaardeerd is en dat 
voor de volkeren, die legers moesten formeren, door de 
eigen zonen af te staan aan het land, een geruststelling 

• heeft betekend. Sven rieslin heeft In één van zijn boeken 
ongeveer het volgende geschreven: aalmoezeniers zijn 
een apart soort mensen. Altijd blij en offerbereid, vrij· 
moedig en in de weer, verzorgen zij in de ware zin van 
het woord de zielen van de so.ldaten. En Clemenceau, die 
vóór de eerste wereldoorlog ,.deze in hinderlaag gelegde 
hemeldragonders" nier zien kon, betreurde na de oorlog 
zijn vroegere houding, omdat hij in de loopgraven met 
eigen ogen gezien had. waartoe aalmoezeniers in staat 
waren. 

Jacqueline E. van der: W aais. 

paald district, of hij 
heeft de zorg voor één 

of andere stad, die soldatencenirum is. 
Op deze wijze werken in Nederland één en veertig 
leger-aalmoezeniers en negen vloot-aalmoezenier~. 

/' 

In West-Indië zijn drie aalmoezeniers werkzaam. 
Dit corps van ruim honderd en zestig aalmoezeniers, heeft 
een grote betekenis voor het leger, Het werk der gees
telijke verzorging in het leger mag dan al het nadeel 
hebben, dat de te verzorgen mensen over grote gebieden 
verspreid zijn en door slechte vervoersomstandigheden 
soms moeilijk zijn te bereiken, het werk heeft het niet te 
onderschatten voordeel, dat deze zielszorg wordt uitge
oefend onder mannen van meestal gelijke leeftijd en van 
niet al te verschillende daagse doening. 
Onder mannen, waarvan de aalmoezenier de noden, de 
behoeften en verlangens volkomen kent, omdat hij het · 
eendere leven leidt. 
Moge het aalmoezenierswerk tot zegen zijn van leger en 
van volk. 

~ on., Hgt ,,. In aant,..kk•lijk• vo,m uitge
voerd herdenkingsboekje, getiteld: Erebegraaf
plaats, uitgegeven door de Stichting: De Erebe
graafplaats te Bloemendaal. 
Herdacht wordt de grote nationale plechtigheid 
van 27 November 1945, ,op welke dag de slacht
offers van de Duitse terreur in een eregraf wer
den bijgezet. 
In het boekje zijn opgenomen een aantal uitge
zochte foto's van verschillende onderdelen der 

plechtigheid, alsmede de in de 
St. Bavo te Haarlem gehou
den redevoeringen, terwijl het 
tevens is voorzien van een 
naamlijst van hen, die rusten 
op de Erebegraafplaats en een 
plattegrond hiervan. 
Al met al lijkt het ons een 
waardevol bezit, niet alleen 
voor de nabestaanden van de 

op de begraafplaats rustende verzetslieden, maar eveneens voor allen, die belang stellen in de plaats, waar
van de dichteres Elisabeth van Maasdijk in haar gedicht: ,.Ontschoeit.Uwe voeten", zegt: 

*· 
Hier vlamt het braambos! Heiligt Uwe voeten. 
Want heilig is de grond dien gij betreedt. 
Hier is de plaats, waar gij na duister leed 
Nederland's zonen lichtend moogt begroeten: 
Geheiligd is de grond dien gij betreedt. * -

Bestellingen kunnen geschieden door storting van een bedrag op postrekeping 900 ten name van de Stich
ting Haarlem, of door het zenden van een postwissel aan het kantoor te Haarlem, Zijlweg 40. 
De minimum-prijs per boekje bedraagt f 1.50. De netto-opbrengst komt geheel ten bate van de Stichting Ere
begraafplaats. 

• 

\ waaRom? 
Week aan week rijen zich nu 
reeds t'l.{!ee jaar lang de herden
kingsstu1cjes over onze gevallen 
vrienden, in ons blad aaneen. 
En U zult wel begrijpen, dat er 
nog velen, zeer velen zijn,_ van 
wie wij U iets vertellen willen. 
Het zijn geen heldendichten, 
noch in de stijl, noch in de be
doeling. Ze vertellen U van 
mannen en vrouwen, die, toen 

. de vijand voet voor voet ons 
land, ons ltmen en het leven 
van onze medeburgers binnen
drong, opeens zo'n gewone sin:
pele daad van verweer daar 
tegenover stelden. En eenmaal 
begonnen, eenmaal de ware 
nood gepeild; eenmaal de vrij
heid van het verzet geproefd, 
moesten zij voort op die weg. 
Toen kwam de dag, waarop zij 
uit onze rijen gelicht werden 
door een genadeloze vijand. 
Zij zijn daarvan niet terugge
keerd in ons midden. ~ij zijn 
gebleven in de strijd. 
Ontroert het U nog, iedere keer 
weer, die korte geschiedenis1 
van een man, die leef de als 
ieder ander, in een gezin, in zijn 
werk, die ook zijn vreugden 
had en zijn zorgen, di~ ook zijn 
verwachtingen had van dit le
ven, zijn dromen over wat zou 
komen, en die door God af ge
lost werd van zijn post? 

Leest gij ze goed, die "In Me
moriam"-pagina's? Als gij de 
vijand erin leest en hem .io 

meent te leren haten, dan leest 
ge verkeerd. Als ge de held 
erin leest en zo meent ta leren 
vereren, dan leest ge verkeerd. 
Als ge de tragiek erin leest van 
het onvermijdelijke, ·waardoor 
zoveel idealen de bodem inge
slagen werden, en daaruit me
delijden leert, dan leest ge ver
keerd. 
Men moet ze lezen als een 
testament. Het ging hen im
mers ergens om? Zij hebben de 
vrijheid hoger geacht dan hun 
leven. Als 't moest, liever vrij 
in qe gevangenis, dan slaaf er
buiten; liever vrij voor de ge
weerlopen van de vijand, dan 
dienstbaar aan zijn voorschrif
ten en ~deologie. 

Zo l{eten zij een erfenis na, een 
erfenis met condities. Zij vielen 

• voor de vrijheid van het land, 
dat hun lief was. Zij hebben het 
ons (het Nederland.se volk) 
overgedragen. En de conditie 
is, dat wij die vrijheid tot elke 
prijs zullen verdedigen. Als het 
erom gaat, waar die vrijheid 
haar fundament heeft en welke 
de zin ervan is, hoe zij besteed 
wordt, dan gaan wij langs vele 
lijnen uiteen. Maar het is juist, 
om dit m o g e l ij k te maken, 
dat zij gevallen zijn. 

Ieder "In Memoriam" is een 
herdenking en een opdracht 
tegelijk. Het verbindt verleden 
en toekomst. Wie ze zo niet 
leest, leest ze niet goed. 

REDACTIE. 
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Piet de Boer 
STOMPETOREN 

• 

Johan de Jong 
HEILO 

Jan Walter 
ALKMAAR 

Het was in de tijd, dat van het Westen uit de 
zware vliegtuigen, als monsterachtige vogels, kwa.
men aanscheren over de lage lllllden van de Noord
Hollandse polders om het materiaal te brengen, 
dat zo onontbeerlijk was in de meedogenlou 
vrijheidsstrijd. 
Soms nachten achtereen lagen de mannen, belast 
met het ontvangen der wapena, in het open, kou
de land te wachten op het 1pannend verbeide 
o.9enbllk, waarop de vla de radio doorgekomen 
ebde-belofte in vervulling sou gaan. 
"De aap a los", had de Oranjezender op de 
avond van de tiende October rondgeroepen, en 
deze ietwat vreemde slagzin verhulde voor het 
Hoofdkwartier van de Gewestelijke Stormtroepe11 
de boodschap, dat de drop-ploegen in de komen
de nacht paraat moesten zijn voor een• wapenaf
worp in de Wogmeer. 
Drie secties zouden worden ingezet: een voor de 
wapenontvangst, een voor de terrelnahettlng en 
een voor de afvoer der wapens. 

De nacht was donker en een gestadige motregen 
miezerde neer op de inelkaar gedoken gestalten 
op ep om h.et veld. 
Op de afgesprokeJJ tijd kwam er een vliegtuig. 
Tweemaal cirkelde het boven de Wogmeer, daar
na verdween het in Westelijke richting. Het zicht 
was blijkbaar te slecht, zodat de twee secties on
verrichterzake terugkeerden. 
De derde sectie, die van de KP-er Gerard Veld
man, de wapenafvoerploeg, was een dag tevoren 
met het oog op haar werkzaamheden op de boer
derij "Houtlusf' aan de Zuidervaart onderge
bracht. 
Onwetend van het niet-doorgaan van de drop
ping gingen zij om vier dur des morgens, allen 
goed bewape11d, met een vrachtauto op pad naar 
het afwerpterrein. 
Onwetend ook van het feit, dat de twee secties, 
die op het afwerpterreio werden gewaand, bij hun 
terugkeer waren gestoten op een aantal land
wachters. Gelukkig voor de eersten had deze ont
moeting .geen ernstige gevolgen gehad. Slechts 
waren een tiental fietsen en wapens door de over
haaste vlucht verloren gegaan. 
De landwachters waren echter op hun contröle
post bij de brug over de ringvaart blijven staan, 
oog versterkt met een aantal collega's, die terug 
waren gekomen van een juist gehouden razzia. 
Diezelfde brug moest worden gepasseerd door de 
stoottroepers ..... . 
De auto naderde en de chauffeur, menende dat 
hij te maken had met zijn kornuiten, stopte op het 
door de landwacht gegeven stopteken. Hij zag 
te laat zijn vergissing In, waardoor slechts één 
mogelJjkheid voor de inzittenden overbleef: zich 
uit de val te schieten. Een verwoed .gevecht brak 

~n JJ2emnria1n 

G. Vefdman 
ALKMAAR 

los. Wild ratelend braakten de sten-guns hun 
kogels In het rond. Nijdig blaften de pistolen 
door de ruw-verstoorde rust van een trieste 
October-nacht. Rauwe, driftige stemmen schreeuw
dên verwarde commando's. Iemand riep gillend 
om hulp. ' 
Niet lang duurde deze woeste razernij. Zij was 
te hevig om lang te kunnen duren. Loodzwaar 
was de beklemming, die daarop viel over de 
plaats, waar zoeven nog de salvo's van de gewe
ren knetterden. 
Een landwachter vloekte en ergens kreunde een 
man, die was geraakt. 
Op de brug lag, roerloos, het lichaam van een 
jonge kerel, gekleed In een IJchtgekleurd wind· 
Jack, zoals die worden 41edragen dOQr Ameri
kaanse piloten. Het was Gerard Veldman, de 
dappere strijder uit de eerste Noord-Hollandse 
KP. van Frits Conijn uit Alkmaar, sinds de op
richting der BS. de commandant van een aectie 
stoottroepen. 
In de brede rietschoot naast de brug lag, bewus· 
teloos, Frans van der Zijde. Bij het aanbreken 
van de dag werd hij daar gevonden door de land
wacht. De overigen bekwamen geen ernstig let• 
se) en hadden in het duister weten te ontkomen. 
Aan de zijde der landwacht werden een dode en 
twee gewonden (waarvan één zwaar) geteld. 
Deze schietpartij zou niet zonder ernstige gevol
gen voor de Ursemmers kunnen blijven. De land
wachters, latèr geassisteerd door de inmiddels 
uit Alkmaar te hulp geroepen Feld Gendarmerie, 
:zonnen op wraak. 
De plaatselijke politie werd gedreigd, dat wanneer 
de terroristen niet vóór twaalf uur te voorschijn 
kwamen, het hele dorp zou worden plat gebrand. 
Bovendien zouden enkele dorpsnotabelen worden 
.gefusilleerd. · 
Onder de Ursemmers ontstond een paniekstem
ming. Velen vluchtten het dorp uit. Anderen 
begonnen met het huisraad In bootjes te brengen. 
De omgeving werd afgezet en op de brug brach· 
ten de l;)uitsers granaatwerpers in stelling. 
Alles duidde erop, dat de bedreigingen zouden 
worden uitgevoerd. 
Plotseling bleken de plannen zich te wijzigen. 
Een horde van ongeveer honderd man onder 
commando van de SD-Führer Lages, die kenne
lijk door iemand was ingelicht, begaf zich naar 
de boerderij "Houtlust", bewoond door de familie 
De Boer, alwaar zich na de nachtelijke gebeur• 
tennissen een aantal van de ontvluchte stoottroe
pers hadden verzameld en welke boerderij 

0

tevens 
tot voor enkele uren had gediend als wapenop
slagplaats. Tot voor enkele uren, want in ver
band met de te verwachten razzia's had men de 
wapens des nachts nog naar een andere- plaats 
gebracht. Dit mocht echter niet meer baten. 
De SD. wist kennelijk teveel om te volstaan met 
een huiszoeking waarbij geen bezwarend materi
aal was gevonden. Er was overigens ander ma
teriaal voor hen, mensen-materlaal. Reeds direct 
na hun komst werd D. de Boer, wiens zoon Piet 
de Boer de boerderij beheerde, In de rug gescho-

Piet W agenaar 
ALKMAAR 

Dirk de Boer 
STOMPETOREN 

.Floor Nide 
ALKMAAR 

• 

ten, toen hij zich naar de achter de boerderij • 
gelegen woning wilde begeven. De overigen, die 
hiervan niets hadden bemerkt, werden met de 
handen omhoog tegen de muur .geplaatst. Piet 
de Boer en zijn vrouw (met hun zoontjes van 
een half en twee jaar), de BS.-er Joh. de Jong, 
en verder de knecht en enkele bij D. de Boer 
inwonende evacué·s. Drie stoottroepers, Wage
naar, Walter en Niele, hadden zich nog tijdig 
in de kapberg in de boerderij weten te verstoppen. 
Piet de Boer werd in verhoor genomen, doch hij 
zweeg. Zijn vrouw werd erbij gehaald met de 
woorden: .,Zeg tegen de baas. dat hij de waar
heid ugt, anders gebeuren er hier rar.e dingen." 
Maar haar man mócht de waarheid niet zeggen 
en dus zei zij: 
"Piet, ik moest ;e vertellen, dat je de waarheid 
moet ze.ggen ...... " 
De houding van De ·Boer en van :zijn dappe:e 
vrouw, die Lages en de zijo.e.a met diepe min
achting bejegende, verhoogde de woede. der Duit
sers nog meer. Mevrouw de Boer werd weg.ge
stuurd. Zij begreep, · wài · er stond te· gebeuren, 
maar zij ging, :zonder een enkele klacht te laten 
horen, trots als de -stOeTe · eiken rondom de oude 
boerderij. 
Toen zij weg was, gaf de SD.-Führer aan zijn 
satellieten opdracht de boerderij leeg te halen en 
er de brand in te steken. 
Enkele ogenblikken Játèr klonken schoten. Piet 
de Boer en De Jong werden iii koelen öloede ver
.inoord. Nog eens klonken schoten. De drie in de 
kapbcrg verscholen jongens kwamen,. door de 
hitte van het vuur gedwongen, te voorsc;hijn en 
werden· bij hun poging nog te ontvluchten, neer
gemitrailleerd. 
Toen Mevrouw äe Boei-· des avonds," nadat de 
moordenaars waren vertrokken, hàar l:iaar woon
~tede terugkeerde, lag de -boerderij in ·as. Achter 
de silo, ergens op het erf, . vond ,zij, de ontzielde 
lichamen van haar man. haar . sChQOnvader en 
vier wakkere strijdmakkers ...... 
ln één dag tijds ontvielen zeven dappere strij
ders aan de gelederen van de Stoottroepen uit 
Noord-Hollands Noorderkwartier. Hun stoffelijk 
overschot werd door de heidense barbaren ver
ast en aan de wind prijs gel)even. Zelfs de llcha
mei:i werden aan hun dierbaren ontnomen ...... 
Deze man~en, zij zijn niet meer. Doch wat de 
moffen niet hebben kunnen ontroven, dat is de 
geest, die de gevallenen in hun zware taak steeds 
heeft bezield; dat is de geest van het offer: de 
geest, die het ei.gen leven om niet doet tellen, 
zodra God dat van ons vraagt. 

l TOON. 



NIEUW JAARS-PRIJSVRAAG 

Verdien een 
radiotoestel • • • 

&n • --
In velerlei vorm en met alkrlei goed.e woorden zullen wij elkander straks 
een voorspoedig 1948 toewetrsen. De doet "De Zwerver" U ook en wij 
v.-trouwen, dat onz.e abonnt' s het on3' doen. Een nieuw jaar begint met 
goede voomemeru en vol nieuwe plannen. Ook bij ,,De Zwerver" zijn 
er nieuwe plannen voor het komende jaar. Nog nreer dan vroeger moet 
011s blad zijn weg onder ons volk vind.en. Daaraan doen wij het om.e, 
door_ ons blad zo aantrekkelijk mogelijk te ,naken. Doe gij het Uwe. 
Geef een nieuwe abonné op. 
Wij hebben gemeend Uw ijver voor ons blad niet onbeloond te mogen 
laten. 
Daarom besloten wij, ieder die een nieuwe abonné opgeeft, in de gelegen-

• 

. 
LAAT BET 
EEN GOED .., 

L_BEGIN ZIJN. 

' heid te stellen mede te dingen naar een groot aan
tal fraaie prij:en, u-elke wij beschikbaar stellen 
voor llel't. die onder.staande prijsvraag op de juiste 
wij::.e oplossen. 

Onder de goede oplossers van onze prijsvraag zullen de vol
gende vijftig fraaie prijzen worden verloot: 

Phillps-radlotoost.cl. 
Da.mes- of bereorijwieL 
Keuken-uitrusting, bestaande uit: 4 emaille pannen, 1 braad-

pan, 1 gootsteenvergiet en 1 lepelrek met 1.~· 
Nationaal ontbijtlaken, met ingeweven bevrijdingslllltlalen. 
Kistjes sigaren van 100, 60 en 25 stuks. 

Wie ons in de maand Januari een nieuwe abonné 
opgeeft, verwerft ::ich het recht van mededingen. 
Misschien hebt ge al herhaaldelijk met verlan
gende #,likken naar de nieuwe radiotoe~ellen in 
de umkelétalages gezien. 

Vultlenhouder met gouden pen. 
Schilderij - Haardfauteuil ....:. Luxe doos fondant. 
En verder: Wollen tafelkleed - Schemerlamp - Haard
bankje - Tijdschriftenbak - Paar sclloene11 (3 maal) -
Brilmontuur met glazen (in luxe étui) - llalldd)'Damo. -
Paar handschoenen - Kettingkast - 10 Gulden - Ver:r.ets• 
~k (5 maal) - Rijwielbuitenband - Electr. •trijkij:r:er 
(2 maa.I) - Bontmof - Vulpotlood (12 maal) - Do7.ijll zak
doeken - Kamt>rplant (2 maal) - fles wijn (4 maal) 
.Pond l<qffle - Worst (2 maal) -; Gl.lDUW kruik (2 maal) 

Ge kunt er één verdienen! 
Of misschien zoudt ge uw gammele karretje graag 
verruilen voor een fonkelnieuw rijwiel. 
Ook die kans kunt ge uzelf scheppen! 
Los onderstaande prijsvraag op. Zendt ons de 
oplossing, ~rgeuJd van een. opgave, wie wij door 
Uw toedoen als nieuwe abonné mogen inschrijven. 
Tijdens de feestdaqen zal het U zeker niet moei
lijk vallen een nieuwe abonné te vinden. Laat 
Uw gasten dit Kerst- en Nieuwjaarsnummer le
zen. En besteedt een verloren ogenblikje aan de 
oplossing van on::e Prijsvcaag. 

Of een fiets • • • - Pl\(lvindersmes (3 maal). 

Al deze prijzen zijn gratis beschikbaar getteld door de op de advertentie-pagina genoemde fu-manten. 

En nu, ·aait de Slag ! De eerste letters van de gevraagde woorden vorm.e.u 
tesamen een bekend opschrift u.it ons blad. 
Voor ieder opgegeve.u abonnè mag 01en één oplOISSieg 

Op onderstaaocle ..lijst moeten negentien woorden wor
<len io9evuld, uit evenveel letters bestaande, als door 
punten op de desbetre-ffende regel is aangegeven. De 
omschrijVing van ieder woord -- ze houden hoofdzake
lijk verband met de illegaliteit - vindt men op dezelfde 
regel aangegeven, 

indienen. Wie b.v. 3 abonné·s opgeeft, kan met drie op
lossingen (verschillend of gelijk) mededingen. Hij heeft 
dus dr..e kan.sen op ieder der prijzen. 
Is het aantal - juiste oplossingen groter dan het aantal 
beschikbare prijzen, dan zal blJ loting worden 1,Utge,. 
maakt, wie tot de prijswinnaars behoort. Ook degene 
die slechts êén abonnt opgeef( behoudt dus zijn kans, 

1. . . . . . . . . . . 
2. ..... 
3. 

4. dl~;~:::, ..... 5, 
6. . . . . . . . . 
1. ' ... .. .......... 
8. . . . . . . . . 
9. ................ 

10. ........... 
ll. . . . . . . . . . . . . . . 
12. ........ 
13. ......... 
14. .......... 

(10) 
("5) 

( 6) 

(14) 
. ( 8) 

( 8) 
(15) 
( 8) 
(16) 

(11) 

(14) 
( 8) 

( 9) 
(10) 

Een wekelijkse rubriek in ons blad . 
Een operatie, waaraan elke KP--er in bezettingstijd heeft 
deelgenomen. 
·Een apparaat, waarmee contact met de bondgenoten tot stand 
kwam. 
Algemeen gebruikte benaming voor een bekende gevangenis. 
Wordt veroorzaakt door springstof. 
Veel voorkomende bewapening in bezettingstijd . 
Het eerste massale verzet tegen de Duitsers in Nederland. 
Illegale wapenvoorziening . 
Nederlandexs, die in bezettingstijd naar het buitenland ont
kwamen. 
Plaats, waar een aanslag op een hooggeplaatst Duits officier 
werd gepleegd. 
Na-oorlogse benaming voor het gezamenlijk verzet . 
Instantie, die wekelijks de inhoud van "De Zwerver" ver
zorgt. 
Gedwongen verhuizing in bezettingstijd. 
Term voor onschadelijk maken van een tegenstander in de 
bezettingstijd. 

15. ..... ...... .. ..... (18) Plaats, waarop de meeste ove-rvallen werden gepleegd. 
16. 
17. ........... 
18. ............... 

( 6) 
(11) 
(15) 

Geyreesde drijfjacht der Duitsers. . 
Dit moest bijna elke jongeman in bezettingstijd doen. 
Het onderduikersparadijs. 

19. ...... ( 6) De provincie, waar één der meest bekende landelijke KP-

De termijn van inzending sluit 31 Januari a.s. met de laatste postbestelling. 
Op die dag moeten de oplo~ingen in ons betit zijn. 
De oplossing en de namen der prij:.;winnaars worden gepubliceerd in ons nuJ11J111er van Vrijdag 

NIEUWJLUlS
Pll IJSVRAA G --------

Bijgaqnd zend ik U de oplossing van de 
prijsvraag. 

Nieuwjaars

Als nieuwe ahonné kunt U inschrijven: ............... --.. ·········-····---·-···'"-···· .. ··· .. --···· .. ·····-·-·······-···-·· .. 

te --·-·· .. ----------· 
______ , .. _ ........ _ ....... __________ _ 

Ingezonden door: -·---------·-··-··---...... -------------
te -·-···············-··-··········-------········· .. ···-···· .. ···· .. ···············-·····-·· .. -··-································-·-··-·---····-··· .. ···-·-

.... ..... """'-,, -.;.'""'!-.. 

., 
Of één van deze 

prijzen ..• 

~ J • 

• 

• 
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TECHNISCH BUREAU SCHELDESTR. 58 

M. SLUITER 'TELEFOON 90287 

AMSTERDAM 
Electro- Radio- en Sanitair - Techn. installaties * 

i,REM N.V. FABR~EKEN VOOR HOUTBEWERKING 
WOR~1ERVEER 

* 
RONDE STOK.KE;:ç IN ELKE DIAMETER, VLAGGESTOKKEN, 
BEZEMS'.I'ELE:'\, HARKSTÉLEN, SCHOFFELSTELE~ eM. enz. 

~ 

Fa. GEBR. WEVER - Leeuwarden - Willemskade 8a IMPORT 
JACHTGEWEREN • PISTOLEN • REVOLVERS WAPENS EN 
Ruime aortering jacht• en vuistvut~apens ook in de meer fijnere wapens l'tflJNITIE 

4 BOBKBN VAN P E A R L 8 U C K 
dé winnare• van °de :Nobel-prU~ 

Bc.a pracht lf'th!' 9aa dec ~c.rclcfbckcndc ,cbrijf,t~. Het vuheugt oi,a 
In die Qclqrcnhdd te ~a U de"r:c vl~r van haar botste romana re kuoaca 
urtbitdcn: 1. De Moedu. l. Balllnvs<hap. 3. Strijdbare DlcGur, 

•· De Joagc Opet<tadcliag. Deu ho.ken, 
wclkc alleen butemd zljo. voor rijptrt lti.u•. 
bodea tot dt: l•etttc: bl•da.lfde ut ook d•..,n• 
1al men u. nog mtf.rrnalc.n ta hand acmcn l 
Rik boelt la v,drullt op prlma paplu et\ 

f'r••I tchoacka.. De prij• b~draagt totaal 
f 11,4' (no. 1 t/,. 3 f MO. ao. -f f 3.90). 
dcage•. betaalbaar met f 2.50 of mur pc.9-
maand. Blf hutc.lUn; van dt Qchclt aeric wor. !caoco geleverd. Oa"lddtUllk •• 
cratvan.g'st van f 17,40 of Ic tcrmlj.o wordt 
de gebel~ Ktlc aao U Yénonde.o. Mea vu
a,tld• .. Su,t P Advnt. 719". 

<1 1 
1 
1 
1 
1 

Rerob. 15 et. ut,a. Boeltb. H. NBLISSEN, 
Prta .... .,.acht 627 B, Amiit«dam·C~ Ttl. 
J17tl, Paetttltuiiag ...,2 E 

... ---- --
Boutwarenfabr. P. Flens, Oostzaan 
DRJUU- EN 
FJUlISWEJUt 

Kantoor en labr!el:, 
Noordeinde C 12 • Tolefoon 347 (IC 2984) 

Wie hHft lntere11• Yoor, heften, wle\tfH, lcegels 
ltrlflcboutheft~ ballonflun!et, yoyo'•, 
SPEELGOEDllEN, HUISH.AllT., TECHN. HOUTw.. 
WIJ Yervaardlgen allea op hel gebied Tan houl 
fabrikanten o.a. Yan da beleende JUMBO.CAlllll. 
CATUiEN. MASSA HOUTWAllEN 

EF,N SYHPHATHIEK GEBAAR! 

1 

* 
De btreidwllllghefd van .,,uchtidtot lir•a's. •tlw wij vro•11•n ttll prij$ 
voor deze Nh~uw_..faar!prij!lvraag beschikbaar te actltft~ ovrrrrof alle ver" 
•·•c:-htlngm. Vödaat btt grote •muaJ fr••it prif:u. dat kon. "'orden 111t9t:• 
loofd. Op dut plaau bttalg•n .w~ 1,.., dHrl>OOr onze wtlg,meead, dan}(. 
Hierotdu volgf. •lf*ll•<h. d, l11•t d« fuma,, die ons pri/:eo al,tonden: 

C. D. van >.,..,.. at.da. t<n paar scho•••n, 
Jo d~ Bruin, schoc.nmalc:t.tij, Bn.da, ctn P••r achot;111t11. 
Copyrator Handel e.n lmportoadero" 8,Jtàovtn, eu luior•vulpu a1tt 

N.V. de Faam. Breda. ttn dooa foodant. 
ao twa-N 

S. Fuwerda, Maoulacturenbandtl, Groninv<a, aationaa) ontbi;tlaktt\ aat ln9e~eve-A 
• ht.v1ijdtn9.!initiaJu. 

W,d. H. P. van Gurp •n Zo., B«da. tw•c komtrplanttn, • 
V. S. Hopma, Oude Ebblogutraat t,i. Groo,119ea. bril "'" vü•ca la le:irc ct.ti. 
N .V. Hudson S,gar<nfabneken, Roosendaal, 4 ltistju aigartn vaa 50 ,tuit,. 
P. Htliebos, Breda, riJwielbuitenband. 
C. V• Hooydonk-Claa.uen, Ulveahout,'C> l>oota1of, 
H. Jacobse Sr" ZtiSt. s<hild.,.,J, • 

Brinkmans Boekhandel 
en Copieerinrichting 
Westzijde l • ZAANDAM 

tel. 4292 

Oranje Hotel 

Leeuwardçn 

Telefoon 3654-3870 

Alles voor de 
woningmrtchting 
Ook: schrijfbureaux 

.,Het Binnenhu'8" 
Tel. 3430. K. Pos Mzn. 

Westzijde 180 Zaandam. 

V"'104 een. q,o-ed 
~~! 

J. DENISSE 
STATIONSWEG 23 
DEN BOSCH 

EYGENRllM'S 

1 
.&.utobedr:lff 
VLAARDINGEN 
TEL. 3685 

Alle Transporten in 
Btnnen· en Buiten.land 

Wijnhandel Slijterij 
J. E. la Rivière 

Scheldestraat t8 .l!clanl 

Oólc voor 
Buitenlands 

Gedistilleerd 

. 

J. R. A. Kleinveld. Zeiat, ttn paar 1<hotnto. 
C. vaa "t Land. Epe. twee. flts.s-tn -..·1Jn. 
J. L. van M«belen, Meppel. doo• mtt 2S ,igortft G. Th. PIJLMAN 
Handel Mij. v.b. Joh. v. d. M,ideo. Amrufoort, i tmaill,• ,..nntr., 1 •m. bra•dpao, 

l en>. gooutttnvugru ,o 1 <111, h,pdrek •« ltpeb. 
· H. A. v. d. ~!'nnik. Groning•n. 2 gnm!f>l-k,,.;keo. l padvioder1meHC11, • 

•. De ~oordberg , hottl, He,l•uM. twee llrs.•tn "'~"· 
J<alkfilbnek van D,jk. f,l. Gots, f. JO.-. , 
P. Onen. Breda, handdynamo. 
J<. Pos Mu,., woning,nr" Zoandam. haorc!hnkie. 
W. PoJanen-v~n Nijnaue.n, Breda, elrctr. strijkijzer. 
Rakona, N .V. Hudtl M,j" Breda. tlectr. s1ri1kiJ1er. 
A. Sthoo«tra, Rijwlelfabr. Lt<uwardtn, rijwitl. 

Aardappelen, Groenten 
Fruit en Delicatesse:a 

Speciaal in fruitmanden 

Scbeldeetraat 24 Tel. 28396 
Amsterdam 

• 

LITHO "ZAANLANDIA" 

~ 

ZAANDIJK 

* 
• 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
U.,- drukwerk 

OFFSETDRUK 
STEENDRUK 
CARTONNAGE 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

A. LVIK staat altijd 

voor U klaar. 

* 

C.V. DRUK~ RUNSTREEr: luik's transportondernemiag 
Zaaiaclijk Tel. 819H 

~ H•EVENBLIJ 
KOOG%ZAA.N 

TEL·322f•32tt (K•2980} 

A. J. van S<huppe.o's Siga«nfobr., Veentndaal. n.·ce lwtju sigaren ·nn 50 •tukt. 
H. J. Slprnan's wonlnginr., Arnhe.,, schemerlamp. 
E. Sprangtr<, Breda, twaalf :akdoektn. 
G. J. M. van Swa.-y, N,j"ugse 111'.eobelfabntlt. hnrdfntt•il. 
Manwa<turenhr.>del v.l,. G. Vddmon. Zuidlaren, wollen t•ftlkleed. 
]ulu Weltn-Ptevcrma,u, (sJa{tf'ri1). Bttd«, t•et wor.stn. 

•' Advertentie-cliché's, . , DE BOER & VINK ' 
. 1. '-L_ L .'ÎL~,L bij > ZAANDIJK 

W, v. d. Wrtrd, l.tttlngkasttnfabr" Barntvtld. ktttingkost voor rljwld, 
A. Zandbtrgtn, woniog,n,., Hoogtvten, i,jdschrih,nbakft. 

Vt0c; ~fl f7t«!l/t. · TE l. . 810 8 5 

• 

• 
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' 

• 
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Iedere man scheert zich 

BETER en SNELLER met een 
PHILIPS "PHILISHA VE~' 

Even de steker in het stopcontact, - dan uw 
kin en wangen licht gemasseerd met de 
,,PHILISHAVE", Philips electrische droog-
scheerapparaat . . en ook Uw baard vliegt eraf 

Stoppelbaarden of vlasbaarden, bolle 
of holle -kaken, tere of taaie gelaats
huid, - dat àlles is de "PHILISHA VE" 
om het even. Hij scheert snel, pijn
loos, grondig. Hij bevrijdt U eindelijk 
van een iedere morgen weerkerende 
rompslomp van mes, zeep, kwast, · 
aluin en handdoeken! 

N.V. PHILIPS' VE(U<OOP-MMTSCHAPPU VOOR NE0E~LAND - EIN0HOVEI+ 

u VAN NOORD NAAR ZUID 

* 
I 

llerhuizingen 

in 

Binnen~. 

en 
Buitenland 

. !\. 

t • 

• • 

BOOMAARS ~PUYENBROEK .. 

LOUIS BOOMAARS ,. . 
PR 'I N'S HENDRIKS TRA~ T 1 51 - B R E D A 
Tel. K 1600-815'.i Post Ginneken LO.-lcgitln1ntic nr. 8992 

. ---- - ,.,_ 

VAN OOST NAAR 

1 

..... . -

WEST 

* 
Speciaal adre$ 

voor het 

takelen van 

piano's en · 

brandkastén 

* 
VERHUi.ZEN .'HET .Bl;.ST

0 

A. I. P.U.YENBROEK 
B E R G E . N O P Z O O M ,:., Telefoon 1072 
BURGEM: MATHONSTRAAT 7 LO.-lf!gltllltatle. or. 79S5 




