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H et zal mij benieuwen of de redactie van 
"De Zwerver" deze titel toelaat. Het is dan 
ook eigenlijk geen woord, dat grote letters 
verdient. Zeker niet in een net blad als 

"De Zwerver", waarin je bovendien met je naam 

KANKEREN , ., 
moet ondertekenen. Zo terloops - bij wijze van 
vergissing - in een artikel er tussen door, gaat 
- maar uitdagend aan de kop .... !? 
Toch waag ik het er op, en leen mijn naam er 
voor. 
Ik heb daar zo mijn bedoeling mee. 
Het minder-gewone trekt immers de belangstel
ling en heus, ik reken er zo'n beetje op, dat deze 
krabbel gelezen wordt. En dan - ik weet geen 
andere vlag, die mijn lading kan_ dekken. Het 
gaat over "kankeren" en allcen maar over "kan
keren'', en noem het dan maar eens andcrs. Mis- · 
schien dat ik kans zie, om zo terloops nog eens 
even op mogelijkheden ten goede te wijzen, wel
ke uiteraard ook in dit kwaad verborgen liggen. 
'n Naaste aanleiding hiertoe vond ik in de "Een 
program. 1947" artikelen van Jules Jansen en E. 
Nccrlander. Leest goed: ,,'n naaste aanleiding", 
want mijn geschrijf is géén critick op wat beide 
heren ons vertelden. Integendeel! Trouwens heel 
de redactie van "De Zwerver" zou ik een pluim 
willen ,reven om de juiste toon en srecr, waarin 
1e ons blad weel te houden. Ik onderschat deze 
verdicmtc niet, want aT"iijn "wïjlco-illegcaar-'!n 
"kankeren" geen synoniemen, ieder weel, dat de 
verleiding om ze tot aynoniemen te maken wel 
bijster groot is. De praktijk is er, om dat bij her
hcrhalin,: te bewijzen. Op papier en in gesprek. 
Heel begrijpelijk overigens. 
Om een oud lied nog maar eens na te zingen: er 
ia teleurstelling! Heel veel zcHs. Teleurstelling 
om werkelijk en schijnbaar onrecht. Teleurstelling, 
welke in verbittering stil maakt, maar ook die 
de mens tegen de muur op doet vliegen, ook al 
weet hij vooruit belt, dat die muur als muur onbe
wogen zal blijven en je alleen maar kneuzingen 
en een bloedende kop kan bezorgen. Het Haagse 
geval is er het tragische voorbeeld van. Goed of 
verkeerd - het wàa teleurstelling. Teleurstelling 
die een uitweg zoekt, omdat het niet langer op · 
te kroppen is. · 
.,Kankeren" ia een uitweg. 
AJs zodanig misschien nog de minst gevaarlijke. 
Wat er binnenin je kookt en kolkt uitpraten, kàn 
opluchting betekenen; en het zal U ongctwijreld 
gaan als mij: als je alles, wat daar binnen steekt 
en prikt eens onder woorden brengt, dan valt het 
gewoonlijk nogal mee. Eigen grieven, welke dag 
en nacht door je hoofd dwarrelen, uitspreken, 
heeft soms tot gevolg, dat je er zelf stpm ver
wonderd over staat, dat het maar zo weinig is, 
zo onbetekenend, zo wegvallend tegenover al die 
problemen rondom je been. Als niet-deskundige 
vermoed ik dan ook, dat het in deze zin is, dat 
deskundigen de uitspraak aandurven, dat een 
goed soldaat moet kankeren. Het ia de gezonde 
uitlaat voor een te-vee:. 
Ik kan het dan ook niet zo verschrikkelijk erg 
vinden, wanneer onze mensen wel ~ens kankeren. 
'n Mens kan er zelfs met genoegen naar luisteren, 
omdat een "geladen" mens schilderachtig in ziju 
woordkeus is. Bovendien geldt ook hier, dat een 
half woord voor een goed verstaander al voldoen
de is. En zou je je eigen mensen niet meer ver
staan? Zover zijn wc gelukkig nog niet. 
~? ond~r al die grote woorden kan wat verborgen 
z1.1ol Minstens de bijna onhoorbare klop van een 
~ouden h~rt, dat ondanks alles toch zo heel graag 
iets moois tol stand zou willen brengen. Iets 

moois en van werkelijke waarde, dat sterk af, 
steekt bij al het minderwaardige. dat hij r..,ndom 
zich ziet. Iets, zoals hij dat zelr in de vonrbijc 
jaren hedt meegemaakt en beteerd, zodat hij de 
mogelijkheid niet alleen maar verlhoedt, doch 
werkelijk weet. Alleen, hij ziet er g-ecn kans toe, 
omdat tcvcd muren hem belemmeren t'n de tiJ,l 
voorbij is, rlat hij over a11e muren en voor~chrif
ten heen mocht. 
En die ervaring is natuurlijk prettig en hoopvol, 
Toch moet niemand daaruit besluiten, dat ik 
waarschuw tegen iets, dat ik zelf eilenliJk zo 
ongeveer goedkeur en zelfs waardeer. Z,> staan 
de zaken niet. Mijn begrijpen sluit niet uit mi1ar 
zeHs in, dat ik er ook wel terdege rle ;:-evaarlijkc 
kant van zie. Wat wel eens een keer g-,ed kan 
zijn, moet niet tot systeem verheven wwdcn C'n 
zeker niet tot een zekere houding. Dat brengt 
gevaren mee voor de zaak, voor hem, die het doet 
en voor de omstanders. 
lk bedoel hier dit mee: er is niets tegen dat we 
constateren. dal we lC'•-.,rieatcld zijn - ,,r is 
nicta tegen en alles voor, dat wc onze teleurstel
lingen uitspreken of door een pen, merk H. v. R. 
op p~~ier late~ zetten - er is i11iets op teg.:n, dat 
wc b_•J onthullingen v;m monumenten of l,ij her
denkingen ons Cl'I anderen - vooral die anderen 
- openlijk de vraag stellen: .,Zal het levcnsoffer 
van hen tcvergecrs zijn ,:ebracht?" - maar wc 
mogen dan weer niet diep in onze kragen krui
pen, ons beschermend tegen .de gure wind fo de 
medelijdende blik van de niet-begrijpenden - wc 
mogen dan niet naar ons huis en ons baantje 
aloHen in arwachting op een invitatie voor een 
volgende bijeenkomst, om weer 001.e tcleurstellinf 
te voelen - weer te protesteren - weer te her-
denken. • 
Mensen, dan verzuurt gel 
Wat zegt ge: is dat uw eigen zaak! Gij zijt er 
volkomen naast! 
Lees dit nu eens even aandachtig: Waarom zijt 
ge teleurgesteld? Is het ergens anders om, dan 
dat ge denkt het bij het rechte eind te hebben 
- de juiste weg te zien - de enige oplossing te 
weten - wat die anderen niet door hebben, om
dat ze niet willen or omdat ze niet kunnen 
(houdt met dat laatste ook eens rekening!) en U 
daarom de mogelijkheid om uw ideeën te verwe
zenlijken ontnemen? Maar is de zaak voor U 
dan ar? 
Ja maar, dat màg niet! Indien ge overtuigd zijt, 
dat ge de juiste koers weet, dan hebt ge de plicht 
om die koers te gaan. Als ge dit niet doet en in 
uw teleurstelling verstilt or verzuurt, dan ont
houdt ge iets en dan onthoudt ge veel aan uw 
medemensen. Dan zijt ge min or meer - ik wil 
toegeven: onbewust - ontrouw aan uw oude 
vrienden. Dan zijt ge mét die ande,-en, die U 
hinderen, óók oorzaak, dat uw volk, uw mede
mensen, uw jeugd niet daar komt, waàr ze vol
gens uw eigen overtuiging komen moet. Dln 
laat ge een heleboel energie en talenten, die God 
U toevertrouwde, ongebruikt en wat daaraan vast 
zit, kunt ge in uw Evangelie lezen. 
;Neen, zo eenvoudig liggen de zaken niet. Het is 
niet een kwestie, welke U alleen aangaat. De ver
antwoordelijkheid voor uw medemensen, waar gij 

U eens op beriep - en terecht - in bezetting~ 
tijd, hield bij de bevrijding niet plots op te b~ 
staan. Nog zijt ge de hoeder van uw broeder! 
Maar er leiden vele wegen naar Rome! 
Om maar iets te noemen. Een paar jaar geleden 
zou je gewerkt hebben met wat explosieve stof 
- al of niet goed verpakt - welke hele mureo 
te,telijk opruimt. Dat kan niet meer en dat mag 
ook niet meer. Want al hinderen sommige mu
ren en voorschrHtcn oos, ze zijn gewoonlijk noJ 
wel ergens goed voor. 
Een tweede weg is het ontduiken van alles tn 
nog wat volgens het bekende recept van "men 
neme een papier en c:cn stempel enz." Ge kent 
dat. Maar in de toch al hopeloze papicrwinkd 
zouden wc no,t meer wanorde brengen - en dat 
kan dus ook niet. 
Dan is er een derde weg. D, 'tlJeg! Of cig-eolijk -
en daar wil ik maar op neer komen - een 
vcrzamelin,t van allerlei persoonlijke wegen naar 
eigen aard en omstandigheden. Voor U zal dczz 
canders zijn, dan voor mü., Juist om dat perso~ 
lijkc. En al stel ik me voor, om daar een vol-
geode keer nog eens op terug te komen - toch 
zal het moeilijk zijn om er algemene richting
wijzers voor te plaatsen. Het persoonlijke sluit 
het algemene uit. 
Maar allicht valt er ieta te zeggen. In ieder g~ 
nl méér dan wc in het verleden gedaan hehben 
met de ook al weer tot een gemeenplaats gewor-
den of verworden opmerking: ,.We hebben thans 
weer onze eigen politieke organen, om onze wen-
sen en verlangens kenbaar te maken." Best m<r 
gelijk voor enkelen van ons, maar niet voor ere 
massa - en dan: politiek is niet het hele ,!'even. 
Daar buiten ligt nog een onoverzienbare werdd 
met honderden wegen. 
Doch hoc dit ook zij - één ding is zeker: 
als wc blijven kankeren, dan verzuren wc - dan 
verstarren we - dan blijven wc onvruchtbaar -
dan verprutsen wc onze tijd - dan laten we onzt 
talenten ongebruikt - dan •••• is ons werk t~ 
vcrgccrs geweest. 
Kankeren - blijven kankeren verspert ieder~ 
weg tot opbouw. 

Zoekt een andere weg! ----- VICTOR. 
~ 

.,DE ZWEllVlll" 

weekblad der LO·LKP.-SUc:btlag 
Abonnemeat1prtl1 f 1.50 p. kwart, 
LoHe nummers f 0,21. 

Redactie, 
Nlc. Wlt1en1lr. 21, A'dam 
Tel. U566--MII02. 

Aclmlnl1tratle 1 

Prln• HendrUdtade 152 L 
Am1terdam, Telefoon '1061 

Giro 1095U t.1u, LO.-tD.-Stlc:la• 
tlng Am1terdam. 

Brieven op ad•er1eutles alleen 
aan · Administratie "De Zwerver" 
Pr. Hendrik.kade 152·, A'clanvC. 



1 

' , Al6 3 6A 
U T R E C H T C. S. 
AMSTERDAM Amst. 
ov. Nieuwers,uls· Loenea 

en terug 
9 

EEN 

\ 

A0019~ 
DEN HAAG 
AMSTERDAM C.S. 

en terug 

3.KL. KP 2 
3.KL. LO 

• 
f 1.70 * J...LLEGAAL COMP-LEX • f2.20 

Geldig dag v. af•tempcllog 

1 

I
, k schijn last te hebben van een complex. 

Een ;llegaal complex, wel te vers ,aan. 
Om/complicaties te voorkomen, stel ik 
voorop, dat ik niet bedoel meze1f daar

mee een compleet compliment te maken. 
Maar thuis durf ik er niet van spreken. 
M'n vrouw houdt niet van complexen. Een 
pomplèt past haar beter. 
Maar terzake! 
Vanwege dat complex bekijk ik een spoor
kaartje met andere ogen dan een normaal 
mens. Als ik in de Domstad aan één van · 
de loketten m'n bijdrage heb geleverd voor 
de wederopbouw voor de spoorwegen, ltrijg 
ik er steevast een kartonnetje, waarop met 
grote letters L.O. staat. Daar sta ik telkens 
weer perplex van. Nu ga ik begrijpen, 
waarom je minstens een H.B.S.-diploma 
moet hebben om op een krukje achter een 
loketje van "de spoor" te kunnen komen. Je 
moet de klanten onmiddellijk weten te ru
briceren. En 't is toch wel frappant, dat die 
spoormensen zich nooit vergissen. Zou dat 
komen, omdat de L.0.-ers hun destijds net. 
jes elke week of elke maand hun tracte, 
mentje thuisbrachteni 
Ik vind het alleen nooit prettig, dat ze al
'tijd 3de klasse voor ctat woordje L.O. zet
'ten Wie heeft dat nu weer uitgevonden om 
de L.0.-ers in klassen in te delen? En waar-

; 1om zou ik dan een derde-klasser zijn? Zou 
dat in verband staan met de onderscheidin. 
gen? 
Toch eens met het C.B. over pra'.en, of ik 
voortaan geen tweede klasse mag reizen! 
Jammer, 'dal de éérste klasse afgeschaft is. 
Dat zou nog eens:-... Stel je voor. 
't Schijnt bil . de Spoorwegen al niet anders 
te ujn dan bij andere bedrijven. Het perso• 
neel, dat 'l dichtst bij den baas zit, kwijt 
zich het best van z'n taak. Kom maar eens 
een kijkje nemen in de an'i-chambre van de 
Gedenkboekkamer, dan zult ge dit moeten 
beamen. 
In Utrecht, waar het Hoofdkantoor van 't 
Spoor is, we·en ze op een prik, dat ik L.O. 
op m'n kaartje moet hebben, maar als ik in 
·oen Haag kom, zetten ze er warempel K.P. 
op. 
Dat is te gek. 
Zeg nou zelf. 
Zie ik er uit als een IC.P .• ert 
Als er nu een vierde categorie K.P. be
stond( Dan _zou ik het ook nog wagen om 
een legitimatie-bewijs aan te vragen. Want 
L.O.-ers waren de krullejongens van de 
K.P, heb ik eens iemand horen beweren. 
Of zou de X.P.-er toch gelijk hebben, die be
weerde, dat de L.O. de "brains" van de K.P. 
vormde. Ik zou het bijna geloven wanneer 
ik in aanmerking neem, dat hij een borrel 
op had toen hij deze uitspraak deed en zich 
derhalve in de rij- der waarheid-sprekende 
kindermonden mocht scharen. 

·Intussen houd ik mij aanbevolen voor tips 
,van lezers over andere lllegale aanduidin. 
gen op spoorwegkaartjes. Als ge de initia
len van de P.B.S. en F.C. ontdekt, of moge
lijk "De Zwerver" of het Gedenkboek ~p een 
,re!our:je vindt, verwachten we onmiddellijk 
bericht. 
De berichten moeten echter volkomen waar. 
heidsgetrouw zijn. Wanneer iemand straks 
durft beweren, dat Dr. Hlrschfeld bij zijn 
vertrek naar Engeland een Uc-ket kreeg met 
de letters T.D. erop, zullen we dat bericht 
als onbetrouwbaar naast ons moeten neer
leggen. Er zijn tenslotte grenzen. 
Doch ik sta nog steeds m~t een betaald 
spoorwegkaartje derde klasse in m'n hand 
op het Utrech:se perron en ik moet naa.r 
Amsterdam. 
En zo beland ik in een coupé met een gros. 
sier in zoetwaren van het Veluwse en een 
Duinstreker, die naar het land achter de 
Achterhoek geweest is. 

De grossier moet naar hotel "Schiller" op 
het Rembrand'plein voor een zoetsappig 
examen, waarover hij wat zuur spreekt, 
omdat hij al zes jaar grossier is en voor 
de oorlog drie auto's voor z'n bedrijf had 
lopen. Hij heeft gelukkig een hekel aan 
iDuits, want hij spreekt de naam van 
.,Schiller" uit, zoals je "schille" van schille
kar ze~t. En hij heeft als goed-vaderlander 
ook z'n offer gebracht, want een ander rijdt 
nu in de auto's, die eens zijn bezit waren. 
De Duins' reker, die eerst vertelt uit de Ach. 
terhoek te komen., blijkt nog iets verder ae. 
weest te zijn, want op m'n belangstellende 
vraag of er nog auto's op koffie over de 
grens komen, zegt hij, dat dit niet zo ge
makkelijk meer gaat. Hij heeft er zelf des. 
tijds drie op deze wijze overgebracht, maar 
ziet er nu geen kans mee toe. 
Er komt vaart in het gesprek. Op koffie rijdt 
Je blijkbaar beter dan op benzine. We tuf
fen langs de zwarte cigarettenmarkt in Am
sterdam, waarvoor de grossier in snoep
bonnen veel belangstelling heeft, naar de 
P.R.A'., die volgens den deskundigen koffie
man is samengesteld uit opgedoken onder
duikers van de B.S. en enteren terloops nog 
even een advocaat-fiscaal bij de rechter
lijke macht, die nog deze eigen morgen, in 
dezelfde wagon, waarin wij reizen, den 
grossier toevertrouwde, dat ·de hele recht
spraak zo rot is, dat hij alle Tribunalen en 
rechtbanken wel overhoop zou kunnen 
schie'.en. Hij was helaas in Utrecht ui:ge
stapt, zodat ik hem niet kon interviewen 
voor "De Zwerver", 

De koffie-man presenteert dan den snoep. 
bonnen-expert een cigaret, omdat deze uit 
hootde-van zl]n bert>ep bl1Jlcbaart<geen toe 
baks-, doch een versnaperingenkaart heeft 
en toch naar een sigaret smacht Maar deze 
houdt de eer aan zich en wil er iets tegen
over stellen. Ik verwacht, dat hij een snoep. 

Vrede spreidt gfj uw zachte vleugels 
Over de donkere aarde heen -

1 Over de moeden en de gewonden, 
Over de duizenden, die verzwonden, 
Over al de snikkende monden, 
Die verbleekt zijn van geween! 

* 
Vrede daal gij uit lichte sferen, 
Waarheen gfj vlucl1tiet voor deze wereld 

smart, 
Daal over !ten, die u hebben verraden, 
En over de dwazen, die o(J u smaadden, 
En over de blinden, die om u baden, 
Daal - daal :ii weder in ons hart! 

• 
Opdat uw liefde daar weder wone, 
OpdaJ uw liefde ons weer genas -
Liefde bove' onze ijdele wenschen, 
Lief de over alle ijdele grenze11, 
Lief de alleen van mensch tot menscli, 
Die eindelijk leerden wat liefde was! 

C. S. ADAMA VAN SCHELTEM.A. 

<Mldig dog -,. ef, te"' p<llag 

bon of een reep zal aanbieden, doch hij be
taalt de officiële zwarte prijs in zink. 
De koffie pruttelt, de suiker zit al in de kop. 
jes. De wagen komt in de derde versnel
ling. Ze :.preken meewarig over de kleine 
N.S.B.-ertjes, die zo hard behandeld worden 
en spuwen hun gal uit over de "illegalen", 
die nu de vette baan:jes bezetten en cor. 
ruptie plegen. Er is maar één remedie: Alle 
N.S.B.-ers vrij en al die andere kerels tegen 
de muur. 
Illustraties te ov er. 
Neem nou die jongen, die lid was van de 
N.S.B. om spionnage te plegen. Hij zat in 
Duitsland en had een geheime zender, eerst 
bij een boer en toen in een fabr iek, die 
weggebombardeerd werd. Hij kreeg van 
de Amerikanen de prachtigs:e papieren. 
Maar jawel, nauwelijks was hij over de 
grens of ze p ikten hem in zijn kuif. 
Is dat nou werk? 
En nu we het daar toch over hebben, kan 
de koffieman het ook wel zeggen: Hij Is zelf 
ook lid geweest van de N.S.B., ook voor 
spionnage. En als zodanig vier jaar in 
Duitsland gewerkt, mijnheer. Nu pas nog 
weer in opdracht van de politie in Mofrlka 
wezen kijken of ie dien voortvluchligen 
amb:enaar van het Arbeidsbureau nog kon 
achterhalen. Diezelfde politie-man ga! de3-
tijds als hoofd van de ondergrondse hem 
opdracht N.S.B .. er te worden. 
Ik ken toevallig de situatie een beetje 
in de plaats van zijn herkomst en informeer 
zo langs m'n neus weg eens naar- het werk 
van dezen en genen "illegaal". 
Dan s1okt het verhaal plotseling en ver. 
baasd vrc.agt de man of ik ter placuse he
kemt ben. 
De zoetwarenman, die vandaag examen 
moet doen en een kans ziet om een goede 
beurt te maken, grijpt gretig naar het tover. 
woord "ondergrondse" om daarmee verder 
te goochelen. 
,,'t Was in '1!3", zegt hij, ,.toen hebben we 
nog een paar mensen uit handen van de 
,.Grune" gehaald. Dat was in Assen." 
Zo, daar ligt het lokaas. Kijken of er iemand 

' bijt. 
En natuurlijk bijt ik toe. Daar moet ik het 
mijne van hebben. 
Copy voor het Gedenkboek, zonder cor
respondentie, zonder extra reizen; een bui- · 
tenkansje. 
,.Hoe ging dat in z'n werk?" moedig ik aan. 
"0, heel eenvoudig, hoor. Eigenlijk niet de 
moeite van 't vertellen waard. We hadden 
papieren uit Amsterdam, ondertekend door 
Hauptman Kluge, dat de man, die we heb. 
ben wilden, eruit moest. We stapten met 
z'n drieën de gevangenis binnen. Ik houd 
den portier een pakje cigaretten voor, laat 
de "Grune" ook een keer opsteken en kom 
dan met de papieren voor de draad. We 
zien er echter nog een tweeden knaap lo
pen, die we er ook wel graag uit hadden 
en hebben gauw zijn naam er ook nog bij 
gezet. Maar over zoiets maak je geen druk
te. Dat was heel gewoon." 
Tableau! 
Kom me nu nooit meer aan boord met het 
fabeltje, dat de illegaliteit in discrediet is 
geraakt, lezer. Ze schelden erop, omdat ze 
er niet bij mogen horen, de koffie-manneke• 
en de duimdrop-fantas•en, maar geef ze een 
legitimatie of een lidmaatschapskaart en ze 
zullen de trouwste paladijnen der illegali
teit zijn. 
Van dat illegale complex gesproken. 
Wie lijdt daar nu aan, zij of wij? 
Als we personeel nodig hebben voor de uit
breiding van onze legitimatie.bewijs-afde
ling, mogen we dan ook op jouw sollicl:aae 
rekenen, ouwe trouwe "Zwerver"-lezert 
Z6 kunnen we nog duizenden aanmeldin
gen verwac~ten. AD • 
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DE STOOT 

E Ikc, dag heelt zijn verrassing voor hem., die haar Ycrwachl Je kan 
natuurlijk stil staan bij de muskieten, die elke nacht de stelling 
maken tot een wespennest, of bij de tokeh, die boven je klamboe 

roept, of bij de mieren, om je glaasje stroop, en dan zeg je: - Wat 'n 
pokkenland. Je kunt ook uitzien naar je toekomst, later bij de BHM of 
op de onderneming, en dan kijk je alleen naar de klok. De natuur, die 
op Malakka pronkte al, een pauw, is hier nog altijd een poed.-lvacht, ver
~elckcn bij de geitenhuid, waarmee Europa is bedekt, maar ook daardoor 
laten we ons dus niet dagelijks verrukken. Waar wc wel, met z'n allen, 
elke dag, ons in verdiepen, dat is: de actie. en alles wat daarmee sam..:n
bangt. 
Daar hangt heel wat mee samen. B.v. de aanvoer. Onze brigade ia nd 
sterk genoeg om de bezettingstaak van de Engelsen over te nemen. Zij 
hebben onze peletons opgeleid met hun mortieren en zware mitrailleurs, 
die wc nu zelf gebruiken. Als er een schip op de rede ligt, brengt het 
artillerie uit Balikpapan of radio-sets uit Singapore. Wel moeten de 
bren-carriers nog uit Nederland komc-n en heeft de workshop oog gc·en 
reserve-materiaal, maar als de laatste Engelsman vandaag of morgen op 
de valreep staat, zijn we loch voldoende uitgerust om Semarang 
te "houden". Alleen bet Engelse vcrkenoertje, dat dagelijks over de 
stellingen speurt, blijft dan het enige "buitenlandse" clement, al i-1 het 
ons zeer vertrouwd. En op onze hoofddeksels moet je dan niet letten: 
bier een wolle baret - khaki of zwart -, daar een veldmuts. - Euro
pees of Indisch -, de een met gerande jungle-ha!, de anrler met <'CD 

10ort groene alpenmuts .... je moet toch kunnen zien, dat we sch'.loicrs 
waren, die door vreemde legers werden uitgerust, totdat ze nu op sc,ldaten 
litkcn, die door hun eigen regering worden aangekleed met ved belof
ten co weinig geld. Als we wekenlang wéér geen sigaretten zien, als een 
Pengun vol diepzinnige beschouwingen onze drang naar nieuws bevredi
~cn moet, als we onze voetbalschoenen betalen van de soldij .. • . , oen, 
dat kennen we al anderhalf jaar, en als we er (bijna) niet meer over 
kankeren, dan komt dat ook, doordat wij inderdaad begrijpen. waarom 
het Ntderlandse leger zo moeilijk op toeren komt in de vertragrnde de
mobilisatie-drang van de Big Allics. 
Nee, er hangt meer mee samen. We ervaren, hoc de bureaucratie in Ba
tavia en in Den Haag onze jonge organisatie weer gaat overwoekeren 
en er de stuwkracht in verstikken zal. Als we dan oog uit Holland ho
ren, dat de chef van de Generale Staf een order tot het kader richt we
gens wangedrag, dat er geen vrijwilligers meer voor Indië zijn, maar dat 
iedereen probeert zich aan de oproep te onttrekken, .... ja, .... dan .... 
Er hangt nóg meer mee samen. De voorstellen, die van Mook meebracht 
uit Deo Haag, en die hi.i onder supervisie van Clarck Kerr met Sharir 
besprak, wekenlang, totdat de heren zonder boe of ba naar H,,lland vlo
gen, om daar hun geheimen verder uit te spinnen op de Veluwe en dl\n 
weer terug te spurten en even zwijgzaam zich wéér te zetten in l3ata
via .. "' 

.. 

DOOR JOT POLMAN 
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De cnie sfeer om Semarang, de verwarde in de legerleiding, de duistere 
in de politiek, en de stinkende uit Holland, ja, het hangt alles achter 
:>nze actie. Tegenzin? Nee. Die kennen we niet meer. Vanaf de dag, dat 
we werden bevrijd en ontgoocheld, vroeren wc: waarom?, maar we 
wetcr:i. nu, dat we dezelfde daden weer zouden doen, omdat we zijn, zoals 
we z11n. En al klopt van uur tot uur de zorg om huis en vrouw toch 
jaagt één doel ons altijd over alle hiaten heen: actie. ' 
Actie. En dan - honny soit, enz. - actie van ons Regiment. Het eerste 
Nederlandse, bataljon, dat uil Malakka in Indië kwam, was lil R.S. Hoe 
r:ou de zuivering van Banka verlopen? De legerorder van generaal 
Spoor, na afloop van de actie is direct: Dit bataljon gaf het voQrbeeld 
voor alle andere. IV R.S. voert haar actie in Meoado, Morotai, Hollan
dia. V R.S. vaart er,:ens tussen West en Oost naar ons toe. En wij, I 
R.S., voerden op Maandag l April onze eerste actie uit. 
Al dagenlang hing het in de lucht: die spanning, waarvan je niet zeggen 
kunt, hoe zij komt. Bij de wapeninspectie kijkt de luit iets langer dan 
,:ewoonlijk door de loop. Tijdens de patrouille let hij nauwkeuriger op 
booby-traps. De jongens van de signals oefenen bijzonder druk met tiun 
zend- en ontvangapparaten en de jongens van de spionnage Likken meer 
,eheime rapporten dan nodig is. De officieren staan te lang over hun 
kaarten te wijzen. En dan ontglipt er hier of daar een dubbelzinnig 
woord, b.v. Corry is reserve. Corrv? Reserve? Nee, het gaat zeker niet 
om een dansavond, of een voetbalwedslrijd, want het werd heel ernstig 
in de telefoon gezel(d. Nu kronkelt ineens het gerucht door het bataljon: 
actie. En als daarna verschillende peletons uit de stellingen worden 
teruggetrokken, om te worden afgelost door andere van een an<lerc com
pagnie, en als tenslotte op Zondagmiddag bij het eten wördt bekend ge
maakt, dat iedereen om zes uur binnen moet zijn, dan weten wc bct: 
actie. 
Het is erger een actie "mee te maken" vanuit een verlaten hoofdkwartier. 
dan in het terrein zelf. Je wordt midden in de nacht wakker van laar~ • 
zen-lawaai. Je klamboe zuigt even op de zoelte heen en weer, alsof hij 
ook wakker werd. Je draait je nijdig om en luistert, naar 'n helm, die op 
een tafel wordt gelegd, 'n koppel, dat gesloten wordt, 'n voetstap, die 
wegloopt, terugkomt en eindelijk langs de trappen naar beneden zakl 
En dan lig _je te wachten, te soezen, en weer te lui~tereo. Er zijn -
"olgens jou - al zes uur verlopen, terwijl je met de wagen in tien mi
nuten bij het doel kan zijn: kampong Pandoeran Kidoel. Centrum van 
extremisten en vermóedelijk een hoofdkwartier. Kampong en het terrein 
Westelijk daarvan afsluiten en doorzoeken. Zo luidt de opdracht. Je bent 
te lui om op je horloi:-e te kijken. Je bent apathisch, en toch luister je 
even scherp als de jongens, die nu ergens in net veld wachten op het
telfde: 05.46 uur: artillerie. Als het eindelijk dreunt, kruip je onder je 
klamboe _uit, want nu rukt de troep ook op. 
Zo leef Je door de morgen. Het stafkwartier is een school in vacantie
tijd. De staf ligt te velde. De enkeling, die is achtergebleYen loopt er 
bij _a~s ce~ wacht, die zich overbodig voelt. De bezoeker, een 'traosport
off1c1er, die over eei:i schade_rapport wil praten, een ~oees, die groente 
levert aan het batal1on en ltever Jai:fpeogeld dan N,ca-guldeos ziet, een 
koerier, die de brigade-order brengt, waarin alleen iets staat over veld
post en medicijnen .... je zou ze d'r uit willen vloeken, maar ze kunnen 
het ten slotte ook niet helpen, dat ze zo onbenullig zijn. Waarom komt 
er niet even een telefoontjt? Is er dan geen enkele ordonnans? 't Duurt 
al veel te lang: om tien uur zou de actie vermoedelijk beëindigd zijn en 
't is al tien voor elf. Het duurt tot kwart ~ver twaalf, voordat de eerste 
halftruck binnenkomt. Telegrafisten. Ze weten niet veel, zijo moe. Ver
liezen? J~, twee <):>den, eeo gewonde. Wie? Twee soldaten van de vierde 
compagnie. Anderen komen terug. Officieren. Bezweet, dorstig. En in al 
die bekende gezichten zie je die vreemde trek, die je voor het laatst ge
zien hebt .... waar was dat? Bij Aldekerk, in de buurt van Krefeld. 
Als we in een kring zitten, en ze je vertellen hoc een uit het Zuiden op
rukkende zwarte troep, met mortiervuur vóór en artillerie achter, uit
eengeslagen werd, als je boort, dat ieder bericht en elke order perfect 
via de toestellen doorkwam, als je ziet, hoe een aanvallende bende in de 
sawah wordt weggemaaid (96 man, zoals later bleek), als ze je beschrij
ven, boe zeven Jappen, die in. een hut hun uniform uittrokken, werden 
neergelegd, en als tenslotte de batal jooscommandant verzekert, dat de 
Engelse brigade-generaal uiterst tevreden is over de gevoerde tactiek en 
het getoonde moreel, dan. . . . dan is het of er een gat is geslagen in i.Ie 
druk van de dag en je toch weer uitziet in de ruimte van morgen. 
Twee zijn er die door deze ruimte al in de oneindigheid gingen. Toen 
op het eerste sein de eerste jongens naar voren stormden, over de brug, 
vielen ze uit de .:U, en t_erwijl ~e anderen verder. holden, voor, langs en 
achter hen. terw1;l de smpers, die hen beschoten uit de bomen vielen, ter
wijl wij hijgden om de vrijheid, die ergens op aarde zal zijn, bleven hun 
lippen openstaan in de adem van de eeuwigheid. Hun vrijheid is onbe
grensd geworden. Onze hersens zijn te klein om deze vrijheid te bevatten, 
ons hart is te eng voor dit verlangen. Maar zij die zo in het grenzcnloze 
leven zijn gegaan, hebben ook de mateloze macht om om te dragen, tot 
aan het Doel. 
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BLIJF ILLEGAAL 

E r zi_jn no~ altijd mensen onder ons, die menen te heb
ben voldaan aan alle verplichtingen, welke de add· 
dom der illeialitcit hun oplegt, zodra de Stichtings· 

t;witantie door hen is voldaan. Mensen, die hun bijdrag"en 
fourneren als ~old het de gasrekening. Hoc groot no: de 
nood is, welke zelfs met al het geld van de bank niet is te 
lenixen, daanan heeft men ~een weet of men veinst het 
niet te weten. 
Laat deze lieden dan eens een ogenblik gaan praten met 
~en ~rote-stads sociale werkster en ze zullen schrikken van 
de vele problemen, waarmee• tal van vader- of moederloze 
rezinnen hebben te kampen. 
Zieke moeders, die onder drci~en te gaan in de vele moci
li_jkheden van de na-oorlogse tijd; leiding- missende kinderen, 
die lanizaam maar zeker afglijden naar het asphalt niveau; 
rezinnen, die bijna dagelijks bezoek vergen, terwijl er niet 
voldoende medewerk(st)ers kunnen worden gevonden, om dit 
op zich te nemen. 
Waar zi_jn :,:e nu, de mannen, die nog- mur cnkdc jatcn ,e
ledcn, desnoods met het pistool in de vuist, opkwamen voor 
het recht van de verdrukten? 
Waar ûjn ze nu, de vrouwen, die in beietting-stijd liever 
bon~er leden dan zich aan de plichten der naastenlicf de: te 
dnttrckkc:n? 
Was de voorbecldeloie offerbereidheid der onzen dan al
leen maar vrucht van de druk der Teutoonse terreur? 
Men heeft recht zulks te veronderstellen, tenzij gij, mannca 

· en vrouwen, metterd:iad het tegendeel bewijst door ook nu, 
trUwilli~. mee te werken aan de: directe verzorging der ge
rchonden iezinnen. 
Wat dan te doen staat? 
Ik zal U ...-erte11cn, wat in Amsterdam aan het groeien is. 
Het districubureau aldaar, heeft opgericht een af deling On
derzoek, met het doel de meest uitgebreide: gezinszorg- te 
'{Crlenen. Allereerst werd onderzocht, met behulp van de 
10cialc werksters en vrijwillige medewerkers (voor het mc:-
rended de mensen, die ecru per maand de geldelijke uitke
rin~ nrzor~en) met welke speciale moeilijkheden elk gczi• 
had te kampen. 
De meest alxemene klacht bleek wel te 2:ijn, dat in vele 
fevallen een Kezond ~c:zinsleven bijkans onmogelijk wordt 
femaakt door allerle1 "zwarigheden" van huishoudelijke 
aard, ontstaan door ziekte van moeder en/of kinderen. Waa~ 
ClJ> de pl.111. 600 te verzorgen gezinnen JjO alleenstaande 
trouwen voorkwamen, verzocht men deze laatsten hun vrije 
tijd ter beschikkin~ te willen ,tellen van de zwaarder getrof
fen lotgenoten, natuurlijk zonder enige vergoeding. Geheel 
nijwilli~ verklaarden zich een dertig-tal vrouwc-n bereid 
om óf voor een paar da~en 6f voor een paar weken een 
cezin de helpende hand te bieden. Ook oudere vrouwen ga
Ten zich op om de dikwijls zo dringend nodige brei- en 
oaaiwerkzaamheden te vernchlen. De: resultaten waren ver
rassend, terwijl de voldoening wederzijds groot was. Aange
moedigd door dit succei; heeft de af deling Onderzoek thana 
zeer uitgebreide vragenlijsten opgesteld, in te vullen ten 
behoeve van alle Stichtingsgezinnen, welker beantwoordinr 
een vollediK beeld zal geven van de situatie in elke huis
houding. Zo volledi~ zelfs zijn deze lijsten, dat wanneer (zo
als onlangs voorkwam) het concertgcbouworkest een aantal 
plaatsen ter beschikking van de Stichting stelt, slechts enkele 
kaarten behoeven te worden gelicht, om vast te stellen, in 
welk KCZin muziekliefhebben voorkomen. Dit ia maar een 
~kcl voorbeeld, maar het zal voldoende demonstreren, hoe
ver de Stichtingshulp zich kan uitstrekken. Althans .•.• 
wanneer voldoende mede erk(st)ers aanwezig zijn. 
Medewerking, dàt is werkelijk de enige voorwaar
de voor het verwezenlijken van alle plannen. 
Kom, LO-vrouwen, kom KP-vrouwen, toon de geest, die U 
in de oorlogsdagen inspireerde tot zoveel offerbereidheid en 
nel een paar weken, een paar dagen, een paar uren des
noods, beschikbaar voor Uw oud-illegale zusters, die in nood 
ter keren. 
Het adres, waar de vrouwen (,·oorzover het district Amster
dam betreft) zich kunnen melden is: Stichting 194:0-1945, 
Afd. Onderzoek, Honthorststraat 3 te Amsterdam. 
(n andere districten kan men zich vervoeren bij de diverse 
Stichtingsbureaux. \ 
"Zwervers", blijft in één opzicht illcraal, in dat der soli-
dariteit. TOON. 

nkele weken ge
leden werd ik, 

1---1 werkzaam zijnde 
als verpleeghulp bij 
het Ned. Rode Kruis 
in het Leger des Heils 
Hospitaal, overgeplaatst 
naar het Oude Centraal 
Burger Ziekenhuis ,hier 
te Soerabaja. Vanuit 
dit ziekenhuis vertrek
ken iedere morgen 

verschillende Rode 
Kruis Ambulances met 
hun doktoren en ver
plegend personeel naar 
de hun aangewezen 
kampongs, om daar 
polikliniek te houden. 
Meestal twee maal in 
de week bezoeken zij 
dezelfde posten. Er 
wordt dan een polikli
niek geïmproviseerd in 

een kamponghuisje, 
voor die uren afge
staan door den eige
naar. 
Al sinds lang koester
de ik de stille wens 
eens een dag mee te 
mogen gaan. Het trof, 
dat één van de vaste 
"butenzusters" naast 
mij woonde, die, na het 
aan Dokter Kruyt, haar chef te hebben gevraagd, me ver- • 
telde, dat ik een dag mee mocht. 's Woensdags was ik de 
hele dag vrij en zou mijn wens vervuld WErden! Om pl.m. 
9 uur 's morgens zouden we vertrekken. Vóór die tijd 
moest er echter nog ·wel 't een en ander in orde gemadkt 
worden. Om 8 uur trokken Zr. v. Draanen en ik gezamen
lijk naar de goedang van het Oude C.B.Z. Daarin stonden 
dri~ kisten, één grote en twee kleinere. Verder een be
scheiden voorraad medicijnen en verbandmiddelen; dit 
alles is hier nog erg schaars De kisten werden openge
maakt en alles werd gecontroleerd. De lege flessen, zalf~ 
potten enz. werden bijgevuld en een linnen zak vol wat
tentupfers gemaakt. Al werkend was het gauw 9 uur en 
prompt stond de ambulance voor de deur. De drie kisten 
met benodigdheden werden ingeladen door den chauf
feur en een katjeng. Inmiddels arriveerde Dr. Kruyt en ik 
werd aan haar voorgesteld als de "ééndagshulp". 
"Hé, Abdullah is er nog niet", merkte zij op. Maar daar 
kwam hij al aangerend. Abdullah was de mantri 1), een 
Arabische Jongen met een vrolijk, aardig gezicht. Als hil 
lach'.e, en dat deed hij veel, werd een prachtig gebit 
zichtbaar. 
Het gezelschap was nu compleet en we konden vertrek
ken. Dr. Kruyt kroop voorin' bij den chauffeur. Zr. v. D., 
Abdul en ik achterin bij de kisten. De auto startte en 
daar ging het Waroewaartsl Eerst de Simpang af, dan de 
Palmenlaan in en de Darmoboulevard langs. Een bekend 
beeld voor ons allen. Zo kwameq we bij de Wonokromo. 
brug, waar altijdeeen wacht staat van onze mariniers om 
te zorgen, dat geen onbevoegden de frontlinie betreden. 
Dr. Kruyt legitimeerde zich en voort ging het, de weg 
naar Mc:dang op. De ambulance reed met een matig vaartje, 
zodat we volop konden genieten van het · tropische land
schap. De zon scheen fel op de - helaas - braakliggende 
sawahs, in de verte begrensd door bossen. Af en toe stak 
een eenzame palmboom daar hoog boven uit. 
We passeerden nog enkele wachtposten, maar het rode 
kruis op de ambulance -~n· het voor hen al bekende ge
zicht van Dr. Kruyt, verschaften ons steeds doorgang. 
Vlak vóór Gedangan, de meest vooruitgeschoven post 
richting Malang, ging het links af, een hobbelige weg op. 
Af en toe zagen we nu kleine huisjes en werkelijk, na 
vijf minuten waren we in de kampong Waroe. De auto 
stopte en we stap~en uit vóór de "polikliniek". Dit was, 
de voorkamer van een inlands huisje. Middenin stond 
een stenen aanrecht, langs drie zijden stonden lange 
banken. De kamer had twee deuren, een aan de linker 
en een aan de rechterkant. Het geheel was primitief, 
maar wel doelmatig. 
De kis'en werden uitgeladen en de zuster en ik begonnen 
met uitpakken en alles klaarzetten voor het verbinden. 
Intussen hadden de kampongbewoners al gemerkt, dat 
,,njonja dokter" was gearriveerd en van alle kanten kwa. 
men ze aanlopen en dikwijls aangestrompeld. 
Spoedig stond er een lange file van inlanders voor het 
huis. Het maak ~e op mij een diepe indruk. Al deze bruine 
mensen, velen gekleed in lompen, als gevolg van de 
oorlog, soms van ver gekomen, smekend om hulp voor 
hun kwalen. J__ 
Abdul werd nu ook actief. In vloeiend Javaans maakte 
hij de mensen duidelijk, dat er twee rijen gevormd moes
ten worden. In de ene rij, die door de linker-deur binnen 
moest, kwamen de mensen met de oogziekten en andere 
kwalen. Voor de rechterdeur stonden degenen, die ver
bonden moesten worden. Deze konden nu ook op de ban
ken gaan zitten. Wie niet kon zitten bleef wachten, tot er 
voldoende opgeschoven was. Alles verliep vlot. De mees
ten waren er al aan gewend; het was niet voor het eerst, 
dat ze geholpen werden. 
Nadat alles keurig uitgestald was op de aanrecht, kon 
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het verbinden een aanvang nemen. Zelf mochten allen het 
verband losmaken, dit spaarde tijd. iDe zwachtels, die 
erg vuil waren - en dat waren ze haast allemaal -
gooiden we weg, de schone werden opnieuw gebruikt. 
Het waren grotendeels beenwonden; die we moesten ver. 
binden. Tropische zweren, framboesia, luetische wonden, 
exzeem, verwaarloosde schurft, van alles ging onder on. 
ze handen door. We strooiden met tulfamilamidepoeder en 
jofoformpoeder, al naar gelang de wond schoon of vuil 
was, smeerden met levertraan en andere zalfsoorten. 
Abdul gaf verschillende schurftkuren en injecties en 
zorgde ook voor de conversatie, maakte grapjes of speel
de op, precies zoals het uitkwam. Voor kinderen en oude 
mensen was deze Arabische jongen ontroerend lief. In. 
tussen hoorde ik Dr. !Cruyt steeds in het Javaans vragen 
naar de klachten van haar patiënten, waarop steeds een 
voor mij onverstaanbaar antwoord werd gegeven. Mees• 
tal kwam dan de oogspiegel of het druppelflesje te voor
schijn. Soms ook werd iemand gelïeel onderzocht. Om 
elf uur bond zuster van D. resoluut haar schort af en zei: 
"Kom, we gaan koffie drinken." Twee aan tweE: gingen 
we 'nu naar de buren. Daar stond een heerlijk kop1e zwar
te koffie voor ons klaar. Mam bleef aldoor naast ons 
staan met Alamin, haar dikke dochtertje in de slendang 
bungelend. Ze vertelde ons in 't Maleis, dat de Ghurha's 
al haar huisraad hadden gerampokt. Inderdaad, veel huis
raad was er niet. Een tafel, wat stoelen, een kastje en een 
groot ijzeren bed, waar op het springveer 2 matjes lagen. 
Toch was alles erg schoon en netjes. Zij zelf was ook· be
hoorlijk gekleed, het kind minder, dat was na-aktl 
We lieten uit beleefdheid één slok in het kopje en na het 
gebruikelijke terima kasil bamjak togen we weer naar de 
"poli". Intussen was er hulp bij gekomen en wel van de 
mariniers. Een marinier, die al een poosje had staan kij
ken, had van den dokter toestemming gekregen om te 
helpen verbinden, wat hij met veel animo deed. Alleen bij 
iedere wond was het weer: ,,Zuster, wat moet hierop, en 
zuster, wat ziet dit er akelig uit." Maar overigens was 
het een flinke hulp. Zo zagen we langzamerhand de rij 
dunnen. Het werd ook al aardig laat en onze magen knor
den. Precies 103 mensen verbonden we die morgen. Dit 
wisten we door de groene stukjes papier, dat iedere pa
tiënt bij zich had en in een doos moest deponeren. 
Maar nog waren we niet klaar. Daar stonden nog onge
veer 30 mensen te wachten op hun "toentik"2), waarvoor 
ze van Dr. Kruyt ook een apart briefje hadden, waarop de 
reeds gekregen injecties stonden vermeld. Allen kregen 
mapharseri tegen de lues, die zeer verbreid is onder de 

· inlandse bevolking. Zr. v. D. maakte de spuiten klaar, ik 
hielp stuwe n Dr. Kruyt spoot de vloeistof in de aders. 
Alles verliep heel rustig, want al doet het pijn, interes
sant vinden deze mensen de ,,toentik" toch wel! ,,Ziezo, 
de laatste", zuchtte Dr. Kruyt en ook wij rechtten onze rug
gen, die wel wat pijnlijk geworden waren..... Maar wat 
was dat nu? Was dat ook een mens, of wat kwam daar 
aan? Toen het dichter biJ kwam, zagen we het beter. Een 
Javaanse vrouw, die niet • kon lopen, had onder haar 
derrière een mat gebonden, die door twee touwen om 
middel en benen op de plaats werd gehouden. Hierop 
s.choof ze nu steeds, haar benen vooruitgooiend en steu
nend op haar armen, naar voren. In het Javaans riep ze 
al haar ellende uit. 
Al gauw constateerde de dokter een ernstige graad van 
beri-beri en nog wel andere kwalen ook. Wat nu met 
haar te doen? Zij moest opgenomen worden in het zie
kenhuis in S., maar eerst moesten we nog naar Berbek, 
de volgende kampong. Dus maakte Abdullah haar dui
delijk, dat ze om 5 uur weer voor dit huis moest zitten en 
dat ze- dan mee mocht naar het ziekenhuis. De dankbaar
heid straalde van haar gezicht. 

Maar nu was toç;h elndel_ljk alles klaar. De kisten wer
den weer ingepakt, de handen gewassen en ontsmet e11 " 
we konden gaari: eten. Het was intussen al half twee ge. 
worden. De auto reed ons naar de ziekenboeg vaa da 
mariniers, waar we geweldig onthaald werden. Baboe 
Annie had goed gezorgd. Soep, aGirdappelen, vlees en 
groente, daarna chocoladepudding met manga, een heer" 
lijke vrucht toe. En zowaar kwam daar nog een -van de 
jongens met warme pannekoeken. Lang konden we he
laas niet zitten. In Berbek wachtten ons nog meer pa
tiënten. Dus stegen we de auto weer in en reden door 
Waroe heen naar Berbek. Hier werd het prachtig. Hoge 
bossen, afgewisseld door palmbomen en pisangbomen, 
daartussen stonden de huisjes met hun afhangende rie
ten daken verscholen. Moeders met kindere in de s.len
dang, en ook grotere kinderen, keken onze ambulance 
met grote droomogen na. Sommige kinderen staken hun 
duimpje op en riepen tabéh of okél 
Steeds verder ging het, links kwam nu een brede mod
derige kali te voorschijn, waarin kinderen speelden en 
ouderen zich kalm zaten te baden. Na geruimen tijd ge
reden te hebben kwamen we in Berbek aan. Hier werd 
polikliniek gehouden in een goedang 1) achter de zieken
boeg, ditmaal van de landmacht. Hier zagen we het
zelfde schouwspel als in Waroe. Weer om obat ') vragen" 
de Javanen, nu meer dµn tweehonderd en opvallend 
veel kinderen. 
Opnieuw werd alles uitgepakt en met het verbinden begon
nen. 
Een ziekenverpleger van de landwacht, die het klappen 
van de zweep wel kende, hielp ook mee. Bijzondere ge
vallen dedèn zich niet voor, veelal weer been- en voet. 
wonden, soms lange tijd verwaarloosd, waardoor halve 
voe ten verpusd kunnen zijp. Dikwijls bedekt door een 
boomblad of door vuile lappen. Ook wel reeds genezend 
na geregelde behandeling op deze plaats. Om· 5 uur wa" 
ren ook hier allen geholpen. 
Nu zei Dr. Kruyt: ,, Abdul, je vriendin nog. Neem de zuster 
maar even mee." Abdul lachte van zijn ene oor tot het 
andere e~t begon een groot gaas met levertraanzalf te be
smeren. "Een zwach~el en nog een schaar en zo togen we 
op we'g. We moesten de kali over, wat me wel even angst 
bezorgde, want het bruggetje was van bamboe gevloch. 
ten en schommelde nogal. We kwamen er heelhuids over
heen. Een eindje verder gingen we een hek binnen en kwa
men op een keurig aangeveegd erf, waar een oude Javaan 
ons al opwachtte. Hij bracht ons in een kamertje en daar 
lag Abdul's "vriendin". Op een baleh-baleh lag een oude 
vrouw, naar schatting 80 jaar, blind en met een gezwollen 
been. Zodra ze ons hoorde, kwam ze . overeind en s!ak 
haar been al uit. · Terwijl Abdul haar been verbond ont
spon zich een gesprek tussen die twee. Ik vermoed, dat 
de oude vrouw weer voor de gek werd gehouden. Want 
ik kreeg steeds knipoogjes van verstandhouding van Ab
dul. Hoewel ik er niets van begreep, lachte ik maar vro
lijk terug. Toen het gesprek ten einde was, haalde hij brood 
uit zijn zak en gaf het aan de vrouw. Haar hele gezicht 
lachte, ze had haar zin. Na veel gebuig en bedankjes 
keerden we naar de anderen terug. De spullen werden 
weer ingepakt, de kisten in de auto gedragen. En nu, 
huistoe I Dit keer mocht ik voorin en Abdul kroop voor de 
frisheid op het dak van de auto. Het liep tegen 6 uur en 
de zon ging onder. Terwijl we naar huis reden, bekroop 
me een gevoel van bewondering voor al de doktoren en 
verpleegs~ers, die iedere dag weer hun beste krachten 
geven tot heil van de Indonesiers, maar bovenal toch wel 
een gevoel van grote dankbaarheid ctan God, Die toch, 
na zoveel jaren van oorlog en ellende, het mogelijk heeft 
gemaakt, dat dit prachtige werk weer kan gedÇian worden. 

Sergeant M. A. Bremmer, 
Verpleeghulp bij het Ned. Rode Kruis Soerabaja - Java. 

1 ) mantrl - Inl. verpleeghulp 
1) toentik - lnjecUe 

') goedang - soort bergplaats, schuur 
') obat - medlci!D 
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ZELFKEN·NIS EN 
BESCHOUWING 

P ater Henri de Greeve wist het wel, 
toen hij zijn "Bond zonder naa•*' 
de leuze mee~af: ,,Verbeter de we" 

rcld, begin met jezelf", en we zouden deze 
opwekking kunnen beschouwen als een ver
volg op het spreekwoord van de splintcr 
en de balk. 
Ook deze leuze blijft echter een ideaa~ 
want wanneer wc zo eens om ons h('en 
zien, dan merken wc er maar zeer weinig 
van, dat men tracht de wereld te ver
beteren, en no~ minder, dat men bij dat 
pogen allereerst bij richzelf begint. En om 
dat vast te ste1Ien, behoeven we niet cen1 
de blik over de grenzen te richten. Nee, in 
onze naaste omgeving zien we van da~ tot 
dag meer of minder ernstige dingen ~e
beuren, die ons doen afvragen: Is er feite
lijk wel iets verbeterd door de oorlog. Of 
r:ijn die afschuweli_jke vijf jaren, die vel('n 
van ons liefst maar zo spoedig mogelijk 
willen vergeten, omdat ze zichzelf niet 
~eheel van vreemde smetten vrij weten, 
alleen maar middel geweest, die ons in be
kendheid hebben gebracht met alle in
triges en verdachtmakerijen, laster en ach
terdoth t, die in de na-oorlogse tijd aan de 
dag zijn getreden? 
Zijn het dan toch vijf verloren ja1 en ie· 
weest? 
Wanneer we ons dit af vragen, md de he
doelintr er een eerlijk antwoord op te ~e· 
ven, dan voelen wc, · dat er veel is, wat 
ons eigenli.ik weerhoudt, die mening open
baar te maken. De een weet van zich1.elf, 
dat zijn houding gedurende de bezdtinr 
toch niet steeds was, zo ze had bchoreb 
te zijn. Daarom heeft hij dan ook liev('r, 
dat het woord "illegaliteit" in zijn nabij
heid niet wordt genoemd, en 1.0 ht't al 
wordt genoemd, dan heeft hij wd een t1f 
ander markant voorbeeld. bij de han<l, waar
mee hij tracht te illustreren, dat die 1lle
ialen toch eigenlijk maar een stelletje 
avonturiers waren, dat in de grond van de 
zaak niet doordrongen was van alles, wat 
er aan levens op het spel stond. 
Anderen geven juist erg op van hun on
dergrondse activiteit en tracht~11 op die 
pianier hun geweten in daap k iU,\fD, ter
wijl ze op de duur zelf niet m~er tWiJ! elcn 
aan hun belangrUkheid, doordat ze et-n 
aureool van heldendaden om hun hollf4' 
geweven hebben. 
Dan z~Jn er nog, die van hun posih! m~s" 
bruik maken, om hun persoonliJh aange
legenheden en verschillen van m~P1r t voor 
de tribunalen uit te vechte1, Dit is wel 
een van de mmst aangename .,,orten. \Vitt 
een hond wil slaan, kan altijd wd ('en stok 
vinden, zegt een overbekend spreekwoord. 
Zo is het ook hier, want er z1j,1 maar ze«"r 
weinigen, die gedurende de bezetttr:.g gt"cn 
enkele fout hebben gemaakt. 
Een tribunaal is nu eenmaal .1ict de plaats, 
waar we onze persoonlijke V'!f.tes uit kun
nen vechten. En wanneer men zich nit't vol
doende bewust is, dat de na-oor!c,gse tijd 
geen behoef te heeft aan kankeraars en on
tevreden mensen, dan dient men zich niet 
aan de z~jdc te scharen van hen, die hun 
krachten in willen spannen, om ons land 
zo spoedig mogelijk van alle ,sporen van 
de oorlog te ontdoen. 
Natuurlijk. Recht moet er zijn. Wij zullen 
de laatsten zijn om dit te betwisten. Maar 
men mag het recht niet tot e~n harlekijn 
maken, waaraan hij, die de mee1;tc touw
tjes in handen heeft, ook met de meeste 
kans op resultaat kan trekken. Dan wordt 
het een degradatie, niet van het recht al
leen, maar van ons gehele na-oorlogse 
staatsbestel. Dan maken we de heren, die 
achter de groene tafel zitten tot marionet
ten van de willekeur, en ic.der, die 1ijn 
nuchtere, Nederlandse verstand laat wer
dat wij in elk geval ~ok die kant niet op 
mogen gaan. 
Alleen wanneer we, ieder voor ûch, door
drongen z~jn van de geest, die zich c.m. 
weerspiegelde 1n het Koninklijke woord np 
Oudejaarsavond, waarin Hare Majestdt 
het had over beschaving van teest en ge-
moed, zullen we kunnen zeggen, dat wc 
doelbewust gaan in de richting- van àd 
algehele hcntcl. 

JO P. RUITING. 
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EEKBUIS 

M.H •• 
Naar aaolcldlnf ...,. latt 11rUl«I vaa O. O. te V. d.d. :a&-
11-·% 4tn het daarop geplaai.te "Commentaar" vaa de 
Red" voel Ik mlj gedroagea hlertegc,i ernstige bezwarc,i In 
te dienen. 
O. gaat te keer tegta la« la de buitenlandse pers verache· 
aen artikel 1.,. de overeeakom&t tusscbcn den Comm. Ge
nrtaal ea de z.g. VettA. Staten van Indonesië. Ik kan me 
4aarmede nrenigea. ,olaog bi/ betoogt. dat de Ned. ver
zei.beweging "la zijn geheel" daarmede niets u!t te .iaan 
lieelt en de Heer Schermerhorn niet als "de" grote ver"ts• 
klder Is aan te merken. Ik kan me verenigen met zij11 be
,:watèQ tegen de woorden van Summ« Wellfs, waadn deze 
beweert. d4t de overeenkomst Is gesloten op lnstfgnalle va11 
den He<:r S, en ...... de Ned. Ver;etsgroepen. 80 Ik ka11 
me verenigen met een protest van de Redactie tegen de wij
ze. Wbarop de. Veruts9roe:pe.n ln zaken. waarmede zij niets 
uit te staaa hebben. wordea genoemd en de manier waar
op dergelijke berlchtea mogelijk het buitenland bect:ken. 
Maar niet kan llr. me verenigen met de toon waarin het 
artikel van D. lt gesteld. 
Ik heb het bewv.te artikel ofet geleien c.q. houd me dus 
•trlkt aan de bewoordingen van 0, 
Ruds la de aanhef na z,a artikel, waarin bij sprtekt over 
de .. :.g." Veren. Staten van lndonesft en ve_rder uit het 
gchtlt betoog laat D. overduidelijk blijken. dat hij fel tegen• 
ttander Is van de basisovereenkomst. Dnt Is zijn zaak, docb 
bet Is voor de lezers vaa "Oc Zwerver" niet van het mln• 
1te beloog. 
O. wrijft z~• <>geil · uit als bij de woorden van , Summu 
Wellu leut: .• van den vorigen Mln. Pres. Schermerhorn. 
verzetsleider gedurende de bezetting van Nederland." Maar 
Ik wrqf wijn ogen uit als Ik daorop In alinea 5 de con• 
clusle lees van D. n.l. •. De beer S. Is g<-durmde de oorlog 
.,de" grote: ven.etsleidcr gt:wcest.'' 
Ik kon niet beoordelen welkt rol de Heer Schermerhorn la 
het verzet beeft gespeeld. Doch zonder meer acht ik het 
nitt onmogt'iik, dat de Hter S. voor dt een o( andere groep 
m._.sea "ua" verzetsleider h gn, .. st, Ik moge dan ook 
verw,,zen naar hetgeen dt Red. În .• Commentaar'' over den 
Heer S. ten beste geeft. Ik meen daaruit te kunnen conclu
dtren. dat de Heer $. In elk geval een dusdaaig goed 
Nederlander wu. dat hij als adviseur ven de K.P. kon wor
den geacceptterd en een zo b<langrfjk persoon was, dat bij 
la de oprkhtlng der N.A.C ... n aandeel had. Verder mten 
Ik mij te herinneren dat. blijkens eeo verslag welke destijds 
werd opgenoaa.en In •. De Zwerver'' van een topvf'rgadcr:ing 
van de K.P. na de capitulatie, men zfcb daar zeer gunstig 
over den Heer S. heeft uitije'aten. 
Mijn ergste betwaar Is wel. dat D. :ljn eige.a woorden (bct 
door mij nngehaaldt en vetgedrukte uit alinea 5) aan een 
ande_r wil toeschrijven, Bo daarmede raken we don meteen 
de kern van de zaak, 
Htt artikel van 0 . en de strekking daarvan komt hierop 
neer. dat hij fel tegenstander Is en In zijn fe'held het ar
tlkel In de buiten!. pen gebruikt (m.{. ml•bruikt) om den 
Heer S. op een de L.0.-L.K.P. onwaardige manier te kraken 
en zelfs een poging doet de L.O.- L.K.P.-Stlcbting in de lo
don"fscbe kwutJe actief In te schakelen, la de door btm 
gewen 1tt votm. 
A(gultn van bot belethtlij~ da.,rYfln. Mgoat hlJ dan de
ulfde mls"ap, ob waarvan bil anderen bucbuldigt. Hq wil 
Immers ttn ve_riets9roep (L.Q .• L.K.P.) voor ;ijn politr<ke 
karretje tpannca. Hftroan maolr.c ook do Rtd., hoew•I op 
gematigd« en behoorli/ker WijZt. zich schu ldig. lmmtu. In 
een kwestie als die 1.z. Indonesië. gaat het pro en contra 
•et boven de "partij0 po'ltitk ult. Dit 1, een nattonale 
zaak, waarvan de scb•ldin9 dwars door het Ned. volk heen 
loopt, Dus ook door de L.0.-L.K.P .. om van de andere Ver
zetsgroepcn maar niet te spreken. De Red. begaat m.l. du 
ook een grote fout als zij schrijft: 
Afgaande op de politieke richting der oud-111. werkers kan 
met vrQ grote zekerheid worden vastgesttld. dat er veel meer 
oud-Illegale werkers tegen. dan voor het accoord zijn. e.az, 
Ik zou U de volgende vra·gen willen stellen: 
Ie. Bent U geheel onbekend met het feit. dat -..Ie goede 
oud-Illegale werkers door de eenzijdlgh<id. die zich fn de 
L.O.-L.K.P.-Stlcbting onmisbaar opt11baart zich In onze or
Qanlsatle niet meer thul.s gievoele.n 1 
2e. Is het nodig. dat ik In dit vcrbal\d noq moet wijzen 
op de vele goede 111. werkers vaa de L.0.-L.I( P. dit zich tfJ• 
dcas de bezetting niet nan li,t werk onttrokken. maar ze>
wel U/dens de bezetting als daarna zich wd bulten de orgn, 
olaatic hebben gehouden, J.v,b. met de beginselverklaring 
._. (of) de door de leiding van de L.0.-L.K.P. en de Red. 
ven .. Oe Zwerver'' vtle malen lo woord tn geschrift ge
geven suggestie. dat onze organisatie overheersend een be
paaldt p01ft1eke- ~ teu :rker godsdltMtlge richting b 
locgedaru,! 
3e. Aan1rnomen, dot U weet hoe het merendeel van de In 
de L.O.-L.K.P. eangts'otcn oud-ll'egnle werkers over de 
onderhavige kwestie denkt. beschouwt U zich dan als ge
rechtigd de L.0.-L.K.P. me.nfng als .. doorslaggevend" aan te 
merken, oolr. voor de vele oud-lllegole werkers In andue, 
ook goede, verzetsgroepen! 
Volgens mijn mening neemt de Red. door plaatsing ... 11 dit 
artikel en het door haar geplotste, •• Commentaar" stelling 
l ,z. eea politieke kwestie, lttunt een m.l. op on/ulste wijze 
ea met een bepaald doel gesthrueo artikel en suggereert 
ten s'otte dat h•t verzet Is geboden door overwe.ge_od een 
bepaalde polit!d:e richtlnp. 
Ik beo van mening. dat U niet op de goede w~g bent en 
op de:e manier vele lezers van "Dt- Zwe"er'". die ook t~n 
politieke overtuiging bebba, al Is het dan niet die van •. Oe 
Zwerver", de lnteres,e In "De Zwerv.r" doet of h«lt doe_n 
verliezen. Mogelilk ook evèntueel nltuwe abonnt's afschrikt. 
De zaak van de L.O.,L.K.P. dient U rnet dergelijke artikelen 
reu :eker niet, tenzij bet de bedoeling Is dat onze stich
ting er een wordt met een ultgesprokt11 polit!ek• en (of) 
godsdienstig karakter. 
OverdrlJft U toch ook het laatste niet. Men kan ook te 
veel v~n het goede krijgen, zelf• al is men hier op gesteld. 
Ook de artikelen over de motloen, die tot het verzet heb
ben geleld e_nz. doen mij soms de haren ten berge rijzen. 
Ab de oud-Illegale werkers dit alles hadden moeten ovcr
pein:en dan warea ze nooit aon het d•adwerkelijke verzet 
toegel<0men. Ik vind bet heel aardig. dat men dat voor de 
11eschltdtnls wil vaststellen. doch men moet daarbij nlm
••r uit het oog verliezen. dM de d~o<Sntt mens veelal fn-
1tlnct;ef handelt. zoals hlJ dat ro vele malen In zijn leven 
moet doen. Doch laat men don vooral niet te eenzijdig gaan 
worden, hetgeen meestal geschiedt door een te sterk gevoel 
Tan tigen waarde, wat op baar beurt wctr ttn grvolg ls 
Yan een te ceo%ijdlg be$tuur fn een e:1gemtne vcccntglng. 
En daar gaat het m.f. met de L.0.-L.K.P.•StlchUng en •. Oe 
Zwerver'' op aan. 
Tenslotte wil Ik nog vumelden. dat Ik dit alles niet schrijf 
uit een oogpunt van ontevredenheid, do~b terwille zowel 
ven onic Stichting, als van onze kameraadschap. hierbij 
dtnJ,e_nd eao de ,rele kamerade_n, die wegens het verzet. 011-
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H et is Zaterdagmiddag 8 Juli 1944. De 
zon staat stralend aan de wolkenloze 
hemel en het zo oude en liefelijke stadje 

Zaltbommel sluimert in de zonnewarmte. Zo 
nu en dan wordt de landelijke rust van de 
oude veste van Maarten van Rossum ver
stoord. Op die Zaterdagavond, toen plotseliag 
bekend werd, dat de N.S.B.-er, de lste Luite
nant van Politie van Dijk, als een hond was 
neergeschoten en hij niet meer de onderdui
kers en Joden kon vervol~en, toen was het 
stad je even in beroering. Niet over het neer
schieten van Van Dijk. 0 neen, maar om de 
eventuele gevolgen. Wat zouden de moffen 
doen en de NSB-Burgemeester Jan Bolt? De 
Bommelerwaard werd geheel afgezet, het sta
tion werd bewaakt, doch de dader' was, Gode 
zij dank, onvindbaar. De rust keerde spoedig 
weer en er gebeurde gelukkig- niet,. 
Thans is het weer Zaterdagmiddag '4 uur. De 
rust wordt ineens Yerstoord. Alsl)f een zwerm 
sprinkhanen de straten plotseling bedekt, 
komt de Sicherheitspolizei uit Den Bosch, ver
sterkt met de militairen van de Flak, die 
het stadje overstromen. In razende vaart gaat 
het naar Hotel Godtschalk in de Waterstraat. 
In één ogenblik is het hotel af gezet, zelfs op 
de daken van de huizen in de omgeving van ·t 
Hotel staan de moffen. Nieman'<i kan io of uit. 
Daar alles zo plotseling gebeurde, wisten de 
mensen niet wat er gaande was en vluchfü:n 
her- en derwaar ts. Op echte moffenmanier 
moest er natuurlijk geschoten worden. Zo in 
den blinde weg op onschuldige mensen. Bloecl 
moest er vloeien. De exploitant van het Ho
tel, I-1. A. v. d. Look, oud 64 jaar, wcnl di
rect gedood, evenals 'n Jodenmeisje M. Wolf, 

oud 19 jaar. Mevrouw, 2 zoons en de dochter 
werden gearresteerd, evenals de ondergedoken 
Israëlieten (drie dames) afkomstig uit Am
sterdam. Deze 7 personen werden naar Den 
Bosch gebracht. Het gehele Hotel werd door
tocht, niets echter gevonden. Daarna werd het 
onder bewaking gesteld van ·• de moffen. 
Was daarmede dit drama, een van de duizen
den, afgelopen? 
Neen, dat was h.et niet. De Moffen zochten wat 
in dat Hotel. Vandaar de ploselinge ()verval. 
Zeker, zij hadden wat gevonden, een node f'n 
!! levende J odinnen hadden zij als buit. Meer 
niet. Was er nog meer van hun gading? Ja, 

geacht politieke• ol godsdienstige overtuf11lng. door den 
vijand zijn vermoord. 
Laten wij. gtdacbtlg oan deze makkers. niet bct Vene< 
verlagen tot twistpunt tn een politiek debat. doch. In st,de 
van een louti•ve handeling met een zeUdc foutt.ve stelling 
te beantwoorden. ee• \IOotbeeld Jte11tn tn afs Vertttorgo ... 
nlsatie ons bulten bet minderwaardig gescheld en geschrijf 
houden. 1oals dit tbanl Qtbeurt rondom de lndon. kwestie. 
Laten wij tonto, dat de strijd. dit "'? voorgeven te hebben 
gevoerd In d1en<t van de "Beschaving · en voor Vri/heid en 
Recht. Inderdaad als zodanig Is geotreden. Laten wiJ tontn. 
e.venals tijdens de be.ettlng, dat wij. oud-Illegale wtrkers. 
b,grljpcn wat htt wil :tgge.n .,Democraat'' ,~ :;ljo. Dan 
:uilen wij m.f. de Geschiedschrijvers het butt en mooiste 
bewijs leveru von de Ben dracht van 'ons volk, althans van 
de Ver:etsgrotpeo. •n de moeilfjlutt Inren van on• Vader
land. A. VORTMAN. 

COMMENTAAR. 
Op een syrnpath!eke wlj:e getft d,n •thrljver eent den 
inzender u dan de redactie ttll vee-g uit de _pan. 
Dat Is te waarderen. 

l Als de re.iotle van on:en ln-..nde.r en tlie van de redactie_ 
• op het artlhl van Sumner Welles hierop neergel1,,me_a Is. 

dat zij In dtztlfde fout vervallen zijn als d• lieden. die S.W. 
Yerkeerd Inlichtten. wel ciao. fs ldie reaotie op dezelfde ma-
aier te laken. • 
•. Wat gl/ niet wfft, d•t U geschiedt. ent" , 
WiJ wllten fn dlt Ye.rband niet on:t:n lnztndcr. maar ale-ebt$ 
onszelf onder de loupe nemen. \V-tlou, wat we schreven 
is ne.a.r onze va.ste ov~rtulglng Jul.tt. 
Oe vraag lt alleen. 6f zoiets toen geschreven motst .,.orden. 
Bo dan geven we toe, dat de zeer me_oselijke e_n begrijpe. 
lijke reactie "'811 ons tegen het m!ibnilk V'11l 'bet verzet voor 

GODTn~AlK. 
er was meer, maar de Heere spaarde bier nog 
meer mensenlevens dan er gedood of gevan
gen waren van het Oude Bondsvolk. Het waa 
aan zeer enkelen bekend, dat er nog meer Jo
den verborgen waren in het Hotel, in een 1pe
ciale schuilplaats. Zij moesten gered worden. 
Het waren nog wel Bommelse mensen. 
En die mensen, zeven in getal, werden gered. 
De moffen droegen op Zondag 9 Juli de be
waking over aan de plaatselijke politie. 
Twee vóór, twee achter het Hotel, dat warea 
de posten. In overleg met den plaatselijken 
Commandant (die volkomen betrouwbaar was) 
werd de wacht virdeeld en gegeven aan een 
paar agenten, die het zaakje op mocstCD 
knappen. 
Aan de achterkant van het Hotel moest de 
bevrijding geschieden. 
En zo kon het gebeuren, dat in de nacht nu 
Zondag op Maandag de deuren van het Ho
tel wagenwijd opengezet werden om de vluch
telingen uit te laten. Een voor een kwamen 
ze er uit. 5 mannen, 2 vrouwen . 
Er was zoveel mogelijk voor onderduikadres
sen gezorgd. 
rn het bij1.01.1der denk ik hier aan een onder
wijzer, die ajn buis open zette, om te helpen. 
Hulde aan hem en zijn vrouw. 
On 12 Juli werd nogmaals het Hotel door de 
SD onderzocht. 

De levenden waren weg, doch één dode, n.L 
Abrahamson, werd onder de vloer van de zit
kamer gevonden; deze man was daar begra
ven. Doch er moest nog meer in het Hotel 
zijn, n.l. een dagboek, bijgehouden door r-/.n 
van de joden. In dat dagboek waren verschil
lende namen vermeld, en dat mocht niet in 
handen van de moffen vallen. Dank zij een 
KP-er, die de gehele situatie kende. werd oolr 
dat voor de neus van den mof weggehaald, en 
in veilige handen gesteld. Het was echter de 
SD en Jan Bolt ter ore gekomen, dat er nog 
7 Joden in het Hotel moesten zijn. Veel moeite 
is door hen gedaan om er achter te komen, 
hoe deze waren verdwenen. Zelfs de namen 
van politiemannen, die bij de wacht betrokken 
waren geweest, .werden opgevraagd, doch alles 
tevergeefs. 
Hier was gered wat nog gered koo worden. 
Hulde aan al de medewerkers. A. M. 

" 
po'ltleke dotltinden. ln:ake de Indische kwtstle Is gew,ut, 
dat wlj naast ons protest hiertegen. ook de feitelijke situatie 
m•t c.to opmerking schetsten. Oat bad. bot btgdjpelijk ook. 
bctc.r weg kunn•n blijven, De :aak was alleen. dat het ver• 
:tt niet misbruikt moest worden t.b.v. LlngadJattJ. 
Over de.n Heer Schertntrhorn zijn we het wel eens m,:t dca 
acbrljnr. Natuurlijk was deze voor een bepaalde groep In 
bet verzet een geestelijk leidsman. Oat hebben we ook niet 
ontkend. We denken er alleen niet aan. om het mbhrufk, 
dat men d•arvan van tijd tot tijd voor politieke doeleinden 
maakt, langs ons heen te laten ga:in. 
\Vat de laatste. passage• van de brief brtreft. willen ,.,, 
ve-rwijz:en 11a~r de pubUcatrc..s bie.rover in "De Zwerver" . 
Een polltl•k 11andpunt kan de L.0.-LKP. Stichting e.n kan 
"De Zwerver" niet Innemen. Maar dat betekent niet. dat 
•e neutraal kunnen :ijn in v66rpolflleke vragm. Neutrall• 
tdt btstaat nooit en nrrgens. 
Ba wannc.c:r dan een Christelijke levensvisie beidt typeccL 
en dc:e vi•le In de samenstelling van de be_stuuunrgnde · 
ring duidelijk blijkt. dan is dat niet wfllekeurfg. maae dan 
is dat de spl~gd vàn on.s v,rzet In onl3ta.sn to hls.toric. Eo 
die kleur kan de L.0.-LKP. Stichting op stra!fe van ;;n
ledJghtid niet negeren. Oat b geen eenzijdigheid. d4t Is on:c 
vu:et<g,eot latto spreken. ioals dit was. 
Een:ijdfg zoudtn we zijn, als we mfsbrulk maakten van tta 
gtote 1'1ttrd<rheid. Dat fs nooit geschied. En !n alle b<Scbd
denheld gezegd. hc.ft de L.0.-LKP. Stitbtlng In de ulf
dlsclpllne op dit punt en in de waardering en gelijkberech
tiging va.n minderheden. zich een goede naam verworven, 
Maar zo'n opo,crklng ruikt reed• verdacht ._. we laten 't 
deer dus maar bij. 
Wie dit niet zien wil, ook In vugelJJkh1g met anduer poll
t!tk. moeten wc. onbevredigd late,,. · H • ., , R , 
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VADER DROP 
Geboren te J\,faassluls 3 Dec. 1880 

over/~ 27 Januari 1944 

J ongcos, je weet, hoeveel ik van jullie houd, 
doch liever zag ik je dood, dan dat ik na de 
bevrijding zou moeten zeggen: mijn jongens 

deden niets voor hun Geloof co hun Vaderland .. " 
Dit woord van Vader Drop, vlak na de capitu
latie in Mei 1940 was zijn drie zoons uit het 
hart gegrepen. 
Dat op deze zo eensgezind geapprecieerde woor
den positieve daden moesten volgen, was voor 
ieder, die het geiin Drop kende, vanzelfsprekend. 
En zo is het ook gegaan. Schier vanaf de eerste 
bezettingsdag hebben alle vier, met de morele en 
daadwerkelijke steun hunner echtgenoten, zich in 
Gods kracht ingezet en zich in volle overgave ge
geven aan de bestrijding van het nazibeest. 
Hoc kon het ook anders, of de positiviteit, die 
Vader en zoons Drop kenmerkte, als vurige Cal
vinisten op Kerkelijk, sociaal en staatkundig ter
rein, beheerste ook als vurige Vaderlanders en 
Oranjeklanten hun daden en houding in de bezet
tingstijd. Nog zie ik Vader Drop's ogen twinke
len, toen ik hem kort voor zijn dood attendeerde 
op het feit, dat zijn zoons zijn voetstappen druk
ten. 
Helaas, ook hij mocht de dag der bevrijding, 
waarnaar bij met hart en ziel hunkerde en waar
over hij steeds zo optimistisch sprak, niet beleven. 
De 27e Januari 1944 schonk God hem een hoger~ 
bevrijding. Zijn laatste arbeid hier op aarde was 
het plaatsen van een ondergedoken student, 
in de late avond van de 25e Januari. Kort na 
thuiskomst werd hij door een beroerte getroffen, 
waarin hij na enkele dagen overleden is. 
Zo heeft hij gewerkt, ook voor zijn Vaderland, 
7.0lang het voor hem dag was en toen, naar on1.e 
heilige overtuiging. na een gezegend, voorbeeldig 
en welbesteed leven, het loon van een getrouw 
dienstknecht ontvangen. 
Zo de Vader, zo de zoon. Ook over mijn onver
r;etelijken, trouwen vriend Cornelis Drop was 
ware vcrzetsgeest vaardig. Als curiositeit zij hier 
vermeld, dat hij reeds in 1939 zijn eerste stunt 
volbracht. En wel in het hoofdpostkantoor te 
's-Gravenhage, daarbij bemaehtigcnde een grote 
zending NSB-lectuur, afkomstig van den verrader 
v. d. Vaart Smit, die hierdoor radicaal ontmas
kerd werd. Dat bij, door het bekleden van een 
verantwoordelijke post bij de intenpance, in de 
oorlogsdagen niet mee kon vechten, was hem een 
ware marteling. 
Zodra hij dan ook in de zomer van 1940, toen 
wij nog aarzelden, ja, nog niet durfden, de gele
genheid kreeg, gaf hij zich aan allerlei moeilijk 
en gevaarlijk werk. 
De bekende circulaires, die zoveel hebben bijge
dragen tot het ontstaan en het stimuleren van de 
ven:etsr;eest, door zijn broer geschreven en ver
menigvuldigd, bracht hij bij duizenden door het 
gehele land. De 17e Juni 1940 het eerste verzet 
tegen Winterhulp. Voor ts o.a. de aansporing met 
richtlijnen ter viering van de verjaardag van 
H.M. de Koningin, de herdenkingscirculaire voor 
Katholieken en Protestanten 10 Mei 1941 enz. De 
sabotage bi_j Pander, waardoor voorjaar 1941 de 
vliegtuigproductie aldaar een viertal weken werd 
stopgezet; later qoor bijzonder vernuftige tactkk 
de nachtarbeid geheel beëindigd. Dit alles stond 
op de naam van de gebroeders Drop en hoc was 
hij, onze "Kees", daarbij de ontembare, die al 
maar opdrachten vroeg. Zo kwamen ook circulai
res tegen het gaan in krijgsgevangenschap uit de
zelf de bron. 
Medio 1943 mijn medewerker geworden, was hij 
mij in onze dagelijkse omgang een trouwe vriend 
en hebben wij hem leren kennen en waarderen als 
een man, met rijke karaktergaven. Onverdroten 
in tijn ijver en toewijding, was niets hem te veel 
als het Vaderland riep. Zo volbracht hij ook in 
de winter van 1944 of '45 een gevaarlijke op
dracht op zulk een wijze, dat hij van de toenma-
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CORNELIS DROP 
Geboren te Maasland /5 Februari /908 

ge/u,si[eerd Ie Amersfoort 8 Maart /945 

lige ondergrondse militaire autoriteiten in Den 
Haag bijzonder lof verwierf. Geen man van veel 
woorden, bescheiden in zijn optreden, maar kloek 
van daden en met een warm hart voor de sociale 
n_oden, was hij in __ die. ban~e hongerwinter, spe
etaal ook voor z110 1odcnbcschermelingen, tot 
r;rote troost en steun. 
Dit waren de kansen, door God hem geschonken 
en op zo overvloedige wijze benut om de kracht 
vao het geloof en de vruchten van het Evangelie 
te tonen, lafenis te brengen aan de ten dode wan
k_~lende~. De 21 e Februari 1945 was voor hem en 
z11n gezm de no.?d!?ttige dag. Door verraad ge
arresteerd, gaf h1.1 ZtJn leven op ~ie zwarte dag, de 
8~ Maart, .. voor het Vaderland, en viel op 37-ja
rig: lecftiJd voor het vuurpeleton te Amersfoort. 
Buitengewoon tragisch was 't, dat, toen na maan
d_en van !!oop en spanning, een week na het be
~tcht: ,._H11 komt thuis", deze bJijde mare omsloeg 
10 de diepste rouw. 9 
Wat dit is_ ~eweest"voor zijn echtgenote. die zulk 
een gclukk1~ huwel1Jksleven met hem gekend had 
zal een buitenstaander zich nooit kunnen reali: 
scren. 
Als zovt'le, is ook dit eertijds zo geluk~ig gezin 
door · ee~. lagen verrader in diepe rouw gedom
prl.l. W11 weten. dat de echtgenote, die nu ook 
allt·cn voor de opvoeding van haar tw\"e kinde
ren staat'. - die ook .zo onnoemelijk veel in hun 
vader missen -, nog gebogen g:iat onder het 
~rote leed. wat ons, die hem zo r,ol"d gekend heb
ben e1? het er nog zo vaak moeilijk onder heb
ben. niet kan verwonderen. 
Dat hij, die zulk een dapper soldaat was van h~t 
ondergrondse leger van zijn aardse Koningin, zich 
o!?k een sol!1aat van Koning Jezus wist, dat hU 
z11n Vader 1s gevolgd en naar we hopen, ons is 
voorr,egaan naar dat land, waar geen gevangen
schap of verdrukking, geen smart en rouw meer 
is. moge haar kracht geven haar leed te dragen. 
Wij zullen onzen wapenbroeder en oprechten 
vriend nooit vergeten. 
Onder zeer grote belangstelling hebben wij hem 
te 'a-Gravenhage herbegraven. De woorden daar 
gesproken. ook door den militairen comman
dant in bezettingstijd, getuigden van de grote 
waardering in brede kring, voor zijn persoon en 
1iin wrrk. 
Hij blijve in onze herinnering. L. K. • 

8 Maart 1945 
In Memoriam Cornelis Droo 

Hij had Gods woord zo kl,urr verstaan, 
Dal dud hem liet gevnar ing11an, 
Dat deed hrm doen hel vt'le werk, 
Dat maakte hem in 'l lijden sterk, 
Daarom kon hij de dood ingaan; 
Il# had Gods Woord zo klaar verstaan. 
Gelovig beruste11d, betro11wend of, God, 
Gaf hij zijn gezin, zijn leven, zijn lot 
In handen des Vaders, die ,iimmer' verlaat 
Zijn kind, dat vertrouwend /zet oog op Hem slaat. 

Laura Bijl. 

WIM JANSEN 
Geboren 13 Mei 1922 Ie Vierlingsbeek {NB.) 

I 
n de rij der gevallenen .zien wij hem 
als een der vele oprechte strijders te
gen den onderdrukker. . 

Na het eindexamen gymnasium begon 
hij zijn studie in de psychologie, maar 
was er weldra van overtuigd, dat hij 
eerst een andere plicht te vervullen had. 
In Aug. 1943 werd hij ambtenaar op 
het Distributiebureau te Bergen N.-B., 
en begon daar zijn illegale loopbaan. 
Door de distributiewerkzaamheden kon 
hij echter nog niet zijn gehele aandacht 
aan het illegale werk schenken, zodat 
hij twee maanden later weer ontslag 
nam om zijn volle persoonlijkheid in te 
zetten voor het onderbrengen co verzor
gen van het steeds toenemende aantal 
onderduikers. 
Toen dan ook in Januari 1944 de dis
tr,ctsleidcr der LO van Vierlingsbeek 
naar Nijmegen vertrok, was hij de aan
gewezen persoon om de leiding van het 
district op zich te nemen, aan welke 
taak hij zich met hart en ziel heeft ge
g.even. 
Hij bracht de contacten tot stand mt't 
verschi I lende dis tri buticbureaux, waar
door hij maandelijks de meer dan dui
zend onderduikers van zijn district van 
de nodige bonkaarten en vergunningen 
kon voorz.ien. Ook nadat ruj zdf zijn 
woonplaats moest verlaten, werkte hij 
met onvermoeide ijver door. 
\Vim dwong van ons allen bewondering 
af door zijn fiere moed, zijn onweer
staa~_bare -~"erklust, zijn voorzichtigheid 
en 1.11n zw1.1gzaamheid. 
Zijn woorden: ,.Ik doe dit werk, omdat 
God en het Vaderland mij dit als plicht 
opleggen", getuigt'n van zijo hoge op
vatting over het illegale werk. 
't \.Vas een slag voor ons district, toen 
h~j 21 Juni 1944 op de Gewestelijke 
vergadering te Weert gearresteerd werd. 
We wisten wat we aan hem zouden 
missen. 
Na een zeer zwaar verhoor te Vught 
werd hij veroordeeld tot 't Standgericht: 
welk vonnis echter nooit is voltrokken. 
Op 18 September is hij vervoerd naar 
Oraniënburg en vandaar de 5e Februari 
1945 naar Buchenwalde. Drie weken la
ter - 25 Febr. 1945 - is bij hier ten
gevolge van lichamelijke uitputting 
overleden. 
Als diepgelovig Katholiek is hij een 
voorbeeld en een steun geweest voor zijn 
kampgcnotcn en voor ons allen. 
"Wim, help ons nu vanuit de hemel 
door je voorspraak bij 0.L. Heer!" 
,.Wij blijven aan je denken." 

N.N. 
' 

' 

I 



Legitimatiebewijzen L K P 
De gelegenheid om autobiographieën in te dienen 
voor het verstrekken van legitimatiebewijzen ,lrr 
L.K.P., is onmiddellijk, toen wij na de bevrijding 
ons arw1kkelingswerk ter hand namen, openge
steld. 
Het heeft veel moeite gekost om het zover te bren
gen, dat alle provinciën aan de herhaalde oproep 
om deze autobiographieën in te dienen, gehoor ga
ven. 
Het heeft aanvankêlijk enige moeite gekost om 
de legitimatiebewijzen te kunnen verstrekken. 
Toen de grote stoot van legitimatiebewijzen door 
ons C.B. echter was afgeleverd, bleven er gedu
rende enige lijd nog verschillende verzoeken na
druppelen. Op een gegeven ogenblik is, voorname
lijk in verband met onze werkzaamheden voor het 
tedenkboek, een uiterlijke termijn gesteld. 
Het was niet mogelijk om aan dit werk voortdu
rend aandacht te blijven schenken. 
De verzoeken, die na de termijn, die was vast
gesteld, no~ binnen kwamen - het waren er 
vele! - zijn voorlopig afzonderlijk opgebor.;en 
met de bedoeling t.z.t. nog enige tijd de "na
komertjes" te behandelen. 
Dit ogenblik is thans aangebroken. 
Gedurende de eerste twee weken, van Februari 
;,:uilen alle verzoeken, die nog in ons bezit zijn, 
worden afgehandeld. Daarna zal nog tot het eind 
van deze maand de gelegenheid worden opcnJe
steld om na-aanvragen in te dienen. 
Deze gelegenheid wordt tot eind Februari - en 
geen dag langer! - opengesteld. 

Wie niet voor 1 Maart ee,i legitimatiebewijs he1/l 
aangevraagd, ontvangt er geen meer. Er komt 
dan definitief onder dit onderwerp een streep. 

Wanneer iemand, die op het bezit van een le;i
limatiebewijs meent aanspraak te kunnen mak.:n, 
dus voor 15 Februari geen bcwiis van hel C.8. 
heeft ontvangen, kan hij zich tussen 15 Febr. en 
1 Maart a.s. nog scliri/telijk lot het C.B. richten. 
(Afd. Registratie). • 
ik verbind aan deze mededeling het dringende 
verzoek aan alle K.P.-leiden, die oog lcgitimatie
f>ewijten van bun "manschappen" onder bun be
rusting hebben, deze dan ook vóór 15 Febr, aan 
de belanghebbenden uit te reike.o. 

.,FRITS'', 

DRINGENDE OPROEP 
aan de oud-illegalen in Ned. omfrenf de 
gefingeerde wapendropping in Helvoirt 

De Voorzitter van de Sub-Commissie Opsporing 
Oorlogsmisdrijven te 's-Hertogenbosch maakt het 
navolgende bekend: 
Op 15 Juni 1944 is te Helvoirt in Noord-Brabant 
door de diensten der Sicherheitspolizei van 's-Gra
Yenhage-'s-Hertogenbosch een gefingeerde wa
pendropping geJanceerd. 
Nadat aanvankelijk deze dropping op 14 Juni 
1944 plaats zou vinden te Voorthuizen in Gelder
land,. is deze op het laatste ogenblik gewijzigc.l in 
een dropping bij Helvoirt. 
Bij deze actie zou aanwezig zijn of is misschien 
aanwezig geweest een groep illegalen uit Am
sterdam en Utrecht, waarmede de K.P. (leider 
Peter van der Smit) uit Schiedam contact had ge
maakt. 
Als contactpersonen van deze groepen worden ge
noemd een zekeren Nico, afkomstig uit Utrecht 
of Amsterdam en een zekeren Piet, afkomstig uit 
Amsterdam, die in pension zou zijn geweest op de 
Prins Hendrikkade te Rotterdam. 
De K.P. uit Schiedam is op 15 Juni '44 naar ~el
voirt gegaan met meerdere personen uit het Land 
van Heusden en Altena. 
Niet het minste vermoeden op verraad zijn allen 
in een door de Sicberheitspolizei opgestelde val 
gelopl'n en gearresteerd. Op 29 Juli 1944 zijn ze 
gefusilleerd te Vught. 
Het is momenteel nog niet komen vast te staan, 
hoeveel personen aan deze, actie hebben ded;;e
nomen en het slachtoffer geworden zijn. 
Of in Gelderland op 14 Juni 1944 toch een wa
pendropping is gehouden, waarbij dan ook ver
schillende personen kunnen zijn gearresteerd, 
daar ook deze dropping door de Sicherheitspolizei 
in elkander is gezet, is niet bekend. 
Allen, die inlichtingen kunnen verschaffen of die 
misschien een der personen van de groep Peter 
v:~n der Smit of laatstgenoemde heeft ontmod 
ti1dens de gevangenschap van 15 Juni 1944 tol ~9 
Juli 1944 in het S.D.-lager te Vught, worden ver
:cocht zich met spoed tot bovengenoemde Com
missie te wenden. 
Willen speciaal Nico en Piet zich bekend maken. 

Het Hoofd der Sub-Commissie v. d. 
Opsporing Oorlogsmisdrijven te 
's-Hertogenbosch. 

WJKAN 
INLICIJTINGEN VERSCHAFFEN? 

. .,,,, 
793 Rudolph Davidson, Joods kindje, geb. 9-9-

'42. De ouders: Henri David~on, geb. 20-12-
1901 en Sophia Halmans, geb. 20-1-1901, 
woonden te Amsterdam, Cillierstraat 21, wer
den op 29 Juni 1943 van Westerbork in de 
richting Sobior gedeporteerd. Familieleden 
hebben medegedeeld, dat Rudolf waarschijn
lijk t~ 's-Gravenhage werd ondergebracht. 
Noch de politie te Den Haag, noch de Com
missie Oorlogsplcegkinderen te Amsterdafti 
kunnen inl. verstrekken. 

794 Jan Doerk, geb. te Leeu
warden 21 Juni 1911, 
Stamboeknummer 13847. 
Volgens opgave van het 
Centraal Tracing Bureau 
UNRRA zou hij vermoe
delijk in Watenstadt Lij 
Brunswijk zijn overleden. 
Hij is medio Oct. '44 uit 
Amersfoort naar Duits
land getransporteerd. Se
dertdien geen bericht 
meer ontvangen. 

795 Mr. Douwe Feikema, op 
17 Maart 1944 op trans
port via Cleve naar Rhein
bach, daar gebleven tot 
September 1944, daarna 
eerst naar Cassel, ongeveer 
2 maanden later over Des
sau naar Coswig, vanuit 
het Zuchthaus te Coswig 
tewerkgesteld in een alu
miniumfabriek te Rosslau, 
alwaar hij 15 Maart 1945 
overleed. Zijn bezittingen 
werden doo·r een vriend 

A D V E R T E N T 1 E s 
-------------------fll'lfflili,-ndvntrnties t,riis f ruo r,e, "'·"'·) 

MAC. JAN BERK (Bob, Dirk Smith) 
en 

ADR. JOH. HENDR. REYNHORST 
hebben het genoegen U kennis te geven van hun voor
genomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats 
hebben op D.V. 6 Februari om 1.30 uur ten Stadhuize 
Utrecht, waarvan Huwelijksinzegening in de Geref. 
(Ooster) kerk Maliebaan, om !U30 uur, door den 
WelEerw. Heer Ds. H. H. v. Kapel, Geref. Pred. te 
Rhoon. 
Daendelstraat 15, Utrecht. 

Met dank aan God geven wij U kennis van de ge
boorte van onzen Zoon 

JAN 
tevens de 5000 e inwoner van de Gem. Schipluiden. 
16 Januari 19-17. 
Den Hoorn C 148, 

Ondertrouwd: 

Delft. 
ABR. KALKMAN 
M. M. KALKMAN-QUACK, 

HENK GIGENGACK (Daan L.K.P.) 
en 

JOOP VERHEIJ, 
geven mede namens wederzijdse ouders kennis van 
hun vooritenomen Huwelijk, . waarvan de voltrekkint 
zal plaats hebben op Woensdag 12 Febr. 1947 om 
JO uur in de kerk van Maria ten Hemelopneming te 
Dol'tinchem. 
Wilhclminastraat 77. W(jnbergscheweg S2. 
Toek. adres: Heuthorststraat 14, Doetinchem. 
Januari 1947. 
Recep_tie Hotel "Rademaker" van 2.30 tot 4 uur. 

De Heere verblijdde ons door de geboorte van onzen 
Zoon en Broertje. 

ROELOF GJALD 
noemden wij hem. 
Groningen. 
Noorderstation S. 

J. DE VRIES 
T. DE VRIES-VLEDDER. 

bijeengepakt en van adres . . • D.V. 
voorzien in het Zuchthaus Cosw1g to depot 
gegeven, o.a. een pak aantekeningen en ge
dichten, die voor zijn Moeder van groot be
lang zijn• Wie weet een mogelijkheid om 
deze te achterhalen? 

Zondag 2 Februari hopen onze geliefde 
G. HEKMAN 

ouders 

796 Jacob Philippus Zwaan, 
geb. 20 Oct. 1906. Res. 
Officier. Na '42 ambt. Soc. 
Zaken te Apeldoorn. Adr.: 
Badhuisweg. 12 Oct. 1944, 
wegens het verbergen van 
wapenen, die echter niet 
bij de arrestatie gevonden 
zijn, gearresteerd. Na con
centratiekamp Amersfoort 
op transport naar Neuen
gamme op 12 Febr. 1945. 
Buiten het kamp dagelijks 
te werk gesteld. Verdere 
inlichtingen ontbreken. 

T. HEKMAN-v. d. BEEK 
hun 25-jarige • echtvereniging te herdenken. 
Groningen, Grachlstraat 45. 

Hun dankbare kinderen, f f N. 

Receptie: 1\1aandag !l Febr. van 4-5.30 uur in 
C.J.M. V. gebouw, Spilshuizeo. 

het 

(P•rsonul g!'"aagd !11 aang,boûn pr. f 0./0 '1- m.m.) 

SPOED. 
Door verkeersongeval getroffen gezin vraagt drin
gend hulp voor de maanden Febr. en Maart. Gezin 
bestaat uit 4 volwassen personen; huisvrouw in het 
Ziekenhuis. Brieven aan .J. P. Wijmenga, 

Graaf Florislaan 40, Bussum. 

Gevraagd door Zakenman enkele goedé agenturen 
tegen hoge provisie, heeft voor de oorlog veel rela
ties gehad met Zuivelfabr., Likeurstokerijen e.a. fabr. 
or inrichting. 
Brieven onder No. 143 Bureau van dit blad. 

(Ruil- en Zakenadvertentie,. Prijs I 0.45 per m.m.) 

Gevraagd door Weduwe van Verzetstrijder een Ra
diotoestel voor normale prijs. 
Brieven onder No. 141 Bureau van dit blad. 

lnlichlingen 'Verzocht : 

797 P . .J. Janssen, geb. 25 Mrt. 
1922 te Rotterdam, wo
nende Bree 128, Rotter
dam. Janssen is in Mei 
1943 vertro'kken met de 
bedoeling Engeland te be
reiken. In September van 
helzetrde jaar kregen zijn 
ouders bericht uit Bu
chenwald (onderweg dus ,. , 
gearresteerd). In Jan. '45 W:-
had hij nog een brief ver-· ' omtrent Jurjen van Dijk, geb. 
zonden uit Auswitz. Het 15 Febr. 1923, is waarschijnlijk 
antwoord van de ouders vanaf eind 1943 bewaker ge-
op die brief werd door de Duitsers gere- 1 weest in Duits concentratie
toumeerd, met als vermelding, dat de brid kamp nabij Keulen. Vermoede
niet toegelaten kon worden. Nadien omtrent lijk schuldig aan het fusilleren 
hem niets meer vernomen. van . verschillende Nederlan-

lNL[CHTING verzocht omtrent het navolgende: 

In de nacht van 21 op 22 Juli 1914 keude ctn Lancaster 
bommenwerper, na een uitgevoerd bocnbatden:itnt op de stad 
Hamburg niet In Engeland terug. BIJ het Ministerie van 
OorlQg In Londtn kwam via htt Intern. Roodt Ki:uis de 
medcd<l:ng binn<n. dat een Jid VM dt bemanning, · W. C. 
TAYLOR, Nr. 6SSZ2t op 2.3 Juli 1914 werd ter aorde bt
at,ld op de btgraafplants van uA.imsttd" op Schouwen. 
Van een ander lid dtt bemaonlng, wireless operator Wil
l!nm J. Antbooy, Nr. 1S66016 kwam op niet opgehelderde 
wlj:e «n foto. dit hem had toebeh<>0rd en waarop hij.el! 
atond afgebetld, bij het gtnocmde Ministerie binnen. welke 
foto volkomen onbeschadigd was en ook b.v. kenndijk niet 
Vän ztewatcr tt lijJtn bod gthod. Ot betr. foto kwam uit
tlndelijk ttrtcht bij dt ouders van geooemdtn William J. 
Anthony. . 
Aanvnnkelljk werd, ook van de zijde van htt Britse .• War. 
Office'· de hoop gekoesterd. dat 9enotmde jongtman er het 
Jeve.n had algcbrocht en te eniger Ojd wel wetr iou opdui" 
ktn. Dt:e hoop io echtte vergtt!s geblektn. Er Is omtrent 
zijn lot nooit naer iets vernomen. 
1. Wit kan zich iets herlnnoren. of In genoemde nacht 

een Brits vliegtuig Is ntffg:ntort en wie wtet Iets 
omtrent het lot der uit 7 koppen bestaande bemon
nlngl Van de :ijde der oudccs wordtn allerld gissin
gen gedaan over het lot van hun cojgen zoon. als 
g-cvolg van de op zo gcbeimz.inoige wijze ontvangen 
foto. 

2. Ligt Nr. 658221,W, C. Toylor indtrdaad In Haamstcdt 
begravtn en bevindt!\ zich In dt nabijheid van dat graf 
no; graven van vlflgeo.ic.rs, die daar omstre.ek.s de" 
~el!dc tijd xijn bijgezet. 

ders. 
Inlichtingen onder No. 136 
aan bureau van dit blad. ,a. __________________ _ 

lNLlCHTrNG verzocht: 
Voor een Amtrlkaonse Moeder, Mrs. Guy Scott WARREN. 
Bartonplace. Evanston, l 11. U.S.t., worden lnllch11ngrn ge. 
vraagd over haar xoon: William Wisdom Tapp WARREN, 
dit In de nacht von 27/28 Mei 19H in een tnutel van de 
Poolse luchtm,cht (onder bevel van de R.A.F.-P.A.P.) 
neerviel bij Wel. omg•vlng Heusden. 
Rttds gtdanc nasporingen in de buurt van het ongeval en • 
opr9Cpingen in het plaotselijk blad leidden tol goon resul- S 
tatJt. Twee van de gevaJlentn :ijo behoorlijk g,ide.ntfficec:rd ] 
tn ahonderlijk te Heu$den begraven. Dt resten (onherktn• ;; 
baar) van twte andere leden van de bemanning ::ljn In een J 
onder gro! gelegd. 
De gezochte droeg een polshorloge. merk •. JUVENIA" en • 
ten gouden ring n1C!'f fo.milltwapen mtt een :~er fijne In• N 
scriptie. luidende: Heb dduw hed ddiw. a duw a digon 
(wee, rcchtvnardlg en vrees niet). Het wapen is verdt~ld 8 
in 3 horhontale banen. De otiddenbaan ,relt water voor. op B 
de andtre banen komen kltlnt boompjes voor, Dt guocbte ~ 
heeft bruine og<n en krullend haar. ZII. die inlichtingen ~ 
kunnen verstrekken ovc.r de:::cn Amerikaan (officfc:r} of over ~ 
dt genoemde be::ittingen. worden vriendelijk vcr:ocbt, dit 
aan de rtda~tit mede te delen. ....: 
All, onkosten worden gaarne vrrgotd. 
Jn de omgeving van Wel en Hrusden moeten omstttcks de ::C: 
datum van de ramp (de machine verbrandde nltt) piloten 
ve,borgcn zijn geweest. Er wordt over gepraat, maar dea 
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gastheer kent men nl•J· 
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WAAROM 4111 114TIB NODIG IS 
door 
Mr. A. C. na !penl111,yen 

W edergeboorte sluit in, dat men uit nood 
vermag te groeien", zeide Namatianus, een 
Romeins dichter uit de derde eeuw na 

Christus. Een schoner vers kan het Nederlandse 
volk zich op het ogenblik waarlijk niet denlêen. 
Het gaat er thans om evenwicht te brengen in 
Europa en Azië; het Nederlandse volk heeft daar
bij niet alleen belang, het is in staat daartoe een 
grote bijdrage te leveren. Wij behoeven niet uit 
te weiden over wat vroeger door ons op dat ge
bied is gepresteerd. Ook in de laatste tijd voor 
het losbarsten van de oorlog heeft Nederland be
wezen, dat het niet spoedig "uit zijn voegen·• is 
te krijgen; t:en grote mate van stabiliteit is steeds 
in ons volk aanwezig geweest. Zo bleek Neder
land bestand tegen een zware aanval, in de der
tiger jaren op zijn bestaan gericht. 
Autafkie was een tweesnijdend zwaard; men wilde 
enerzijds het eigen land zelfsupporting maken, 
maar ook moest daardoor de economie van die 

----1:w~cn die nis }f'vcrancier optraden, 1cvoclig 
worden getroffen. Dit stelsel werd op deze wijze 
vooral toegepast tegen aangrenzende landen. Dan 
werd de één sterk, de ander murw en rijp ge
maakt voor het argument: laten wij maar mee
doen met die buren, wij behoren economisch bij 
hen, wij kunnen niet buiten hen. Men noemde dat 
,.Anschlusz". 
Een zodanige aanval werd ook op Nederland ge
richt; vooral onze tuinbouw moest het ontgelden. 
Maar ons land sloeg er zich door heen, de ronde 
voor 1940 werd door ons gewonnen. Daarmede 
had Nederland een goed verkregen, waarvan de 
waarde pas na 1940 zou blijken: de zekerheid, 
dat het een eigen plaats in de wereld zou kunnen 
behouden. Nederland ging de werkelijke oorlog in 
mc:-t in zijn volk het sterke bewustzijn, dat de be
zetting slechts een phase zou zijn, kort of lang. 
Een land, dat zo vermag te kiezen tussen de mo
gelijkheden van het ogenblik,. heeft een sterke 
ruggegraah Nederland kon zijn traditie van sta
biliteit getrouw blijven, het weet wat koers hou
den is. 
Dit moet zo blijven. Wij hebben OOll gevoel voor 
de juiste koers nog niet verloren. Er liggen in ,Ie 
toekomst echter factoren besloten, die in dit op
zicht een verkeerde werking kunnen verkrijgen. 
Het is nodig, deie thans duidelijk in het licht te 
stellen, opdat wij tijdig ons kunnen bezinnen, om
trent de maatregelen, die dit toekomstbeeld ons 
voorschrijft. Indien in ,ons land gaat doorwerken, 
wat tha9s aan vooruitzichten aanwezig is, staat 
het er slecht met ons voor. Wanneer wij ons be
wust worden, dat wij met een sterk groeiende 
bevolking een bestaan moeten zien te vinden m 
een _land, dat van vrijwel alle hulpbronnen is 
ontdaan, dan kan het niet anders, of de schrik 
slaat ons om het hart. Indien wij nog de beschik
king hadden over de rcservc's, die wi; v66r de 
oorlog bezaten, dan zou met veel beleid een eco
nomische politiek kunn~n worden gevoerd, die ons 
volk zou behoeden ';oor het ontstaan van gebrek. 
Maar nu kunnen wij daarover niet meer he~chik-

' 

De sc/11-fjvn- is in staat geweest, liet probleem der annexatie vrij van de /Jolitieke aspectt!"Tl 
te behandelen. Daarom menen wij dit artik1l ,~ mogen plaatsen. Dit brengt intussen mede, 
dat met /zet onderstaande het onderwerp niet 11itp111tcrul behandeld is. - Red. 

ken, het gebrek is er en in ruime mate. 
Dat is een geheel andere staat van zaken, Jan wij 
voor de oorlog hebben gekend. Nu zijn zeer ver
gaande maatregelen nodig, om te voorkomen, dat 
ons volk verzinkt naar een peil, zo laag, als wij 
ons dat zelfs nu nog niet kunnen voorstdlcn. 
Wij moeten de cirkelgang, waarin Wli ons thans 
bevinden, doorbreken: de zo weinig opwekkende 
levensomstandigheden van dit ogenblik moeten 
met een nieuw licht worden overgoten, opdat wij 
weder een toekomst voor ons zien, die "de moei
te waard" is. Eerst wanneer Nederland weer een 
beeld voor ogen heeft van een leven, dat tot 
inspannin-t noopt, om ~ wat van ~ .makçn. z~l 
voorkomen worden, dat ,m land langzamerhand 
zijn oude :zin voor de goede kotrs 7,ou gaan ver 
liezen. 
Wij hebben tot dusverre on.ze stabiliteit t~ dan
ken aan het feit, dat wij vervuld konden zijn van 
een goede zor,: voor een goede toekomst voor 
ons allen. Dat is een waarde, die wij ten koste 
van alles moeten bchoutlen. 
Dit doel wordt door a1.ncxatie bereikt. 
Over de vorm daarvan en over ·de ,:rootte willen 
wij het nu niet hebben. Het gaat er nu om vast të 
stellen, dat Nederland verruiming van zijn iebied 
strikt nodi,: heeft, wil het zijn karakter behouden. 
Het onrustbarend aspect der leveruomstandighe
den, thans aanwezig, is een gevolg van de ontred
dering, welke de bezetting om bracht. 
De verstoring onzer economie i, van zodanige om
vang, dat de voorwaarden voor 'n met eigen kracht 
te volbrengen aanpassing aan gewijzigde wereld
omstandigheden, niet meer aanwc:zig zijn. Aan 
die ontreddering heeft alleen Duitsland schuld. 
Het nam wraak. Omdat wij de Duitse economische 
aanval voor 1940 doorstonden, werd ons na 1940 
de straf van verwoesting van onze bronnen van 
inkomen opgelegd. Nederland blijkt intussen zó 
sterk, dat het ook daaraan niet ten gronde ging, 
maar wel is nu oppassen geboden. 
Nederland ontleent aan de:i:e dubbele onrecht
matige aanval het rccqt van Duitsland een maxi
male bijdrage tot herstel te vergen. 
Blijft deze uit, dan z:jn wij gedoemd tot een 
massa proletarische paupers te worden. 
Er is echter nog een factor, die deze zaak mee 
beheerst. Tot 1940 kon Nederland teren op een 
surplus aan inkomen, afkomstig uit Indië. Deze 
bron van inkomsten zal voortaan bijna niet meer 
vloeien. Het opnieuw tot bloei brengen van Indië 
zal geldelijke steun van Nederland vragen: in 
plaats van een versterkende, zal Indië op onze 
economie voorshands een verzwakkende invloed 
uitoefenen. Ook op de duur is niet meer te ver
wachten, dat ons Indische winst zal toevloeien in 

een mate als voorheen; de zelfstandigheid van dit 
land zal ertoe leiden, dat Indische winst - te
recht - ten bate van Indië wordt aangewend. 
Nederland zal ten opzichte van Indië dus stellii 
een belangrijke taak hebben te vervullen, doch 
dit zal niet meer, als vroeger, tot gevolg hebben, 
dat een zeer belangrijk deel van het Nederlandse 
volk direct of indirect door Indië wordt onder
houden. Steeds was het deel onzer bevolking, dat 
rechtstreeks emplooi vond in Indië, gering. 
Aan de schadelijke werking dezer omstandigheid 
heelt Duitsland zijdelings schuld. Hij heeft dooi· 
zijn verstorend inwérken op onze economie, on, 
41; gelcgcn~eid tot een grlcidclijkf' ;ianp:>!sing O<'k 
aan dit proces, ontnomen. Japao deed de rest 
doch dit is nu niet aan de orde. \Ve ataan nu doo; 
Duits toedoen met ontredderde handen voor een 
:vendi~~ in ons volksbestaan. Wij voelen, dat n 
1? Ind1c een taak voor ons ligt, het opnieuw ves
tigen van de pax Neerlandica, een vrede door 
welvaart en niet door overweldiging. Er blijkt 
reeds, hoe sterk de roeping om zich daaraan te 
wi~?en, ongeacht de uitslag, in ons midden leeft. 
~lJ moeten ons echter niet ontveinzen, dat cigen
l1Jk ~an de verbetering van de binnenlandse ver
houdm,:cn afhankelijk is, of wij Indië zullen kun
nen gcve.a, wat Indië van ons nodig heeft. Een 
moedeloos Nederland is voor Indië niets waard. 
Ons e1gen volksbestaan vraagt dus de meeste aan
~acht: wij moeten een wending ten goede, brengen 
m de structurele groei van ons land. 
De oorlog zal waarschijnlijk tot gevolg hebben, 
dat onze beroepen bij uitnemendheid: handel 
acheepvaart en agrarisch bedrijf op de voorgrond 
komen. Het indu.strieel aspect is, ondanks de hui
dige honger naar producten, minder rooskleurig. 
Niet alleen zal blijken, dat zich gedurende de oor
log elders industrieën hebben ontwikkeH, dir. de 
afzet van Europese artikelen beperken .,0 k UI! 
tolunie met België, een bij. uitstek i~dustriecl 
land, zal voor de Nederlandse industrie de kan
sen minder groot maken. 

Industrie is de voornaamste bewerker van ,Je ten
denz tot vorming van een proletari,nt. Z1J h ech
ter ook een middel om een groeiend proletana-it 
aan een bestaan te helpen. Tot dusver heeft dit 
middel in Nederland met groot succes kunnen 
werken. De enorme toeneming der Pievolking na 
het midden der vorige eeuw u er door opgev:m
gen. 
In de laatste decennia is gebleken, dat het middel 
niet m~er voldoende was; de werkloosheid nam 
toe, ook wanneer men de invloed van de tegen 
ons gerichte autarkie van andere landen buiten 
beschouwing laat. Men denke b.v. aan Twente: 
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slechts dog_r in Tndii l!droffcn maatregelen in 
autarki'!iche z1n kon de teX'tie'liiitlustrie daa:r vol· 
doende op gang worden gehouden. 
Er moet dus een middel worden gevonden Qm 
aan deze versi-hijnst'len ht't hoofd te bieden. In
dustrie zal steeds un belangrijk miclrld van he
staan blijven. maar een gezonde uitbreiding van 

ons industrieel apparaat is thans niet mogelijk en 
niet wenseli_jk, omdat het de verdere proletari~e

ring van onze bevolking in de hand zou werken., 
Wij moelen dus de we,; op van uitbreiding van 

·ons agrarisch bestel Daartoe is grond nodig. Wij 
kunnen die vinden in het onmidde!liJk aan ons 
land grenzende Duits gebied. Onder Nederland

se leiding 1s daar een bloeiend landbouwbedrijf 

mogdijk. 
Wij zullen daarmede onze economische structuur 
de noodiakelijke aanpassin,; aan de gewijzig•le 
omstandigheden doen ondergaan. Voor het clo:el 
van ons volk. dat thans "in de lucht hangt" ,.aJ 
daar een lonend emplooi kunnen word<'o gt>von
den. Er ontstaat dus weu hoop op éeo behoorlijke 
toekomst voor deze mt"n•en. 
Het boerenbedrijf is. ook in 7iin moderne vormen, 
een bron van ware volks kracht. om:ht het ·,· • t ne 
tendenz bezit de groei van het in sted1n op~e
hoopte blt·ekneus-proletanut te hrvorrl r~n De 
aanwas van het prol:e:...•••aat 1s rlus 1,11~ns ge~tu•t 
In het te verkrijj!'t'n g.-bieJ z.il un ner bdang
ri.ik de~ van hf"t voor einze veetf".-lt 1·,•d11,'e "><'
dergraan kunn. n wo, Jt'n vt',' ,uwrl Ue ruil 11c-,
houding van on• la11J tel{<'t,011c r h~t buitenlrn.J 
zal daardoor ouk op ern mmder wankde basis 
komen. Wij zullen de n<•(,•!Lakelijk hliJ,·<'nde im
port met onze zuivdproducten kunnen betalen. 
Deze methode van heror1Pnterin,: van onze struc
tuur past voorts zet'r wel bij onze individualisti
sche volksaard. Nederland is geen land voor on
dernemingen "en masse". 1 lel gaat hic r stet>d's 
zo. dat een flmke kt'rd liefst all.-en 1l"ls bt'gint en 
dan doorvecht tot hij slaagt. Dit wurJt inogdiJk 
in het tl' verwerven gebied. 
Uiteraard zal hl"t te verwerven gebied ook bodem
schatt"11 opleveren. 
De;:e zullen een welkom<." verbetering zijn voor 
onze im- en exportpositie. Ook hierdoor wordt vns 
land minder gevoelig voor wijzigingen in de al
gemene c-on junctuur. H el algl'mc•en aspect ver
betert er door. Tevens ia hit'rin l'en resl'rve il.iln• 
wezig voor een gezonde mtbreiding onzer indu,
trie; wij zullen dan niet meer hoofdz11kdijk up 
veredeling zijn aangewezen. Doch dit punt. arlit 
ik van secundaire aard; primair blijft de agnn
sche zijde der zaak. 
Resumerend moeten wij vaststellen, dat Duitsland, 
door de teweeg gebrachte ontreddt'ring van ODLe 
huishouding, geacht moet worden, verplicht te 
zijn tot een substantiële bijdrage voor het weer 
op poten zetten van ons bestaan. Ons bestaan 
moet ten anker worden gelegd. omdat NcdcrlanJ 
als stabiliserende factor in West-Europa onmis
baar is· èn omdat onze taak in Indië niet van 
een ontredderd moederland uit kan worden ver

richt. 
Er rust van oudsher een missie op de 8chouders 

van het Nederlandse volk. Het moet die kun
nen blijven vervullen. 
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J A, verraden, verkocht, koehandel mee 
gedreven, dit is het juiste woord. Toen 
de Engelsen van den Geallieerden OQ

perbevelhebber opdracht ontvingen 1n 
alle gevangenen in de kampen t bevrij
den, doch iri plaats daarvan gingen praten 
en daar:ia vettrokken. Toen ook onze jon
gens deze kampen nl<lt mochten opruimen, 
werd 1,oehandel gedreven. 
Op ons komt ook de plicht tot afwerking en 
opruimmg van de kampen \n Indoneslê Ie 
rustf'n op ons evenals op alle, let wel 
ALLE Nederlanders. 

Gij oud-concentrationnair, gij oud verzets. 
man, hebt gij U dit wel eens gerealiseerdt 
Welke politieke richting gij ook zijt toege. 
daan, wat gij ook moogt denken over de 
onderhandelingen, nimmer mag het U uit de 
gedach'en gaan, dat het lijden door de 
duizenden, dle nimmer terugkeerden uit de 
kampen, en de duizenden, die ,de ellende 
ondergingen en waar gij, lezer, er misschien 
ook een van zijt, nog steeds geleden wordt! 
Schande over U lnd1en gij nu In deze U 
slechts door politiek laat lelden, en blijft 
zitten bij de pappot, die men U voorzet. 
Een concentratiekamp Is een. concentratie· 
kamp en de kampen in het z.g. Indonesië 
zijn erger dan enig kamp In Europa. 
Waar Is Uw geest uit de tijd, dat duizenden 
met een gebed voor familie 'en hun land, 
bun Nederland, de dood lngingenî 
Nu praqt men verder, terwijl er schande is 
voor Nederlandse vrouwen, vernedering 
voor Nederlandse mannen eh honger en 
dorst voor Nederlandse kinderen. 
Het aantal gijzelaars en de plaats waar de 
kampen liggen Is zelfs niet bekend. De mof 
als kampbewaarder was ploertig, had ras
senhaat, maar wat zijn. deze kampbewaar. 
dersî 
Het peil van onze beschaving hangt samen 
met de plaats van de vrouw in de samen· 
leving. De vrouw, als de opvoedster van 
haar kinderen, is verbindingsschakel tussen 
de draagster van traditie en beschaving. 

De islam, het geloof van deze uit het schuim 

van de samenleving in Indonesië samen
geraapte kampbewaarders, schrijft gebie
dend '7oor: de vrouw heeft geen ziel en kan, 
indien de man dit uitspreekt onmiddellijk 
verstoten worden. Met kafirs (ongelovigen) 
geldt voor de islam geen enkele eed. Elke 
morele band t.a.v. kafir-vrouwen bestaat 
eenvoudig niet. 
En weet dan, dat het grootste deel van de 

, nog In de kampen verblijvenden, vrouwen 
en meisjes zijn. 
Schrijft en praat niet verder over onrecht 
U aangedaan na de bevrijding. 
Dit is een schande, voor U, voor ons, voor 
alle Nederlanders. 
Gij vrouwen en meisjes, die in de kampen 
zaten, wordt wakker. 
Gij vrouwen van verzetslieden, wakkert 
Uw mannen aan, als zij zijn ingeslapen. 
Elk verze•sman dient in deze te eisen, uit 
naam van de duizenden doodgemartelden, 
en het lijden der overlevenden, dat: 
De regering onmiddellijke invrijheidsstel
ling, met alle haar ten dienste staande mid
delen, nastreeft. 
Indien hiervoor door onze jongens In Indië 
offers zouden worden gebracht, zal dat 
offer zijn in de geest, waarvoor wij voch
ten. 
Vóór Nederland en Nederlanders, tégen on
recht. Daarin mag geen bu!·enlandse mo
g~ndheid of een of andere politieke partij, 
die dit zou vergeten, beslissen. 

Jacques F. M. 

STICHTING 1940-1945 
* Een brief vol dankbaarheid 
* Het loon voor de v,rvullitrg can 

Uw plicht. 

Als de mensen van de L.O.-L.K.P. nog niet welen, 
wdk een ontzal(lijk schone taak zij hebben in ht't 
S1irh1ingsverband. dan moge onderstaande brief 
hen de ogen openen. 

.,Het is mij een behoefte U allen dank te zeg
gen voor de fijne verrassing, die U mij en mijn 
kinderen bezorgd hebt~ 
Die cadeaux waren prachtig! U had de bhjde 
gczichtJeS der kinderen moeten zien, die niet 
anders wisten dan dat St. Nicolaas hun zo hef 
had gevonden. 
Maar niet alleen door de gaven, maar juist 
door datgene. wat daar achter staat. vodde 
ik op <lat moment, hoe onze dierbaren. die 
God midden in de strijd tot Zich riep, nog 
een grote plaats irr de hanen van velen van 
ons volk innemen. Dit hebben zij opmeuw 
getoond dqpr onze kinderen ruimschoots te 
bedenken. 
En mij, als moeder, heeft dit zeer gt.trorfen, 
temeer daar dit inti('me huiselijke fcc:itJe 
1,'n vele herinneringen heeft, 
Ook nu weer is gebleken, dat anderen dit 
met ons meevoelen. , 
T evcns neem ik de gelegenheid waar, om 
de Stichting voor alks wat zij voor ons 
det>d en doet, hartelijk te bedanken en dan 
<knk ik i11 '1 bij1.0t1c.kr aan die mooie dag 
in deze zomer, die wij samen met al die 
andere vrouwen en ouder, en bestuursleden 
mochten doorbrengen en welke door hd 
bestuur van de Stichting georganiseerd 
was!'' 

En nu twee dingen: 
Zij. die tol noi: toe afzijdil! stonden van het werk 
der Stichting. zullen dit voor God eens moeten 
verantwoorden, omdat ook zij in ht'I plechtige uur 
van 't onLStaan ckr Stich1ing. hun belofte lot hulp 
voor Zijn aangezicht hebben af gelegd. 
Ik tart t-en it>dcr lt: be .... -ijzcn dat er gezien .in ht't 
licht van bovenstaande brief. belangrijker wrrk 
is. AI Uw z .11,. belangrijke wl'rk brt>ke U bij de 

" handen af, zo ge niet eerst deze, Uw taak, vol-
brengt. G. B. 



. 
EEN VOLK MET ROEPING 
De- Nederlrmrlrr. Men realisrert zich pas, 

dat de Ntdc-1 lander onderscheiden kan wor
den van andtcre vulkstypc-n. wanneer men 

mc-t die laatsten În aanrakinu komt. Onze vriend 
Piet van \VijngaardL•n van .. De Nieuwe \Vijn
zc1k" en van het N llionaal Instituut. ht>eft do.-ir 
dik en duo verdedigd, <lat er een nationale een
hc,J io, dit: samt:nhangt met hc:t type Nederlan
d\'r en dat die nalionale eenheid er is. zor.,Jcr de 
principiële tegcnstelliogeo in ons volk te liquide· 
rtr:. 
Hij is daarin fel bcstrt>den. -Toch mern ik, dat zijn 
gedac-htengang juist is en dat het Nederlandse 
type zdfs samenhangt met die scherpe principiële 
tegenstt>llin~en. Men moet zich tegelijk Neder
lander met alle Nederlanders kunnen voelen en 
welen. dat er principiële verschillen zijn, die niet 
overbrugd of verdo'ezeld, kunnc:n worden. 
Soms beweert m<"n, dat de Nederlander een indi
vidualist is, en dat zulks hem typtert. Intussen 
schiïnen de Fransen no~ sterker individualisti.sch 
te zijn. f,r is clan ook iets meer van te zeggen, al 
zal 't niet mogelijk zijn om het Nederlandse type 
exact te bt:schnjvcn. 
Dit type heeft iets te maken met de opmerkinr;, 
dat de Ncdt:rlandcr allijJ criliek oefent, dat in 
iederen Nederlander een theoloog schuilt en dat 
hij nuchter is en met overlt:g te werk gaat. 
Aan die opsomming zal nog wel veel ontbreken, 
maar dat is nit:t zo erg. 
Hiermee is in ieder geval iets aangestipt. 
En in deze karakteristiek is Nederland nu van 
buitengewovn belang voor geheel Europa, voor 
het behoud van vrijheiJ en d, mocratie. 
Men moet zich dit bl'wust gaan worden om te 
weten, ·waar onze bij1,0ndere roeping in· Europa 
ligt. (Dat ,. overigens, hoewel noodtakelijk, niet 
voldoe1,de vuor het volgen van die roep111g. 'v\'ij 
zullen bevrijd moeten worden van de idee van 
vertt:genwoordigmg in het buitenland door een 
kaste. die buiten Je politiek om. steunend op naam 
en afkomst alleen, wt·inig waarborgen biedt voor 
een Necierlcwdse vertegenwoordiging. Maar dit 
is hier niet aan de orde:). 
Er is op het ogenblik in de wereld een geestelijke 
strijd ,e-aande, die zich concentreert 1lp h'C( pro• 
blt:cm van tk staat;;taak e11 de staatsinrichting. 
.Het gaat in deze strijd om de democratie en de 
achtergrond ervan is een conflict van levensbe
schouwingen. 
\Vdou, voor zo'n strijd zijn weinigen zo goed uit
gerust ten strijde als de Nederlanders en .... 
weinigen zijn zich dat zo slecht bewust. 
lcts van de, met een ~trijd om vrijheid van gods
dienst gepaard gaande, wwsteling om vrûheid 
en clemucra1ie (in aanleg) in een tachtig-jarige 
oorlog van ons volk, l1i:t altijd nog diep in ons 
vulk~frveo veraukcrd. Wat vuur den één cc:n goe
dc traditie gewon.Jen is (E11gdand), voor dt:o :io
der l"en zakdyke en practi)che voorwaarde voor 
hel ltvt:n (Ame11ka) en vour een derde, een red.:n 
tot xee~tdnlt en lunkdeude inspiratie (.Frank
ri1k), d,ll is voor ous een reden lot priocip1..:le 
hezmniug. Wij willt:n, oin nid in een fuik te 
lopuo, wc:ten, wat wij mt:l democratie en vrijhe1J 
bc:uuden. tkt is 11aluurl1jk uu.:t zo, dat WIJ het 
allt:cnrecht op deze bezi11ni11g hebben, maar het 
komt mij voor, <lat elders deze bezinning het 
-vuorrecht van enkelen is en voor de: meesten al
leen cle klank der woorden h:eft, terwijl in Ne
derland de essentie van democratie en vrijhc1d 
in geheel het volk leeft en verwerkt wordt 
Daarom ziet men vermoeddijk nergens scherper 
dan hier, dat het communisme fundamenteel Je 
dt:mocratie en dt: vrijheid om hals brengt; da~r
om doorziet men wellicht nergens beter de tacttek 

' van ondermijning der regering door deze heren, 
van demagogische propaganda, van gescherm met 
woordt:n, van camouflage van het probleem der 
minderheden als men zelf "het heft in hand1·u 
heeft. 
Ik zal hierover wel weer brieven krijgen, waarin 
ik bescl1uldi~d word· van afkeurenswaardige en 
unfaire critiek op het communisme. 
Deze communisten, zegt men dan, zijn ook de
mocraten; meer dan anderen zelfs, omdat zij de 
arbeiders, het volk, in de democratie betrekken. 
lk 1.al de laatste zijn om te ontkennen, Jat Je 
communisten er een stalfdpurit op na houden en 
mogen houden. Het is zelfs een J,rincipieel stand
punt. Maar het is ondemocratisch; ook de gege•en 
form ulering waarborgt geen democratie, zolang 
niet blijkt, dat Stalin de beginselen van Lenin af-

.. 
• 

~ezworen heeft, zolang Koejcmans niet intrekt, 
dat zijn standpunt over de democratie is, dat er 
é/>n /mrtij moet zijn en clal dil de partij van de ar
beiclers moet zijn. zolang zal ik bliJven volhou
den. dar met dit communistisch standpunt de de
mocratie vermoord wordt. 
Men moet de democratie altijd toetsen aan de 
rechten en vrijheden van de minderhèden. Die br
ataan in het Communisme nid. Zij bestaan nil't 
op het meest essentiële punt der democratie: 
de criliek op en de medewerking aan het over• 
heid.,bell'id. 
De gevolgen daarvan zijn zeer ernstig. Niet al 
leen voor de.Jillinclerhedw: die hebben van m('etaf 

'te zwijgen. n";'far ook voor hen. die de partij aan 
han;ten. Ook daar is geen vrijheiJ mc·er co mag 
mea alleen napràten. Dat laatste is niet toevalliJ,[. 
Het hangt samen met het ideaal van de ene 
partij. l)aario mag n.l. geen mening openbaar ' 
worden, die niet strookt met de politiek van de 
leiding. De één-partij-politiek wordt altijd partiJ
kaste-politiek. Niet toevallig, maar principied, 
net i:o principieel als de rechten en vrijheden van 
hen, die buiten de partij staan, begraven worden. 
Deze zaken, durf ik zeggen, ziet men in Nt:der
land beter dan elders. 
Dat is bewezen op een serie internationale con
ferenties. waar de botsing· der beginselen achter 
leuzt>n schuil ging. Oud-illegale congressen, stu
denten-congressen, jeugd-congressen, heeft Euro• 
pa na de oorlog meegemaakt. Met groot enthou
siasme en eerlijke bedot:lingen heeft men zich aan 
de arbeid dezer congressen gegeven, ht:eft men de 
leuzen van democratie, vernieuwing en socialis
me tezamen willen beleven. 
Maar op al de~e congressen hebben de Nederlan
der een spaak in het wiel gestoken. Waar an
deren door leuzen tot geestdrift gebracht wtrden 
of zich slechts wèl voeldèn bij een eenhcicl zon
der meer, daar vroeg de Nederlander steeds, wat 
bedoeld werd met die leu1en. 
En deze vragen leidden automatisch tot critiek, 
want daarmee komt men tot de achtergrond. De 
Nederlandt:rs begrepen steeds, dat er voorwaar-

-.den oodi;.:- waren om s:i ,-ÓÎ,"tc i; .. au, Jat lirt ~ên 
demorraii.<ch accoord moest zijn, dat men sluJt. 
Dit hinderde de ioitiatiefnt:mcrs dikwijls niet 
weinig en begrijpcliJk, want die critische analy,e 
bracht steeds mee, dat hetgeen men wilde camou
fleren, aan ht:t licht kwam. Men hoopte op uit
spraken, gericht aan de volkeren van Europa, aan 
de UNO enz., namens de gehele jeugd, alle oud
illegalen of alle studenten; uitspraken, waarin 
het standpunt van een deel van hen tot uitdruk
king zou komen. Dit was alleen mogelijk door 
camourlage van de principiële s'tandpunten; door 
aan de oppervlakte -en bij leuzen te blijven. 
Dit alles bel1oeft nog niet oneerlijk te zijn. In 
vele landen van Europa, met name io het Oosten, 
is men in zijn gedachten zo verweven met de 
communistische en nationaal-socialistische ideo
logie (i~ stel die beide slechts op dit punt op ~én 
lijn), dat men eenvoudig dl!: rotsvaste overtuiging 
heeft, dat de meerderheid of de leidende groep 
alleen maar een standpunt heeft en mag hebben. 
Welnu, het is Nederland geweest, dat hiertegen, 
en meestal eenzaam, in fel verweer kwam. De 
?Nederlandse ddegaties tastten door naar het Fun
dament en weigerden, wanneer de aap dan uit de 
mouw kwam, in het koor verder mee te zingen. 
Het laatste bewijs hiervan is het besluit van de 
Nederlandse delegatie op het studenten-congres 
te Praag geweest. Een exempel van een democra
tisc/1e geest. Bravo! Wel samenwerking, maar geen 
ondemocratisctie. Wij geven dit 'be,'lluit, overge
nomen uit Nieuw Nederland, in een eigen ver
taling weer. 
De opmerkingc_n tussen haakjes zijn van de re
dactie van N.N.: 

De deltgatit va'n de Nederlon&e Nationale Unle v1111 Stu• 
dente.o, vertegenwoordigende alle etude.aten voo ledcre. 
anivcrsitcit in Nederland. he.dt io ovcreenstcmminp ou~t baar 
maodaat bu'i>t, dat btt voor dt N<dutaodst Unit VIUl 

Studeotu onmogelijk la zich bij de nieuwe Internationale 
Studeq1tnunie aon te aluitcn. Ik weet, dat ic:.d'ere Neder
lo11d5t student het met mij in deze .&eo.k eens iel iijn, met 
aii.ondcrlog Y"'1 dt ltdtJI vao twee Ned. polilieke atudu, 
t tQorganlisatlu. 
De Ned. dclcuatie betreurt deze bull,slng ten zeerste, dctcb 
Is met bct oog op de fundamcnttle buwarenl tegen de 
grondslagen van de COOlltltutic en tcg<D de ttndcnz van dit 
congte#t ee.as-tcmmlg genome,no. 
Dit ganse congr" door spttkcn wet over democratie en hu 
~ten ttgu bet (uclsme In al iijo y0rmu, docb U 1,pnt 
fttttOvwu op het vol9<11dtt Wlj, to Holl=d, kt.ooen · de 
Idee vu democratie, maa, dot la ltts· l)thed vutchllkzul.t 

van de macht-spoll~itlc:, welke en1ge groepen-.... op dit congre.t 
tegenover de minderheden hebbto gttoood. , 
En. J:Ver1 wii to:b •ooral ..niet pr..ai-.-:n over de: s~riJd tt!)'t• 
het lll~d!'.mc, :.olang we In C\D~ midJtn afgevaerdigden hr:b..
bt~ die nitt hun persoonlijke mening durvu ge.ve.n, dJar 
>iJ vrCK-11 in moeilijkheJen te guàkcn met bwi r<gerlng 
thuh, 
D< bandeling•n en beslis•lng<11 nn de t.P,C. qovcn rted5 
Let bewijs van de volkomto etn:ljdige politiek< invloed, 
wtlke dit lichaam ul·ode.nt op de stuëu euorgan\.!l&tJts. 
(Den.k eon de virnodlglng van Periclcs met S5 leden!) 
Dt gevolgtr-.:.kking hiu•an is d.s..n ook, dJr soornfge de.~y•
ties etnz1jdig zijn gcfnrmcc.rd eo a..i~t re::,tehl.!nhiticf i.ija voor 
dt stud~nrt.o in buo la11du. 
Hc·cwd het opvolgen van rucerderbcidsbe-s!issJ:ng,n ee-n dc
rnx:-atistht proetd1.1rt genoemd moet worden, is dit n,•g 
uict iui:st al1 de rechten, e.u voorrccltui ,·on de 1U1.Ddt.rbc1d 
n.rtt ber.ta;an. 
J.focwd bij ae itltlngen lcderttll •oldoende gc'egcubtld bult 
iija ht'z.wm·t·n k~nbaar te: maken, iijo de recbtco va11 d• 
11,1nJerhdd in de constitutie tûet ge.garo..nde.trd. 
.. k<.r dan ttn keer iagc:n wc de verwerping vao dit fuoda., 
ete..nte.!c punt van dedloc:ratie, w.utncu de. autoooaue. vaa 
de oangulottn organisaties niet werd geaccepteerd, (Dot 
woa be, punt. dat voor de Nedcrland$C dtlegallc ooruak • 
werd van htt be,sluit g .. ,D lid der I.U.S, te worden), 
De volmAchttn van het ultvouend Comitk_ :dft io zij• 
tegc.t1.woordigc vorm" ove.rtrdJm io grote a:.ut de mac:ht vu 
een louter ui voerend lichaam. 
((.,czien dt plicht van dt bij de t.u.s. oengeslot<,Q orga, 
nisntics, alles ult te .-outu, was ee.a. btpl.!rking van de usacht 
\.'8D bct u.hvoeund orgaan gcwe.o.at. Ee.rt groep •ao ~even .. 
Uen pcr&Onen, due een meerderheid van negen stemmen mag 
niet beslissen over wat de studtntu vu.n de gehele: wereld 
hebhe.o uit te voeren en mng n'et de gelegenbtid hebben 
namen3 de studenten. du· gr:bde wereld prot,otea te arurCA 
ann U.N.O., regeringen, etc., vooral afet wanneer men 1n 
het korre. ver'eden voo dut en dergelijke orgaoi.aatits ge, 
2len heeft, wot de« boodschappen inhouden). 
Mi,,..bien o,eer dao in c.oig onder land h•bben de !-leder• 
landen el:iid ce:a etcrk inttrootionaal eontact gewaarde:crd
%Îj hebben overecnkORJ't1g daarmee ge:le.dd m tu'lcn zo 
voortgaan in de toe.komst. Maar lnttroationale samcower..
king en contact vooronduatdt ce-o ~ v t n. F e d i g e 
drtln4me vaa al:eo to n!d. eeo ovuwicbt vth tnigt groepen. 
Wij willen in vrleadscbap ••t U allen leven eo wij wille• 
doen, w,,t wij kunnto om zovee,l contoct md alle studcnteG 
van de wereld to hebben, als mogelijk is. Maar wij beboc• 
vt~J ttn andere grol\(lslag vaa 1emc.owc.rkiag da.o dt coostJ
tutic ven de l U.S./ on, 011 geeft. 
D..iarom mCKt lk vuk!are:ni 
D, Ned. Srude11t<11UDit :al gun lid worden na de Inter•, 
St:udentcou.nie en ka.o d:uuom geen zetels lo de. raad a:u:i.• 
a.cmH. 

Dat Nederland met der,telijke verklaringen ollf'en 
staat op zo'n congres, <lat is de tragiek der dt·mo
cratie; dal is ook een adeldom, die ver/!lic/,t, 

H. v. R. 

Op het 12½ jarig huwelijkareest van Joh. Z. te 
Opperdoes is een bedrag bijeengebracht groot 
f 20750, voor de Stichting 1940-"-!5. Een mooi 
initiatief, ter navolging. 

HET 

NIET VERGETEN 
De oproep . om spoor.kaart jes, waarop nog an
dt're illegale aanduidingen voorkomen tl:in 
L.O. en K.P .• heeft nog een ongedacht resul
taat opgeleverd. 
Een onzer lezers kreeg een kaartje met de aan
duiding Z-Kaart in de handen gedrukt. Doch 
wij werden ons door opmerkingen uit de le
zerskring ook van een fout in ons "illegaal 
complex" bewust. Wij spraken van de zorg tier 
LO-ers voor de spoorwegmensen en verzuim
den daarbij het N.S.F. t<>. nnemen. Dit ge
beurde geheel onopzettelijk. Natuurlijk lag de
ze zorg allt:reerst bij het N.S.F. en speelde 
eerst in tweede instantie onze LO daarbij een 
rol. 
Ere wien rre toekomt. 
Intussen eertlen de Spoorwegen de N.S.F.-wer• 
kers op andere wijze dan met een spoorkaar
~e met initialen. Ze ?ntvini?en e.en ,legpen
ning, Jelke hun hulp 111 heriooenog brengt. 
En dat was 'f'olkomeo verdiend. 

AO. 
....,. _________________ -



NEGEN HONDERD VROUWEN 
MET vA.CANTIE 

l'erwijl koning Winter er nog een sardonisch genoegen in 
schijnt te scheppen om ons met een soort kolencomplcx te 
belasten, waag ik het nu reeds bov~nstaand onderwerp 
aan te snijden. Dit is geen vlucht mt de kou~e werke
lijkheid, maar een, zij het dan ook zeer prettige, nood 
zaak. 
De Stichting, of misschien beter gezegd, Mevrouw Drie
bergen en Mevr. v. Hall, of waarschijnlijk het beste ge
zegd, tante Wien en tante Til, hebben grootse plannen. 
Zij willen gedurende de a.s. zomermaanden aan niet min
der dan. . . . negenhonderd vrouwen van gevallen ver
zetsmannen een onvergetelijke en zorgeloze vacantieweek 
verschaf fen. 
Wat zegt U, dat kan niet? Wel, dan kent U tante Wien 
en haar staf nog niet. Vraag eens aan een van de hon
derd-vijftig vrouwen, die verleden jaar het voorrecht heb
ben genoten een dergelijke vac'antieweek mee te maken, 
naar haar ervaringen en vijftig tegen een dat U het ex
periment, dat eigenlijk al geen experiment meer is, m.ét 
wat meer vertrouwen tegemoet ziet. 
Een diepe dankbaarheid leeft nog in de harten van allen, 
die terug denken aan de vacantieweek 1946. Eens een 
week lang niet te worden geplaagd door de veelsoortige 
huishoudelijke plichten; eens volkomen vrij te zijn zonder 
voortdurend lastig te worden gevallen door venijnige 
wroeginkjes; bovenal ook, eens rustig en ongedwongen van 
g-e<lachtcn te kunnen wisselen met gelijkgezinden, dat al
les, het kan een stille :vreugde vreugde zijn, de vreugde 
van een zonnestraal uit een bewolkte hemel. 
Honderdvijftig vrouwen hebben verleden jaar mogen ge
nieten van deze verkwikkende zonnestraal, honderdvijftig 
vrouwen keerden gesterkt en bemoedigd terug naar hun 
aezin, honderdvijftig vrouwen daaktcn de verzuchting: vol
gend jaar weer. 
De initiatiefneemsters knoopten die wens in hun oren en 
veegden er aan toe: maar dan veel meer. En ze togen aan 
het werk. Moeilijkheden telden niet, mochten niet tellen 
nu zo overduidelijk was gebleken in welk een grote be
hoef te dit werk voorzag. Het resultaat was overweldigend. 
Over v.ü,f kamphuizen (bedieningspersoneel incluis) werd 
geduren'rle vijftien weken (telkens van Maandag tot Zater
dag) de beschikking gekregen t.w. over de "Pietersberg" te 
Oosterbeek gedurende elf weken in de maanden Mei, Juni 
en September; over het kamphuis an de Ned. Prot. Bond 
te Soesterberg van 3-7 Mei; over "Birkhoven" te Amers
foort gedurende twee weken; over het Maarten Maartens
huis te Maarn voor een week en over de "Terrorist" te 
Ameland voor twee weken. Elk tehuis biedt plaats aan 
zestig personen. Zoveel mogelijk zal rekening worden ge
Q..Ouden met de wensen van gegadi~den ten aanzien van tijd 
en plaats. _ 
Het belooft weer iets goeds te· worden, meer kan ik er niet 
van zeggen. Tante Wien houdt nu eenmaal van verrassin
Jen en dus waag ik het niet het deksel van de Pandora
doos, waarvan zij de bewaarder schijnt te zijn, op een kier 
te zetten. 
Alleen dit: de medewerking van ·vele zijden is groot; het 
zal de gasten aan weihig ontbreken. 
En de kosten zult U vragen? Dertig gulden per persoon. Te 
duur voor U? Geeft U dan toch op. Financiële moeilijkhe
den mogen geen bezwaar vormen. Waar al zoveel proble-

en zijn opgelost om dit werk mogelijk te maken, kan ook 
een oplossing voor het laatste gevonden worden. Ja, maar, 
ruit U tegenwerpen, mijn kinderen dan,. wie zorgt daarvoor 
gedurende die week? 
Kom Mevrouw, U kent toch de Stichtingsfamilie, zou die 
daar ook werkelijk geen raad voor weten? Zeer beslist, 
weet zij daar raad voor. 
Want, niet-kamphuis-bezoekende lezers en lezeressen, na
tuurlijk neemt U voor die ene week graag de zorg op U 
Toor de achterblijvende kinderen door hen zolang in Uw 
gezin op te emen; het spreekt vanzelf, lezeressen, dat U 
aanbiedt om zolang leiding te geven in gezinnen, waarvan 
de moeder haar kinderen liever in eigen tehuis laat. 
Treuzel niet en geef U op aan het districtsbureau als gast-
vrouw of "huishoudster", vandaag nog! · 
Negenhonderd vrouwen wachten in spanniog af. 
Negenhonderd vrouwen rukenen op Uw medewerking. 
Niemand blijve dan ook achter. 
De Stichting rekent op U! . TOON. 

MEN REKENE DE ur 
- ~ 

W IJ waren geen van vieren briljante 
figuren in het verzet ·en konden er 
ons hoogstens op beroemen, dat 
wij onze bescheidén plaats in dat 

groeiende, naamloze verzetsleger met over
tuiging innamen, omdat wij ons scherp ge
realiseerd hadden, om welke waarden het 
ging, ieder naar zijn eigen levensbeschou
welijke richting. 
Wij deden het ons opgedragen werk met 
een stiptheid, die wij nu nog vaak terug 
zouden wensen bij ons werk, maar wij kun
nen haar onmogelijk weer opvijzelen tot 
de hoogte, die zij toen bereikte. 
Dat geldt ook voor andere kwaliteiten, 
waarover wij in de verzetsstrijd beschik
ten, die nu sterk getaand en verslapt zijn 
en die schijnbaar alleen tot volle ontplooi
ing kunnen komen temidden van onbaat
zuchtigheid en offervaardigheid. 
Ook raakten we op den duur aan ons werk 
gewend, zoals de mens aan alles gewend 
raakt en vonden het tenslotte heel gewoon, 
omdat we wisten, dat het zieker niet enig 
in zijn soort was, maar door duizenden an
deren werd gedaan, door kerels, die in elk 
opzicht vaak zo diep van elkaar verschil
den, zoals ook ons viertal zo breed ver
schilde. 
Daar was b.v. Bob, die een onverholen in
tense hekel had aan "collega's", die het 
waagden in sterke verhalen op te geven 
over sensationele stunts en hij was daartoe 
volgens ons volkomen gerechtigd. 
In ons kamp genoot hij een zekere ver
maardheid door zijn lust tot analyse van 
personen en toestanden, die hij met ver
bluffende preciesheid tot op het been ont
leedde. Deze eigenschap had hem er ook 
toe gebracht, ons een blik te gunne op 
de motieven, die hem tot het verzet ge
dreven hadden e.n al lagen die motieven 
voor ons anders, zijn onbetwistbare ver.
dienste bleef toch, dat hij ook ons bracht 
tot bezinning op het ,,waarom" van ons 
werk. 
Daar was Pam, die geen ogenblik rust 
kende en in de meestal korte ogenblikken 
van non-activiteit de oude, historische 
boederij, waar wij tijdelijk genesteld wa
ren, begon te betitelen als een moeras van 
verveling, daarbij zo gapend, dat de tranen 
hem in de ogen sprongen. 
Daar was Karel, die de van nature aan-ge
wezen figuur was voor de soms erg on
dankbare taak, om de sfeer en de stemming 
in ons verblijf op peil te houden, want een 
enkele keer konden deze zeer diep afglij- . 
den . . Hij begon dan het uiterste van zijn 
verbeeldingskracht te vergen, vooral bij 
het uitwerken van plannen en deed het 
voorkomen, alsof hij zelf overtuigd was van 
een redelijke kans op succes. Als toegift 

volgde steeds wtJt scherts van fijne allure, 
die ons te verstaan gaf, dat een reactie op 
zijn dolle fantasieën overbodig was. En er 
werd gul gelachen, omdat dat gezond was. 

Aan dit heterogene stelletje, dat bij ,,het 
werk" echter een voorbeeld was van vol
maakte homogeniteit, werd op een dag de 
beslissing overgelaten, of de in de buurt 
lopende spoorlijn onklaar gemaakt moest 
worden. In de wankele, vermolmde boeren
schuur, hoog op het geurige en prikkelende 
hooi, -pijnigden we onze hersen9 met de 
vraag, wat de reactie der Duitsers zou zijn. 
wanneer deze vitale lijn voor een of meer· 
dere dagen werd "gelicht". Het was juist 
in de tijd, dat achter elk sabotage-plan de 
huiveringwekkende schaduw opdoemde van 
de meedogenloze represaille. 
Al woog het belang der betrokken "opera
tie" meestal zwaarder dan de gevreesde 
tegenmaatregelen, toch eiste een gezond 
verantwoordelijkheidsbesef, dat met deze 
factor volle·dig werd gerekend. 
Ook in ons geval vormde de kwestie der 
represailles het moeilijke punt, doch na rijp 
overleg moesten wij erkennen, dat de lijn 
kost wat kost gewipt moest worden. 
Hoe dat moest gebeuren, scheen een vraag
stuk van latere orde, want daarover was 
men het in enkele ogenblikken eens, al ver
gat men daarbij niet, dat de drie pistolen, 
die we rijk waren, voor een week in bruik
leen waren afgestaan aan een andere groep 
en al had men juist de tip gekregen, dat de 
dynamiet-voorraad volkomen was uitgeput. 
De boer, onze gulle gastheer en een gaaf 
model van den ongekunstelden, eenvoudi
gen man uit het Brabantse land, had een 
fijne neus - of was het een aanvullend 
zintuig? - en met een merkwaardige ze
kerheid rook hij steeds, dat er wat broeide. 
Waarover wij echter niet ons hoofd braken, 
want zijn zwijgzaamheid was even be
trouwbaar als ijs bij 25 graden vorst. 
Ook nu "voelde" hij iets en scheen ook nu 
weer niet voldaan, voordat hij ons van 
dienst was geweest met een :zorgvolle 
wenk. 
Ditmaal gold het de weersvoorstelling. Hij 
genoot n.l. het twijfelachtige voorrecht, 
over een stel uiterst betrouwbare meteoro. 
logische instrumenten te beschikken in de 
vorm van eksterogen, jicht en hoofdpijn. 
En in goedmoedige zelfverzekerdheid stel
de hij vast, dat we, wat we ook gingen 
ondernemen, rekening moesten houden met 
een druilige regenperiode, die op komst 
was. Waarop Bob besloot, het werk dan · 
maar de eerstvolgde nacht uit te voeren en 

· onmiddellijk met de voorbereidingen te be
ginnen. 



TSLAG .NIET 
In de koele en stille zomer.nacht gingen wij, 
als gold het een defilé, gevieren achter el
kaar over de smalle paadjes, half bedwelmd 
door de scherpe, maar ·geurige boslucht. 
Niemand sprak. Ieder had zijn eigen ge
dachten, maar ons allen tezamen hinderde 
één ding: dat we zelfs niet één ,,dcanarie
pietje" hadden, dat op een mogelijk critiek 
moment kon ,4zingen". • · 
Als povere emblemen onzer illegaliteit 
droeg de één een plompzware koevoet, de 
ander ean Engelse sleutel, en een_ derde een 
zware hamer, die met een zucht van ver
lichting onze uitgerekte arm ontgleden, toen 
we op de tevorel} door Pam verkende plaats 
waren beland. Vandaaruit schoven we, ge
lijk hagedissen tegen het steile spoordijk
talud op, totdat we de rails zover als 
mogelijk was naar beide kanten konden 
overzien: Er werd scherp geluisterd en ge
speurd, maar er viel niets waar te nemen, 
wat zou kunnen wijzen op beweerde Duit
se pa~rouilles. Alleen viel een tergend re
gelmatig gebons op, dat maar bleef aan
houden en ieder va11. ons tenslotte to!_ na
vrante gissingen brcft:ht. Pam meende een 
oplossing gevonden te hebben en dacht aan 
een paard, dat gewend was in een circus
piste te draven. -Maar omdat er geen circus 
in de omtrek was; concludeerde hij, dat een 
stram boerenpaard circus-grillen had ge
kregen. Er was echter niemand, die een 
redelijke verklaring van het geval kon ge
ven, tot Karel ons laconiek uit de drooni 
hielp door te zeggen: 
,,Kerels, hou op met dat gezeur. 't ,Is m'n/ 
hart, dat zo bonst." En hoewel hij er on
middellijk smeuig op liet volgen: ,,Pistolen 
en1 dynamiet klaar", toch realiseerden we 
ons .,yoor een kort ogenblik helder, dat we 
bang waren, echt bang, ieder voor zich en 
allemaal tezamen, alleen hadden we dit op 
Karel voor, dat ons hart geruisloos rea
geerde, zodat we althans nog de schijn van 
onverschrokkenheid konden ophouden, het
geen we ook deden, niet uit zelfverheffing, 
mqar ter onderlinge bemoediging. 
Bob lag_ met zijn ot>r op de rails en de rest 
ploeterde uit alle macht om de moeren los 
te krijgen. De Engelse sleutel draaide on
weerstaanbaar elke moer uit haar logge 
stroefheid en om tijd te winnen, wurmden 
blote handen haar tenslotte helemaal los, 
een werk, dat onver_mijdelijk pijnlijk en 
bloederig werd. Dan kreeg iedere bout een 
dot van een verfomfaaide zakdoek_ op z'n 
kop en een paar fikse geruisloze hamer
tikken i dreven hen uit de rails, doch he
laas. . . . niet allemaal. 
Tot onze bittere wrok, die ons dozijnen on
kiese woorden ontlokte, bleven vier bouten 
onwrikbaar in de rails geklemd, h~tgeen te 
pijnlijker was, nu alle moeren zich zo· uiterst 
gewiÛig getoond hadden. Tenslotte waren 
al onze zakdoeken tot flarden en snippers 
geslagen en begon Pam onder het motto 
,,nood breekt wet", rechtstreeks op de bou
ten te hameren en klinkende slagen galm
den door de nachtelijke stilte. 
In de verte naderde een trein en in de nabij
gelegen hoeven flikkerden nieuwsgierige 
lichten aan. Wat later kwamen argeloze boe
renklompen in onze richting gewandeld. Wij 
begonnen het dolzinnige en gevaarlijke van 
ons werk in te zien en zagen even later 
van een maisveld uit de trein fier voorbij- . 
stomen. 
En in het nog steeds geurende hooi, in het 
vertrouwde gezelschap van een rat of muis, 
zwachtelden wij ruw onze bebloede ' han
den, prezen de doeltreffendheid van spring
stoffen . en trokken wrevelig een stuk deken 
over ons heen, terwijl een van ons beweer_ 
de eens · gelezen te hebben: ,.Miien rekene 
de uitslag niet, doch telle all~en het doel." 
Helaas, soms moest deze spreuk het onver-

- mijdelijk~ sluitstuk vormen van ~en ,,ope
ratie", maar prettig was het zeer zeker 
nietl JOOP. · 
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,,ECCLESIA ABSCONDITA" 
• IN BUCHENW ALD 

Naast de vele, nu algemeen bekende, gruwelijke 
toestanden in de Duitse concentratiekampen, was 
het volkomen gebrek aan zielzorg een der ernstigste 
tekQirtkomingen. 
Juist in de onmenselijk harde omstandigheden, 
waarin duizenden in een korte tijdsspanne te gron
de gingen en iedereen zich afvragen moest of ook 
voor hem niet spoedig de fatale dag zou aanbre
ken, was de behoef te aan een diep geestelijk leven 
groter dan ooit. Niet ten onrechte zegt men, dat 
nood bidden leert. 
Velen leerden in gevangenissen en kampen, dat , 
het gebed ' door muren en prikkeldraad heengaat en 
dat diegenen die "vanuit de diepte roepen" niet 
beschaamd worden. Duizenden hebben dit ervaren 
en in de hel van het concentratiekamp de realiteit 
van de genade ondervonden. 
De behoefte aan priesters was r-·Jot. Maar ook al 
waren er priesters, de zielzorg · _ef een taak, die in 
het diepste geheim moest plaats vinden, want de 
SS was de felste tegenstander van alles wat naar 
Godsdienst zweemde. 
Daarnaast waren de medegevangenen in dat op
zicht de beste helpers, die de Nazi's konden vinden. 
Onder de Duitse communisten, die Buchenw:ild re
geerden, en waarvan de meesten al sedert 1933 in 
gevangenschap waren, was het grootste gedeelte fa
natiek anti-religieus. 
De eerlijkheid gebiedt echter toe te geven, dat fJTI

der de kopstukken van het kamp enige commu
nisten waren, die ons oprecht ter wille waren èn 
die zelfs, toen alle priesters in het najaar 1944 
naar Dachau moesten, alles deden om enigen van 
hen térug te houden. 
Zij hebben het ons inderdaad mogelijk gemaakt,
ons werk voort te zetten. Doch in het kamp, op 
de woonbarakken waren de kleinere functionaris
sen felle v~janden. Zij dwongen ons het illegale 
werk der zielzorg voor een groot gedeelte in de 
handen te leggen van leken en alleen het toedie
nen der Sacrame.pten door de priesters te latt.:.1 ~ 
geschieden. Bij de steeds toenemende bevolking 
van Buchenwald, die van 9000 in 1942 snd toe
nam tot 30.000 in 1944 en in 1945 45.000 bedr,Jcg, 
was het aantal priesters altijd te klein. TJt eind 
1944 bedroeg het aantal ongeveer 50. Daarvan 
konden slechts enkelen tot het lezen van de H. 
Mis worden toegelaten. Een rustige plaats te 
vinden, waar de mogelijkheid van "opvall-en" ge
ring was, behoorde tot de moeilijkste opgaven. 
Wat door onze priesters bereikt is, mag dankba:u 
vermeld worden en dank zU hun actieviteit en die 1 

van vele leken, is het mogelijk geweest duizenden 
kameraden opbeuring en troost te geven en zeer 
vele9: op hun weg naar het crematorium een licht
straaltje mee te geven. 
De organisatie der Ecclesia Abscondita _ in Bu
chenwald is een werk van jaren geweest. Zelden 
zal een illegale organisatie zo voorzichtig en daar
naast zo gedegen zUn uitgebouwd. Sl,;.hts eenmaal 
is het voorgekomen, dat door de grl3te ijver van 
een der priesters, (die hoofdaalmoezenier van de 
Franse Maquis was geweest) en 't kampleven nog 
te weinig kende, een fout gemaakt werd. 
Maar ook door deze moeilijkheid zijn we heen ge
komen en het werk kon na een paar weken op 
de zelf de schaal worden voortgezet. 
Het eigenlUke begin van ons werk was in het na
jaar 1942, toen kapelaan Spronck uit Maastricht 
in ons kamp voor het eerst de mis kon lezen en 
een groepje Amsterdammers, die tezamen uit het 
Huis van Bewaring naar Buchenwald overge
bracht waren, voor het eerst in het kamp de H. 
Communie ontvingen. 
Dit groepje had door de goede zorgen van een 
Amsterdams priester, die een vriend van een 
der gevangenen was, reeds op de W eteringschans 
.(!'edurende maanden de H. Communie ontvangen. 
Het zou te v~ voeren, in dit bestek uitvoerig te -
vertellen op welke wijze dit gebeurde, maar met 
grote dankbaarheid denk ik terug aan die tijd. 
toen mUn vrouw onder inzet van haar eigen vei
ligheid, ons elke week ons Heer mocht brengen. 
In Maart 1942 werden we naar Buchenwald over
gebracht en spraken dikwUls over het geluk, dat 
we in het Huis van Bewaring hadden gehad te
midden van alle ellende. Zou dat nu ook in Bu
chenwald niet mogelijk z~in? 
Ruim een half jaar hebben we alle pogingen aan
gewend. Met grote moeite -gelukte het ons eens, 
iemand naar de Pastorie in Weimar te sturen, 
maar we hadden geen succes. In Duitsland was 
men te bang voor de Gestapo en haar methoden. 
Ook in de omlig-g-ende dorpen van Buchenwald 
was niets te bereiken. 
.Tenslotte. brak de tUd aan dat de !t'evangenen, of
schoon met allen, pakketten van thuis mochten 
ontvangen. Toen was de mogelijkheid aanwezig 

en in het eerste pakje, dat ik van thuis ontving, 
was een flesie Miswijn en een doosje ongeconsa
creerde Hosties. 
De eerste Mis werd gelezen en vanaf die tijd tot 
aan de bevr~iding in April 1945 is Buchenwald 
niet meer zonder de Eucharistie geweest. 
In '43 kwam~n de eerste Fransen, waaronder vele 
geestelijken, die onmiddellUk in het wèrk werden 
ingeschakeld. 
Het was in Buchenwald voorgeschreven dat alle · 
,,toegangen" door· het desinfectiestation gingen. 
Daar moesten zij alles wat ze hadden afgeven. De 
gevangenen, die daar werkten, namen alle kerk-

. boeken, rozenkransen enz. af en vernietigden ze. 
We zijn er in geslaagd twee Hollanders in dat 

. commando te krijgen. ,Eèn daarvan was katholiek. 
Zij hebben beiden onschatbaar werk gedaan om 
alles ·wat gevonden werd mee te nemen, zodat een 
grote hoenelheid kerkboeken, bUbels, brevieren in 
het kamp verdeeld kon worden, en vele , malen 
hebben zij de Eucharistie, door gevangen pries
ters meegebracht, voor ontheiliging bewaard. 
Namens alle Katholieken van Buchenwald gedenk 
ik hier met ere het opofferende werk van Jaap 
Besters, die helaas in Maart in Dachau gestorven 
is. H~j is de man geweest, die dag en nacht klaar 
stond om z~jn werk te doen. Wat hij uit de des
infectie meebracht was enorm. H~j knoopte de eer
ste contacten met binnenkomende priesters aan, 
gaf direct door -op welk blok ze waren, gaf van 
zijn paketten het beste weg om ze te helpen, daar 
velen van hen in de slechtst mogel~jke toestand 
arriveerden. Hij was een der besten uit het Bu
chenwalder lekenapostolaat. Niemand van ons zal 

· vergeten wat een voorbeéld van geduld en moed 
deze man wà.s. Zelfs onder de grootste tegenstan-: 
ders werd h~j gerespecteerd. · 
In het najaar 1943 werd het mU voor het eer1>t 
toegestaan, onder bewaking natuurlijk, naar Jena 
te gaan om voor mijn chef, een SS-dokter, de 
Universiteitsbibliotheek te bezoeken. Hier mof'st 
ik alle mogelijke r eratuur, die ' hij voor 
zijn vlektyphus-onderzoekingen nodig had, uitz~e
ken. De bewaker was een man, die volkomen a~n 
onze kant stond en die later bij de bevrijding 
van ons kamp een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Hij liet me de nodige vr~jheid en via een groep 
Hollandse postbeambten, die in .J ena werkten, 

· kwam ik in contact met Pater Labonté, een Re
demptorist, die uitstekend Hollands sprak en vol
koll:-en bereid was voor de gevangenen alles 
te doen. Hij heeft ons tot aan de bev'tijding van 
alles voorzien. Zonder zijn hulp was het niet mo
gelijk geweest ons werk een dergelijke omvang te 
geven. Hii was een moedig priester en deed ook 
onder de buitenlandse arbeiders in Jena zijn werk 
zo goed, dat hij herhaalde malen door de Gestapo 
-op de vingers getikt is. . 
Onze landgenoten, die onder zijn leiding ston
den, deden voor hem niet onder en zorgden voor 
alles, wat we maar nodig hadden. 
Zij zullen zich n g wel de koffer henl!ncrcn, 
waarop stond: ,,Vorsicht lnfektionsmatenal fleck
fieber", die niemand open durfde te maken en 
waarin elke week de MiswUn, Hosties of andere 
kostbaarheden naar Buchenwald gingen en hon
derden illegale brieven van Duitse, Tsjechische rn 
Poolse kameraden naar .J ena gebracht" werden. 
Teneinde de organisatie van ons werk zo l?'Oed 
mogelijk te doen zijn, was het kamp verdeeld lll 

secties, die ieder hun eigen priester hadden. Ie<ie
re nationaliteit, behalve de Russen, had ûjn t:i~en 
priesters. Het aantal bekeringen was groot. De H. 
Mis werd regelmatig gelezen in de donkere ka
mer van het z.g. Hygiene-Institut. Niemand wist 
hiervan, behalve enkele Hollanders, die daar 
werkten. Pater Herman Tyl, een Praemonstraten
zer uit Praag, die in het kamp als prosector werk
te, deed de Mis. Zaterdagsavonds werd alles voor 
de Zondag in gereedheid gebracht en ontvinl-{eO 
de betreffende priesters hun pyxis met de Eucha~ 
ristie. Gedurende de laatste twee jaren wenien 
elke week meer dan 5.000 Communies uitgereikt. 
Na de bevrijding, toen de SS-terreur een einde 
had genomen, en geen medegevangenen meer ge
vreesd behoefden te worden, werd een Requiem 
gezongen voor de tienduizenden gevallen kamera
den. Meer dan 6.000 kameraden woonden op die 
eerste Zondag der bevr~jding de verschillende 
Missen bU. In alle talen werd gepreekt en we 
~oeld_en ons eerst recht- bevrijd, toen we een kapel 
mgencht hadden, waar elke dag 3 Missen gelezen 
werden, -telkens voor een andere Nationaliteit. 
Het geeft ons, Amstet'dammers, een gevoel. van 
grote dankbaarheid, dat vanuit de stad van het 
Mirakel de zielzorg van . een · zo groot kamp als 
Buc~enwald met zoveel succes plaats kon vinden. 

JAN~ ROBERT. 



S INDS het vorige jaar heb ik de lotge
vallen van Clara en hr.:ar artis:en met 
belangstelling gevolgd. 

Ik heb baar bij mezelf al de vrouw met het 
gevleugelde Ulegale woord genoemd. 
Artis'en interesseren me ziet U. 
Dat komt, omdat Ik zelf ook ctrtist ben. Geen 
September-ar' ist maar een Juli.artlst. Mijn 
artistieke loopbaan is dus enige maanden 
ouder, dan die van de September-artisten. 
Ik heb trouwens verschillende takken van 
kunst beoefend. Vóór Juli was ik cellist Dat 
was In de tijd dat ik nog op kamer 178 
van het ar:istenhotel ,,De Koepel" te Arnhem 
logeerde. Er logeerden nog veel meer ar
tlsten. Toevallig al!emaal cellisten. 

Ik herinner me nog goed, dat er In die tijd 
een kuns:genoot utt De Koepel gehaald en 
ontvoerd werd. De Zwerver heette h!J ge
loof Ik. Had zeker niet voldoende artistiek 
bloed In de aderen. 
Het was al laat op de avond en alle gasten 
lagen In bed. Maur we moesten er uitko
men om voor een soort artistieke contröle
commlssie te verschijnen. De Kultuur-kamer 
zal er de hand wel In hebben gehad. 
Ik zie nog de gezichten voor me van den 
maî:re d'hotel en het bedienend personeel, 
die d'oor de snoodaards werden opgesloten. 
Zagen er nogal pips ult. 
Die contröle-commiss½e wflde weten of ·; ·; 
nog meer art!s•en "met de muziek mee" wa
ren. Nee, die contröle-commlssie beviel me 
niet. Aller~erst , al de kleur van hun 
costuum. i:;roenl Misschien dat een kunst. 
schilder die kleur ktm waarderen. Maar ik 
als cellist niet. Ze hielden er ook aparte, 
nogal artistieke taal op na. Dat kun je na. 
tuurlijk verwachten van dergelijke kunst
kenners Die taal op zichzelf was niet zo 
heel beroerd, maar ze werd nogal luid ge
sproken. Geluidsvolume à la misthoorn. Je 
bent artist of Je bent het niet, hêî 
De artisticiteit heeft me altijd al in 't bloed 
gezeten. Reeds in 1942 was ik lid van een 
muziekcorps van de marechaussee. Maar 
daar stond de kunst op zo'n hoog peil, dat 
lk het niet kon bijbenen .. , 

Tjonge. tjonge, wat konden die kerels spe• 
len. Zelfs het Duitse volkslied en het Horst 
Wessellled waren heel gewoon voor ze Nee, 
dat was mij te moeilijk. Daarom was ik al 
weer gauw artist-af. Ik was geen kunste
naar, maar een kunstenmaker, zeiden ze. 
Toch sneu voor die September.artis'en dat 
ze September•artisten genoemd worden. Ik 
ben tenminste macir blij, dat ik Juli-artist 
:ben. 
Ja Ja, een paar maanden maken een enorm 
verschil. Als je September-art!st bent, krijg 
Je een bewijs, waaraan te zien is, dat je 
artlst bent. Bij de afdeling K.P. tenminste. 
Er komt iets op voor van sabotage hoewel 
1k niet begrijp, wat dat met kunst te maken 
kan hebben Maar ,als je Oc'.ober-artist 
bent, behoef je zo'n bewijs al niet meer te 
hebben. Goede artisten herken je qp het 
eerste gezicht, nietwaarî En bovendien, 
goede wijn behoeft geen krans •• 
Maar met dat alles is het toch sneu, 

Ik heb een vriend. Jan heet hij. Ook 
e en artist natuurlijk. En wát voor een artisll 
J e moet eens zien, hoe die aan de kost weet 
te komen. Vanz,usprekend berust alles 
wat hij aanpakt op artis:ieke grondslag. 
Hij is begonnen met een kunsthandel waar· 
in hij kunstbenen, kunstboter, kunstgebitten, 
kunstzijde, kunstogen, kunstmest, kortom 
hele kunstverzamelingen verkocht. 
Toen het ln die branche plet meer ging (de 
tijden werden slechter), heeft hij het met 
kunstgrepen geprobeerd, onder het motto: 
, Hebben is hebben, maar krijgen Is de 
kunst". Geen wonder, dat hij al ras voor 
den kunstrechter moest verschijnen. Zo'n 
kunstrechter Is een bevoegd kunstbeoorde. 
laar en deze zei tegen Jan, dat het uit moest 
:tijn met die kunsten. 
Ten einde raad probeerde hij zich te ver. 
huren als kunstmoeder. Maar daartegen re
zen' zulke ernstige bezwaren, dat hij het 
maar opgaf. 
Plotseling meen.de hl) het gevonden te heb. 
ben. 
Door krantenberichten ·voord zijn aandacht 
gevestigd op ·het werk van de ondergrond- -

AR Tl STEN ' "' 
se. Dit werk deelde hij categorisch in bij 
de kunstnijverheid. De grondstoffen, die bij 
deze nijverheid werden verwerkt. n.l. 
blauwe bonen, vond hij reeds kunstjuweel
tjes, laat staan de kunstgev1rochten. Vooral 
de wijze. waarop deze bonen bij het ver. 
w ;?rken vaak kunstvluchten maakten, vond 
hij kunstiglijk. 
Om kort te gaan, over het geheel genomen 
vond hij dit soort werk een waar kunJlt· 
genot. Want Jan mag een rare snijboon lif • 
ken maar hij draagt het hart op de juiste 
plaats. 
Maar het ging niet door. Een K P.-leider, 
waarmee hij In contact was gekomen, zei, 
dat er voor het werk maar een tamelijk ge. 
ring ' aantal mensen nodig was. Iedereen 
kon toch geen K:P.-er worden. Stel je voor 
zegl 
De afwerp•errelnen zouden Immers veel te 
druk bezocht worden. Ze zouden teveel op 
feestterreinen gaan lijken. Oranjefeest In de 
bezetting. Geen kwaad Idee overigens. 
En als je allemaal om de beurt iets moest 
doen, zou je eenvoudig niet meer aan de 
beurt komen, als Je eenmaal Iets gadaan 
bad. 
En bovendien was ook lang niet iedereen 
geschikt voor het werk. 
Daarom was voor de toelating bij de K.P. 
een examen Ingesteld. 
Enfin hij kon Jan toch wel eens aan dat 
examen onderwerpen. Dan kon hij altiJd 
nóg zien. Luister goedll 
Op zekere dog ging de K.P. van Amers. 
foort de gevangenis van Amsterdam kra
ken en bevrijdde daaruit verscheidene .ge, 
vangenen; de K.P. van Amsterdam kraakte 
ongeveer te zelfder tijd het Distributie
kantoor te Gouda, met als buit een respec
tabel aantal bonkaarten en de K P. van 
Gouda kraakte het politie-burec:·.1 te Amers. 
foorl en haalde d-:xaruit een foto van Clara, 
die bes!emd was voor de ver.;preldlng van 
haar signalement. 
Om veiligheldsred~nan moesten de drie 
K P.'s hun terugwc~ k!e"Zen over Utrecht. De 
reis geschiedde per auto en je begrijpt, dC,\l 
er met een flinke snelheid werd qereden. 
Hoe het kwam is vandaag aan de dag nog 
een raadsel, maar op het Vreeburg te 
Utrecht kwamen de drie auto's met een 
reuze vaart met elkaar in botsing. Er bleef • 
geen spaan van heel. Van de auto's ten
minste. 
De opvarenden kwamen met tle hik vJiJ. 
Maar het ergste was, dat de gezamenlijke 
buit als een hutspot door elkaar lag. Ge~ 
vangenen bonkaarten en foto. Het was ge
woon geen doen om het zaakje uit te zoe
ken. 

Vraag: Wat doe fe In zo'n gevalt , 
Tijd: Een halve minuut. 

.. ....••................•...•.. til 

Weet je 't nieti Dan zal Ik het fe zeggen. 
We halen er een L 0.-er en een S.D.-er bif. 
Je hebt er geen idee van, hoe gauw zulke 
lul bonnen en gevangenen gesorteerd heb. 
ben. 
En de foto van Clara danl vroeg Jan en 
zijn gezicht maakte een niet zeer snuggere 
indruk. 
Die blijft vanzelf over en dfe la'en we dan 
aan den S.D.-er zien. Want elke s.o .. er, die 
een foto van,Clara ziet is "weg". En als die 
S.D.-er dan weg is, gaan we verder naat 
huis lopen en de L o .. er mag de bonnen 
dragen Er wordt om geknobbeld, wie de 
foto mag dragen. 
U begrijpt, dat Jan cum laude straalde. 

Maar in September werd de B.S. opgericht, 
want het zag er toen naar uit, dat er wel 
eens gevechten op grote schaal konden 
worden geleverd. En als je tegen een leger 
wllt vechten, moet Je met een leger In het 
veld komen. De illegale groepen bestonden 
uit te weinig mensen om het leger uitslui
tend daaruit te vor men. 

Pioniers alleen kunnen geen oorlog winnen. 

Vandaar dat de illegale werkers aan het 
werk gingen om een leger te werven Ze 
kwamen ook bij mijn vriend Wat zei Janr 
Dat ze nu ook niet meer bij hem hoefden 
aan te komen, omdat ze hem eerst niet 
nodig hadden en dat het nu bovendien no;, 
veel gevaarlijker was dan het ooit in de 
bezetting geweest was~ 
Nee, zo kinderachtig Is Jan niet. Hij vond 
het vanzelfsprekend, dat ze hem kwamen 
ha!en. 
En zo werd Jan September-artist. 

Toch beroerd voor die lllegale werkers, dat 
ze met een artistenlëger op stap moesten. 
Ja, dat ze ze no1a bene zelf moes!en gaan 
\,\!'.nodigen voor dat uitstapje. Je weet nooit, 
wat je met die lul kan overkomen. Als Ie 
met artisten uitgaat, kom je met artl3ten 
thuis. Prins Bernard moet zich wel een diri
gent gevoeld hebben of zoie'.s. 

Gisteren heb Ik ruzie gehad met Jan. HiJ 
vond, dat Ik ons beider vriend Kees dte 
vlak voor de bevrijding in een gevecht met 
de Dui'sers sneuvelde, geen September• 
artlst mocht noemen, al was hij er dan l:i -
September ook p',ls bij~ekomen. 
Hij vond het geen werk, om een fongeo, 
die :1o·a bene op het veld van eer gesn~u
veld was, een hatelijke naam te geven. 

Tja, die artisten hebben nog wel P.-ens af. 
wijkende meningen. Zelfs Clara Is een ar. 
tiste, al denkt ze misschien van nlet. Ze ver
staat n 1. de kunst vele oud-illegale werkers 
de mond te openen en andere de mond te 
snoeren. 
Met de open monden bedoel Ik diegenen, 
die het gevleugelde woord van haar over
namen en met de gesnoerde monden hen, 
die niets dorsten te zeggen, omdat ieder
een dan zou weten, dat ze ook va.o Sep
tember waren. 

Daarom ben Ik maar blij, dat ik nlet van 
Se".ltember ben, maar van Juli. 
Ook ben Je a!s oudere natuurlijk de aange
wezen persoon om kunstgeschied,3n!s te 
schrijven. 

Maar nu schel ik ult met deze beknopte 
kunsthistorische beschrijving en eindig dan 
maar met de beste wensen voor hat hele 
kuns'gezelschap, de arllsten zowel ais hun 
nestors. 

COEN. 

Departementaal lafsoen 

Ook In Nijm•gen werden 2 Kamtrs van btt Tri• 
buoaal opg,b,ven: de derdt •• de ieadt. 
}uilt a's In Zwolle krttlf de Pre.,ident op 30 o.,. 
cembtr dit berlebt Eo to krtgen de Voor<lt1ua 
op 30 December tt lioren, dat :IJ de volga,dc 
dag ontslagen waren ...... 
Ttrwijl zij tevoren gtpolst wartn. of zij eu l,e,. 
beno~mfng zoudeft nanntmen •••• ,. 
Moest U o1s wukgevcr eens proberen. ten 
werknemer zó te ontslnanf 
En deze voor:ltttr beeft bij de bcvrijdlag al/,$ 
verloren en Is tonder einplool ..•.•• 
Maar « Is mUr: 

..,,., 

De derde Kamer gold als de strengste e,i litttte 
bij de delioquentt.11: .. de btoedltamet', Muit• 
wurdigc overemlomst met Zwolle! • 
Zit bier systeem acbter7 
Strekt de "f3armbartlgheld" :feb m•tr alt o•« 
de'lnquenttn, dan ovtr goede Nederlaaderal 
Het iou van btlan9 kunnen zijn. te lnferauea 
of er meer zulke toevallige overee.a.l:omst" 1-'•• 
Caveant consulcsl 
Of Is bot ttn andu deel van h•t volk. dat aect 
opletten 7 · J ULBS. 

-----......... -----------~ 
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Fredericus Àrnoldus Franciscus 
de Bruyn (A1phons) 

Geboren 4 October 1920. 
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Kare1 Roefof Verschuur 
1 

geboren 15 April 1919 te Wageningen 
gefusilleerd 6 Juni 1944 te Overveen. 

0 p 5. September 1946 was het twee jallr ge-
leden, dat Frits de Bruyn uil Asten (N.B.) A ls onderduiker )eerden wij hem kennen. Tn 
zijn veelbelovend lt>ven gaf, voor de bevrij- \ verband met /en aanslag op dt>n N.S.B .• 

ding van zijn dierbaar Vaderland. Commis~aris van Politie te Wageningen op 
Bij een actie tegen den Duitst·n bezetter. langs d<' JO Maart 1943 had Karl'! dl" wijk moeten nemen 
spoorlijn Venlo-Deurne. werd hif in l lorst-Ameri- en was ondergedoken in de Gcldrrse Achterhoek. 
ca (Limburg) mt:t zijn vriend en menewcrker Mar- Jan Robert # Amsterdam*> Ondanks de wilde jacht, die de S.D. op hem 
tien van de Eynde (Zeilberg) uit Deurne door de maakte, wilde hij van stilzitt,m niets weten. Al 
Duitsers overvallen en doodgeschoten. Geboren 1 Maart 1909. •) gauw had hij weer niruwe contacten gevonden t"n 
Frits had vele vrienden door 1.ijn oprechtheid, werkte, alsof er niets gebeurd wa.,, vrrder. T 01 
hulpvaardigheid en opgewekt karakter. Door al- alles wa~ hij hert-id om ht·I drn gehalen bezetter 
Jen was hij bemind. In de nacht van Zaterdag 2.5 Jan. op Zon· zo moeilijk mogdijk te makrn. Een kraak op een 
Hoeve Jen heeft hij niet geholpen, geestelijk en dag 26 Jan. is de heer J. R. Robt:"rt. vwir- distributit·kantoor, een liquidatie.... nit'ts wa• 
materiëd? zittc-r van de kring Am~terdam dt'r Katho- ht·m te vet'I! Dag en nacht was ~ij op pad. Als 
En Alphons bezat moecl.' Neen. zijn moed kwam lieke Volkspartij. !tevens Jongeren-Commissaris koerier reisde hij stad <'n land ar, toldat 20 t'n 
niet voort uit avontuur en roc-kdooshrid. zoals de tl:..r K V.P., in zijn auto onder het viaduct t~ liie- 21 Januari 194-1 een grool gedeelte van de orga
voorzichtigen en de binpenkamerhelden ht:"bben 'TJ'n door tot dusver onbekende oorzaak cm het risa1ie werd optrerold. Zijn ei.1?<-n ille,1?alr ch.-r 
willen beweren. Zijn moed kwam voort uit 1.ijn leven gt'komen. Brune, die aan twct' kanten werkte. verried aan 
sterk onlwikkdd rechtvaardi)!ht·idsgevoel. Frits Or vt'len. die hem als medegevanpt'ne in Bnchen- de S. D. alle medewerker, en conlactadressen. Ka
kon al het onrecht, dat door den barbaarsen hezrt- wald hebben meegemaakt, zal zijn heengaan t'en rd wist nog tij<lii: I<' vluC'hten, dank- zij ft'n waar
ter geplregd werd, niet aamicn. Fn hoeveel en diepe indruk maken. Het mor! eèrtijds t'en vreua. 1chuwin,2 uil de Strafgevangenis te Arnhem. Hij 
wrik werk ht'dt hij niet vt·rzct ! Hij bracht vrle de gewt'est zijn zo iemand als kampgenoot Te dook onder in de omi:tevin,ii van Net'dt' en werkte 
piloten in veiligheid en hielp uer vt Ie Joden. l lij hehbm gehad. ' 1 verder met de K.P. van "Zwarte Kees" uit Aal
verschafte jon(?elui de midddrn c>m zich te ont- In hem verliezen wij niet enhl t'en leider uit ht't lt'n. 
trl"ki<en aan deportatie en zorgde voor vdlige verzet, maar een idealist. dit' d<>0r zijn stuwkrac-ht De S 0 .• die ook hiervan door llrune op ~e hoo!fle 
schuilplaatsen: Hif bewaakte de veiligheid voor en activiteit in het politieke en sociale Jevt'n van gesteld was. gaf den provocateur Johnme Droog 
1ijn m_:destrij?ers en _sa~oteerde _spoorlijnen, b;_UI?· na de oorlog, ren warme plaats ln de harten van de opdracht, zich _hii deze gro<'~ in_ te dringen. 
gen. v11andeh1ke verbmdingen. hu·lp F:ans~. kn1gs- vele jongeren had wetc-n Ic verover~. 1 Met_ behulp van \Vilhe Markus. d1~ ll<"h voordr_ed 
itevangenen ontvluchten, was aanwezig b1J over• Reeds kort na dr hezettine bond hij de s!rijtl trgen als illegaal werker. slaagne Johnnte Droog t-r m, 
vallen op Distributiebureaux. Dit alles. op~reren· den vijand aan. Hij wen! l<>i,lt'r van .!en K.i th,,- de gehele organisati_l" lt' lertn_ kennen. Op de.- f~
dr v11n de basis V"ln de r)ndererondse schudp)aats J lit°k<> vcr7etsgroep. stt-undc:- dr toen nog in hun tale- datum, 20 April 19H. viel de grote slae m 
"De Zwarte Plak" te Horst-Americ-:i -~n uit an_· kinderschoenen staande sabotagetroepen l"n menig de Gelderse Achterhoek. Zwarte Kees W<'rd in 
dere centra. Dat Frits moed bezat, bliJkt wel uit Engelandvaarder wist hij een goede WC'!l te w,j- 1 Doesburg ncere-eschoten et1 de K P .• Wt'rd voor ht'I 
he,t vo_lgcnde: .. . 1 zen. Onvermoeid werk re hij door, tot hij 111 Juni itrootste gedeelte OPiterol<I. De OJl't·Jl<'arr<'str:-t'r• 
D1kw,.1ls stapte h11 met 10 piloten .?f meerderen 1941 cloor Vt'rraa,I in hanrlC'n van de S.D. viel Na den zo<"htcn een A'oed heenkomen. Karl'! vluch~~e 
in de ~rr:-in vanaf "De Zwarte Plak om ze naar een jaar op de W,:teringschans _teit·f<'n t·: ht·bht'n, naar Utrecht en !rachttc van d?_ar naar frankn1lc 
Maastricht of Hocnshroek te vervoeren, met de werd hij v<'nler grtransporteeril naar 13ur:hrn,~ald. te kmncn 22 April 194~. wcrcl htJ door \V1lle Mar
grootste gevaren, ~·.l'lke daaraan ".erbond~.n wa- Als strijdrr van h<:t Ct:"rste uur. is hij in h,•t kamp kus in" Utrecht opgehaal_d, Deze zou h1·m naar 
ren. Eens maakte lur medt!, toen F nts en z11n me- mei onvermoeide ijver door)!<'l!'aan het lot van Frankn1k brengen. In s Hertoi::enho~rh l("verde 
dewerkers op 'n morle'en t'en serie pilotrn p~r auto zijn makkers. afel'zirn ván wt>lke natiorialit.-il zij Markus hem ove~ aa~ ,lr Grüne Pulizci. die Ie· 
v.-rvoerdcn. dat de Duitser~ de wagen aanhielden. wart'n, in geestelijk en lichamdijk opzicht te ver- voren reeds was 1ngcJ1cht en hem aldaar zou l)p· 
Vluchten was onmogelijk en Frits stopte. zachtcn. wachten. 
Ot Duitsers vroegen naa~ ,djn papiere~. Frits ~-Is noor zijn grote mate aan intelligentie behoorde Op 6 Juni 1941 werd Kar~) in de, duinen van 
bt'stuurcler ~an 1;een pap1erl"n. _maar h11 nam 7!~n I hij spo_l.'~liJ? tot dt' _l_<'idinggrvi-nrle J!t'van~~nen .. De- Overve_en met henrallcn vrienden url het verzet 
valse PB. liet d,t de moffen uen. krt·k met z1.1n ze pnsit1e heeft h11 naar alle kanten 111qt'b111l <'n lafhartig vermoord. 
grote, trouwe 0.l?'<'n de moffen rt'cht in hel ge- hij kon zodoende velen het ]even redden. Hierbij F.en jong leven werd hier door de Nazi-terreur 
:r.kht. ._.. de ht>ide_ Duir~~rs werden verlegen en is meermalen z'n karaktergrootheid en onverwoest- af!:e~neden. .• 
een 1.e1: ,.f"ahren S1e ab. hare .l?'t'loofsovertuiging _l?'eblrken. . H11 1s gestorven all een held. Dat weten w1.1 allt'n 
Frits slarllc. dt molor sloe~ nirt aan. nngma,ls De weiniiten. die deze hel hebben ovrrlecfd, zul- e'.1 1.11.llcn ht·t nnn1t ver1n·1en ,.._Door de hulpvaitr· 
st;,rtt'n. '!'aar tie motor vertikll" ht·t. Er kwamen ten nauwt'hjks geweten hebben. dat hij de orza- cl11?h<'1cl aan anderen, h<'rft H11 het i::ron~~te offer 
meer Duitsers naar dt' wa,1tcn toe, 8 tot JO ston- nisator was van de ondl"rgrondst' kl"rk van 3 11 • 1rrhrach!: dat <'en !"ens kan ,tl"ven_:, n.l. z11n leven. 
d1·n <'r op het laatst. dt' J!<'W~rrn nog c>".1'r nt' chC'nwald. Ecclesia Abscondita" genaamd en oe Moge z1.1n offer met tevergeefs ZIJD gewee~I. 
schouclers en met hun woeste blikken gev<'sl1gcl op huitencommando's. THEO. 
de in_1ittt'ndt' piloten. die in cll" auto zaten. mrt \,V<'lk een rijke troost moet hrt voor vele strr- ' 
anitst1g kloppende ha_rtt'n, Aller l~_ven stond op venden J?eweest zijn. wanneer zij in het geheim 
hr! sn..f . Hun leven h10g aan een z1Jden draad op nol!' konden c-ommuniceren. 
dat moment: , . Het sterven is hil'rnoor voor mt'nig("en verlicht 

en nam de __ 1wengel. h1! pr~beercll" de motor "? deze o.nmensdijke omgt'ving. dat door de intrigues -c---Een van Fnts medewe:.kers stapte ur1 di- wagen I eR aan anderl'n l(af ht'I de kracht. ht:"1 lcvrn in 

gang te knrge~. ook dit mislukte. Wat zou clit tussen de gcv~nJ!enen onderling vaak sruk en rol 
word<'n? De p1lote1;1 moesten !erug ;1aar _i:,:nJre- was. in zekere zin nog eerlijk en· oprecht te be-
Ja_nd. !\har de rcddmg kwam door Frits_. Hq sta~ J" ven. · 
zi1n hoofd door het raam van hel portier en 111J Veertirn dagen vc>or cft' bevrijding wrrd hij ver
riep t~f'l'n de Duitsers, of 1i_j niet achter de wa- 1 oorneclcl tot de strop. Hij kon zich echter in het 
gen wilden duwen en de Duitsers.··· dnwden de kamp t'rJ!ens onder een vloe-r verhergen. Meer 
wagen 20 .. ·• 30. · ·. 40 . · · · ,,'.>0. · · · Meter. de I dood dan levend werd hij door de bevrijdings
motor sloeg aan en f:r_,ts ~ad 111n k,>stbare vracht lt>trers Ie voorschijn gehaalil. 
aan mensenlevens ve1_liK Uli de hantl_c-n (klauwen) M aar ook toen achtte bij zijn taak nog nirt vol-

"') /De ht.'cr Robert behoorde niet tot de LO of 
LKP, doch heeft, door 1.ijn werk in hrt c-onc-en· 
tratiekamp vrel hctf'krnd voor cle werkc-rs uit 
onze orj!'anisi1ties. die naar gevan1?en zalt>n Mede 
met het oog hi<>rop plaatsen wij het artikel "Ec• 
clesia Abscondita" elders in dit nummer.) 

van de barbaarse Duitsers .. .i:-erc·d. Fr:'.ts kwam. na , bracht. 
lb I k I t d Vt-n•o!g ,-an Je kfllotn 

vo rac 1te t;ia weer vet 1g me z11n me ewer-1 Na . zijn herstel gooide hif zich vol ijver op hrt 
kl"rs op de 7:~arte Plak terug... . repatriëringswl'rk en kon hierdoor bewt'rkstdli- Op 16 Januari 1945 had"er een plechtige Uit. 
Vel'! hedl h11. gestn•den ml.'t . z11n vrre~~en op .<!e !?'en dal vf'le Nederlanders eerder naar huis terug vaartdicnsl nh,~ts waarbij een pl'leton van de 
Zwarte Plak m Horst-Amenca. Ook h11na al 1.11n knnrlen keren Binnenlandsê Strijdkrachten de erewacht hetrok. 

, vrienden hl.'b~~~- evenals hij. ~un leven !!<'.l?'fvrn Slechts van ~ndercn. dil" m<'f hem in het kamp Frits. vi-rg<.'len kunnen en _zull~n wij ie nooit. Je 
voor de bevn1dmg van ons d1rrbaar Vaderland. zalen mochten we van al zijn i::oede daden ho- jonge leven hrb je voor 1e \ , ach-rland gr~::-vrn 
Zij. die Frits hebben gekend, zij zullen_ hem 00011 ren. Ze lf sprak hij er zdilen ovf'r. Vlak ~oor dt· b_evrijclin~ van het Zuid,•n ~an !111S 

ve:g-t•tcn. .. . . . De IC'rote activiteit, welke hij in het kamp han land. nep God 1011. _ _om _re te bdonrn voor 1e .-1ltl
Z11n stoff eli1k overschot 1s door enkele K.P-vrren- ontplooid. werd hifr in Nt·•l<'rlan,I voort,rezcl. l moc-dill'e dadt>n. W11 buigen ons hoor d voor G,,J, 
den nog ~ercd, ondanks alle gevaren daaraan ver- Zijn Vt'rantwoordclijkheids.l?'evo,·l kirlrle hem in die dil zo gewild h<'ert. 
bond:"· .. hel politieke l<>vt'n. Zelf een J!root int',dist 7.Îjncle, Moge op onze Nt"1lt-rlandse bodem. dit' door
Hi·t is ee~ troost v~or z11n zo zwaa~ h:proe~de wist hij vele jongeren te bt'we~rn in hun streven drenkt is mt:"t het ~!oed van al on1.e heldt:n uil 
Oud:_rs. die hun _enigen zoon" op zon 1eu1?d1ge I t'n wrrkl'n een grnl<'re be?idinf! Ic or<'ngen. hel Verzet, een vrr.1 c1J rechtvaardig volk her• 
lceft11d moeten missen. dat hq op ~ Seplemher \.Yat hij hit'r op aarde zo rust<'loos heef! .l?'ezocht, rijzen. 
l!H~ op het R.~. K~rkhof te Asten 15 begraven, moge hij <lat spoedig in de hemd in volkomen-
temidden van :tlJD dierbaar dorp. l heid genieten. 

Vucolg 3e /co/om M. $. 

I 

BERT POELS, ,.De Zwarte Plak'', 
Horst·Amçrica (L.) en 'n L.O.-er 
Vesting IJmuiden (N.-H.) 
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GESCHIEDENIS-GESCHIPPER. 

,,Maassluis tijdens de oorlogsjaren en na de be
vrijding" ia de titel van het ~erkje van S. Blom, 
oud-Hoofd der O.L.-school te Maassluis, lid van 
het Historisch Genootschap te Utrecht. In zijn "Een 
woord vooraf" heet het: ,,het "dagboek'', dat onge-

• twijfeld voor veel Maassluizers herinneringen bevat, 
waaraan ze waarde hechten". Een dagboek is dit 
werkje echter niet, want het beschrijft verschillen
de: feiten en toevoegsels aan feilen, die hem eerst 
later bekend moeten zijn geworden. De Burge
meester van Maassluis schreef in het werkje het 
,.Ten geleide". Daarin schrijft hij terecht: 

JKAN 
JNLICllTINGEN VERSCHAFFEN? ... l .lff 

798 Johannes Ovctbeeke, geb. 
22 Juni 1919 te Ril
land-Bath, woonachtig te 
Krabbendijke (Zeel.) onder
gedoken in Holland (Am
stelveen?). Gearr. en weg
gevoerd naar kamp Vught in· .,. 
Augustus 1944 en in Septem- ti 
her 1944 naar Sachsenhau- '!>%; 
sen. Laatste officiële be- ·'. 
richt uit Sachscnhausen, 27 ' 
Feb~ari 1945. Was toen M". 
nog m leven. · 

799 Broer Wiersma, geb. 19-6-'25. In Juli o'f Aug. 
1944 bevrijd uit het straflager bij Ploesti, door 
het Rode Leg.er. Hij was infanterist in de rang 
van towarlsj tasja, dit is: korporaal. Op 4 Mei 
1945 's morgens omstreeks half negen werd hij bij 
een straatgevecht in Berlijn, in de buurt van de 
Brandenburier Tor door een handgranaat ge
troffen. Hij werd, ~ewond aan hoofd en onder
been, weggedragen. Wie weet, wat er verder 
van hem is geworden? 

INLICHTINGEN GEVRAAGD. 

"Daarbij stond Maassluis bij den bezetter niet 
in een goede reuk. Men beschouwde het als 
een haard van verzet", maar even verder ten 
onrechte: ,,Door deze uitgave zal de Heer Blom 
iich de erkentelijkheid van velen verwerven. Menig
een, die in de loop der jaren Maassluis verlaten 
heeft zal zich nu een beeld kunnen vormen van 
Maas~luis in oorlogstijd". Een en ander moge die
nen om U een inzicht te geven io de opzet van het 
werkje. Ecnter zag ik, toen ik van de verdere 
inhoud kennis nam, dat het werkje ten aanzien 

f · ·· t d. t Wie ken . op venoek va11 r<5p. families. inlichtingen verstrek-
van bepaalde personen eiten verzwijg• ie en aan- ken aan H. Octtn B 136. te Erp (N. Br.) over bemanningen 
zien van anderen wel worden vermeld. Zoo wordt van vliegtuigen (wa,r neergekomen. begravu en,.): 
het ontslag van een tweetal met name genoemde 1. Stirling bommenwerper, gcJ11trkt V8-H. omlaag guchoten 

Poritiemannen met franJ· e gememoreerd, terwijl het 18 Sept. 1911 op Glldtr towing Opuation. v•rmocdelijk 
ongevter 15 KM. Zuid-West van Arnhem. 

ontslag van drie andere, ook rechtstreeks om hun R.A.F. bemanning: 
verzetshouding ontslagen politiemannen, wordt ver- Charlea W. Culling, ptlot, Engl. 
zwegen. Aan zulk geschipper heeft • men in een ~Il n.~.,u observer, Kan•d:;.::; 
plaats, die naar verhouding in mensenlevens tot de v,:;:, w1u10'::~

0
·;~gin:!~~· En~I. 

zwaarst door de oorlog getroffene behoort, toch Browne, wireless operator, Eng!. 
waarlijk geen behoefte. De L.O., die in Maassluis ---- gunntr. Engl. . 

• f d 1··k d G d alltn al• vermist aon famt!Te opgegenn 
actie was, wor t opzette ~I gcncgecr .: een wo~:; 12. Dokota K G 387, bemand met Canaduen, nccrgescorc tu»en 
valt er ,over te lezen. Het is werkcluk b6lachel1.Ji<, U-17 uur op 21 Sept. f911 op de thuisvlu ht tussen Arn-
boe de schrijver daartoe met de geschiedenis solt. hem-Eindhoven: een gewond lid van de b•m•nnlng werd 
B.. b Id· 1· t· dt gearresteerd naar hec hospitaal van de 82ste Alrborne divisie gebracht, IJV0Or cc . een po 1 1cman, wor .. w"uchijnlijk In Son. 
lOnder opgaaf van redenen. Na Ommen zou h1J naar R.C.(anodlan). A.P. bemanning: 
Deventer worden vervoerd om daar opgeleid te R. Alnandcr, pilot, was al gedood in •licgtulg. vermist, 

orden tot chauffeur en dan naar Duitsland wor- W. S. Me. Liotock, <o-_p!lot. verml51• 
W .• . ------ • r11d10-opcrator. gered. 
den gezonden. Tevoren mocht h1J naar hws om af- -----+- . engineer, ,gered. 
~cheid tè nemen van zijn familie. De leider van de 1 in:ittnd• soldaten, vermht• 
L O e toen de ocmecotc-sccretaris hem van 3. Lftncnster bommenwerper van de R.A.P. ntr«1e•con ,u.,,n 

A D V E R T E N T 1 E s 
-------------------

MAC. JAN BERK (Bob, Dirk Smith) 
en 

ADR. JOH. HENDR. REIJNHOUT 
hebben het genoegen U kennis te geven van hun 
voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal 
plaats hebben op D.V. 13 Februari om 1.30 uur ten 
stadhuize Utrecht. 
Dacndelstraat 15, Utrecht. 

(Pflrsoneel gruratJgd S tUlnfflboUn fn'. f 0.10 f,. •.m.) 

Jongeman, 29 jaar, ambitieus wer~er, algem~er,1 ont
wikkeld, ,rewend zelfstandig te werken en leiding te 
geven, in 't bezit van Rijbewijs A, bekendheid en 
prac. ervaring o. h. gebied van handel, reclame en 
iournali.!tiek, ziet uit naar een hem passende werk
kring. Ook genegen werkkring te accepteren waar
voor het doen van reizen noodzakelijk is. Brieven 
onder No. 144, Bur. v. d. Blad. 
----------------------
STICHTING "TROUWFONDS" vraagt zo spoedig 
mogelijk op nader overeen te komen voorwaarden 
een SOCIAAL WERKSTER voor het bezoeken van 
de nagelaten betrekkingen van verzetsslachtoffers in 
geheel Nederland. Sollicitaties z.s.m. in te zenden aan 
het Bureau der Stichting; Keizersgracht 476, A'dam. 

Oud K.P.-er, voorzien van goede getuigen, zag zich 
gaarne geplaatst als Porti<:r of Boswachter. Brieven 
onder No. 146, Bur. -v. d. Blad. 

STJCHTTNG 1940-1945 
DICTRlCT: ZUID HOLLAND-ZUID EN LAND 

VAN HEUSDEN EN ALTENA, 
BUREAU: Spuiweg 114 te Dordrecht, 

vraagt voor onmiddellijke indiensttreding een 
SOCIAAL WERKSTER met ervaring. Sollic1laties 
schriftelijk indienen met vermelding van verrichte 
werkzaamheden gedurende de bezettingstijd en even
tuëlc diploma's, bij bovengenoemd Bureau. 

GEVRAAGD HUISHOUDSTER 6f HUISBEWAAR
DERS bij alleen-wonend dokter in Den Haag. Br. met 
uitv. inlicht. en referenties onder No. 148 Bur. van 
dit Blad. 

· ·• W~S .• r, " . . . . 11-15 uur op 2 Nov. 1911 In de buurt van Eindhoven. Een 
bel t11u1SZ1Jn van den poltt1cman m kenrns stelde, lid van de bem~ontng. dl• cussen Veghel en l!rp neerkwam. MEUBELF ABRlEK in het betere genre, ccotr. dés 
in minder dan geen tijd bij om hem een onderduik- ,ag e•n ander lid John MIJlar v66r hem ~11 het vliegtuig Lands, kan een goede toekomst bieden aan een 
P laats en de volkomen zorg over zijn gezin aan springen. Van de:e John Millor beeft m•" oiet,o m«r vcroo- BEDRIJFSLEIDER 

• • ' · · bi f men. f.,m,11, vreest voor gehtugenverU ... 
te bieden. De pol1heman gmg daar op ID en ec N,erg,,obottn Engcloe vli<lltrs. 1 een .rctievc kracht die het vak volkomen beheerst 
vnn September 194S lot dé bevrijding ,onder ~e lo de n.i<ht van Z5 op 26 Ju'I 1913 h ,n d, n•b•lb "' van Zie- en gewend is leiding te geven. Uitvoerige gegeven!. 

- an de LO wt:lite zorgen later gcdcelteli•k rik:•·• <en 4-moioda• Hallfor-bommenwerrer neergeschoten. D• 
t rgl-n v · ·• . ~ h•l• btinonning vond blerbll de dood. o.a. de luchtschutter als opleiding, ambities, referenties met salariswcn· 
\y~rden overgenomen door een f?ncis uit d_e burge- Roger Vinetnt Sl>tu. Sergeant, Serv:c.-Number R.V. 1589390. sen te zenden aan Bur. v. d. Blad onder No. 1'19, 
ru onder bchcér van een der predikanten. Hier volgt, H_ Ij w<rd bt~r3von t,, Haamstede in grol nr. 053 en la~, over- E t k b · d ehe 1 ersonecl met de onder-

! d H Bl m daarover boekstaafde: ,Van het qcbracht naar d• Mi'ltatre Begraarplaau te Bergen op Zoom. ven · oo e~~1 _g .e ~ O , 
wal fe ecfr h ~d .. f . r · t ' kt Alle inllch!ingen en oo,igctuigenverslagen worden «er op prijs nemer als bedr11/sl,nder 1n dienst te nemen. ns eigen 
ver o om a se c1 van XI.JO ami ie c nemen_ maa gesteld. Brieven aan: 1 personeel is met deze annonce bekend. 

zoeken wat hem gelukt is." Bijna onvermijdelijk, om ---------------------- . . 
hij gebruik, om een adres om onder te duiken tf P. Klnao.en. Splerlogweg 503. Vtjfbuizco (Haarlemmormeu). 1 

Yan h~t vele L.O.-wcrk te Maassluis te zwijgen, is oordeeld. Wekenlang hield de Maassluise publieke f Ruil- ni Zake>naJ.verlfflltfll Prys f 0.45 t,n mm.) 
het, de overval op het dislributic-kantoor aldaar te opinie zich met he geval bezig -en vermelding in TE KOOP GEVRAAGD: 
vermelden. Daarover lezen wij: ,.Tweede Paasdag, het boekje, zou thans herinneringen oproepen, die Antieke Meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koper
's morgens 6 uur, heeft onder leiding van Johannes waarde hebben. De schrijver toont hier echter geen en Tinwerk, Doeken, Shawls enz. 
Post een overval plaats op het distributiekantoor". interes!c voor, al was P. Kabel dan na de capitu- E J 
Meer woorden heeft de schrijver daar niet vo<;>r.

1 

lalic het eerste slachtoffer in Maassluis van een Kun5lhandcl "Oud Holland", Alftiquiteiten. .ig. · 
Dus over de bestemming van de 'buit laat hij ZtJn uiting van verzet. Wel de thuiskomst dus. Ja, want van Dijk, Rotterdam, Tel. 36466, Claes de Vriese
lezers geheel in het onzekere en latere lezers moe- 1 toen wa, geheel Maassluis op de been, zo zelfs, dat laan BO a. 
ten wel denken. dat Johannes Post een roverhoof~-1 de Quitsers er aanleiding in vonden om een aantal Hon_den mkers en (zoeksters): 
man was. Ten opzichte van hen, die in Maas~Iu1s Maassluizers te gijzelen. Er is meer in het boekje, Voor een goede Rashond naar onderstaand adrea, 
waren zal de schrijver wellicht gedacht hebben: dat recht geeft aan te nemen, dat de schrijver terug- 1 momenteel te koop, Pracht Cockerspaniels, Zwart en 
"Wie' in de haard van het verzet woonde, weet deinst voor de feiten, als hij bemerkt, dat personen, Bruin, 8 weken, Ierse Terr. v. 9 weken. Duitse Dog 
van deze dingen alles af". Ik wilde u vooral wijzen die hij sparen wil, het verprutst hebben of dat per- l½ jaar ongecoup. oren, Bouvier 8 mod. Ruwh. Fox
op een onwaarheid in dit bericht. Johannes Post sonen. die hij iedere eer onthouden wil, in die fei- terrier v. 7 weken. ,,My Dog's Dream", Veursewcg 
was bij de overval" niet tegenwoordig en niet eens ten zich bij uitstek goede Nederlanders hebben be- 76, Voorschoten, Tel. 645. Gelegenheid voor Pension 
in Maassluis. Zijn broer Marinus (Evert) wel eu toond. Dit is een gebrek, dat, de op zichzelf lof- en dresseur. 
wanneer er althans sprake was van leiding dan waaTdige opzet ten spUt, het werkje waardeloos -------- ------
maakte deze er aanspraak op de leiding gehad te maakt. Als er op het terrein, dat wij beschrijven WIE KAN HIER HELPEN? Gevraagd / 5000.- om 
hebben. Van meer belang is het, dat het initiatief, gaan, distels tussen de bloemen groeiden of ook mijn plannen door te kunnen zetten, door gewezen 
de organisatie en het leeuwenaandeel tot het slagen rozen met doornen, moet dit in die beschrijving uit- onderduiker. Aflossing f 125.- per maand. Wie 
van de uitvoering is bijgedragen door den leider 'komen. Hoevelcn ook wilden, dat het destijds anders geeft mij kans en wil helpen? 
van de L.O. in Maassluis en zijn gezin. Velen in gegaan was, de geschiedenis stoort zich daar niet Brieven onder No. 151, Bur. v. d. Blad. 
Maassluis - en in ieder geval onze historicus - aan. Wij, mensen, zijn in vele opzichten de mid
weten dat. Hoezeer velen, juist om die L.O.-leidcr, delen, waarmede God geschiedenis maakt. Zwij
wilden dat het anders gegaan was, het ging 1.0oalg gen, als wij bemerken, dat wij of onze vrienden het 
het gegaan is. Wanneer de historicus verder mede- er slecht afgebracht hebben, is niet het werk van 
deelt, dat het distributie-kantoor-personeel, dat ge- em MAN. Als ze terzake dienende zijn, moeten 
arresteerd was. achtereenvolgens na enige dagen zulke feiten ook vermeld. leder op zijn beurt 1al 
terugkeert, voegt hij daaraan toe: .,alleen de he- dan moelen erkennen: Ik heb het verkeerd iredaan, 
ren Schiebelhout en Van Dun blijven in hechtc:nis; of: Wat heb ik weinig gedaan, toen ik veel doen 
de eerste komt pas na de bevrijding terug en de moest. Zulke herinneringen hebben waarde, voor 
laatste valt als slachtoffer van de Duitse lt!rrcur. onze persoonlijke vorming, voor de materiële en 
(Hij is gestorven in een concentratiekamp in Duits- geestelijke opbouw van ons Vaderland en ook voor 
tand)". Maar de teruggekomen Heer Schicbdhout het nageslacht, dat weten wil en moet, hoc het wer
i:ou den schrijver, wanneer deze het hem vroeg, kelijk was. 

.. AREND ... 

Inlichtingen worden verzocht 
omtrent de gedragingen gedu
rende de bezetting van ons land 
van MOZES BRANDON BRA
VO, geboren 23 November 1906. 
van beroep kleermaker, zich ook 
noemende Marchie, Italiaan van ; 
~eboorte, of Manrico Bandagiati, 
tveneens Italiaan van geboorte. 
Hij heeft tot medio 1942 ge
woond aan de Tborbcckestraat 42 
te Leiden, nadien tot begin 1 

1944 te Haarlem, Thcemsplein :'.i0, 
daarna in Dalen (Drentc) Noord

0 
i 

vertellen, dat het wegblijven van hem en den Heer 
Van Dun niets met de overval op het distributie
kantoor te maken had. Verraad van een door hi:n
zelf ondernomen vcrzelshandeling was de oor;r.aak 
van hun wegblijven. Treffend is het verder, nat in 
het boekje terloops melding wordt gemaakt van de 
thuiskomst van een zekeren P. Kabel in Juli 19.11. 
Men moet weten, die man was eind I 940 wegens 
,.Dcutsch Feindliche" propaganda door de gemeente
politie geverbaliseerd en door het Duitse gerecht 
tot - naar ik meen - een jaar dwangarbeid ver-

N.B. Het vorenstaande was reeds uit de pen, toen 
het Maasslui!le uieuwsblad "De Gids" een groot 
gedeelte van de v6órpagina inruimde voor een in
gezonden stuk van den Maassluisen arts Janzen. Tot 
in details bewijst hij, dat bedoeld boekje een onzui
ver beeld geeft. Daar ik aan de hand van slechts 
enkele voor.beelden, voor een juiste weergave en 
waardering van het verzet meende te moeten op
komen, bleef m.i. - ter ondersteuning van het 
protest uit Maassluis - alsnog plaatsing gewenst. 

wijk 13. Genoemde BRANDON BRAVO heeft vanaf 3 

M
April 1942 tot aan de capitulatie van Duitsland in !:'. 

ei 1945, als jood op verschillende plaatsen in Ne
derland gewerkt voor de Duitse Sicherheitspolizci te t 
Den Haag, onder nummer V. 92, waardoor een aan- ~ 
tal Nederlanders het slachtoffer werden van de !
S.D. Inlichtingen te verstrekken aan het Hoofdbureau !' 
van de P.R.A., Fonteinlaan S t.e Haarlem, tel. 21481 
of 19390. 
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LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP N ONDERDUIKERS 

E r is een ernstige botsing geweest tus
sen den Minister van Justitie en den 
Procureur.fiscaal, Mt. Zaayer. 

De laatste heeft bij de behandeling van de 
zaak Plek de volgende opmerking gemaakt: 
"In de afgelopen anderhalf jaar hebben wij 
n\J wel de zekerheid gekregen, dat over hen. 
die dit verdienen in Nederland, ik zeg niet, 
Geen recht wordt gesproken, maar: Geen 
recht wordt gedaan." 
Deze opmerking komt in het kort hierop neer 
dat Mr. Zaayer meent, dat de rechtbank, 
wel recht spreekt, maar dat de minister de 
vonnissen (bedoeld wordt de doodstraf) 
niet uitvoert. 
Deze opmerking heeft bij velen in het land 
weerklank gevonden. Men vraagt zich ver
baasd af, waarom er doodvonnissen moe
ten vallen als ze niet uitgevoerd worden. 
Het antwoord van den minister was niet 
mals. Mr. Zaayer heeft een reprimande van 
hem gekregen. De minister verwijt Mr. Zaay. 
er gezdgsondermijning en zelfs aanmoedi
ging van illegale daden. 
De terechtwijzing van den minister is juist. 
Ook als Mr. Zaayer met zijn opmerking 
een snaar van ons rechtsgevoel beeft ge. 
raakt. Mr Zaayer heeft namelijk in de 
rechtzaal mee te werken aan de recht. 
spraak en hij moet daar geen critiek uit
oefenen op dat, wat tot de competentie 
van den minister behoort, de uitvoering 
van het vonnis. H1j kan natuu 1l)1c wel een 
meningsverschil hebben met den minister. 
maar dat moet hij dan binnenskamers met 
den minister uitvechten. Hij mag geen in
tern meningsverschil van de overheid voor 
het publiek brengèn (én zeker niet daar, 
waar hij slechts mee te werken heeft aan 
de rechtspraak), met de klaarblijkelijke be. 
doeling om ons volk partij te laten kiezen. 
tOe overheid moet één lijn trekken en niet 
een huis worden, dat tegen zichzelf ver
deeld is in de ogen van ons volk. 
Wanneer men den minister wil laken, dan 
moet dit niet door ondermijning van binnen 
uit, maar door critiek in de volksvertegen. 
woordiging en in de pers geschieden. Zo 
had dit probleem, dat ongetwijfeld oot in 
ons volk leeft, aan de orde gesteld moeten 
worden. , 
Daarom was de reprimande van den m1 -
nlster terecht en kan men de opmerking 
van Mr. Zaayer zelfs ernstiger noemen, 
naarmate ze juister was. 
Maar hiermede is natuurlijk nog niet alles 
gezegd. De minister moet de hand ook in 
eigen boezem steken. Wij willen niet treden 
in de vraag, of er veel of weinig of in het 
geheel geen doodstraffen gevraagd moeten 
worden. Daarover oordeelt de rechter aan 
de hand van de wel Maar als de rechtbank 
dan doodvonnissen uitspreekt, dan ·moet de 
minister die vonnissen doen uitvoeren en 
niet door uitstel of systematische inwilli
ging van gratieverzoeken de- onafhankelijk. 
held van de rechtspraak in gevaar brengen 
en haar vonnissen tot een belaching maken 
Als de minister meent, dat het algemeen 
belang vordert, dat vonnissen, zoals de 
doodstraf, niet of in hoge uitzondering, uit. 
gevoerd moeten worden, dat hij de 'gratie
verzoeken maandenlang kan laten rusten, 
dan zeggen wij, dat het algemeen belang 
in de eerste plaats vordert, dat de Neder
landse rechtspraak hoog gehouden wordt 
en zich niet belachelijk gemaakt ziet met 
vonnissen, die niet uitgevoerd worden. En 

1 ·+ 
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Loue num.men 20 ceDt 

BCBTBAI.I * B8BBll8 
in. de tweede plaat 
eerste in verband) 
belang ook, dat de 
geeft tot onrust en 
door blijk te geven 
vatting inzake de 
doodstraf betrekki 
en de rechtbank. 

(en dat staàt met het 
vordert het algemeen 
lnlster geen aanleiding 

nzekerheid in .ons volk, 
an een verschil in op

vonnissen, die op de 
hebben, tussen hem 

Niet Mr. Zaayer, m ar de minister zelf, is 
de eerste geweest, [ ie aanleiding geeft tot 
spanningen en onru t op dit punt. Een von-
11is moet uitgevoer worden en de gratie
verlening moet ee , uitzondering zijn en 
geen regel, anders lacht ons volk op de 
duur om de rechts aak in ons land. 
Het algemeen belan , dat de minister meent 
te moeten dienen or uitstel van de ult. 
voering der vonnlss en door de inwilliging 
op grote schaal va gratieverzoeken, staat 
voor ons niet alleen p het tweede plan, het 
is ook zo, dat de thode-, die de minister 
kiest, onjuist is. De ,..1fntster moet zijn op
vatting over het al emeen belang in ver. 
band met de doods raf bij de wet regelen. 
Dan kan ook ons v k zich daarover in het 
parlement uitspreke 
En de minister over 

-- --·-.·;___ 

wat het betekent voor een gevangene, te
gen wlen de doodstraf geêist is en die dan 
maanden in een kwellende onzekerheid op 
de uitvoering daarvan moet blijven wach. 
ten. 
Ik vond in mijn t:el eens achter op een lrr
structie notities van vier mijner voorgan. 

• gers. Zij waren allen ter dood veroordeeld 
en de Duitsers hebben hen op de uitvoering 
daarvan maqnden lang laten wachten. Eén 
zelfs anderhalf jaar. Dit moet één van de 
verschrikkelijkste dingen geweest zijn, die 
onze jongens aangedaan zijn. En wij ver
weten de Duitsers persoonlijk deze afschu. 
welijke marteling. Moeten wij in Nederland 
nu precies hetzelfde gaan doenî 
De minister had gelijk, toen hij Mr. Zaayer 
een verwijt maakte. Maar dat is slechts de 
halve waarheid. Hij heeft zichzelf ook iets 
te verwijten. ' 
Zo is er dan een balk in beider oog. En 
ook één in het miJn&î Ik zeg in wezen im
mers niets anders dan Mr. Zaayerl 
Inderdaad, maar ik mag het zeggen en hij 
niet, althans niet op de plaats, waar hij 
het zei Dat is het ver~hil. 

H. v. R. 

e.en ,zwau. opga 
aan de 61,o./i" 

i de eüul""bieep, u.an de ~tedento.clit Wad. dit jcuvt. 
. - En .zeltu g.eid dit tJ.OU dednemm die liet "metdfl.aa1t 
dden en dawdJ.ij no.g. een 4efiwe 6cAaat4 uden oo/i. 

• 
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- DE 'YIIMII G.AAT VOOR 
1l]i nkelc weken geleden is in de Stichtings
JIJJ rubriek vau ons blad zijdelings gcspro· 

ken over de Rijkswcrkplaatsen in ons 
land. 
Daar hiervoor bij meerdere lezers grote belang
stelling bleek te bestaan, heb ik mij door den 
directeur van de Rijkswerkplaatsen in Amster
dam, den heer J . V. D. Buyser, eens i~mecr 
laten vertellen over het werk van deze 10stel
ling. 
Zoals de meesten wel bekend zal zijn, werden 
in de vooroorlogse crisisjaren de Centrale 
Werkplaatsen voor J eugdige Werklozen opge
richt. De bedoeling was om ,ionge, dikwijls ar
beidsschuwe werkelozen van de straat te halen 
en hen een vak te laten leren. Toen in 1940 de 
oorlog uitbrak en de bczctfer al spoedig door
kreeg, dat de Centrale Werkplaatsen zeer bruik
bare werkkrachten afleverden voor inschake-
1 ing in de oorlogsindustrie, werd getracht deze 
mensen voor deportatie op te vangen. 
De Centrale Werkplaatsen, aanvankelijk ge
meentel~jkc instellingen, werden omgezet in 
Rijkswcrkplaatsen, wat de contróle voor de 
Duitsers aanzienlijk vergemakkeli,ikte. Er viel 
echter niet zoveel meer te controleren, daar 
de animo om aan de R.W.P. een vak te leren, 
hierdoor spoedig taande. Gedurende de oorlogs
jaren waren de resultaten dan ook niet be
paald gunstig. Anders werd dit,,'tocn de 9-o"i-
log voorb~j was. Direct na de bevrijding nam 
het Rijksàrbeidsbureau, waaronder de vijfen
dertig over het gehele land verspreid liggende 
werkplaatsen resorteren, maatregelen om het zo 
sterk gedegradeerde arbeidspotentieel van 
grote lagen der bevolking zo spoedig mogelijk 
op te doen voeren. De vakopleiding aan de 
Werkplaatsen werd onder leiding van bekwa
me arbeidspsychologen grondig herzien en ge
moderniseerd, hetgeen reeds spoedi&..Jtpmer
kelijke resultaten opleverde. Kantooroedien
den, die in zes tot negen maanden werden om
geschoold tot vercijenstel~jke timmerlieden, zijn 
geen wille raven. Krantenjongens, cl,ic binnen 
dezelfde termijn de verfkwast leerden hante
ren alsof ze er mee geboren waren, zij~ even
min uitzonderingen. 
H oc dit dan wel mogelijk is? 
Da,J;l,k zij een streng toegepaste selectie en dank 
zii de na de oorlog rigoureus verbeterde vak
opleiding. 

qE~ AHGEHISKERK 

Selectie. 
Jet.lerc Nederlander van achttien tot vijfcnder 
tig jaar kan zkh opgeven voor het volgen van 
een cursus aan een der Rijkswerkplaatsen. Al
vorens echter te worden toegelaten. wordt men 
medisch gekeurd. Iemand, die geen sterke 
longen heeft, zal bv. niet worden toegelaten 
tot de opleiding voor steenhouwer. Ook psycho
technische keuring is verplicht. Natuurlijk 
wordt niet op bekwaamheid getest, doch enkel 
op geschiktheid. Voldoet men aan de ge
stelde eisen, dan ligt de weg naar ee.o goc:d 
vakmanschap open. 
De Opleiding. 
Waarin onderscheidt zich nu de R.W.P.-oplci
ding van alle andere? 
Ongetwijfeld hierin, dat de onderwijsmethode, 
hoewel volkomen wetenschappelijk opgesteld, 
toch zo nauw aansluit bij de practijk. Daar 
zijn bv. de arbeidstechnische vooroefeningen. 
Toen ik daar voor het eerst van boorde, aldu~ 
de heer Buyser, heb ik er smakelijk om ge
lachen, doch niet zodra had ik de resultaten 
ervan gezien of ik werd een enthousiast voor
stander. Deze àrbeidstechnische vooroefenin-
1:{en hebben ten doel de dèelneiners niet al
leen het juiste gebruik van het gereedschap te 
leren, maar bovendien om het gereedschap 
met een zekere gemakkelijkheid te laten han
teren, door het lichaam de meest geschikte 
stand ten opzichte van het gereedschap te doen 
innemen. Een goed vakman moet als hel ware 
met zijn gereedschap kunnen spelen. Bepaal
de routinebewegingen, welke men anders cent 
na jaren practijk tot het uiterste heeft ont
wikkeld, worden hier na een paar w~ken voor
oefeningen spelenderwijs aangeleerd. 
Een ander voorbeeld, dat duidelijk demon
streert, hoc dicht deze opleiding de practijk 
wel benadert. is bv. de scholing van den 
electricien. Eerst dient de betrokkene de 
1trondbeginselen van het bankwerken te leren, 
daarna het clectro-techniscbe bankwerken, ver
volgens de beginselen van het timmeren, om 
dan tenslotte pas de eigenlijke electro-teclmi
schc opleiding te ontvangen. De aanstaande 
,metselaar bv. krijgt eerst een korte stelcursus. 
daarna de beginselen van het timmeren en 
dan pas de scholing tot metselaar. 
Behalve J e practische opleiding ontvangen de 
deelnemers ook theoretische lessen, maar dan 
uitsluitend die theorie, welke voor den door-

--g--- -
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Wij treden één voor één de hokjes binnen. 
De sleutel knarst en ieder zit alleen 
en tuurt door 't #zer vlechtwerk voor zich heen 
·naar 't sf)rerikgestoelt. De kerkdienst gaat beginne11. 

\ 

- De dienaar van het Woord komt opgetreden. 
Twee ernstige cipiers flankeren hem. 
En in de vreemde stilte spreekt de stem 
vmi dezen man voor ons de zegebede ...... . 

Voor m#, voor h[!n, die 1k niet kan onderscheiden, 
voor ieder, in de eigen tralie-kast, 
Voor ieder met ziin eigen leed en last, 
gaat hij de nieuwe dag des Heren'wfiden. 

ls..d~t zo ànders da11. 0/1 àndere dagen. 
als -in de kerk een ieder eenzaam bidt 
en in de ban van eigen zonden zit 
Ook dàn wanneer w'elkander bidden zagen7 

En 't is opeens als weken alle wanden J 
en werden al die tralie-hokjes één. 
God ziet ons aan. We z#n niet meer alleen 
111 dit verbond van de · gevouwen handen. 

Twee ogen zien, van af die kansel allen, 
die, elk voor zich, zo vreemd gescheiden z#n. 
De muur van Jericho is op het sein 
van God's bazt1it1 in fmiri en gruis gevallen. 

MELIS STOKE. 

Uit: Recrutenschool van Salomomo11. 
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snee vakman onmisbaar is. Zo wordt bv. meer 
waarde gehecht aan het lezen van tekcning~n 
dan aan het tekenen zelf. De vooruitstreven
de deelnemer kan zich altijd nog door schrif
telijke of avonilcursussen in de theorie bekwa
men. 
Het onderwijs is niet klassikaal, maar indivi
dueel, zodat wachten op andere deelnemers 
niet plaats kan vinden. Men zit niet op de 
schoolbanken, maar werkt in de werkplaats. 
De practijk, die de deelnemer krijgt, is opge
bouwd uit diverse moeilijkheden, welke den 
cursist successievelijk worden voorgelegd in de 
vorm van een werkstuk (taak). Deze moeilijk
heden worden bU elk volgend werkstuk groter 
of anders. Voor elk werkstuk krijgen cle deel
nemers een werkbriefje en een tekening. Zij 
beginnen dus terstond te wennen aan het 
,.werken volgens tekening", hetgeen zeer be·
langrijk is. Achter op het ,verkbriefjc staan de 
nodige theorie en materialenlecr, · betrekking 
hebbende op het betreffende werkstuk. In 
plaats van "droge theorie'' dus als het ware 
.,levende theorie", hefgeen met elk werkstuk 
beetje voor beetje aan den cursist wordt ge
geven. Elk werkstuk dient binnen een aange
geven tijd te worden voltooid, zodat practis<'h 
geen minuut verloren kan gaan. 
Bij de beoordeling van het werkstuk wordt re
kening gehouden met tempo en kwaliteit. In
dien het prestatiecijfer (dit is het product van 
tempo- en kwaliteitscijfer) gedurende een week 
hoger dan een bepaald gemiddelde is, dan 
ontvangt de deelnemer een prestaticprcmie van 
f 2.50. Is het prestatiecijfer lager dan een be
paald minimum, dan moet het werk~tuk wor
den overgemaakt. Dit systeem werkt stimul<'
rend, hoewel ook zonder deze prikkel inder
daad het beste wordt gegeven. Het is werke
lijk een verkwikking een rondgang door de 
verschillende werkplaatsen te maken. or men 
nu een kijkje neemt b~j de metselaars of bij de 
-bankwerkers, steeds wordt men getroffen door 
het enthousiasme en de werklusi van de deel
nemers. Hier dr inkt men met volle teugen van 
de vreugde, die a lleen noeste arbeid kan ge
ven. een vreugde, die in veler arbeicl hclaa~ 
verloren dreigt te gaan. Eenieder, die hier 
zijn vakopleiding ontvangt, moet een gewaar-
deerde, kracht worden. Dit blijkt trouwens ook 
wd U i t d ç,1_rr.igt:n.-- dia _,,..;;.-,e+-,'ffl,..,..-,;.,rrff- -~-...::,, ..... 
ondernemingen (zoals bv. van de K.L.M.)'bin
nenkómen, om personeel van de R\VP. 
De arbeidsvoorwaarden. 
Gedurende de opleiding wordt een loon<lcr
vingsvergoeding uitgekeerd variërende van 
achttien tot dertig gulden per weck (zoals 
reeds eerder werd vermeld is de Stichting ge-
negen in bepaalde gevallen te suppleren). Na 
afloop der cursus (tijdsduur vier tot •1cgen 
maanden, al naar gelang van het vak, dat men 
kiest) wordt men via de arbeidsbeurs, ,,..,aarmcc 
uiteraard i~tensicf wordt samengewerkt, .:an 
een betrekkmg geholpen. 
Al is men dan nog geen volslagen vakman, 
toch kan men een behoorlijk loon verdienen, 
terwijl een zeer goede grondslag is gekgd voor 
verdere ontwikkeling. 
De ambachten, waarin men kan worden opge
leid zijn: schilderen, timmeren, met8el"n, 
electro-techniek, bankwerken, steenhouwen, 
metaaldraaien, electrisch lassen, autogenis<.h 
lassen. 
Ieder, · die wenst te profiteren van èezc gci<'
genheid, kan zich opgeven bij een der arbeids
beurzen. 
Bedenk wel: DE VAKMAN GAAT VOOR, 
nu en in de toekomst. 
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Onder de Waringin 

H et is dt: titel van een boek. Waarschijnlijk 
een beroemd boek. Wellicht van een be
roemden schrijver. In elk geval hangt in 

deze titel oerwoud-schaduw en vulkanen-pracht. 
haremzwoelte en meditatie. • 
En laten wc er nou onder wonen! Daar staat 
hij, midden achter het terras, alleen. Vanonder 
de luifel zie je niet meer dan de grotten van zijn 
stammen en luchtwortels. Het zou een Dantc
décor kunnen zijn. De wringende knoesten, de 
sluipende spleten, de wiegende wortelbundels. Al
tijd schaduw, voor een vergezicht van licht over 
bos en sawah en zee. 
Hoor het wuiven van de moesson boven de luifel · 
en over het huis. Daar welken de vormen van de 
waringin uit. Sta niet op om dit te zien, want 
dan komt het op je toe, zoals een woest gelaat 
zich soms in monsterlijke vergroting uit het film
doek wringt . .Je kan naar het einde lopen van het 
gazon, niet groter dan een voetbalveld, en kijk 
je om, dan zie je hoe het witte huis als een stoep 
onder de waringin ligt, maar wil je onze boom in 
de lUst van verhoudingen zien, ga dan naar de 
benedenstad: hij staat als een steen op de heu 
vel, het sluitstuk in de Oosthoek van Scmarang. 
Ja, wc worden lyrisch sinds we uit de benauwe
nis van de havenwijk zijn verhuisd naar het heu-
velgebied in het Zuiden. . , 
Nu sta je op de rand van ons veldje als Napo
leon bij Waterloo. Recht voor je veegt het Oos
ter-banjirkanaal zijn strepen tot aan de zee. Dat 
is het front. Wat links ligt dat mengelmoes van 
bomengroen en dakengrijs tot de rode pannen
rijen van het ziekenhuis QP de heuvels in het 
Westen, dat is de stad. 
Elke avond gaat daar de rode zon achter het sil
houet van tjemarra's onder. Rechts kijk je over de 
stronkenvlaktc van klappertoppen, waarin de sa
wahs als vijv.ers liggen uitgezaagd, tot de glooi
ingen die in het Oosten de laatste uitlopers zijn 
van de bergen in het binnenland. Soms schuift 
als een schimmenspel de Moeriah zijn zes toppen 
achter dit land in de lucht. ·En elke morgen waast 
hier de zon uit de nevels op. 
Het is een foto, star, je kan er nooit iets in be
wegen. 
Alleen tegen de schemer slieren er blauw~e ve
gen overheen, waar rijst wordt gekookt of alang
alang wordt verbrand. 
Door de kijker kan je wel eens een vrouw Jien 
werken in de sawah, of e(gens loopt t;cn verloren 
man. Ook ontdek je wcl eens de punt van een 
dak. Maar de mensen van de inlichtingendienst 
moeten je vertellen, dat achter die klapperrand 
een dorp ligt en in die sawah-hoek een station 
en langs die toppen-kronkel de weg naar Mran
gen. Het lijkt een bosplan, dat verwaarloosd werd, 

door Jot Po/man 

, 

maar daaronder is het dichter bebouwd dan het 
\Vestland en nog meer bevolkt. Dit leven is ver
borgen, zelfs voor de jongens, die rondom· die 
rode daken. daar, 'n eind over hc't kanaal, dag 

r en nacht uit hun stellingen letten op elk bewe
gend blad en ieder schuifclgcluid. Daar ligt een 
van de vooruitgeschoven posten in n'ï,çmands
land. Rechts, naar het Zuiden, waar die tjemar
ra-rij over een glooiing loopt, en je onder die 
groc~e dakjes schutt~rsputten vermoeden kan, 
ligt nog een compagnie op wacht. De rest van het 
bataljon is hierboven op de heuvels van Oud
Tjandi in rust. Jawel. Ze kloppen zoveel wacht 
in onze hook van de stad, en lopen zo lang pa
trouille in en om het kantonnement, en worden 
zo vaak met andere troepen ingezet voor een 
zuiveringsactie in andere sectoren, dat ze blij zijn 
ab de rusttijd van een maand voorbij is en ze 
wt>er met "rust·, gelaten worden, beneden, in hun 
stellingen. 
Toch wonen wc hier "op stand". Zoals we dat in 
Duitsland deden, toen wc elke veertien dagen met 
de Amerikanen verhuisden en in onze nieuwe area 
een of ander landgoed betrokken, waarvan de 
zeer tegemoetkomende bewoners op hoffelijke, 
maar besli$te wijze door deo luitenant-adjudant 
waren geëvacueerd. Hier zijn het de statige Oud
f ndische woningen, die door de Europeanen al 
sedert jaren zijl! verlaten voor het moderne villa
dorp, dat op de heuvels in het Westen werd ge
bouwd. Ze hebben iets van een raadsgebouw met 
bun bal en galerijen, hun hoge kamers en gepleis
terde muren, hun balustrade en marmervloer. 
Die ruimte komt ons best van pas met alle bij
gebouwen. Als de klamboes uitgehangen zijn, is 
het een -dierentuin van kooien. Nee, over onze 
kwartieren kankeren we zeker niet. 
De jongens van 7 R.I. die op tweede Paasda{: 
tandden, liggen in de havenwijk. En die van 6 
R.I., al wonen ze dan in de ruime gebouwen, die 
van de Engelsen overgenomen zijn, leven toch 
ook "in de stad". Zelfs 13 R.l., dat dagelijks ge
niet van uitzicht over de mooiste heuveltoppen 
van het Zuiden, tot aan de Oengaran en de vul
kaoeorand, houdt door het militaire kamp, waar
in het werd ondergebracht, kazernesfeer. Als de 
zee, die nu een verre horizon achter ons leven 
legt, tot aan het grasveld spoelde en je dagelijks 
aUJ vuiligheid even van je af zou kunnen schud
den, ja, .... maar we ·-zijn uit. de droom van Ma
lakka in de dag van Java. 
En toch lokken de vulkanen hier ons meer dan 
de bergen van Malakka het ooit deden. En al 
"rusten" wc onder de waringin, we dromen van 
de kraton in Solo, daar, achter het bergenland, 
waar het leven verguld moet zijn als een wa-
jangspel. ' 

In Niemancfs1and 

Twaalf man in het veld. Dat wil zeggen: ond"r 
de bomen, tussen de struiken door, achter elkaar. 
Groene zoekers in een heelal van groen. Met wat 
beweging van schaduw en soms wat licht over 
een helm of een hand. Ze zijn met stof bcpóeierd. 
Ze zijn gevlekt met zweet. Nog een kwartier en 
ze komen thuis. Straks belt de commandant naar 
de inlichtingendienst: - Terug van patrouille, 
geen bijzonderheden. 

Zo gaat het al dagen lang. Ze kennen het ter
rein als de Biesbos of het Aachener Wald. Toch 

' lopen ze .niet op het pad, dat verleidelijk lang~ 
de bomen ligt. Ze sjouwen, groen in groen, door 
de verwildering. Nog een kwartier. Daar stopt d~ 
ser!?eant. Dekken. Wachten. Vinger aan de trek
ker. Wie komt daar langs hét pad? Gewapende 

• 

mannen, zwarte hemden, bruine uniformen. Eén 
bevel, één roffel uit de bren. Ze vallen als vod
den weg. Twee Jappen w.lfen er bij. Straks belt 
de commandant naar de inlichtingendienst: -
Vijandelijke patrouille verrast en neergelegd. 

Waakzaamheid is even natuurlUk geworden als 
een lach of een sigaret. En toch. . . . achter de 
waakzaamheid, die je zelf bezit, ligt de bestem
ming, die je niet grijpen kan. Na een actie door 
driehonderd man, acht kilometer diep, over vier 
versperde linie's heen, als circa zeventig pemoe
da 's zUn weggeschoten uit bomen en greppels zon
der dat wij ook maar één gewonde tellen, terwijl 
de troep terugmarcheert - zingend - naar het 
punt, waar de wagens wachten1 die de hele mor
gen over dit deel van de weg hebben heen-en
wecr gerold, springt een ontploffing van stof en 
staal en slingerende lichamen op: een jeep, een 
landmUn, zeven mannen · weggesmakt: de dokter 
mompelt tabeh en sterft, de luitenant-adju~ant, 
verscheurd, verliest zijn laatste bloed. 

Wie bepaalt de baan van een sniperschot? Gis
teren schoqt de kogel dwars door een schedel <'O 

stonden we vóór de avond om een graf. Van
daag gleed hij langs een voorhoofdsbeen door de 
huid en is een pleister groot genoeg. 
Fatalisme? Nee. Het gevaar is een feit, evenals 
de kali achter een bloeiende struik of de hut 
in een ba.nanentuin. 
Je ruikt het, zo als je tamarinde ruikt of scm-

. bodja, je ziet het zoals je de volle maan ziet 
doo'r het ajour van takken, je voelt het zoals je 
een vreemde hand in de jouwe voelt. 

Met eeQ scherpte, door den mens verloren 10 

eeuwen van ijzer en goud, maar door het dier in 
blad en beek behouden, beleef je het gevaar. En 
grijpt het je, dan wijk ic niet. Dan sla je, en je 
overwint, vóór zonsondergang of in de nacht 
waarvan niemand zeggen kan, welke zon daar 
rijzen zal. · 

Wordt ocruo/r,d 



Elke dag worden ze kleiner, de stapeltjes aan
vragen voor opname, die ·bij de Stichting Her
stellingsoorden binnenkomen. Elke. dag dus 
minder zieke oud-illegale wer¼urs m Neder
land? 
Neen~ helaas kan dat niet zo maar gezegd 
worden. 
NatuurlUk · ziin er niet meer zoveel patiënten 
als in ' 1945, kort na de bevrijding, toen tallo
zen verzwakt uit de kampen en gevangenissen 
terugkeerden. Dat blijkt wel uit de cijfers:. 
Van de beyrijding tot 1 Januari 1947 ontvmg 
de Stichtinjf Herstellingsoorden 1822 , aanvra
gen; daarvan kwamen slechts 25 in December 
van het vorige jaar binnen. 
Ondanks dat, b·leef één probleem bijzonder 
zwaar wegen: dat van de verpleging van 
t.b.-patiënten. Steeds waren d~arvoo~ bedden 
tekort, zowel in Nederland als m Zwitserland. 
Dat moest veranderen. 
Toen het bestuur van de Stichting Herstel
lingsoorden bespeurdé, dat het aantal aan~el
dingen van andere patiënten sterk terug liep, 

,werden belangrijke wijzigingen aangebracht: 
het rustoord "Kareol" ( ± 80 bedden) en het 
t.b.-Sanatorium "Duinhage" (± 20 bedden) 
verwisselden van bestemming. Na w~jziging in 
de inrichting, om het aan te passen aan de 
nieuwe bestemming, werd "Kareol" t.b.-sana
torim:n. Bovendien worden plannen gesmeed, 
om de capaciteit van dit tehuis aanzienlijk uit 
te breiden. · 
En nu verder: de overige patiënten en herstel
lenden zijn ondergebracht in "Sarepta" en 
.,Duinhage" en op het Loo. . 
Hun aantal vermindert. De aanmeldmgen Ter
minderen. Verminderen zodanig, dat het be
stuur van de Herstellingsoor~en zich moet af
vragen, hoelang de bestaande rusthuisc~paci
teit nog gehandhaafd moet wo_rden. Z1.1n. er 
inderdaad geen mensen meer .~nt onze knJ?~, 
die dooi hun verzet lichamel1Jk of geesteh.tk 
zo achterop geraakt zUn, dat ze verplee;ing 
nodig hebben. Of zijn ze er wel, maar hebben 
ze nog steeds de wêg naar de herstellingsoor-

. den niet gevonden? 
Die vraag dient beantwoord. En snel. Want als 
aanstonds de herstellingsoorden lege bedden 
zouden tellen, dan kost dat geld. 
Daarom is het ons aller taak om ons heen 
te kijken: en ieder, die wij ontmoeten, die door 
het verzet geleden heeft, naar een van de 
afdelingen van de Stichting 1940-1945 te 
brengen,. opdat daar vandaan de. opname ge
regeld kan worden. Laten we dit afspreken: 
ieder, die nog iemand weet, die geholpen moet 
worden, bericht dit nog deze week a~n een 
Stichtingsafdeling, met het verzoek dit ter
stond aan herste11ingsoorden door te geven. 
Dan hoeft geen tijd en ook geen geld verl~ren 
te Kaan. 

; 

In ons Kerstnummer schreven· wij onder "Echt 
gebeurd" over een medewerker van een ver
zetsblad die door de Stichting 1940-1945 ge
holpen 'werd. Natuurlijk . we~den ènkde aan- · 
duidingen, die direct op de persoon betrek
king hadden, ver,vangen. 'zo .schrev;en wij ook 
in de plaats van de jui~te n·aam van het be
trokken illegale blad : ,,Ons Volk". Ten on~ 
rechte, want dit blad bestond nog niet, in ~ 
tjjd, w~ari9 het verhaal speelde. 
~ niet "Ons Volk", toch "echt gebeurd'-'. 

(·. ANGST-
1
~ . , . . 

; ' .. , 

___ .Jie morgen sta~te ik wclg~d over straat. Je zou denken: dat ik de 
brave dochter was, die er op uit was om, gewapend met een bood-

• 

schappentas, haar luttele bonnen om te zetten in levensmiddelen. 
Als iemand in m'n tas keek, dan zou bij dat ook niet kunnen tegen
spreken. Inhoud: een ,pak.ie aardappelmed, een zakje bloem, wat soep
tabletten en wat dies meer zij. Ja, 't was toen Februari 1945, kort 
vóór de bevrijding. Er was toen n1et veel te krijgen op de bon, niet 
waarr . ' ' 
Zo liep daar dus de brave, onnozele dochter, met de nog onnozeler 
uitziende boodschappentas. 
Alzo tro~ ik ten strijde. , 
De grote, wereld was het toneel. De onnozele dochter was in werke
lijkheid een L.O.-medewerkster, , de onnozele boodschappentas, de 
bergplaats van honderden guldens, ettelijke persoonsb~ijzen, wat 
bonkaarten, kortom alles wat de doorsnee-onderduiker zo al nodig 
heeft in zijn dagelijks bestaan. 
't Was rustig in de lucht. 'k Voelde me bepaald op m'n gemak, niet
tegenstaande de "bezwarende" inhoud van de tas. 
Ik werkte die morgen in de vervelendste buurt. Echt 'n buurt van 
nieuwsgierige, kletserige vrouwen en ontevreden mannen. 
De bedragen waren niet groot, die wij den onderduiker verstrekten. 
Men moest zuinig zijn. . 
Maar 't gebod van de Regering had geklonken: ,,Staakt!" en al wie 
staakte, zou gesteund worden. 
En zo was het leger der onderduikers verdubbeld, maar denkt niet, dat 
het alleen principiële duikers waren. 
Het was gemakkelijk zo. In Duitsland was ' t rotzooi. Veel bombar
dementen, weinig eten. Omdat onze pliats. grensplaats was, kwamen 
de grensgangen allen 's avonds weer thuis. 
Wat was nu gemakkelijker dan's morgens niet te gaan, bij moeder de 
vrouw te blijvc-n en eens in de maand 't geld op te strijken? 
Ja, je deed niets, had een lui leven en kreeg geld op de ko?_P ~oe. 
Eens mopperde er een onderduiker tegen me: ,,Juffrouw, knJg ik nou 
niet méér? Ik kan nooit es wat zwart kopen. Dit is veel te weinig. Ik 
lust zo graag wat spek "bie de eerpels"." . 
Toen was ik z6 nijdig geworden, dat ik de briefjes bij elkaar pakte en 
met spoed verdween. 
Dat was in die buurt, waar ik de bewuste morgen liep. De buurt van 
huis-aan"huis onderduiker. De "kankerbuurt", zoals ik hem noemde. 
Gelukkig waren .er ook de uitzonderingen. Eén er van, het huisje, waar 
ik binnen stapte. 
Er was blijdschap in dat huisje. Het gezin was vermeerderd met een 
klein meisje met zwarte krulletjes .. 
De moeder lag ziels-gelukkig iri bed. 
Vader-onderduiker scharrelde wat rond in de keuken. De baker liep 
bedrijvig af en aan. _ 
De mensen waren mij sympathiek-. . 
Hi_j moest onderduiken wegens sabotage." Was niet één van 't soort in 
deze buurt. . 
Hier bleef ik altijd even praten en een kopje "troost" drinken . 
Zo ook die morgtn. De lang opgespaarde "echte" koffie en de eigen 
gebakken koek jes leken · mU een tè grote tractatie om af te slaan. Bo
vendien was daar nog de wieg met het zwarte popje! 
De moeder beloof de me, ..dat ik het even in m'n armen mocht houden. 
Af en toe wil ie wel weer eens "gewoon" zijn. Eens niet denken aan 
bonkaarten, P.B.'s en al die soesa. Je eens even yf'rbeelden, dat ie ge
woon op kraamvisite 'zit en nu geniet van de stralende moederogen en 
de zachtz~jden krulletjes van 't nieuwe leventje. Da~r zat ik dan. Ver
,l?'eten de angst, die altijd leeft, bewust 6f onbewust. 
Vergeten even mUn tas met "bezwarende" inhoud. 
Vergeten 't gevaar uit de lucht, het ,gevaar, dat loert aan alle kanten 
van W.A., S.D., K.K. . . 
Er was slechts de intieme, blijde sfeer van de kraamkamer, de hikken
de geluidjes uit de wieg, de ritselende, witte schort van de vroèd
vrouw. Het leek alsof er een zon in de kamer was, waar ik me in 
koesterde. 
Plotseling komt het kleine joggie van ·die mensen van straat bollen. 

.,,Vader, een overvalwagen·! Op de hoek van de MraJtt!" - De vader 
· gooit z'n gereedschap neer, vliegt naar boven. Daa:r was z'n schuil
plaats. :_ Het was alles zo plotseling, zo elJendig, dat ik als ver
lamd was. Ik vpelde me wit aftrekken. Radeloos was ik. Waarheel) 
met mUn tas? 
Het vrouwtje in -bed lag wit achterover in de kussens. ,.M'n man", . 
steunde ze, ,,m'n man". 
Waar was de zonnige, blijde sfeer van de kraamkamer.?! 
Twee radeloze mensen. 
Haastig pakte ik m'n tas en duwde de soeptabletten op zij. 
Het blijspel op 's werelds toneel was veranderd in een treu1pel. Het 
was niet meer de onnozele dochter met de onnozele, onschuldig uit
ziende boodschappentas. Het was de radeloze L.O.-medèwerkster met 
geld, veel geld, h6nderden guldens, bonkaarten, persoonsbewijzen. Het 
was niet meer 't afgeven van een bedrag hier en 't afleveren van een 
persoonsbewijs elders. 
Het werd dè strUd tegen het beest en de strijd om het leven. 
Ik propte alles achter m'n•mantel. Ik propte maar. Geld, kaarten, .be
wijzen. Alles. Het ging haast niet! Het moest!! Ik had één bede in 
m'n hart: ,,God help me! Maak me rustig! Red me!" 
De tas was nog niet leeg. Ik gespte---de ceintuur wat losser. De boel 
zakte wat. Nog meer er achter. Gelukkig, nu was alles weggèstopt. 
Ik knoo-i,te m'n mantel ~oog dicht. De tas zette ik naast me neu. 
Open. Inhoud: Aardappelmeel, bloem, soeptabletten. 
Dit alles gebeurde in enkele seconden. De baker zag toe. Ze zei niets. 
Ze begreep. Ze ging naar de wieg en pakte · het -kleine zwartkopje 
voorzichtig op, sloeg het een doek om en lei het toen . in m~n armen. 
·,,zo, nu heb je een kindje in je armen. Je hoeft nu "ni~t 6p te staan," 
zei ze zachl ,' · ·· · · · · , · 



Nee, ik hoefde niet óp te slaan. Dat had ook niet gekund. 
Trillend zat ik met het kindje in m'n armen en keerde mij naar de 
moeder. Deze lag nog steeds in-wit neer. De baker pakte een bak en 
een handdoek en ging haar wassen. Het was de tweede maal, die 
morgen. Wat hinderde dat? Zacht kalmerend sprak ze tot de vrouw: 
,,Houdt U maar kalm. Laat ze maar komen. Wij redden hèm wel." 
Toen werd opnieuw een toneelspel opgevoerd. maar het was. ea1..grim
mig, verbeten spel. Het ging om levens. Van den vader en_ van mij. 
Het gordijn ging omhoog. Wat de Duitsers zagen, toen zij in de deur-
opening stonden? _ ' 
Het was een liefelijk toneel. 
In 't bed de tere, bleke kraamvrouw, zorgvuldig verpleegd door de 
zorgzame baker. · Voor 't bed een jong meisje,. met in haar armen het 
kleine, donkerharige kindje. 
De baker. vroeg vertoornd: ,,Was gibt es?., 
,,Wo ist Iht Mann?" 
,,Aèh stille. Wissen · Sie ei noch nicht? Gestorbcn. In Dcutschland. 
Beim Bombardement" 
De mof gromde wat. Keek eens rond. Trok een kast open. 
Het kindje in mijn armen trilde. ,,Oh, Heer, mijn tas. · Help me. Heb 
ik er nu wel alles uitgedaan? Alles? Liet ik in het zijvakje niet een 
brief.je zitten?" 
Mijn tas - zij stond daar zo onnozel, zo gewoon met de boodschappen 
:!I' in. Maar als ze er nu eens inkeken, zo maar, zoals ze ook in die 
kast keken. Als er nu eens een bewijs was blijven zitten: Ik werd 
radeloos van angst. Ik zweette. Ik leerde kennen, · wat angst was. 
Angst, die het hele lichaam doortrekt. Angst, die in een paar · mo
menten je hele leven langs je heen doet flitsen. Je zorgeloze jeugd, 
je hele jonge meisjesleven. Ik zag mijn vader, moeder. Wat zouden 
ze zeggen, als het beriçht kwam, dat ik gepakt was? Dat 't éne 
briefje, tussen de voering, alles verraden had! Ik dacht aan Jan, die 
in een concentratiekamp zat in Duitsland. 

Als hij eens ~er kwam en ik er niet meer was? Als ze me eem gin
gen verhoren? 
,,0, God, zend vuur uit <le hemel en verteer ze.,. 
Angst, angst. 1 • 

Plots bewoog het kind.ie in mijn armen. 
Twee kijkertjes gingen even open. Even maar. 
Ik zag twee donkere oogjes. Dan weer dicht. 
Het was of het kleintje zei: ,,Wees niet bang." 
De moffen schopten tegen mijn tas. Keken even schichtig naar 't bed. 
Soms kunnen moffen niet tegen een wit vrouwengezicht, een klein 
kindje. Omdat ze laf zijn. Omdat ze soms herinnerd worden aan wat 
ze misschien thuis achter lieten. 
Ze _dropen af. Het spel was · gespeeld ... ·. en gewonnen. -· 
Buiten hoorden we de motor aanslaan. _ 
Als de baker niet 't kindje vlug gepakt had, zou ik het misschien heb
ben laten vallen. In het bed snikte de vrouw. 

. Het treurspel was toch weer veranderd in een blij-spel. 
Toen ik wegging, kon ik slechts stevig de hand drukken van *de 
baker. . 
Die morgen ging ik niet meer verder met mijn werk. 
Ik ging naar huis om bij te komen. 
Toen ik' thuis kwam en bij vader in de kamer zat en alles zo rustig 
was, vader met zijn lange pijp kalm 'aan het schrijven, toen werd het 
mij te veel en huilde ik of mijn hart zou breken. 
"Later vertel ik het U wel. Nu niet, vader," zei ik en ging naar 
boven.• · 
Ik had God in mijn nood om hulp geroepen. _Moest ik hem dan nu 
ook niet dankeri? 
Nog altijd, wanneer ik door de ,,kankerbuurt" kom en langs het hoek
huisje ga, bekruipt me een akelig gevoel. 
Voor het huis speelt soms een ,_ .zwarte krullebol van twee jaar. 
Zou haar moeder het haar wel eens verteld hebben? 

HILDE. 

' ~ ' 

er,1....al 

- ~ 

' i . 

EEH OORLOGSMONUMENT 

WORDT VERNIETIGD 

llltr en is overal hier te lande be-1, .. mité's tot oprichting van 
zig met het vormen van co

oorlogsmonumenten. En dat is goed. 
Maar weet men wel, dat mt;n er
gens bezig is, een bestaand oorlogs
monument af te breken? lk bedoel 
de "ontluistering" van hd voomta
lige concentratiekamp te Amersfoort, 
het bekende P.D.A.? 
Korte t~jd geleden heb , ik kunnen' 
vaststellen, dat men met echt-Neder
landse nonchalance b~1g is, het 
kamp te ontdoen 1{an 'Zijn meest ty
pische "concentratie-kamp"-kenmer
J..en. (Uiterlijke kenmerken natuur-
1:tjk). Van de aèht · wachttorent_jes zijn 
C'T vUf stuks gesneuveld~ de . beruchte 
Rosengarten _is yerèl-wenen, ged~elten 
van de versperring zijn vcrwijd,erd. 
En het overige zal wel voll{cn. . 
Tegenwoordig, is het kamp vc.rhlijf
plaats voor militairen; in vffhand 
hiermede kan ik mU indenken, . dat 
het doelmatigér . is hier en daar iets 
te verandeTen. Maar de wachttore,!s 
stonden geen mens in de weg. {Na de 
bevrijding tenminste nîetl) Hetzelfdt" 
geldt Toor de versperring en voor 
het grootste gedeelte . van de rozen
tuin. 
i Iet opruimen er van, -vind ik dan 
ook niet minder dan vandalisme. 
Het is echt iets voor een II\Îlitaire 
instantie, om zonder ·piëteit, zonder 
gevoel voor historis.che betekems, al
lerlei dingen "gründlich" te ver
w~ideren. 
Als ièts geëigend is als oor logsmo
nument te dienen, is het tQch wel 
het P.D.A. Misschien gaan sommi
gen van het standpunt uit, dat zulke 
herinneringen zo volledig mogelijk 
moeten worden uitgewist. 
Ik kaó mU dit indenken. Maar dit 
is toch niet het algemene '3tandpunt. 
Men "conserveert" slagvelden, loop
graven, men heeft een dodencel, de 
Hollandse Schouwburg te Amster
dam wordt hoogstwaarschijnlijk een 
gedenkteken, en, om verder terug te 
gfijpen, wij hebben · een Gevangen
poort, martelkamers, enz. 
Deze objecten heeft men doelbe
wust willen bewaren, als even zo
vele monumenten, om te doen ge
denken, om te waarschuwen, om 
waardering op te wekken, enz. Maar 
in het •onderhavige geval wordt, niet 
doelbewust, maar zonder nadenken, 
een groots en ontroerend monument, 
zijn karakter als monument ontno
men. En dit, terwijl de moeite en . 
de last, die b.v. onderdelen mi.;schi<"n 
konden veroorzaken, niet noemens
waard z~jn. Voor "hetzelfde gelJ" 
kon men er · militairen legeren, ' oefe
nen enz. 

Ik durf te 1tJedden, dat men <. ver 
twintig of dertig jaar de hele zaak 
weer met Pijnlijke nauwkeurigheid 
zal recons~rueren en weer zal 1>pbo11-
wen. En dat men zich zal verbazen 
en ergeren over een m~taliteit, die 
zulk vandalisme in 1946 rustig :zijn 1,. 
gang iet gaan. 

Dit artikeltje zal, naar ik hoop, er 
toe meewerken,. dat deze zaak onder 
de ogen van· bevoegde autoriteiten 
wordt gebracht. Liefst niet onder die 
van militaire autoriteiten! Wij heb-

.ben nog een departement · van o.a. 
kunsten, waar men zich ook bezig 
houdt met het instandhouden of 
scheppen van monumenten . 

. , WILLEM. ' 
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' V.Jtienden, · ..... 

Deze brief bedoelt een felle aanlûacht te zijn tegen al wal illegfial is geweest in de goede 
zirl van het woord. En tevens verzoek ik U." om deze brief o(J te nemen in "De Zwerver". 
lUat ;;ijn wij eigenlijk voor __ me11sen? .. .. . .. 
Hoe is het mogelijk, dat wy nu maar by de pakken blyven 11_eerz1tten? Laten wy alles maar 
over onze kant gaan, zonder iets te doen? Ons gehele laml IS corrupt en we doe11 mets. 
Een groot blok bureaucratie en we doen niets. 
Indië wordt verkwanseld en we doen niets. 
Onze Stoottroepen zitten achter f>rikkeldraad en we doen 11iels. 
Unze besten worden verdrongen en we doen niets. 
Coilaborateurs en onwiveren hebben de touwen in handen en we doe11 niets. 
Moet ik doorgaan? De Meikevers en September-artisten be1eiken wat, of alles. en. w# doen 
11iets. . 
Noern zelf maar o{J. Stuk voor stuk, illegaal voor illegaal kunnen we !zonderden feiten in onze 
eigen omgeving opnoemen. En we d-Oen niks, niks, niks. 
Slik het toch niet, allen, die hun leven v#f jaar hebben ingezet, en ontkomen zfjn, dat we 
allw met een ,,Jan Salie-geest" bevangen zfjn. Of is het wáár, dat de besten onder ons ge
vallen zijn en er maar een stelletje van de minder besten overge~leven zijn. __ En dat we m, 
de bende niet aan kunnen, en alleen maar denken aan de goeie, ouwe tyd. Als dat zo 
is, ruk dan maar in. Want zo hadden onze kameraden, die gevallen zijn, zeker NIET gedaan. 
U'c hebben er niets aan, of we al schrijven over de bende, die er heerst. We moeten er op 
springen. Jullie daar boven in de top, geef het sein, en we slaan met duizenden achter jullie. 
nog steeds met duizenden. 
Spring er boven of,, en roei dat zaakje, van corruptie, bureaucratie, landvC?'raad enz., enz. uit. 
Zo denk ik niet alleen, zo denken we allemaal, behalve in de top. Wat zeg Je, bang voor Com
munisme? Kletsfnaat, dat dachten we in de Duitse tijd ook niet. We suffen, zeg dat maar. Ik 
ben zelf Gereformeerd, maar ik noem dat woord communisme een Politiek sclzermwoordje. 
Als liet moet, kunnen we ook dat wel aan. Maar zo kan het niet langer. Er ofJ of er onder 
en laten we anders maar by de (Jakken neer g:áan zitten, ontneem 011-5 dan meteen de illusie 
maar, en keer de hele rommel de rug maar toe. En laat je dan maar rustig ondente boven 
scl1oppen. En laat dan onze besten fa N.O.!. maar achter prikkeldraad zetten. Als jullie liet 
niet veranderen, wordt liet een ongeorganiseerd verzet. Want bij ons zitten nog wel mensen 
met pit. Maar ze schijnen in de top niet meer te zillcn. Nu, ik eindig, en verwacht dit stuk 
hcr,l binnenkort in "De Zwerver". En wacht dan maar rustig commentaar af en je zult zien. 
dat er.overal bijval is en geef dan het sein: Val aan. 

Met vriendengroet. 
ROSSUMSE DIRK. 

____ ___; _______ --::----------· _) 

COMMENTAAR 

Goed zo! Lateo wc de dingen maar bij bun naam 
noemen. Deze brief is eeo hartekreet van een oud-ille
gaal werker, wien de dingen in ons lieve vaderland 
over het hoofd lopen, en hij gelooft, dat daar nog 
wel wat aan te doen is, als die suffende vadsige, 
knipmessende, pitloze top van de LO.-LKP.-Stichting 
maar verdwijnt. ,.We moeten er op springen!" ,.Zo 
denk ik niet alleen, zo denken we allemaal, behalve 
in de top". 
Voorwaar een taal, die zal spreken naar het hart van 
het verzetsjcruzalem. Wc zijn niet bang dat toe te ge
ven. Maar hoe de verhoudingen ook zouden liggen, 
niet de schrijver: en niet zijn bondgenoten dragen de 
verantwoordelijkheid voor de beslissing of de LO.
LKP.-Stichting al of niet moet springen, maar alleen 
het Beslllur van de LO.-LKP.-Stichting. 
En dan wil ik dit eens duidelijk zeggen. Dit bestuur 
heeft nooit zi.in ogen gesloten gehad voor al die pun
ten, die de schr{jver in ons volk laakt. Het is ook nooit 
bang geweest, dat het de z.g: be'nde niet zou aankun
nen, en heeft in het algemeen nooit door angst of 
twijfel zijn standpunt laten bepalen. 
Het Bestuur heeft evenmin gesuft. of achter de feiten 
en de compromissenmannen aangelopen. Het heeft van 
meetaf een standpunt ingenomen, en naar dat stand
punt gehandeld. Daardoor heeft het niet achter de fei
ten aangelopen, maar over de feiten heen willen zien. 
Dit standpunt was, dat het allerbelangrijkste probleem 
van de ex-illegaliteit was, de oud-illegale werker-zelf 
en de nagelaten betrekkingen. Dat betekent in 't kort, 
de consolidatie van de Stichting 1940-'45 en het bou
wen aan de aansluiting voor de oud-illegale werkers 
tussen de verzetstijd en het leven na de bevrijding. 
Dat laatste betrof zowel maatschappelijke ombouw 
en hulp, als geeslélijke vorming, in het verstaan van 
wat werkelijk vrijheid en democratie betekent. 
En nu is dit het merkwaardige, dat wij door de ont
wikkeling in ons land steeds duidelijker dé juistheid 
van dit standpunt zijn gaan inzien. 
Daardoor hebben wij ons standpunt verdiept en lang
zamerhand doelbewust de rug toegekeerd aan alles 
wat de goede afwikkeling van het prdbleem illegale 
werker zelf in de weg staat. 
Natuurlijk is er een zuiverings- en een berechtings
probleem en de correspondentie van ons bureau zou 
iedereen kunnen bewijzen, dat d~ LO.-LKP.-Sticbting 
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in dit opzicht niet stil gezeten heeft, maar wij hebben 
steeds voor ogen gchoude11. dat de ontsporing van één 
oud-illegalen werker veel belangrijker was, dan het 
aanblijven van 10 ongezuiverde burgemeesters, co die 
ontsporing wordt in de hand gewerkt, door de oud
illegale werkers in een actieve organisatie te blijven 
binden aan deze problemen van zuivering en berech
ting. 
Bovendien is al dit gepraat over acties en er bovenop 
springen, een gescherm met woorden. We hebben al
len een jaar lang de gelegenheid gehad om in ieder 
opzicht persoonlijk onze plicht te doen, b.v. via de 
gerechtelijke kanalen, en ik ben er zeker van, dat 
verreweg het grootste gedeelte van de oud-illegale 
werkers in dat opzicht in gebreke gebleven is. 
En dat was niet altijd onwil of luiheid, dat was dik
wijls onmacht. 
Men wist geen raad met het onrecht. Hoc zou 't ook 
anders kunnen. 
Eerlijke, actieve deskundigen, en die zijn er nog velen, 
hebben er geen raad mee geweten. Dan mag van de 
meeste oud-illegale werkers niet verwacht worden, dat 
ze uit de hopeloze verwarring kunnen komen. 
De vctzuchting v.an den schri,iver was te begrijpen. 
Zo menselijk als alle reacties, die er op dit punt ge
weest zijn. 
Maar hi,i is een mens, en is ook verantwoordelijk voor 
wat hij zegt. Hij moet, wat hij zegt voor zijn verant
woording kunnen nemen. Dat de top en de redactie 
verdwijnen moeten is op zichzelf geen bezwaar. Wjj 
hebben een plan. Is er een beter, dan moeten anderen 
onze plaats innemen. 
Maar de schrijver is alleen negatief of h~j spreekt 
in beelden. Wat bedoel je met springen, mijn waar
de? Wil je je realiseren, dat je daarvoor een doel en 
een plan moet hebben? En dat 't een verantwoordelijk 
plan moet zijn, d.w.z. werkelijk dienstbaar moet zijn 
voor ons vaderland? 
We heb'?en met een werkelijkheid te maken, met een 
oneindige samenhang van waarachtige en zondige toe
standen en motieven. Hiervoor is met "springen" geen 
oplossing te vinden. Slechts het eèrlijke onderzoek van 
tezelf en het nauwlettend naspeuren van je plicht in 
iedere situatie en het volgen daarvan kan baat bren
gen. En onze inzender weet, dat hij dit alles niet 
voor eigen rekening kan en mag doen. H. v. R. 

STICHTING ~940:.,45 
DISTRICT NOORD-BRABANT 

Het bestuur van de Stichting 1940-'4.i 
District Noord-Brabant kwam tot stand on
der de hoede van de GOlW en Landelijk 
Herstel. 
Voor dit bestuur was dispensatie ver
leend tot l Januari 1947, op welk tijdstip 
een nieuw, democratisch gekozen bestuur 
in functie moest treden. 
Op 14 December l 94G werd een vergaûe
ring belegd tusscrl een combinatie van Let 
oude en het nieuwe bestuur en op deze vei -
gadering werd overeengekomen, dat het 
nieuwe bestuur per l Januari 1947 zijn 
taak daadwerkelijk ter hand zou nemen. 
Op 18 Januari 1947 was de Stichting 1940-
'45, District Noord-Brabant, wederom in 
vergadering bi_jeen in het Paleis-Raadhuis 
in Tilburg. Op deze .vergadering hebben 
enkele coöptaties plaats gehad uit het oude 
bestuur en werden de functies van voor
zitter, secretaris vool"lopig verdeeld. Na 
coöptatie van nieuwe bestuursleden zal 
binnenkort worden overgegaan tot het kie
zen van een definitief bestu.ur. De defini
tieve keuze van functionarissen vindt plailts 
na volledige coöptatie en goedkeuring van 
het hoofdbéstuur. 

JOOP. 

Dezer dagen verscheen het eerste nummer 
van "Reveille'', veertiendaags tijdschrift 
voor de Neder!. Protestantse ,Jllilitairen, dat 
gratis in het leger hier te lande en in Indië 
verspreid z11I worden. 
"Reveille" komt in de plaats van "Het 
Wachtwoord", het orgaan, dat voor 10 Mei 
l 940 door de Raad van legerpredikanten 
ten b5:hoeve van de geeste!Uke verzorging 
der soldaten werd uitgegeven. Het blad 
staat onder Hoofdredactie van den Leger
predikant in Alg. Dienst, Kol. Ds. A. T. W. 
de Kluis. Hèt adres ii,: ,.Reveille", Kamer 
53, Gebouw 14, Kromhoutkazerne. Utrecht. 

Reunie Utrecht 
• en omgeving 

K.P.-ers, 
L.0.-ers en 
medewerkers ! 

De K.P. Utrecht orgaoiseen voor 
ZATERDAGAVOND 12 APRIL a.s. 
een grote reunie-avond. Het wordt 
geen avond met zware debatten. 
maar een gezellig samenzijn, 
Een voordacht, een stukje muziek. 
een verloting en een lange ..... . 
pauze om de aude kennismakingen 
te vernieuwen. 
De bijdrage in de kosten Is gesteld 
op f 1.50 per persoon. Voor man 
met vrouw of verloofde f 2.50. 
Stort Uw bijdrage zo spoedig mo. 
gelijk, doch uiterlijk v o o r 1 
Maart a.s. op giro.nr. 50197" 
t.n.v. B. Wllkens, Obrechtstraat 13, 
Utrecht, of per postwissel aan het
zelfde adres. 
Daar de K.P.-Utrecht van mening Is, 
dat ook de nagelaten betrekkingen 
In ons midden behoren te zijn, wor
den bun, op aanvraag bij het secre. 
larlaat: Obrechtstraat 13, Utrecht, 
gratis deelnemerskaarten toege
stuurd. 

K.P,.UTRECHT. 

.. 
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Freerk Datema 
(Leo) 

Lid der K.P. ,.Noord Drcntc" 

M et Leo is het gegaan, zoals met 
vele KP-ers: aan veel gevaren 
ontkomen en bij een straatc9,n

trole gearresteerd. Het was omtrent 
OudejaarsAag 1944, dat Leo op een 
vroege morgen in de buurl van Assen 
werd aangehouden. Alsof hij voelde, 
dat het met het tonen van papieren nooit 
goed zou aflopen, koos hij direct ûjn 
heil in de vlucht. 
Het zou hem steilig gelukt zijn te ont
komen, als niet een NSB-er, die alles 
gezien had, aan de Duitsers de richting 
had gewezen, welke Leo genomen had. 
(Na de oorlog is deze man vrijgesproken, 
daar, naar zijn zeggen, de Duitsers hem 
dwongen.) Tengevolge van deze aan
wijzing ontstond er een v~urgevecht tu~
sen de SD enerzUds en Leo anderzijds, 
waarbij Leo tenslotte gewond raakte. 
De Duitsers ontvingen versterking en 
overmeesterden hem. 
Ofschoon Leo dodelijk gewond was, be
handelden zij hem als een hond. Dit 
was hun staaltje van heldenmoed. 
De moffen, die niet wisten met wien 
zij te doen hadden, stelden allerlei po
gingen in het werk om hem aan het 
praten te krijgen._ doch deze mislukten 
geheel. 
Kort daarna is h.ij voor altijd van ons 
heengegaan. 
Als wij zo aan alles terugdenken, dan 
realiseren we pas. wat we toen in onzen 
vriend en wapenbroeder verloren heb
ben. En met ontroerin1r denken wij te
rug aan een zijner vele voordrachten, 
vol enthousiasme: .,Ik snak naar die 
dag .... " De dag, die hij niet mocht be
leven. Wij hebben Leo na de bevrijding 
herbegraven in zijn woonplaats te Mep
pel. 
Moge het zijn ouders tot een blijvende 
troost ûjn, dat hij, zoals zijn oprecht ver
langen was, den Hcerc getrouw gediend 
beeft. Het leven van Leo was io Chris
tus, en dus was zijn sterven gewin. Wij 
geloven, dat z~jn wens in vervulling is 
gegaan, welke hij in het lied: ,,Ik ben 
een zeiler", het lied, waarvan bij zoveel 
hield, zo treffend naar voren kon bren
Ken: 
,.En doe mij, stil verrukt, Uw haven bin-
nengaan!" 

KEES. 

RECTIFICATIE. 
1 o ons 'blad van de vorige week. is e.e.o ernstige 
'out geslopen. De foto's boven het "In Mcmod 
am" ''"" P. A. P. cle Bruyn (Alpbons) en K. 
R. Vrrschuur zijn verwis,eld. De:e fout vond 
plaots bij de opmaak vo.n de krant ter zetterij. 

REDACTIE 

~nJmrmnriam 

' I 

Joba~nes Penseel en Marinus Penseel 
ARNHEM 

De beide zoons van de "Ouwe" en "Tante Garda' ' van 
het Velperpleio te Arnhem, leden van de LKP. en BS. van 
Arnhem, stierven onder de ogen van hun vader op resp. 
13 en 20 Maart 1945 in het concentratiekamp Wöblin, op 
22- en 26-jarige leeftijd. 
Zij hebben in de bezettingstijd steeds met hun vader samen
gewerkt, fel verontwaardigd over het onrecht, dat de bezet
ters aanrichtten. Alhoewel zelf ondergedoken, hebben zij met 
de bekende hulpmiddelen nog vele andere onderduikers ge
holpen. 
Johannes (.,John"), die in de mobilisatie J939-J940 onder
officier-instructeur was bij het 8e Regiment Infanterie, heeft 
ook in de bczcttings jaren zijn bezielende leiding ontplooid 
door het vormen van een militair groepje jongelui, waar
van ook zijn jongere broer Marinus (,.Martin") deel uit
maakte. Op geregelde tijden werd er geoefend en hij ver
stopte zelfs een paar van zijn jongeps in een hol op de Ve
luwe, op geringe afstand benoorden het vliegveld Deelen. 
Ze hebben in die tijd veel belangrijke gegevens verzameld, 
waarin vooral Marinus een voornaam aandeel had en die 
later voor de LKP van Arnhem van veel nut bleken te zijn. 
Toen dan ook in 1944 tot belangrijker acties kon worden 
overgegaan, hebben de gebroeders Penseel zich geducht ge
weerd. Zij hebben hiertoe door het uitzonderlijke lot, het
welk de stad Arnhem trof, volop gelegenheid gehad. John 
consigneerde zijn jongens tijdig op het Velperplein, alwaar 
hij ook de wapens van de LKP onder zijn hoede nam. 
Bij het vele werk, dat voor en tijdens de voor Arnhem cri
tiè1ce dagen moest worden gedaan op het gebied van spion
nage, opblazingen en vooral het onderhouden van het con
tact met de Engelsen in Arnhem en Oosterbeek, hebben John 
en Martin een niet genoeg te prijzen rol gespeeld. 
Na de mislukte slag om Arnhem werd hulp verleend aan 
ondergedoken en gevluchte Engelse parachulisten. Het ge
zin Penseel heeft zich niet laten evacueren. Vader en zoons 
zijn op hun post gebleven tot hun arrestatie op 4 Januari 
tl}45. Zij "werkten" uit hoofde van hun technische kennis 
op het gebied van de stroomvoorziening voor het in het ver
laten Arnhem zetelende Duitse commando. Hierbij hebben 
de gebroeders Penseel in overleg met hun Vader verbluf
fende staaltjes van sabotage verricht, waarbij zij tevens ge
gevens over de Duitse stellingen in Arnhem konden verza
melen. Ook bij het in eerste instantie in veiligheid brengen 
van het op het kantoor van de Nederlandse Bank te Arnl. 
hem aanwezige goud, zijn zij behulpzaam geweest. 
Doordat de Duitsers een dagboek van een medewerker von
den, werd hun spel doorzien en volgde hun arrestatie bij 
verrassing. 
Eerst werden zij gebracht naar de beruchte Kruisberg in Doe
tinchem, waar martelende verhoren hun gezondheid zwaar 
schokten en vandaar naar Neuengamme en toen naar Wö
blin als einde. 
Onze Koningin heeft op 17 September j.l. bij Haar bezoek 
ter gelegenheid van de herdenking van de luchtlanding bij 
Arnhem tegen de "Ouwe" Penseel gezegd: .,Ik zal Uw jon
gens nooit vergeten". 
Wij ook niet! 

A.D. 

I 

Luit Kremer 
(Hans) 

Lid der KP "Noord Drcnte". 

H et was wel een erg tragische vergis
sing van zijn .ouders, zijn verloofde 
en van ons, zijn vrienden, dat we na 

Hans' verdwijning, maandenlang de hoop 
koesterden, hem na de bevrijding terug te 
zien. 
Het was alles ook zo merkwaardig in zijn 
werk gegaan. . . . Toen hij aangèboudeo 
werd door de Duitsers, die n1et wisten, 
wien ze vóór hadden, maakte Hans een 
dankbaar i:-cbruik van deze onwetendheid. 
Kort daarna werd hij echter opnieuw ge
arresteerd, maar nu verraden en aangege
ven door een welwillenden landwachter, 
een vroegeren dorpsgenoot. (Deze verklaar: 
de na de oorlog, dit met een goede bedoe
ling gedaan te hebben!) 
Aanvankelijk hielden wij het bericht van 
Hans' arrestatie voor een gerucht, daar w~i 
alleen afwisten van zijn eerste _aanhouding 
met g-oede anoop. Toen wîj de ware toe
dracht hoorden, waren een paar kostbare 
dagen reeds verstreken. Een onderzoek 
wees uit. dat h(j gevangen zat in 't be
ruchte Scholtenshuis te Groningen, maar 
dadelijk daarop kwam het bericht, dat hij 
naar Duitsland was gebracht. Dit verwekte 
bij ons de wonderlijkste gissingen en we 
veronderstelden, dat Hans misschien zijn 
weg wel zou vinden en wc baden, dat God 
hem daartoe de gelegenheid en de kracht 
zou schenken. 
We werkten door .... en na de bevrijding 
kwam er, zoals bU velen, om eeo geliefde 
in gevangenschap, ook spanning <:11 Hans. 
Hij zou zo maar voor ie kunnen staan, 
nietwaar? Wat zouden we, elkaar veel te 
vertellen hebben .... ! 
Het was na enige weken, dat de Vader van 
Hans, de Heer Kremer, op doorreis hoor
de, hoe begin September 1944 een door 
de SD vermoorde jongeman door de Ne
derlandse politie ten noorden van de stad 
Groningen uit het Starkcnborgkanaal was 
gehaald en ter plaatse begraven. De Heer 
Kremer kreeg plots een vreemde drang in 
zich, om nadere bijzonderheden over dit 
geval te vragen. Wat hem daar door de 
politie getoond werd, deed hem duizelen .. 
de foto van Hans' verloofde! De kleding, 
die hem daarna getoond werd, nam alle 
twijfel weg. De geheimzinnige sluier, wel
ke over de verdwijning van Hans had ge
hangen, werd nu weggenomen; hij werd 
vlak na zijn arrestatie, toen er niets uit 
hem was te krijgen, stiekum op een don
kere avond vermoord, terwijl het bericht 
de wereld ingczónden werd, dat hij naar 
Duitsland was getransporteerd. In zijn 

- woonplaats, Een, gemeente Norg, hebben 
wij hem herbegraven. 
Hans, je ijjden is, ofschoon kort, hevig ge
weest. Het geloof, dat je in "het Vader
huis met de vele woningen" bent, waarvan 
je vrijmoedig sprak, moge je dierbaren een 
blijvende troost schenken. 

Gij toch, Gij aijt hun roem, de kracht van 
· hunne kracht. 

Uw vrije gunst alleen wordt d'ere toe
gebracht, 

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen 
d'eerkroon dragen, 

Door U, door U alleen, om 't eeuwig 
welbehagen. 

KEES. 

i 

• 
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NIBUW SBCRBTARJAAT. 

Met h1ga11g V8J1 bedtn u het eecntar!aat gewf/zlgd. Dit la 
nu gevestigd u Gcoolngeo, bij Jan Wlelloga, Taco Mu
dagstraat 6. Alle correaponde11tle naar dit adres te richten, 
dua ook adreavera11dcrlnge11 en•· Me11 ve.uulme Dlet om post
zegel voot antwoord In te 1lulttn. 
Coplt voor due rubrltk moet echter gezondtn wordtn naar 
M. H. Dtutz, Rottekade 127, Bergachcnhoelr., 
Door den regeling Is het mogelijk. dat onze rubriek om de 
1't dagtn blf/(t vuscl,Jjoea, 

ONDANKS TB,tEURSTBLLING, DOORGAAN .... . . 

VOLHOUDEN! 

(C.C.) Br wat me gevraagd een artikel bij de Jaarwlssellog 
tt acbrijvea, Ik moet het eerlijk belt"nnen, het wilde mt niet 
Julr.lr.eo, De omstandlghedea waren er 11aar: mf/11 trouwe 
S. M. l., de "laage Dirk" vudwten naar de 2e Dlv: de 
SergL "Bouke" naar Driebergen. Van de oude garde rut 
me nu nog té<l. Op die ogeoblilleo ~gl11 Ik me oud en 
etl1taam te geYOtltD, Wa11t Wt ware11 trg Op tlkaat IDgt• 
1teld. D,aarbij komt oog als ttn :eer bela11grljke (actor, 
dat bet wèrk olet wilde vlotten. Wat vaodaag wordt op
geh04J\lld, vlllt morgci, weu lnctJJ., de troep vcnolppcrl en 
men . .bet!t het gevotl tegen w1Ddmole11s te vechteo. ala men 
trachtel! wil er oog Iets van terecht te breogeo, 
ledtre dag ulr.t het moreel van de troep en ultelndelijlr. 
voel je Je zeil ro lamgulagen, dat Je niet meer In ataat 
beot het op te heUen, Ik schaam me vaak voor mijn troep, 
wat moet Ik ou weer tegen ie 1egge111 "Zesweeks oe!en
tchema. hard aanpakken Jongens, Iedere minuut goed bt• 
etedeo", Ze beginnen weer, vol moed, maat dan weer na 
enkele dagen, corvct. reorganisatie, versolppe.rlng enz. 
Weer beginnen en nog weer beginnen, maar uiteindelijk 
gelovto ze niemand mttr, En dan er weer tegeo vechten en 
ze tocb' overtuigen van de ooodzalr.elijkhetd van buo werk. 
want dat moet ee11 Ntderlands aoldaat voelen. maar In 
Jeitlf vreet de twijfel en moet fe uisteo oaar de zin vaD 
dit allu. als al je wttlr. gedoemd acbijnt te moeten misluk• 
kto, maar tocb, dan denk Ik weer aan de Jaren van 
tlle11d<e e11 Jammer, die we doorworsteld hebben, en zie Ik 
weer voor me de gestalten van ben, die vieleo. Deo zie 
Je de rechte weg weer duidelijk •oor Je. 
Ooorvechtt11. buo vertrouwen niet besch.amen, hu11 1deale11 
verder dragea en niet meedoen aan die algebtlt aftakeling, 
ODJ1 Vadulaod was bun Vaderland. ooze strijd was buo 
1trijd en du moeten wij God blddeo o( Hij o~s kra,ht wil 
gc•en en oDa waardig wll acbteo bun banier verder te mogtn 
drage11. Waar we ook suian ID de maatschappij. het zdl 
erg iwaar zijn en veel teleuntelllng zulltn we 011derv1ndeo. 
m-.r bet moet ...... 
Met dit gebed til deze wil In o,,a mogen wc hopen door 
ou wtrk een lûtlo ateeotje voor teil wcrkolijk "Hu,ljzend 
Neduland" te ku11A<A bljdrag-. 

OS RBUNlB OP 22 PBBR. GAAT DOOR.. 

Gebleken i.•dat aommlgen nog niet kunoen zeggen of zij 
deze dag ku'ánen Yrij maken en hebbeo om dit reden geen 
geld o( bonDen gezonden, Daarom deleo we hier nog eveo 
mee, dat zij. die de tt011le wllleo bljwo11en eo zich nog niet 
b"bbt11 opgegeven. maar 1111 paa weten, dat zij Inderdaad 
lr.uooea. komen, natuuclijk oolr. welkom zijn, Die f 3.50 lr.an 
dan ter plHtlt wel wordt11 vold11n. Omttent de bonoeo 
heerst bij enkelen een mlsverata11d. U!tdrukktlijlr. zeggen wc 
daarom nogmaals. dnt het niet vupllcht Is om bonntn U 
:eodeo, Wij behbell alleen gevraagd. of zij die Iets kunnt11 
missen. bltrYan Iets wtlleo afstaan. E!.t fs 011 eenmi,al bottr, 
tulku, eoz, nodig voor de maaltijd en voor het aaokope11 
vaa gebak e.d. Om dit redenen behoeft dus geen mens weg 
u blijvt11. Zij, die eveotuti'l nog bonnen te missen btbbeo, 
ku1111eo dete desnood1 ook oog op de re0aie iolevezen, al 
dient geiegd, dat we et met het brood reeds royaal zijn. 
Boter en aulker wel veel, maar oog niet genoeg. Hetzelfde 
l.a het geval met vleee eo keu. Maar we geloven wel dat. 
ala het 22 Pebr. Is •. er va11 alles voldoende zal zijn. Vooral 
van aommlge plattelaodera - deze lieden hebben 1111 een• 
mul een streepje v00< bq de ,udellngen In dugclij lr.e ge
-vallen - z.lJ• goede gl(ten bl1111engekomeo. 
Op het plattelaad adalJnt mtn toch nogal makkelijk met de 
bonoea te :lja, Zo kwam e.r: uit 2e 8dolrmood een eothou• 
olatte brld. met o.a. de mededel!og1 "En hierbij w.it bon• 
0<11, o,a. ook voor een pond suiker.'' Ons bleek echter. 
dat bedoelde bon een...... zeepboo was. Wij bebbeo ge
probeerd er suiker op te krijgtn. maar dit •chijnt echter 
all~.., l11 2e 8xplolrmond laet geval te· z.ijo, De bon Is re
tour geioaden. dus laopeolijk zier. w,, Iemand met eeo zak 
suiku aMkomen, 
Het Is a.let mogelijk om precies te zeggen, hoe de dag 
doorgebracht zal woeden, Het la 1111, tuwijl w" due r<gela 
achrijveo 7 Pebc, en op 12 Pcbr, beeft de reünlecommlule 
blerovu eeo beepreklog, Dan Is dit oummer reeds ter perse 
en dus te laat om daarover nog letl U kunnen publiceren. 
Maar ledu btgr~pt natu1ttlij~ dat het de btdoellog Is de 
dag zo 9ezelllg mogelyk: met elkaar door te brengc,o tn 
we hopeA dall ook, dat led« daar het iijoe o( bare toe 
bijdraagt. Wellicht zijn er, die Iets ten tonele weten tr 
voezen. Het moet een aoort boot programma worden, du, 
...... allc,a het beate beentje voor. 
De zaal van co(t Arenda. gelegen aan de Hoofdweg bij 
de Vosbergerwcg, la vanaf 12 uur opeo, Om Il uur volgt 
de oWcll!Je opealag vaa de reOole. leder, die komt. tekent 
een presentielijst en oot,rangt dan bonnen voor het gebruik 
van coowmptiea. W aarochljnlijk wordt bij goed weer eeo 
wandeling naa.r het kamp gemaakt. Afmars half twee. 
Bij slecht weer blijven we natuurlijk in de %Hl tD :uilen 
... 0111 dau ook wel vermaken. 
Zo mogelijk wordt ook een tombola gehouden. Hiervoor 
zljo vaozeU.aprek.tod prijzen nodig, EDlge vrgwiltlge toe, 
zegglogtn btbbeo we al. Op de:e plutl wekken we 
echter nog leder op, dit 'maar even Iets te mis•eo bttft. 
voor dit doel ar te ataan, Van het kleln~te tot het grootste 
ges~ht11lr. Is welkom. alleen· zal het moeilijk zijn om grote 
voorwerpen. mtt naar Patecswolde te ajouwe:n. Maar wc 
twij!elC11 u niet aan of de wlnoaare zijn v~t genegen eeo 
cveotuele acbemerlamp. radiotoestel. salonameublemto~ enz. 
bij de scheokera te komen wegbalea. Maar zo'• vaart zal het 
slet lopeo. 1,et til 'tu1 altijd alet In het grote, Kleine pak-

• 

JKAN 
INUCliTINGEN VERSCJ!AFFEN? 
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800 C. J. v. Diemen, amanuensis van de Rijks Ho
gere Burgerschool te Gorinchem, /JO Oct. '44 
door de Duitsers weggevoerd naar Neuen
gamme. Ongeveer Juni 1945 via Roode Kruis 
bericht ontvangen, dat hij op 6 Mei 1945 in 
Sandborstel is bevrijd. Hij was toen in Engels 
hospitaal. Nadien niets meer vernomen. 

801 Arnoldus Maria "'.Michels, 
geboren 8 Dec. 1907 ·te l' 

Nederasselt, sergeant tele-1--... · grafist der Ned. Kon. Ma- .. 
rine. gp, 1 ~~pt. 1~41 ,\>, 
werd h1J, m ZIJD wonmg t 
aan de van Speykstraat ·· •-, 
84 Il, te Amsterdam, door 
de Gestapo gearr. en over- :,· 
gebracht naar de Wetc- • 
ringschans, vanwaar hij op 
2 Sept. 1941 werd over
gebracht naar de Straf
gevangenis te Schevenin-
gen. In Maart 1942 vermoedelijk via Amers
fo~rt overgebracht naar Maastricht. Volgens 
vn1gekomen medegevangenen, is hij met meer
dere gevangenen op 9 Mei 1942 op trans
port gcstel1 met onbekende bestemming, 
waarna nooit meer iets van hem werd verno
men. Volgens Duitse berichtgeving zou hij 
op 11. Mei !942 gefusilleerd zUn. Van ge
repatrieerden werd vernomen, dat een Jood
se dame in Juni 1945 in de trein van Am
sterdam naar Alkmaar vertelde, dat zij met 
hem in Bergen-Belsen gevangen had gezeten, 
Toen zij het kamp verliet, leefde hij nog, vol
gens haar. 

802 Lubbe Bo~em, geb. 1 Sept. 1898, op 12 De
cember 1944 op zijn boerderij te Laaghaler
veen (Gem. Beilen) gearr. en op transport 
gesteld uit Assen naar Willemshafen op 16 
Jan. 1945. Volgens geruchten is deze ploeg 
op 4 Maart vrijg«geven en alweer volgens ge
ruchten is hi,i op 10 Mei 1945 te Neuengam
me overleden. 

803 Arie Huibcrt Klop, gebo
ren 1 Dec. 1924 te Go
rinchem. adres: · Mclkstr. 
24 te Gorinchem, gearr .. 
te Gorinchem omstreeks t. 
October I 944, laatste be- , 
richt ontvangen in Mei K· 
1945 uit Sandborstel (D.) . .• 

ketjes klUUlen ,oms ook audlge nrruslngen te voorsch!Jn 
brtogtn. 
Van ttn van onze oud-soldaten, no kruldenltr, kregeo we__ 
bulcbt, dat bij 100 eieren, enige fleuen wijn. rf/stll ( boe 
butaat het) tegen Inkoopsprijs beschikbaar stelde. Mogen 
we hem ten voorbeeld stellen aan onze andere lr.rentenwe-
9ers, suikerbakkers, slagus, ltol!ltbraodeu eoz,, eoz. 7 
Kom vrleode11, werkt allen mee ook dit ded van het pro
gramma te doeo slageo. Het 11 niet nodig te a<hrijven wat 
ge beschikbaar hebt, breng maar mee naar Paterswolde, 
we weten er wel raad mee. 
Voor beo, die pas later in de middag lr.onnen komen de, 
len wc nog mu, dat de gezame11lijke broodmaalttjd plaats 

ADV E R TE N TIES 

-------------------(f<m&ilie-atlvnuntie, fnis f 0.10 per m.m.) 

Met grote bli,idschap ieven wij k~.i, van de geboorte 
van onze Dochter 

GRIETJE HENDRIKA. 
Bolsward, 26 Jan. 1947. 
Nwe. Turfkade 53. 

L. BLAAUW 
J. BLAAUW-SIDERIUS. 

In ons blad van 25-1-'47, No. 4, komt een verlovings
advertentie voor van Mej. L. de Haan en den Heer M. 
Léom (Nico). 
Deze adv. is - als grap bedoeld - ten onrechte aan 
de adm. van "De Zwerver" opgegeven, waarvan wij 
uiteraard, tot onze spijt, niet op de hoogte waren. 
Mej. dè Haan en de Heer Léons verzoeken ons, de on
juistheid van deze adv. alsnog onder de aandacht van 
onze lezers te brengen. 

( P11rsoneel gevraagd en aangeboun pr. f 0.10 fl. m.m.) 

Vrouw van Stoottroeper in Indië zoekt voor enkele 
maanden huishoudelijk werk, in een prettige omge
ving, met kinderen. Liefst dicht bij Rotti;rdam. 
Brieven onder No. 153 Bureau van dit blad. 
Jongeman• 26 jaar, momenteëlals- Ma-re_c_h_a_u_s-see 
werkzaam, zag zich gaarne geplaatst als cipier bij ge
vangenis. 
Brieven onder No. 15.J Bureau van dit Blad. 

(Ruil- en Zakenaàvert1111ti11,. Prijs f 0.45 fJtJT m.m.) 

Gemeubileerde zit- en/of slaapkamer in A'dam (C.) 
of (Z.) gevraagd, met keuken of voll. pension voor 
2 oud-illeg. werksters. • 
Brieven aan Q:ej. H. M. Gorter, p/a. L.0.-L.K.P. 
Stichting, Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam C. 

INLICHTINGEN 
,,Het Hoofd van de Politieke Recherche te Haarlem, 
verzoekt inlichtingen, eventueel via tel. no. 21481, om
trent: 

Samme Cornelis Kraan, 
geboren te Leeuwarden op 22 Nov. 1908, 

die tijdens de vijandelijke bezetting van ons land 
woonde te Leiden en Haarlem. 
Hij was lid van de N.S.N.A.P., groep Majoor Kruyt 
en wierf leden voor de Waffen S.S. In 1942 trad hij 
zelf tot de S.S. toe. 
Als distributie-ambtenaar heeft hij voorts te Leiden 
in de jaren 1940-1941 van diverse personen gelden 
gevorderd of aangenomen voor door hem verrichte 
dien.sten. 
Hij gaf zich uit voor jurist en heeft op vele manieren 
getracht zîch wederrechtelijk te bevoordelen. De ge
dupeerden waren meestal vrouwen." 

Het Hoofd van de P.R.A., Lange Voorbout 18 te 
's-Gravenhage, verzoekt inlichtingen omtrent W. H. 
C. ten Hoonte, gewoond hebbende te 's-Gravenhagc, 
Obrechtstraat 276 en /. C. van de Burcli, gewoond 
hebbende te 's-Gravenhage, Pletterijkade (8. Beiden 
zijn werkzaam geweest voor de S.D., en werkten in 

_diverse plaatsen in Nederland. Laatstgenoemde werk
te onder de naam "Ederveen". 

vindt om 17 uur. Daarna nog geiellig 1amenzlJD tot 20 uur. 
Tenslotte nog Iets voor ben, die van ver weg lr.omeo en l,am 
woonplaats die avond niet meer kunneo bereiken. Wc zijn 
buig hJervoor 1laapplaatseo te vloden lo Groningen. ZIJ 
moeten dit echter nu nog melden als zij hiervan gd>rulk 
wenaeo te maken. Wij doen daD verdec ook etn beroep op 
onze leden In Gronlnge11 en omgeving. dit een alaapplaalll 
over hebben. dit op te geven, Et,, e11 ander dient opgege
ven te wordeo bij Jan Wielloga. Taco Mudagstraat 6 k 
Groolngeo, 

Tot ;ïeos dua op 22 Pebruarl k Paten-w'!Jde. / 

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

.. 

Naam, 
Adres: 
Plaats: 
Provincie: 

Ingang abonnements: 
Abonnementsgeld wordt .per giro/postwissel/of bil aanbieding van een post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP·Stichtlng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Nieawe abonaemeotea kuont11 op ellr.e willekeurige datum Ingaan: voor :over de nuanu,u. voon•dlg djn. * 
mN tenperkeade kracht. doch alleen aan het eind van ee11 kalendcrkwutaal vel'Yállee.. 
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~ WELKOM MARIJKE, JONG ORANJEKIND ~ 

De spanning is gebroken. Hedenmorgen, 18 
Februari, kwam het heugelijke nieuws door. 
Wij verheugen ons met het Prinselijk Ouder

paar, met onze geëerbiedigde Vorstin, met heel ons 
volk van Nederland. 
De kranten hadden er de laatste dagen de span
ning wel ingebracht. Wc leefden mee met Baarn 
en Soestdijk. 
Men mag soms de indruk hebben gehad, wanneer 
men het journalisten-nieuws las, dat de nieuws
gicrighrid meer aan het woord was, dan echt ge
past nationaal meeleven. Die indruk is toch niet 
juist. 
Wij, Hollanders, zijn wel eens geneigd om 
onze diepere gevo~ens te verbergen achter 
een schijnbaar oppervlakkige houding. Maar 
in <le grond der zaak is het 1.0: Ons Ko
ninklijk Huis, het Prinselijk Gezin daarbij 
inbegrepen, leeft diep in ons hart. 
De geboorte van deze Prinses verheugt niet 
alleen de Ouders en Grootouders, neen, zij 
raakt ons allen. 
Wij hebben in deze geboorte van <len Here 
iets ontvangen. Want Oranje en Nederland 
zijn één. 
Na zoveel eeuwen kunnen wij, mensen van 
c•i: twin•i~stc_,.,.uw, Nederlëu1._d ni"t Mnder 
Oranje dtnken. en omgekeerd, Or~nje niet 
zonder Nederland. 
Die eenheid ligt historisch verankerd. 

Het ligt dan ook voor de hand, dat onze: 
gedachten bij deze geboorte uit~aan naar 
die rijke landshistorie, w~arin Oranje ons 
gediend heeft en met de inzet van goed 
en hlocd voor de lage landen aan de zee 
heeft gestreden. 
En dah denken wij eerst aan de jaren van 
Prins Willem de Eerste, den Vader des Va
derlands. 
Wat is dat toch geweest, dat hij, zoon uit 
een eeuwenoud adellijk geslacht, zich z6 
om ons heeft ingezet? 
Wat was dat toch, dat hij de geweldige 
Spaanse macht durfde wederstreven en het 
tegen Philips II voor ons heeft opgenomen? 
Was qat de lust en het begeren van een 
jongen prins, die zich een Koninkrijk zag, 
en die lust had om zich te laten gelden op 
het schaakbord der grote internationale 
politiek? 
Wc weten het beter! Hij, wiens ogen door 
Gods !('enadc waren opengegaan voor het 
beginsel van de vrijheid van geweten 
en geloof, heeft het als zijn roeping gezien 
om voor die beginselen lijf ende goed te wagen. 
En toen 10 Juli 1584 het moordend lood zijn le
ven nam, riep hij stervende: .,Here God, wees 
mijn ziel genadig, ik ben zeer gekwetst. Here 
God, wees mijn ziel en dit arme volk genadig". 
Toen hij stierf waren de kansen des volks hache
lijk, meer dan ooit. Op Engeland konden we niet 
rekenen, de Engelse vorstin was tè voorzichtig. 
In Frankrijk was de koning gebonden aan de 
macht van Ligue, en Spanje was machtiger dan 
ooit. 
Was dan in 1584 de val der Verenigde Neder
landen nabij? 
Neen! 
Prins Willem de Eerste had een verbond gesloten 
met God, .en de uitroep van den stervende was 
de vernieuwde aanbeveling van het arme volk in 
de ontfermingen van dezen onverwinbaren Bond
genoot geweest. 

Ik denk ook aan dien anderen Oranjevorst, Stad-

houder Koning Prins Willem de Derde. 
In zijn jeugd verdrukt en achteruitgezet door de 
toenmaals machtige partij der De Witten, komt 
hij tot het dragen van 's lands lasten in één van 
de don':erste uren van onze historie. 
De brillante Zonne-Koning, Lodewijk XIV, heeft 
zich opgemaakt om ons land te brengen onder 
zijn scepter. 
Legers of verdedigingen zijn er schier niet. Alles 
is verwaarloosd. Toch aarzelt Prins Willem ,Ie 
Derde geen ogenblik. Met een rotsvast geloof en 
groot veldheerstalent weet hij zijn volk in het 
rampjaar te redden .... 

s 

vemberstormen gaat hij 10 November van dat
zelf de jaar weer scheep. 
Vlas dit veroveringszucht? 
Ging het er om het altoos machtige Albion nu 
eens lclein te krijgen? 
~een sprake van. De Prins zegt zelf: ,,Eerbiedi
gmg van rechten van kerk, volk en Parlement". 
Zie, hier is Oranje. De defensor fideï. 
Hij moest zijn eigen schoonvader van de troon 
verjagen. 
~ro~n van Prinstcrer zegt hiervan: .,Revolutie, 
die 10 het verdedigen en bevestigen van histori
sche rechten en nationale vrijheden be,tond". 

Aldus had Willem de Derde in wl!inige 
weken een beslissende verandering in de 
verhouding der Europese staten en herstel 
van het door Frankrijk verbroken even
wicht, bewerkt. 
Met een stoutheid in het ontwerp als die 
van Richelieu, met een behendigheid in de 
ten uitvoerlegging, als die van Masarin. 
Het was geen lichte zaak, tegelijk een be
roep op Engeland te doen en de welwil
lendheid der Regeringen niet te verbeuren· 
he!t Rijk Spanje, en Rome zelfs, met Enge~ 
l~nd en Holland tegen Frankrijk te ver-
buu-l• n .,. n .. ,d,..,. 11 k'° A.- 'C'-n-,- .:.--1.- • -•: 

"'~~<;'f,::;~;..-=ca....~ sta'l'ltm~ijkc partij, de middelen tc-'\"n ... 
werven voor de onderneming, die al de 
plannen van Frankrijk omver wierp en 
aan het Huis van Oranje een nieuwe baan 
van grootheid en luister ontsloot. 

.Ja, nog groter blijkt zijn persoonlijkheid in het 
jaar 1688. Dan zijn de politieke verhoudingen in
ternationaal zodanig geworden, dat het gewenste 
staatkundige evenwicht der natiën van Europa 
dreigt verbroken te worden. En -achter die be
dreigiug ziet hij opdoemen het allergrootste ge
vaar, dat het waarachtig Christelijk geloof zal 
vervolgd worden. 
En dan staat hij. in de bres. Dan geldt het voor 
hem: ,,Je Maintiendrai". Dan durft hij alles te 
trotseren. 
En wat de Duitsers in de jaren, die achter ons lig
gen, niet hebben klaar gespeeld, presteert Prins 
Willem. 
Hij onderneemt 29 Octob,·~ 1688 de invasie naar 
Engeland. Zijn vloot is niet groot; 50 oorlogs
schepen, 850 transportva~rtuigen en een beman
ning van ongeveer 14 tot 15.000 man. 
De vloot krijgt met grote storm te kampen. Het 
wordt een gedwongen terugkeer. 
Maar de Prins is onversaagd. En ondanks de No-

Dit alles, zelfs wat daarin onverenigbaar 
scheen, heeft hij volkomen en met één slag 
bereikt. De geschiedenis der sta11tkuncle 
kent geen tweede voorbeeld van zodanige 
triomf. Door de revolutie van 1688, die de 
grondslagen van de staat heeft bevestigd, 
is Engeland tegen de revolutie van 1848, 
die ze toen onderste boven :wu hebben ge
keerd, behoed. 
En nu zou het verklaarbaar zijn, dat dcie 
of gene zei: .,Ja, die vaderlandse historie 
is wel groots en indrukwekkend, maar ~luit 
het heden bij haar aan?" 
Inderdaad, ik wil toegenn, dat er geslach
ten zijn, die in de loop der eeuwen wankel
den. 
Maar dat valt toch, ziende op het hcd~n. 
van het Huis van Oranje niet te zeggen! 
"Den Vaderland getrouwe!" Dat is ook 
nog vandaag zijn leus. 
En dan behoef ik oog maar even te her
inneren aan iets uit dat rijke leven van 
onze thans regerende Vorstin, Koningin 

Wilhelmina. Naar men zegt, en ik zeg het heel 
bescheiden, heeft onze Vorstin voldoende privé 
vermogen, om zich uit eigen middelen, naar den 
mens gesproken, een onbezorgd leven te ver
zekeren. 
Niets is er dat haar dwingt de regeriugszorgcn te 
dragen, dan...... haar verantwoordelijkheid. 
Haar diep geworteld Ambtsbesef, dat zij van God 
geroepen is als regerend vorstin over ons volk. 
En dat is gebleken. Meer dan overduidelUk. Ik 
mag daartoe de jongeren, die dit lezen, in herin
nering brengen de ontroerende dagen van het No
vember-Alarm in 1918. 
De eerste Wereldoorlog was ten einde. Met zeld
zaam, staatkundig beleid was het onze Vorstin ge
lukt onze neutraliteit te handhaven. 
Maar de naweëen van een oorlog zijn, al6 een 
sterke arm een ogenblik zwak wordt, de revolu
ties. 
In talloze staten rolden dan ook io 1918 de kro
nen over de straten. 



En ook in Nederland zou een poging gewaagd 
worden. Boze geesten wilden een aanval wagen 
op de troon van Oranje. 
Maar onverschrokken trotseerde H.M. het geweld. 
Zij deed een beroep op haar volk. De vrijwilli
gers stormden van alle kanten toe. En wie de 
dagen van de 2e helft van November in Den 
Haag, Amsterdam en Rotterdam toen welbewust 
heeft meegeleefd, hij heeft het gevoeld, wat het 
zeggen wil: te staan rondom de troon van Oranje. 
Zelf heb ik het meebeleefd in Rotterdam. 
Machtig was de mensenmassa op de Boterstraat, 
om het oude Stadhuis. En toen Zij verscheen op 
het balkon, werd plotseling spontaan gezongen: 
,.Dat 's Heren zegen op U daal". 
Zie, dat zijn momenten om nooit te vergeten. 
Oran je, die tegen alle revolutionnair-geweld io 
soreekt: Je Maintiendrai. 
En zo kom ik tenslotte tot de recente historie. We 
hebben die "vlucht" in de Meidagen van 1940 
niet terstond kunnen verwerken. We begrepen 
Oranje niet. We voelden het, al wilden we het 
niet zo zeggen, als verraad. Verraad aan 't volk, 
maar ook aan de beste tradities van het Vorsten
huis. 
Totdat, totdat we :ti.in ,raan zien, dat we kort
zichtig keken. De .,vlucht" naar Engeland was 
internationaal en daarin nationaal verantwoord. 
Toen het leger moest capituleren, kon Zij met 
haar Rel!'f'ring de stri.id voortzetten. In Indië 
aanvankelijk, en op de wateren en in de lucht tot 
het einde. En nooit heeft Zij zich7elf ontzien. 
Toen anderen versaagden, heeft Zij niet gewan
hoopt en moedig en onver,aagd klonk haar stem 
tot ons door de aether. Soms trillend van diepe 
verontwaardiging, en ook hoe vaak ons wU7.end 
op den Pntentaat aller Potentaten. Vanuit de ver
te heeft Zij het ondergrondse le~er opgeroepen en 
hf't verzet hij ons aangewakkercl. 
Het: Je Maintit·ndrai is uit Haar devies nooit 
geweken. De volks-, geloofs- en gewetensvrijhe
den, l!'Cestelijke wa.i:rdc;n, heeft Zii gehandhaafd. 
En wij weten hoe het Kroonprinselijke Paar daar
in Mn met Haar was. 
De ballingschap en de eenzaamheid van de Prin
S"'S in den vreemde zijn nooit breed uitgemeten. 
Het dikwijls aanwezi~e levensrisico van den 
Prins. er wPrcl nooit mee ,l!'epronkt. 
Het Vaderland riep. De roep werd verstaan. ,,Uw 
di"naar t'aller stoncls". En nu, nu ligl in het 
Witte Paleis, temidclen van een witbesneeuwde 
omgeving, weer een Prinses van Oranje. De jong· 
sic tel"' v::in het eeuwenoud geslacht. 
Hd: Welkom Marijke, jong Oraniekind, klinkt 
dnor de aether, klinkt door de straten en over de 
pl•inen. 
Och, -e,,, mo<Jkn •ci~ het JJ#'l'W"'Tken: Waarom 
geen Prins? Die lichte tcleufJltellinll' df'lPn we 
met hl'el ons volle, en ook met het Prinselijk Ge
zin. Heeft de Prins nirt in het racliovraaggesprek 
gezegd: Natuurlijk willen alle ouders ,l!'raag een 
p-e?in van iongens en ml'fs jes. Maar die teleur
stelling hebben wi,i spoedig overwonnen. Wij ge
loven ook in de,:e geboorte in de wijshrid en de 
voor1ienigheid Gods. En dan danken wij H"m, 
voor wat Hij de Oudera en ons volk in het Prin
sesje schonk. 
De Here bcware Haar. Hij 11chenke ons het vo,)r
rccht. dat ook dit Prinst-sje eens naar de beste 
t.-~-litif's van Haar J!'t'Slacht on~ land ma,r dienen. 
Wi,i weten de toekomst niet. Maar Oran je ge.:ft 
1?aranfie. de geestelijke vriih<'rlen te handhavm. 
Den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. 

Welnu dan: Lang leve de Prinses. 
Amersfoort. D. A. Z. 

PARA-MILITAIR 
In "Het Parool" van 11 Februari 1947 wordt 
openbaar gemaakt dat er opgericht is een 
vereniging "Volksweerbaarheid". Wanneer 
dit een legale instan:ie is, kan niemand 
daar bezwaar tegen hebben. Wij kunnen 
ons zelfs zeer goed voorstellen dat oud
KP-ers en LO-ers zich in deze organisatie 
op hun plaats zullen voelen. 
Waar het ons echter om gaat, is dat de 
LO in dit verband met name genoemd is. 
In de circulaire van de Haagse afdeling 
van deze organisatie wordt namelijk ge
zegd, dat ook de LO vertegenwoordigd is 
in het Haagse bestuur. 
We hebben een ogenblik gedacht, dat hier 
het Lager Onderwijs bedoeld werd maar, 
waar achter de LO de BS geplaatst werd, 
moe:en we aannemen, dat onze LO bedoeld 
is. 
Nu kan het best zijn, dat een LO.er zitting 
heeft genomen in een bestuur. Geen bezwa
ren; dat is voor zijn eigen verantwoording. 
Maar bij kan In dat bestuur niet als LO-er 
zitting nemen, omdat de LO als zodanig in 
dit hele geval niet gekend is en de naam 
ervan dus niet misbruikt mag worden, ter
wijl de LO zelf terzake geen standpunt heeft 
ingenomen. 

.,. 

GESPREK 
MET EEN KRUIDENIER 

, ... 

E r ls een brief van een kruidenier op onze redactietafel terecht 
gekomen, waarin deze er ons een verwijt van maakt, dat wij 
een artikel van Jot Polman opnamen. waarin het woord krui

denier op enigszins laatdunkende wijze werd gebezigd. 
De briefschrijver komt daartegen in het geweer. omdat dit euvel, 
naar hij aantoont, hoe langer hoe meer toeneemt. Het vtoord krui
denier, zo zegt hij, wordt door velen vereenzelvigd met bekrom
penheid, egoïsme, roddelen en konkelen. Een dagblad sprak van 
"geniepige kruideniers-zonden" en de voorzitter van de NCRV sprak 
in zijn oudejaarsrede, Juist toen onze zegsman het gironummer van 
deze omroepvereeniging invulde voor de verzending van zijn luister. 
bijdrage, ult, dat ons volk geen volk van kruideniers en huisjesmel
kers is. 
De schrijver geeft toe, dat deze uitlatingen waarschijnlijk niet zo 
kwaad bedoeld zijn, doch, zo ze niet bestreden worden, steeds meer 
in gebruik zouden komen en daardoor grote schade zouden berok
kenen aan zeer velen, die dat zeker niet verdienen. 
Niet alleen de schrijver, maar ook zijn familie (en dat waren alle
maal kruideniers) stonden pal in het verzet. Dus hebben zij ook 
recht op onze waardering. 
Het is verre van ons de kruideniersstand te minachten. Er zijn teveel 
kruideniers geweest, waarvan wij in de bezettingstijd niet anders 
dan medewerking hebben ondervonden, om dat te mogen doen. En 
het past zeer zeker niet alle mogelijke ondeugden te vereenzelvigen 
met die van "kruideniers". Men kan daarin ongetwijfeld gemakke
lijk te ver gaan en daartegen dient gewaakt. En het is het goed 
recht van onzen kruidenier daartegen op te komen. 
Toch moet hij anderzijds de zaak. niet al te somber zien. 
Er zijn tal van uitdrukkingen in onze Nederlandse taal, die aller. 
minst vleiend zijn voor een bepaa_lde stand, doch die niet anders 
bedoelen, dan kernachtig iets te zeggen, zonder beledigend te wil
len zijn. Zo zit in het woord kruidenier het begrip van den man, die 
alleen door op de kleintjes te letten het hoofd boven water kan 
houden. Hij moet met z'n uitwegen in onsjes en ponden, zorgen, dat 
hij straks niet tekort komt, vandaar ook het woord "krentenweger". 
Dat kan prijzenswaard zijn voor een hardwerkend middenstcrrtder. 
Er z tJn echter ook mensen, die op ander• terreinen van bAI l•'-·-· 
waar het niet te pas komt, van die• eigenschappen blijk geven. En 
dan zegt men laatdunkend: ,.Wat een kruidenier". of "dat is me ook 
een krentenweger." 
Praclisch iedereen zegt dat wel eens. Misschien zijn er wel kruide
niers, die het gekscherend zelf zeggen. Maar geloof me, daarom kij
ken de mensen er een ech'.en kruidenier nog niet scheef om aan. 
De kruidenier is ook niet het enige slachtoffer. 
Neem de boeren bijvoorbeeld. 
Die komen er oolc niet best af. .,Boerenkinkel" en "boeredlraffer" 
zijn nog maar zachte termen. Er zijn mensen, die de beste vrienden 
onder de boeren hebben, die zich zulke woorden laten ontglippen. 
Sterker nog, ik hoorde hef een boerenzoon zelf zeggen. 
En dan de ambtenaren. Wat die allemaal te slikken krijgen. Laat me 
dan nog maar liever kruidenier zijn, hoor. 
Voor een schipper is het ook niet lollig om te moeten horen hoe het 
voor hem noodzakelijk laveren door anderen als "schipperen" wordt 
aangeduid. 

Zelfs onze geestelijke leidslieden ontkomen niet aan de Hollandse 
spotzucht. 

Het is voor mij ook niet lollig, dat journalisten als de grootste leuge
naars worden aangeduid. 
Maar ik trek het me nièt aan. Want liegen is tenslotte ook een kunst. 
Al die uitdrukkingen hebben slechts een betrekkelijke waarde. An
ders zou ik tot de conclusie moe:en komen, dat Je een keaer kunt 
herkennen aan het feit, dat hij vloekt. En wanneer Je bij de neus 
genomen wordt, zou dat alleen door een kapper kunn-en gebeurent 
Maar hoe komt het dan, dat je bij een groen:eman alleen maar moet 
oppassen, dat hij je geen knollen voor citroenen verkoopt en bij den 
bakker slechts erop moet toezien, dat hij ze niet te bruin bakt, terwijl 
je bij alles en nog wat den kruidenier er met z'n haren bijsleeptt 
Alleen maar, omdat de kruidenier in ons leven een veel belangrijker 
plaats inneemt. 
Neem dat van mij aan. 
Ik ben bijna bezig om gratis reclame voor het kruideniersvak te 
maken. En daar is de directie op tegen. 
Doch nu we toch op zakelijk terrein komen, laten we een afspraak 
maken. 

Ik zorg ervoor, dat alle abonné's van "De Zwerver" bij den kruide
nier kopen, mits U ons borg staat, dat alle kruideniers "De Zwerver" 
gaan lezen. Ons blad draagt wel een rare naam, maar die is niet 
zo slecht als je op 't eerste gezicht zoudt zeggen. Net zo min als de 
kruidenier zo slechts is als men hem wel eens afschildert. AiD. 



• 
In dit stille land tussen twee fronten trilt het le
ven intenser dan op het asfalt van de stad. Wan
neer je vroeger op ~en zomermiddag · tuierde in 
een bos, dacht je ook zo iets. De stilte gonsde en 
de aarde kriebelde, eeo zilverwitje wipte over je 
weg. Hier is het een zwarte vlinder, die als een 
vleermuis zwenkt, bi.er wiegen de pisangblaren 
als dodenvaoen. Een paarse bloemenwolk rolt als 
een bloedgolf uit een stekelige struik, ,de bamboe 
schiet een legioen van speren in de witte lucht. 
Het gras woekert over je heen als uit een moe- ..., 
ras. Daar ligt je arm en je hand om die loop van 
dat geweer, vast aan jouw lichaam. Zit het toch 
in dit geweer, die intensiteit van dit leven? Of 
is het deze natuur, die zo gespannen staat vanaf 
de laaiende morgen door de lome dag naar de 
overval van de avond? En dan de nacht in dit 
heelal als een zwarte orchidee, trillend van ge
sjiep en gesjii:p .... Hoor, die klop, in de verte, 
zachter, voller, rocpe.nd: tam-tam.... tam-tam. 
Een krakende slag, een rollende dreun. Je richt 
je hoofd en luistert, drie-inch-mortier, vijftig 
meter v66r je. Waar valt de volgende granaat? 
Achter je wordt vlug gesproken: zoveel graden 
van dit en dat punt, dus weer vanuit die sawah
rand, bel direct 301: artillerie. En terwijl de vo.1-
g.endc mortiergranaten vallen, vlammen van de 
heuvels uit de stad de mondingsvuren, gieren 
fluitgeluiden door de nacht, en doft de inslag we~-
daar, waar werd geschoten. 
Nee, kanonlawaai, daar slaap je doorheen als _ie 
toevallig geen wacht hebt, maar de tam-tam hoor 
ie tot in je droom. 
Niemandsland is de bliksemstraal-en-doodskop 
op het transformatorhuisje, dat Semarang. heet. 
Zoals wij de kabel zijn over het Ooster-bandjir
kanaal tot om het slachthuis, zo zijn anderen dat 
om het vliegveld over het Wester-bandjirkanaal, 
en weer anderen in het Zuiden tot op de top van 
de Gombel. En aan de zeekant sluit het kilome
ters-diepe moerasgebied ons front. Door dit lege 
land gHppen de berichten binnen: - Achtdui
zend man rukken op met zwaar geschut, overmor
gen herovering van Semarang, Soekarno neemt de 
parade op Bodjong af. Maar zodra het nieuws is 
uitgelekt, dat ons garniioen is geconsigneerd, 
wordt langs alle uitgangswegen door hèn met 
honderden koelies aan versperringen gewerkt, en 
doen we dan een uitval met enkele compagnieën, 
dan horen we later, dat de commandant van de 
troc:pcn voor Semarang aan zijn hoofdkwartier 
~einde: - Drie batal ions T.R.I. trekken in wan
orde af. En toch, voordat de avond valt, slui
pen de horden weer in de kampongs terug. De 
grens van niemandsland is weer gesloten. 

Binnen de muren 

Het plein aan het einde van Bodjong heeft 
stadsallures. Waarachtig. Een dood punt in het 
midden, un dubbele rijweg eromheen met een 
ring van lichtmasten op stoepjes, en dan wat 
bomen losjes in het rond om het begin te vor-

mt'n van de lanen, die naar alle kanten verlo
pen in het groen. De gebouwen, min of meer 
deftig - naar gelang hun doel - staan min of 

.meer teruggetrokken achter een hek of in een ga
zon. Hier en daar wappert, bescheiden maar 
duidelijk in zoveel groen, het rood-wit-blauw 
aan een mast. En het verkeer cirkelt de lanen 
in en uit, zoals je dat alleen op de Etoile kan 
zien. Nu ja .... als je er op let, zie je dat het 
vervoer vooral militair is, log en grauw, zoals 
een leger nu eenmaal is, en dat het allemaal 
soldaten zijn, die in- en uitgaan om de gebouwen. 
- het leger te velde leeft nu eenmaal boven zijn 
stand -, en het middenpleintje, waarop wat 
brokkelige keien liggen, - vervallen voetstuk 
van een monument of een fontein? -, hindert 
inderdaad, maar als je niet pietluttig bent, zou 
je zeggen: - Dit is het snijpunt van alle wegen 
ten Oosten van Port-Said. 
Toch is het moeilijk zo ruim te zien, als je hier 
staat om uit de vliegende band met één greep 
de wagen te pikken, die je liflen zal: liefst een 
jeep. en dan een bekentl"', en naar jouw doel, 
in ieder geval -.-en, die .alopt, Drietonners -rollen 
er meer dan genoeg, meestal leeg, en ze glijen 
rond als een bobslee in de bocht. Elke chauffeur 
hangt achter het stuur alsof hi_i over de Grote 
Postweg regelrecht uit Batavia komt en nog bin
nen de bepaalde tijd io Soerabaja wil zijn. Ja. 
Terwijl hij van Oost naar West heus niet meer 
kan rijden dan zeven kilometer: van het vlieg
veld naar het slachthuis. Komt hij van de haven 
en gaat hij naar de Gombel - Noord-Zuid -
dan zijn 't er hoogstens negen. Als je hier voor 
de derde maal staat, ken je alle wagens van 
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Semarang en alle gezichten. Goederen zie je 
nooit. Dat is niet z6 gek. Het beetje groente, dat 
wordt binnengesmokkeld, ligt daarginds onder 
de bomen in de laan, waar de Javaan het ver
kwanselt aan den Chinees. Textiel? De paar 
balen afgedragen Amerikaanse jurken, waarmee 
Semarang moet worden aangekleed, liggen al in 
het Rode-Kruis-depot en de stapels nieuwe stuk
ken blijven ,,o.t.b." zolang de Nica-gulden nog 
de kinkhoest heeft. Wat zou je dan willen zien? 
'n Wagen vol reservebanden? Of schoenen? Maar 
elke wagen rijdt toch op vier 'banden, co elke 
man loopt op twee zolen: wat wil je meer? Lu
cifers dan, of bier. Bier? Nee, dat gaat beslist 
Soerabaja niet uit, beslist niet. Met de lucifers 
staat 't beter: die zijn indertijd genoteerd te Ba
tavia, niemand weet oog op welk formulier, ma.ar 
dat doet er ook niet toe: er zijn immers toch geen 
deviezen. Twee dingen zie je zeker wel: die half
truck met hout - driemaal per dag warmt hccl 
Scmarang zijn blikjes-maal op hout -, en de 
waterwagen, maar kom daar niet aan: ,.Afuokkc" 
ataat in ncllc deevralie-lett~r-~ achterop. of; •• Eu 
~ic geleuf dà'. 
Je springt ineeru. opzij, alsof je gebcteu wordt. 
Een wapencarrier stopt pardoes. - Moet je rueei' 
roept een bekend gezicht. Verdomme, je &loncl 
te dromen. Je klimt in de kar. - Vooruit. Eu 
nu dolen je gedachten met de wagen langs de 
bochten en door de kuilen. Je kent ze alleniaal. 
Het hele plan, zeven bij negen kilometer, zit in 
je hersens als een kladje, dat je aom9, tijden5 
een gesprek, op het hoekje kriebelt van een ouwe 
brief. 
Wil je werkelijk wat rnimte vodcn, ga dao 
's avonds ergens op bezoek. Je ût op een terras. 
Door de open deuren achter je valt wat sche
merlicht in schaduw uit. De bomen vlekken :r;o 
voorzichtig door de nacht, een enkel lichtje steekt 
zo diep uit de verte van heuvels of hemel, dat 
je zou vragen: grenzen? ·waar ":tijn ze? Bovendien 
buigt er een band-met-een-kruik naar je glas: 
stoere tekst zwart-wit op het etiket: Oude Bols, 
Het boe en waarom vraagt men niet. Ja, je leert 
ze wel, die . Indische zeden '46. - Zachter dan 
een zoen, zeg je romantisch. En <lan gaau we 
ûtten snoepen: de aardbeien van Bandoeng, vroe 
ger, haring-op-ijs met een zilveruitje bij Om~· 
Dolf in Batavia, djeroeks zo groot als een volcy
bal en zo sappig als een perzik, de Chinese keu
ken die nog fijner was dan de Franee. En dan 
de rijsttafel, de echte, die werd geservea<l dooi· 
een rij bedienden van bier tot aan de voorgalerij. 
Alles op aparte schalen, ei, augurk, sardien, sateh. 
ketimoen. . . . - Je zou het niet meer lcunncn 
doen, alleen al door gebrek aau personeel, valt 
de gastvrouw io. En dan wordt er geraadscl<l 
~~er de houding van den Javaan, die zijn portie 
rlJSt tegenwoordig liever ,.zwart" verdient. -
Komt in de beste rassen voor, zeg je zeer gevat. 
Dan vervallen we in ras-theorieën, met name: de 
oud-Semaraogers, de geïnterneerden, de verd!l.ch 
ten (waarvan?), totdat alle bekenden, die je da
gelijks om het Bodjoogplein ziet cirkelen a~ ge
drocl1ten uit de schaduw van de tropennacht ver
schijnen en een dronken dans uitvoeren om <k 
Oude Bols. Doe je ogen maar niet dicht• hN 
grimas van liet volk in de vesting zit in je kop, 
dag en nacht. 

(Wordt 1,e,volgd.) 



Bedenkelijke voorlichting 
Duistere verhalen doen soms de ronde over de 
Stichting 1940-45. En het is nog daar aan 
toe, als de bron van die verhalen elders gezocht 
moet worden. Maar wat moet je ervan denken, 
als je eigen vlees en bloed er op los gaat fan
taseren? 
De vereniging van ex-Politieke Gevangenen, 
afdeling Hilversum, heeft een vergadering ge
houden en een verslag van die vergadering in 
"Gooische Klanken" van 21 Janua!i j.l. laten 
opnemen. 
De Stichting is er op die vergadering niet mals 
afrekomen. Critiek is te waarderen. En als de 
critiek uit onzin bestaat, zoals in dit geval, 
dan zeg ik nog: Ook het pogen is schoon. 
De voorzitter van de vergadering deelt b.v. 
naar aanleiding van vragen mede, dat de on
kosten van de · Stichting 1940-45, 14 millioen 
per jaar belopen, tegen een totale uitgave van 
dit lichaam van 31 millioen (onkosten en nage
laten betrekkingen). 
Wrijf Uw ogen· nog niet""uit lezer. Er komt nog 
meer. Het bestuur bevestigt namelijk, blijkens 
het verslag, dat de hoofdbestuursleden van de 
Stichting 1940-45 per jaar, per pcr·won 
f 8.000.- à f 12.000.- incasseren. • 
Een paar onschuldige vragen. 
Als dit bestuur en deze vergadering van ex
politieke gevangenen de belangen van de nage
laten betrekkingen en van de Stichting 1940--15 
na aan het hart liggen, waarom moet een der
gelijk verslag, dat de Stichting 1940-45 in het 
gehele Gooi in enkele dagen tijd volkomen ~n 
discrediet brengt, dat als een lopend vuurt.1e 
het land tloor zal gaan, waarom moet zo'n ver
slag onmiddellijk gepubliceerd worden, voordat 
een poging is g@daan om het waarheidsgehalte 
ervan bij de Stichting 1940:..45 zelf te toetsen? 
Welke zin heeft een dergelijke publicatie, als 
de voorzitter van de vereniging reeds de volgen
de dag in hetzelfde blad prompt weer intrekt, 
wat hij _op de vergadering beweerde, ter zake 
van de onkosten, groot 14 millioen en de totale 
uitgaven, groot 31 millioen? 
En waarom maakte hij niet direct van de gele
genheid gebruik, om in te trekken, dat de 
hoofdbestuursleden een dergelijk buitensporig 
salaris verdienen? Of komt dat nog? . 
Wie ter wereld was gebaat bij deze dolzinnige 
publicatie? Welke reden kan ze anders . gehad 
hebben, dan om de goede naam van de Stichting 
1940-'45 en haar bestuursleden in een kwaad 
daglicht te stellen? 
En dan de laatste vraag? 't Is ons bekend, dat 
"Gooische Klanken" onze stichting een warm 
hart toedraagt. Had dit blad niet de moed om 
deze publicatie te weigeren, alvorens de feiten 
op hun juistheid getoetst waren? 
En wilt ge tenslotte de feiten weten? De hoofd
bestuursleden ontvangen geen cent salaris of 
presentiegeld, hoewel er onder hen zijn ( de da
gelijks · bestuursleden), die gemiddeld één dag 
per week arbeid voor de Stichting verrichten, 
sinds de bevrijding . . Geen dank daarvoor, maar 
ook geen laster. 
De totale uitgaven van de Stichting bedragen 
10 millioen per jaar en de totale onkosten on
geveer f 900.000.- per jaar, van welk bedrag, 
volgens raming ongeveer f 300.000.- , besteed 
wordt voor de verzorging van de nagelaten be
trekkingen en het overige voor anderé Stich
tingstaken, b.v. geldinzameling, contribuanten
werving, zorg voor oud-illegale werkers in al
lerlei vorm enz. 
En dat zijn geen gegevens, die vandaag voor 
't eerst aan het daglicht komen. Iedere mee
levende oud-illegàle werker kan daarvan op de 
hoogte zijn, doçir "De Zwerver" en uit de 
Stichtingsmededelingen. 
Slecht medeleven, lichtzinnig vergaderen, roe
keloos publiceren met raadselachtige bedoelin
gen, ziedaar de bron van de gesignaleerde be
denkelijke Toorlichting. 

H. v. R. 

0 ND.ERGRO~DSE 
Wij, die uit de concentratiekampen terug
gekeerd zijn, hebben vol bewondering ge
zien, hoe in Nederland de illegaliteit was 

uitgegroeid tot een groot vaderlands reddings
werk. 
Maar ook in de concentratiekampen is de ~trijd 
voortgezet. Met alle middelen, die tot onze be
schikking stonden, hebben wij doorgewerkt en 
het is wellicht interessant, nu dit alles voorbij is, 
eens iets te vertellen van wat er gepresteerd is. 
Niet iedereen, die in Buchenwald was, is op de 
hoogte van alle aspecten van deze strijd, want 
binnen nog meer dan buiten het prikkeldraad was 
volstrekte geheimhouding geboden. 
Er is een lijvig boek te schrijven over alle stoute 
stukjes, die in Buchenwald uitgehaald werden. Zij 
zullen evenals vele prachtige :acties, <lie doQr de 
ondergrondse werkers in het vaderland werden 
ondernomen, slechts blijven leven in de herinne
ring van hen, die erbij betrokken waren (:Il dat is 
ook goed. ' 
Niet om er boeken mee vol te schri1vcn, zijn er 
illegale "stunts" uitgevoerd. 
Maar er zijn geschiedenissen, die 1.0 markant zijn, 
dat ze waard zijn naverteld te worder.. 
In de zomer van 1943 kreeg het gevangenenhos
pitaal de beschikking over een driet,il apparaten 
voor diathermie en kortegolfbestraling. Ze waren 
uit particulier joods bezit overgegaan in het be
zit van ~.en chefarts der SS. (normaal heet dat 
,,gestolen ). -
Het "clektrikerkommando", · waar, bekwame in
genieurs en monteurs werkten, zou de toestellen 
nazien en in bedrijf brengen. 
Na een paar dagen werd aan den SS-arts ~erap
porteerd, dat twee der · apparaten dcf eet waren en 
dat uit de goedt delen daaruit weer één compleet 
toestel gecontrueerd kon worden. Hij gc1oof de 
dat en op die manier kregen wij <Ie beschikking 
over voldoende materiaal om er een zentlerinstal
latie van te bouwen. Enkele ingcwzjdcn werkten 
daaraan in het diepste geheim en het resultaat 
was, dat Buchenwald een geheime zender rijk 
was. 
Er kon echter nog niet dadelijk mee gewerkt wor
den; daarvoor was nog meer voorbcreidin~ nodig. 
Via een omgekochtcn SS-bewaker wcrrl het 
zaak_je in gedeelten uit het kamp gesmokkdd en 
ondergebracli bij een groepje Franse krijgs,:!c
vangen officieren, dat in de buurt van ,veimar 
werkte. 
De eerste gelegenheid om van deze zendêr ge
bruik te maken, kwam. toen het bdrekkc1ijk 
korte tijd later noodzakelijk was een actie te on-

bij zijn aankomst in 
het . vlektyphusinslituul dron
ken te voeren mel lt,borato
riumalcohol. 
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ACTIE IN HET CO 
dernemen tot redding van Britse en Franse offi
cieren, die in Buchenwald geëxecuteerd zouden 
worden. 
In het voorjaar 1944 kwamen n.l. vijf en dertig 
Franse en Engelse oficieren in Buchcnwald aan, 
die in Frankrijk als geheime agenten gearrcste\"rd 
waren. Terwijl ze nog in quarantaine waren, wer
den zestien man van deze groep in het cremato
rium opgehangen. 
Een bespreking met den chef van dit team, Major 
Dotkin (onder deze naam was hij be::C·~n<l) van 
het War-office te Londen, leidde tot de opstel
ling van een code-bericht aan de Engelse rege
ring, waarin de namen der gevangenen en verdere 
bijzonderheden werden medegedeeld. 
Om tenminste enkele van deze mensen te redden, 
werd contact gezocht met de Duitse gevangenen, 
die het voornaamste commando, n.l. het gev=in
genenhospitaal, in handen hadden. Het was al 
eens voorgekomen, dat een man, die absoluut 
moest verdwijnen, voor hij in handen viel van de 
SS, omgeruild werd met een dode;_ d.w.z. hij ver
anderde zijn naam en zijn nummer in die van 
den dode. 
Dan was het zaak zo spoedig mogelijlt naar et'n 
z.g. buitencommando te verdwijnen, daar de po
litieke af deling van alle gevangenen foto's had 
en het bedrog dus gemakkelijk ontdekt kon wor
den. Op deze \•1ijze wilden we ook een paar man 
van de besproken groep redden. Dat bleek echter 
onmogel~jk. Vluchtplannen konden ook niet uit
gevoerd worden. 
Er· was nog één kans, maar daar waren zoveel 
moeilijkheden aan verbonden, dat het bijna on
doenlijk scheen er aan te beginnen. Deze kans lag 
in de mogelijkheid, de gevangenen, die wij wil
den redden. voorlopig onder te brengen in het 
vlek-typhus-instituut. 
Het was echter zeer de vraag of de commande
rende verpleger, ook een politieke gevangene, 
maar tevens een der beruçhtste misdadigers van 
het kamp, zou wilJen meewerken. 
Ik besprak deze zaak met den st>rretaris van den 
SS-arts, die het proef station leidde. Deze secre
taris, Dr. Eugen Kogon, een der intelligentste en 
moedigste kerels van het kamp, tevens een der 
voornaamste figuren uit de Oostenrijkse royalisti-
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sche beweging, die sinds 1938 in Buchenwald ver
bleef, wist in een vertrouwelijk gesprek zijn chef 
er van te overtuigen, dat ingeval Duitsland de 
oorlog verloor, grote moeilijkheden voor hem 
konden ontstaan naar aanleiding van zijn proef
nemingen met vlektvphus. 
Hij bood ronduit aan hem te helpen. indien t,;; 
ons de vrije hand lid bij de redding , van een 
Engelsen vriend, die in gevaar verkeerde. 
Gelukkig was de SS-arts verstandig genoeg om 
in te zien, dat hem hier een prachtkans geboden 
werd. Hi_j vroeg als garantie, dat de geredde of
ficier hem zou sauveren voor elke geallieerde 
actie tegen hem. We boden hem aan wat hij wil
de, waarna hij zijn toestemming- gaf, op voorw,1.ar
de, dat hij quasi van niets zou weten en wij de 
zaak met den Kapo van Block 46 zelf in orde 
zouden maken. 
Dat gelukte. Hoewel ons verzoek slechts één man 
betrof, maakten wij voorbereidingen om drie man 
op te nemen. Deze werden als vlektyphuspatiën
ten geïsoleerd en wachtten nu op een gelegen
heid naam en nummer te veranderen. 
De proef personen, die op dat ogenblik behandeld 
werden, waren bUna allen Fransen. Dat was een 
gelukkige coïncidentie, want onze "onderduikers" 
spraken perf eet Frans. Het waren Dot kin en zijn 
beide assistenten. 
Het was een angstige tijd voor hen en ons allen, 
want gedurende de eerste dagen van hun verblijf 
in Block 46 werden nog 14 man ~an hun groèp 
opgehangen. 
Het omwisselen van de eerste twee ging vrijwel 
zonder moeilijkheden. De SS-arts stond ons ech
ter niet toe, deze mannen op transport te sturen. 
Blijkbaar wilde hij zijn bewijsmateriaal direct bij 
de hand hebben. Met den der<len man vlotte het 
niet. Er stierf op dat moment niemand en het 
zag er dus naar uit, dat het bevel tot executie zou 
komen, vóór wij gelegenheid zouden hebben ge
vonden hem met een dode te verwisselen. 
En zo gebeurde het ook. Onverwachts 'kwam uit 
Berli_jn het bevel, dat de Engelsman geëxecuteerd 
moest worden. 
De eni~e mogelijkheid, die ons overbleef, om het 
leven van den ter dood veroordeelde te redden 
was, het leven van een der Franse patiënten i~ 
de Vlektyphusbarak, waarvan wij wisten, dat hij 
green vier en twintig uur meer te leven had, te 
verkorten en diens lijk dan aan te geven als dat 
van den Engelsman. Maar die oplossing was voor 
ons zedelijk-onaanvaardbaar, omdat zij moord be
tekend zou hebben, al was het slachtoffer dan 
ook een stervende. 
Intussen had de kampcommandant den Stand
ortarzt", Dr. Schiedlowsky, opdracht gcge;

1

en den 
Engelsman een injectie te geven, die een eind aan 
zijn leven zou maken. Dr. Schiedlowsky gaf het 
bevel door aan zijn moordenaarshelper, den 
Hauptscharführer Wilhelm, die dat werk goed 
verstond en al duizenden had vermoord. 
Het gelukte evenwel dezen Wilhelm bij zijn 
vlektyphusinstituut dronken te voeren met . labo
ratoriumalcohol. Toen dat gebeurd was, werd 
hem den zieke getoond, die toch ten dode was 
opgeschreven. 
laar hU weigerde dezen ongelukkige "om te leg

#?en", zoals dat heette. 
Gelukkig stierf 's avonds de Fransman en toen 
kon de mystificatie eindelijk voltrokken worden. 
Het lijk werd naar de kelder bij de sectiekamer 
gebracht en hier werd het laatste bedrijf van het 
drama opgevoerd. 
Pater Herman Tyl, die hier als prosector werkte, 
nam de verantwoordelijkheid op zich om, zonder 
in het bezit te zi_jn van een doodsverklaring van 
het hospitaal, sectie op het lijk te verrichten. 
Samen maakten we 's nachts een hersensectie 
waardoor het gezicht verminkt werd. Enkele or~ 
ganen, die na vlektyphus typische veranderingen 
tonen, zoals milt, longen etc., werden ter prepa
ratie verwijderd. 
Vervolgens werd het lijk onder een stapel andere 
lijken neergelegd. 
De volgende morgen vroeg kwam de verwachte 
controle. Op de vraag, waarom hij de sectie zo 
direct had toegepast, antwoordde Tyl rustig, dat 
hij opdracht had goede vlektyphuspreparaten te 
vervaardigen en dat, indien hi_j gewacht zou heb
ben. de veranderingen post mortem te groot ge
weest zouden zUn. 
De SS nam genoegen met die verklaring en meld
de aan Berlijn, dat de executie had plaats ge
vonden. 
De drie Engelse officieren waren aan de dood 
door ophanging ontsnapt. 
Zij gingen kort daarop naar een "buitencomman
do", waar ze in April door het derde Amerikaan
se leger zijn bevrijd. 

Overgenomen uit "Christofoor". 
JAN ROBERT. 

TE WAPEN.' 
~ r was een tijd, toen we partij kozen, toen we 
..11.JiJ totaal partij kozen. En thans? Waarom kun-

nen we het thans niet? Omdat we bevrijd zijn? 
Bevrijd? Waarvan? Van nationaal-socialisten, 
d.w.z. van ontwortelde mensen. Mensen, overgegeven 
aan een geest van leugen, een geest van wellust, van 
haat. 
Als één demonische schreeuw trilt dit schrikbewind 
nog na in onze oren. Eén schreeuw, omdat deze 
mensen schreeuwen móésten, voortgedreven als ze 
werden door de angst van het niets, van de verlaten
heid, van het van-God-verlaten-zijn. 
Van God verlaten! En dat zonder het te weten. Want 
daar zorgde hun "voorzienigheid" wel voor. Die kent 
God en haat Hem. En dies gebruikt hij deze men
sen. Hij bez.at ze. En daarom moesten ze doden, do
den uit lust! Daarom moesten ze schreeuwen, schreeu
wen uit angst. Daarom moesten ze liegen, liegen naar 
de aard van den leugenvorst. 
Huiveringwekkend, maar waar! 
En het vreselijkste is, dat als wij God niet zoeken, 
wij ons spiegelen kunnen aan het einde van deze 
trotse waanzinnigen. 
Want wij allen zijn ont-aard. 
0 zeker, het is hier knusser. Wij haten wat gemoe
delijker. 
Wij liegen wat meer gecamoufleerd en niet systema
tisch. We zijn nog zo weinig geest of beest, dat we 
het stoffelijke zo fijn in zichzelf vinden. Mooie meu
beltjes, knus huis, een goede baan .... En omdat we 
zo griezelig middelmatig zijn in onze ent-aarding, 
herkennen en erkennnen we God noch Satan. 
Maar beiden bestaan! Of we hen erkennen of niet. 
De laatste als Overste van deze wereld, als heer-van
de-tijd. De Eerste als Oordeler van deze wereld, 
Heer-van-tijd-en-Eeuwigheid. 
En nu hebben we te kiezen, of we willen of niet. 
Kiest ge niet, dan doet ge het toch, n.l. voor-de-tijd. 
En dan gehoorzaamt ge den heer-van-de-tiJd. En het 
einde is dan haat, leugen, angst. . . . . . ondergang. 
Want niet de mens heeft de ontwikkeling in de 
hand. 
Daarom: te wapen! Niet met hand-granaat en sten
gun. Met materiële machtsmiddelen wordt een gee.st 
verplaatst, niet verdreven! 
Te wapen in de Geest. Welke Geest? Er is er maar 
één, Die van Jezus Christus. · · 
Zeg nu niet, dat hebben we al vele malen gehoord. 
Dat is het juist! 
Omdat we het al vele malen gehoord hebben, onze 
lippen het gepreveld hebben, maar het niet leeft en 
streeft in onze harten, gaan wij onder! Worden wij 
uit Z~jn Mond gespuwd, vol verachting. 
Er zijn maar twee mensen, die de moeite waard zijn. 
Eén, die haat en totaal liefheeft en .... onoverwin
nelijk is, ja, overwint. De haat is uit den Overste 
dezer wereld. De lief de is uit God. 
We zijn niet bevrijd. Zolang we niet totaal geko
zen hebben. 
Daarom: te wapen! 
Nog vandaag ommekeer. 
Nog vandaag afrekenen met de halve leugen, de hal
ve waarheid, de zelf zucht-ten-dele. 
Nog vandaag knielen voor onzen Vader in de he
mel. 
In de wetenschap, dat Hij alleen oot-aarden ten 
leven roept. 
En zo komen we tot een overwinnend leven. 
In de geest van kracht, waarheid en lief de. 
Het gaat er vandaag om, mens te worden. In de 
volle en diepe zin, waarmee Jezus dit woord han
teerde. 
Wij roepen om het verlossende woord. 
De Verlosser heeft het! 
Het is ergerlijk en je geneert je: maar we zijn ont
aarden. Nu nog knus, straks demonisch. 
Daarom: ommekeer! 
Niet het recept van deze wereld: één leider binnen 
de tijd, wél één Leider, doch buiten én binnen de 
tijd: . God. 
Accepteer toch niet de methoden en geesten van 
deze wereld; het zaken doen van deze wereld; de 
wijsheid van deze wereld; de zelfzucht, nijd, laster. 
Accepteren we het: we gaan onder. 
Roep te hulp de Geest-des-Levens. Vraagt en ge 
ontvangt. 
Wc zijn zwak, omdat we niet vragen. Wc vragen en 
ontvangen niet, omdat het niet om God gaat. 
De felle nationaal-socialist kende één wil: die van 
den Führer. 
Jezus kende één wil: het was Hem spijze, te doen 
de wil des Vaders, d.w.z. Hij kon er niet zonder 
lévm! 
Voor wij aan de arbeid gaan, eten we eerst. 
Voor onze p:eest aan de arbeid gaat, moeten we dus 
eerst tijd hebben voor God. Als een kind. Vragen, of 

Hij in onze routine-van-de-dag, onze gesprekken e.d. 
ons wil doen gevoelen, waarin wij fout zijn, wat wij 
moeten veranderen, wat Liefde van ons vraagt. 
Dan gaat er iets veranderen. Dan komt er glans en 
gloed in ons leven. Dan gaan we Hem als Leider 
kennen. 
Ik spreek uit ervaring. Als wij aangekleed zijn, mijn 
vrouw en ik, en voor wij gaan ontbijten, nemen wc 
de tijd (20 à 30 minuten) om ieder rustig te bid
den, de Bijbel te lezen, te overwegen, wat wij menen 
te moeten doen, in de geesteshouding: ,,Wij zijn in 
onze plannen en gevoelens meestal fout" en in het 
kinderlijke vertrouwen, dat onze Vader dingen, die 
veranderen moeten, ons duidelijk zal maken. En wij 
spreken open met elkaar. 
We doen het nog niet zo lang - o we baden en 
lazen de Bijbel al van onze jeugd af, - · doch we 
nemen samen eerst sinds korte tijd aan het begin van 
de dag bewust tijd voor God. En we zijn kinderlijk 
dankbaar en blij, dat ·we zo samen steeds meer gaan 
leven! En dat het werk en de gesprekken gl1:l,ns en 
gloed krijgen. 
En dat wij leren 1 ie f hebben! En scherp leren 
onderscheiden in eigen hart en dat van anderen. 
Probeert gij het ook. Het is geen schande kind te 
zijn, kind in de geest. De waarheid ligt in het een
voudige. I 
Zo kunnen gij en ik bouwen! Zo wordt onze leven·s
houding positief. En brengen wij strijd, verzet. Niet 
omdat wij strijd zoeken. Maar omdat wij liefhebben 
en. . . . de waarheid vertolken. 
Dus te wap~nl Nul 

,.ALBRECHT". 

Hony soit qui mal y pense. 

Tot voor kort deed zich aan het CB nimmer de 
behodte gevoelen , om in het archief een plaatsje 

in te ruimen onder het hoofd: Dankbetuigingen. 
Hoerabrieven uit de lezerskring kwamen practisch 

niet voor, daar klaarb'ijkelijk werd uitgegaan van 
het: geen bericht, goed bericht, 
Geheel onverwachts echter, ja, :zelfs tegen alle ver
wachting In. werden de CB-gezellen deze week, 
bij wijze van beloning, goedkeurend op de 1chou

dcrs geklopt. En boel 

Een "Zwerver • vroeg een KP legitimatie aan. Er 
werd gewikt, er werd gewogen, doch tenslotte kwam 

men tot de droeve conclusie. dat de man in de 
mazen van het ballotagenet moest blijven hangen, 
Mitsdien ging er een dienovereenkomstige brief de 
deur uit, terwijl maatregelen werden getroffen om de 
in derge'ijke gevaJlen meestal plaats v/ndende woede

erupties op te vangen. Wie beschrijft echter de 
grenzeloze verbazing van het CB. toen. inplaats van 

bedoelde erupties, een brief, geladen met dank, te-

rugkwam. 
Hoort nu, wat het 'geval was. 
De adspirant KP-er schreef. dat hij de CB soliditeit 
op het punt van afgifte van legitimaties eens had 
willen beproeven door een legitimatie aan te vra
gen. zonder er recht op te hebben. Tot zijn bijzon

der genoegen was zijn verzoek afgewezen, welk ge

noegen hem verleidde tot het schrijven van ordv•:>'a 
en hoera"s, te verdelen over de C.B.-ers. voor de 

objectieve en secure manler van werken. 
Hoewel ondergetekende niets te maken heeft met 

lie uitgifte van legitimaties, wil bij toch van deze 
plaats zijn sympathie betuigen voor deze bijna Chi

nees aandoende vorm van wellevendheid. 

Laten we eerlijk zijn. de briefschrijver had ook nn
wege de weigering op een hoge kast kunnen kru:pen, 

:>m vandaar zijn verontwaardiging uit te schreeuwen 

:>ver de vermeende onrechtvaardige behandeling. Hij 

lieeft dat niet willen doen. hij heeft de eer aan zich 

~ehouden en hoog zijn ~oed gelicht. 
" Ik verzocht een legitimatiebewijs, alleen om na te 
1aan. hoe U daarmede omsprong ...... ", aldus brieE

,chrijver. 
:::>nteerd zij bij, die er kwaad van denkt. 

TOON. 



MIJNE HEREN. 
Mao Ik U beleefd • verzoeken om een klein plaatsje la ons 
gececd Weekblad "De Zwuver om met den geachten Inzender 
,.Coen·· verder van gedachten te wlsscltn. Inzakt de: .. Arttsten'' 
nn September 19+4-19151 (Zit no, 6 d.d. 8 Pebr. 1916), 
8e.,te Cotn, Ik hoop U nltt te bel,:dlgen, door zomaar ge• 
woontjea Coen te :eggen: Ik ku U niet penooalijk en Coen 
,al uw schuilnaam zijn, 
fo de eerste plaat, hoop Ik, dat ik Uw schrijvtn goed begrepen 
btb en Ik donk U voor de lans, die U gebroken hebt voor 
de zga ... Septtmber-ertlsttn.", ook wel "Septuibu-klanten" ge
naamd. 
Ik ben ook zo'n rwerver, ltmand die In :JJn dltnsttijd bij vtr· 
acblllende <1nderdclen heeft gediend •n God, Konlagln tn Vadtr• 
land tot nu toe trouw Is gtblevcn, Ik hoop dit ook te blijven, 
U voelt wellicht. wat Ik erven htb overgtbouden, als Ik U 
me<iedcel, ook u,'n gelukkige Septtmberartlst lt :ljn. Die lul 
(bedoeld wordell de "artlstell" uit het artikel ven Coen, Red.) 
hebbeu het :ektt niet van de vrolijke kant btkelen. In dle 
droeve vljl /uea welke achter ons llggt11. 
Ik heb er echter een beitel aan, a's dit "Septembu-arllsten" 
olleeii wordt bedoeld als "halve,:ochttn", ten:IJ de:e arllsten 
ook de oaaoi van Illegaal werker hebbui wUlell ve.rwuven. 
Oocb nu t«n•ke: 
Wat :ou.dtn de oer-echte tl1egale btten van etn B.S.-tt denken, 
dlt lange tijd. zoader opdracht en iondtt een cent vugoeding. 
de ver:orglng btelt gehad van zeven gnlnnen voor aatdappeltn 
en kolen, die hq (de B.S.-u). hetzij met een valse Duitse Scbtln 
of valse pap!ettn of ook wel ioodtt pep(erea. uit btt bol 
va11 den leeuw moest halen7 Bn ook, dat hij voor de htlp«s, 
die de wagea loaddu, of dt zakken vulden. bij •'kt rei•. ''°" 
tak van dit onmisbare goedje bq dag of nacht tbulsbracht7 
De berrn fnlllatltlntmeu denktn toch In vndeatta11m alet, 
dat ollten :q. on• llevt Nedul&ad met :ljn even goede Nedtt• 
lander, hebben gercdl Haddto :ij dit wel. welnu, wurvoor dan 
de 8 S. In het leven guoepeol Ztktt, prachtig wttk bebbeo 
de:e beteA Tetrlcbt co ll, gedenk olie gtvallenen elke avond 
i.n mijn gd.leden. Maar laat toch In vredesnaam na. Iemand, 
die ook :ljn but deed, te grieven of te mfnachteo, omdat hij 
o~t In de euste gtltdtreo stond. 
Bede.nkt toch altijd h•t •Pr«kwoord: .. Stille wattren hebben 
diepe gcondtn ". lk bedoel dit: loop niet met Uw dadtn te 
ltoop en veracht gee11 med"trijden. die - nogmaals guegd -
ooi: :oadec opdtacbt mooi co gevaarlijk werk bebbtn vu• 
richt. 
Zektt, er :lt altijd ka( ondec het koren, maar dat vond Christus 
nll, oog bij %1jn discipelen. 
Ttnslotte: De<gelijlte stlekumc uitdrukkingen moeten In "De 
Zwerver" niet voorkomen: dat paat ttn Illegaal blad of wttker 
ultt. Wa11t "ij :qn bct nltt alleto. die tt van langs krljgtn, 
Neem b • .-. Clara, die Ik rou willen noemen Jeannt d'Arc. Is 
daM ook de dupe van gewocden. Jammer, laten wt toch op· 
bouwen, bet 1$ <o haccl nodig. 
Wij illegale wtrk{st)tts, en 8.~·tl'll, of hoe :c ook mog•n 
litten, htbben elkaar co bord oodlg. Als wc het nlet vu
trou..,·u. ,tellen we alsnog e-en oodeu:ock i0 Gû,U hun gedra• 
glngtn, want - houdt a,ij ten goedt - wij ,ijn er nog niet.. .... 
De INgdalea delinquenten ltven <U•ll· Ze broeien en mtu,bltn 
niet op vuile C<uen: en o wee. els :c lcuikcntju to hau!Jes 
J.-.rugai. 
8cgiQpt U mei 
Dan vra9cll tt wter Aan dt11 eullJkca. Nedc,landu, ,..Il I• ons 
htlpen. 14, oud-milflalr7 
En ongtacbt de Utel hebbe11 we dan ltdertn ttrlljken Neder
l>ndrr gr•og; bij lo on, vleu en bloed en gtdt bel ook als 
het 111oet gaarne Yooc bet Nederlandse volk. 
Ik voor mlf. U mag het wtten. ben ook maar ro'n a.s .. 
tttJc tl\ hoor toch bij de lllegolcn. Al• Ik er niet ln tbu!s hoor. 
gooi IDt ec dan maar ult. maar Ik vu:ock U don tevens naat 
elke 8.S.-er een ondcnoek In te stellen of hij gerechtigd Is, de 
1"1got • .,. Prl,.. Bernhard te dragtn. Zo oltt, ruk het don 
van zijn l•• ea gooi het In de ,mcltkroc,,, want dAtl is dit 
v"or bem es onwaardige dc<oratle. 
Geachte Redactie, mijn b.atltl~k• dank voor de plaatsruimto, en 
Ik gro,t U iut bandd.rulc en Nedttlaodse grott. 

GERRIT. 

Alhoewel de schrijver van deze brief bedoelt van 
gedachten te wisselen met den inzender "Coen", die, 
onder het opschrift "Artisten" in ons no. 6, d.d. 8 
Februari een bijdrage leverde, mag ik misschien toch 
zo vrij zijn, in aan.,luiting op enkele zinsneden uit zijn 
brief, enige opmerkingen te maken: 
Het is niet zonder oorzaak, dat de Redactie vvor 
het artikel van "Coen" in "De Zwerver" een plaats 
heeft ingeruimd. 
In de eerste plaats tintelde - als ik het zo eens mag 
1.eggeo - de bijdrage van "Coen" van gezonde hu
mor, waarvoor de Redactie - zoa)a het een goede 
Redactie betaamt - lang niet ongevoelig is en wat 
zij haar lezers ook zeker niet wil onthouden. 
Behalve dit, was echter de inhoud van deze bijdrage 
1.0 geheel ia overeenstemming met het standpunt, Jat 
door de Redactie en met haar door het Bestuur 011-

zer L.0.-L.K.P.-Stichting wordt ingenomen, dat het 
ook voor een goed begrip hiervan zijn waarde had, 
om in deze geest iets te publiceren. 
Uit de inhoud van de hierboven afgedrukte brief, 
blijkt echter, dat de schrijver in de mening verketx:t, 
dat wij (ik gebruik gemakshalve de eerste perscon 
meervoud), niet anders doen, dan "stiekum" in "De 
Zwerver" op "September-Artisten" affèven, of al
thans in minder vriendelijke bewoordingen (de briet
schrijver spreekt hier zelfs van grievend en min
achtend) de mening poneren, dat iemands verzet al
leen dan van waarde is geweest, wanneer het zo oo
~cveer dateert van Mei 1940. 
Ik zou hierover graag twee opmerkingen willen ma
ken: 
Ten eerste: Voor zover er in ,.De Zwerver" over 
"Scpternber-Artisten" zou zijn gesproken. (behalve in 
het verslag Tau de op de Gedenkdag gehouden rede 
van Clara, herinner ik het mij niet) kan ik in ieder 
,:eval de verzekerin!\' geven, dat dit niet "stiekum" is 

.. 

gedaan en evenmin grievend of minachtend bedoeld 
is geweest. 
Wanneer de Redactie een bepaalde mening heeft, 
dan steekt ze deze mening niet onder stoelen of ban
ken, ook al kan zij soms voorzien, - en dit heeft tot 
nu toe niet tot de uittooderingen behoord - dat vele 
oud-illegale lezers haar mening niet zullen dden. 
Ik mag in dit verband misschien een eerder gebruikt 
gezegde van een collega-redactie-lid citeren: ,.Men 
moet niet naar het hart, maar lot het hart van Je-
ruzalem spreken". · 
Ten tweede: wanneer door iemand gesproken wordt 
over "September-artisten", dan kan ik daar persoo~
lijk - en deze mening wordt mede door de Re,larlle 
gedeeld - nooit anders dan de betekenis aan gcveo, 
die ook aan de uitdrukking "Meikevers" moet wor
den gehecht. _ 
Een echte "Meikever" ziet men in de regel niet in 
de overige maanden van het jaar. Meestal komen ze, 
als ik mij niet vergis co met in acht name van nor
male weersgesteldheid, tegen het eind van de maand 
Mei nog maar zeer sporadisch voor. 
Zo hebben we omstreeks en vooral de eerste weken 
na de bevrijding vele "illegale" werkers gezien. 
Weet U het oog? Dikwijls - ik spreek uit eigen e~
varing - met de sten-gun over de schouder, tcrw1Jl 
ze soms op de in bezettingstijd opgemaakte lijst van 
collaborateurs een vooraanstaande plaats innamen. 
Gedurende de vermaarde Septemberdagen moeten er 
zo ook grote aantallen hebben rondgelopen. Ik spreek 
hier niet uit ervaring, daar ik in die tijd achter de 
tralies zat. Maar afgaande op inlichtingen dienaan
gaande, zijn er ook omstreeks deze periode honder
den voorbeelden van geweest. U weet wel, van die 
lieden, die zo omstreeks de dl)lle Dinsdag alle mo
gelijke belangrijke illegale daden op hun na~m had
den staan en dikwijls ook nog wel "iets" illegaals 
deden, doch die tegen het eind v_an Sep!emb_er, toen 
Arnhem het voorlopige keerpunt 1n de h1St_one werd, 
in geen velden of wegen meer waren te v10den. 
In het geheel van de oorlogsjaren, zou ik ze a.h.w. 
dagvlinders willen noemen. 
Dit nu zijn de lieden, die we graag even als "Sep
tcm~er-arti~,t~n" op één lijn willen stellen met de' 
,.Meikevers . . . 
En voor deze categorie bestaat uiteraard in onze 
kringen bitter weinig belangstelling en waardering. 
Dan is er tenslotte een gedeelte van ons vol~: waar
van omstreeks de Septemberdagen de oge_n ZIJD <?P~n 
gegaan, maar die ook daarna tot het bittere einde 
hun trouw hebben getoond. . . 
Het was niet altijd gemakkelijk om deze figuren m 
de oude vertrouw.de illeJ?;ale kringen op te nemen en 
te acreptcren. Er zijn ook veel verschillende en won
derliike ervaringen mee opgedaan. 
Zo waren er onder hen, die door het toetreden tot de 
illegaliteit na Scptem~. lraclitten goed te maken, 
hetgeen zij er voor die tijd aan onvaderland~e prac
tijken op na hadden gehouden. 
Dat deze filil.lren wel ah "September-Arti~ten" wor
den betiteld is hegr\ipelijk. 
Hier staan overigens voorbeelden tegenover van 
moed en opoffering, die soms beschamend waren 
voor hen die op illegaal terrein de spits 'hadden 
afgebeten' of althans ruimschoots voor September tot 
de illegaliteit konden gerekend worden. 
Het wonderlijke is, dat deze verschillende houding 
veelal haar weerklank vindt in de gegevens, die b.,... 
ter verkrijging van een legitimatiebewijs io een a\1to
biographie worden opgegeven. 
Zo zijn er b.v. lieden, die een verslag van ettelijke 
lange getypte vellen, vaak oog voorzien van de no
dige verklaringen van gewestelijke commandanten, 
plaatscl~jke autoriteiten e.d. indienen, terwijl er -
een ander uiterste - K.P.-ers zijn, die zich beperken 
tot de opmerking: ,.Over mijn werkzaamheden Iaat 
ik mij liever niet uitvoerig uit. We zijn nog zoveel 
tekort gekomen." 
Voelt U het grote verschil, mijn waarde? 
Een zekere controle op de werkzaamheden moet 
plaats vinden en men komt daarbij veelal tot wonder
lijke ontdekkingen. 
Bijna zou ik zeggen, dat men uit de autobiographie 
de ware aard van de K.P.-ers reeds kan leren ken
oen. · Men moet aan deze opmerking geen onnodige 
conclusies verbinden. 't Is slechts mijn bedoeling om 
hiermee een verschil in mentaliteit aan te tonen. 
'\-Vanneer op ons Centraal Bureau voor de legitima
tieöewijzen van de L.K.P. onderscheid wordt ge
maakt in bepaalde categorieën, dan dient men dit 
niet te zien als een verschil in waardering. 
Dat men in chronologische volgorde van ecu eerste 
en tweede categorie spreekt, moet toch begrijpelijk 
zijn. 
Op de betreffende legitimatiebewijzen komt echter 
geen enkel verschil van waardering tot uiting en 
wordt slechts voor de ene. groepering gesproken van: 
,,sabotage-troepen", terwijl bij de andere groepering 
sprake is van: ,.knokploegen". · 
Deze onderscheiding is uitsluitend voor intern ge
bruik bedoeld geweest en ze is op verschillend terrein 
- b.v. voor ons gedenkboek - van grote waarde 
gebleken. 
Men moet deze zaken nuchter willen zien. Iemand 
met een legitimatiebewijs: .,knokploegen", zou even 
zo goed kunnen vragen om het oJjschrift: ,.sabotage
troepen", als andersom. En net zomin een L.0.-er 
een legitimatiebewijs van b.v. de R.V.V. zal krij-
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De Stichting feliciteerde 
Het was een uitnemende gedachte no het he
stuur der Stichting 1940-'45 (een initiatief van 
Brabant) om bij de uitbreiding van het Ko-

· ninklijk gezin het Nederlandse volk de gele
,eoheid te geven zijn blijdschap te uiten door 
het schenken van een gift ten bate der ver
zetsslachtoffers. Juist omdat de Koninklijke fa
milie meermalen blijk heeft gegeven van haar 
wa·rme belangstelling voor het werk der Stich
ting, was dit nieuwe initiatie(. zo zeer op zijn 
plaats. Wij zijn den Prins en de Prins~ er 
dankbaar voor, dat ze opnieuw hun naam heb
ben willen verbinden aan deze jongste inza
melingsactie. 
Afgezien van de financiële baten, zijn a.cties 
als deze zo bclaoJ?;rijk om de gqodwill, wdke 
er door wordt verkregen. En dat vooral is to 
dringend nodig. Met voldoening mag worden 
geconstateerd, dat de naam van de Stichting 
onder hel publiek een steeds betere klank 
krijgt. Langzaam maar zeker heeft men zich 
weten te ontworstelen aan de troebele sfeer, 
waarin :iovele gelijksoortige organisaties een 
trieste dood tegemoet zijn gegaan. 
De Stichting is op de goede weg, maar - ~n 
dat heb ik op de nationale feestdag op m~n 
tocht langs enkele felicitatie-stands weer er
varen - ze is er nog niet. 
Daarvan zoudt U zich hebben kunnen over
tuigen, indien U mij op de feestmiddag had 
vergezeld. 
Zo stond ik aan een intekentafeltje in een duur, 
super de luxe restaurant. ~en dàf~ig heer 
schrijdt naar binnen: de directeur van ee.n 
van ··s lands grote instellingen. De aristocr~b
sche neus wijst naar het plafond, zodat m11n· 
heer wel zeer scheel zou moeten kijken, wilde 
bij de intekentafel zien. Deswege attend~e!1 
hém een der actieve collectanten op de feho-
tatiemogelUkheid .... en zo. , 
Oh, neuzelt mijnheer, (U weet wel: zon na
sale O. die lichtelijk naar de oe zweemt), oh. 
de Stèchting, zegt U, eb .... 
Voor de nagelaten betrekkingen, mijnheer, 
helpt de collectant. . 
Oh, (zie boven), jèjèjè .... aerdtg, heel acr-
dig, jè .... 
Mijnheer ontsluit zijn met bont g~voerde ovl:r
jas (imnort, 900 gld), tast naar z1Jn .1?ortefeu1l
le (schitdpadlecr, 90 gld.), neemt ztJn"gouden 
vulncn ( 450 gld.), fru"?.ikt wat 1;13et ZlJn goed 
beklede vingers aan z1Jn boordje (met stal
deurtjcs) en schrijft in voor •... één gulden. 
Anticr tafeltje. Eivol café, voorheen bekend 
zwartebandclaars-paradii•. Een Ï':' de oor!o!! 
tot . heer" omgeschoold tyPe schuift naar bm
nen.' U kent 'm wel: grij, ruitjespak •. knal 
groene stropdas, cigar~t, aán de _onderlip en 
gouden tanden er6p. M1Jnhcer, begmt de me~e
werkster en doet verder haar verhaal. Mt~n
heer grijnst, schuifelt verder ~!1 z~gt: Mèed, 
'k ben zelf slachtoffer. leder ZlJn eigen peul-
tjes, hoor! l · 
Gelukkig stond ik ook aan andere tafe tJCS. 
Centraal station. • 
Enkele Emsterdemmert_jes lawaaien .naar de 
intekentafel, kijken een en ander even aan en 
vragen dan: Hé, juf, wat kost dat use me 
onse naam daor op settel . 
Moeten jullie zelf weten, jongens, alles ts 
Ja, maor, m'ebbe alleen maor een paor tram
cente en asse me áie gefe motte me looe. . • 
Nou, moeten jullie eens luisteren. Als JUll)e 
voor die ene keer nu eens gingen lopen '!1 die 
centen dan gaf voor de kindertjes van wte de 
vader door de Duitsers is doodgeschoten? . 
Even een paar besluiteloze, nadenkende. km
derogeo, dan gaan de handen resoluut 1~ de 
zakken ·diepen de tramcenten op en schrtJven 
hun ielukwens aan de prinses: Acht~.r de naam 
van één prijkt (ja, waarachtig: pnJkt) f 0,01 · 
De Stichting kan blii iijn met die cent. 
zo zouden er p;elukkip; nog meer voorbeelden 
zijn te noemen. 
Bv. van dien piccolo van één van (1-mst~r
dams' grote restaurants, die graa'1 wilde m
tekenen maar even iets moest Z1en ~~ ver
dienen.' omdat bij "blut" was. Toen hiJ voor 
het sjouwen van een paar koffers een gulden 
had ,,gefooid", kwam bij er hard mee ~anl)?l
len, droeg 'm af en feliciteerde de Kon1nlchJkc 
familie. 
Der1reliike voorvalletjes maakten, d:it de ver
schillende medewerk(st)ers de felle kou toch 
nog met opgewekte gezichten konden trotseren. 
Och mijnheer, vertTouwde een van ~en me toe. 
een beetje kou is niet zo erg, met mee te 
kunnen feesten ook niet, als de opbrengst maar 
goed is. Dat is 6ns feest. . 
Kijk, dat is de ware Stichtingsgeest. !)oor d)e 
geest moeten wij allen worden bezield, die 
geest moeten wij uitdragen onder het gehele 
Nederlandse volle, dàn, ja misschien, zal dan 
de Stichting. nu nog onze Stichting, worden 
tot een waarlijk nationaal instituut. gedragen 
door een hartelijk meeleven van alle Neder
landers. Lezers, aan U de taak! TOON. 
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Kees Burger 
Geb. :13-+-· ::o. Gefusitleerd 16-2-' 1+ te O«ierveen 

H et is deze dagen drie jaar geleden, 
dat Kees Burger in de duinen bij 
Overveen zijn laatste overwinning 

behaalde. Een overwinning, omdat hij voor 
de geweerlopen heeft gestaan in de vo:le 
overtuiging van het woord, dat hij ben 
die over zijn leven meenden te kunnen be: 
schikken, toeriep: .,Jullie kunt ?nzt: licha
men doden, maar onze zielen niet!" Zo was 
zijn gehele levensopvatting, een bijna vol
komen onvervaardheid tegenover de dood; 
een onvervaardheid. die een buitenstaancicr 
misschien als cynisme zou hebben bctildd. 
Doch zij, die hem goed kenden, wisten, dat 
zijn geloof - hij was Katholiek - h~m 
de kracht schonk, om de angst VllOr een 
lichamelijke dood te overwinnen en onder
geschikt te maken aan de wetenschap, dat 
zijn ziel zou voortbestaan in een hoger en 
schoner Leven. 
Deze eigenschap maakte van hem een uit
nemend strijder tegen het Nationaal-Socia
lisme en zijn misdadige methoden om niet 
alleen de lichamelijke, maar ook de geeste
lijke vrijheid dt:r mensen te vernietigen. 
"Onze lichamen kunnen zij doden, maar 
onze zielen nooit!" 
Voor iemand. die deze woorden kon uiten, 
moes! de strijd totaal zi_jn. Uit zijn daden is 
het gebleken. ~ceds in de eerste jaren van 
de bezetting bracht hij verschillende vlieg
velden in kaart en al spoedig breidden de 
werkzaamheden zich uit. 
Algemeen wordt aant?enomen, dat Kees 
medewerker van de RVV was en te oorde
len naar zijn contacten. is hij dit ook ge
weest, maar toen iemand hem daar eens 
naar vroeg, naar aanleiding van zijn sa
menwerking met de plaatselijke LO te 
Zeist, antwoordde hij: ,,Ik werk overal, 
waar het nodi~ is, en voor iedereen". 
Veel heeft hij gedaan, o.m. nam hij deel 
aan de overval op de Weteringschaos in de 
Kerstnacht van 1943. 
Door verraad viel hij op 28 Januari 1944 in 
handen van de SD. Een Standgericht te 
Soest veroordeelde hem Ier dood, als beho
rende tot een "communistische terroristen
groep". We weten het niet, maar hij móét 
hier geglimlacht hebben, de lach van een 
man, die in het volle besef van zijn daden 
en in de kracht van zijn overtuiging de 
zwakke, stumperige pogingen ziet om zijn 
geest te breken door middel van bruut ge
weld: het laatste machteloze gebaar van c-en 
tegenstander, die weet, dat hi.i machteloos 
staat tegenover een kracht, die hij zelf niet 
bezit en ook nooit zal bezitten. 
Een georganiseerd millioenenleger met de 
meest perfecte vernietigingswapens, ge
steund door zorgvuldig opgebouwde orga
nisaties als Gestapo en SD tegenover de 
sublieme glimlach van één man in bur
ger .. . . 
. ... want de dingen, die een mens ziet, zijn 
tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet 
zijn eeuwig. 
Zeist. KEES. 

. :4f n Jmcmnriam 

Dirk Boonstra (Prak) (v. Loon) 
Gel,. 2-.9-·20 - Ge/uiilleerá 18-10-'++ 

I n het voorjaar van 19.JS gaf Dick aan Harry te kennen, 
dat hij gaarne mee wilde helpen in de strijd tegen den 
bezetter. Hij wilde wat doen voor z'n Vaderland en voor 

de goede Vaderlanders. 
Zo kwam hij bij de groep van Jaap Kroon, later de Nul
groep. 
Werk was er genoeg en al spoedig zat Dick er dan ook mid
den in. 
Z'n vader had een bodedienst Groningen-Leeuwarden v.v. 
Veel illegale goederen zijn met de auto's van Boonstra ge
durende de oorlog vervoerd. 
Dick had een goed contact in het Huis van Bewaring en 
menig bericht kwam door hem bij de centrale post van de 
Nulgr<?ep binnen. De functies in de groep werden wel streng 
gescheiden gehouden, maar er waren toch enkele figuren, 
die niet bij een bepaalde afdeling waren in te delen en één 
van die figuren was Dick. Officieel was hij ingededd bij -<ic 
financiële comissie, maar hij deed ook K.P. werk. Zo zorgde 
hij voor wapens, munitie, uniformen, fietsbanden, benzine c-n 
geld. 
Het ouderlijk huis van Dick werd vaak gebruikt als door
gangshuis. 
Moest er eens iemand een paar nachten opgeborgen wor
den, Dick's Moeder, steeds gul bereid te helpen, had wel 
een plaatsje. 
In verband met de terechtstelling van Elzinga, op Oude
jaarsavond 1943, wc.-rd Boonstra in de nacht van 2 op 8 
.l anuari 1944 gearresteerd. _ 
Huiszoeking leverde niets op. Mevrouw Boonstra zag nog 
kans een paar revolverkogels hl't raam uit te gooien en 
enige brieven onder de voordcurmat te verstoppen. 
Op 19 Januari werd Dick onlboden op het Scholtenshuis en 
omdat gevreesd werd, dat - als hij aan die oproep geen 
gehoor gaf - de verdenking tegen zijn vader zou ver
groten, werd hem geadviseerd wèl te gaan. 
Na vrij scherpe verhoren, waarbij ml'n hem van alles ver
weet, kreeg hij op 21 Februari de vrijheid weer. Doch zijn 
vader kwam niet vri,i. Hoewel hem niet bewezen kon wor
den, dat hij mede schuldig was aan de dood van Elzinga, 
werd hij vastgehouden als gijzelaar en naar Haaren ge
transoorteerd. 
Omdat men vreesde, dat de heren "an het Scholtenshuis Dick 
en zijn woning nog wel eens een poosje in de gaten konden 
houden, hield hij zich enkele weken buiten het groepswerk. 
Dit was Dick echter niet naar de zin. Mij beklaagde zich 
er over en vroeg of wi,i hem niet meer vertrouwden of hem 
misschien niet meer geschikt achtten voor het werk. Dit was 
allerminst de reden en spoedig zat bij da11 ook weer volop in 
het hem zo geliefde verzetswerk. 
Ondanks het feit, dat zijn moeder en verloofde er meerdere 
malen bi.i hem op hadden aangedrongen, dat hij moest on
derduiken en zijn gewone werk er aan zou geven, meende hij 
zelf, dat hij niet zo'n gevaar liep. 
Op 8 Augustus echter, terwijl ze bezig waren de auto te la
den in de garage tegenover hun woning, vervoegden zich 
twee heren in burger aan de woning, die een paar kisten 
vervoerd wilden hebben naar Leeuwarden. Mevrouw Boon
stra verwees hen naar de garage, waar Dick direct gearres
teerd werd, terwi,il op de auto bt>slag werd gelegd. 
Op 16 Augustus werd hi.i naar Vught getransporteerd. De 
laatste brief van hem uit het Huis van Bewaring te Gronin
gen, dateerde van I.'> Augustus. Op 18 Augustus werd hij, 
tegelijk met J 2 anderen, in Vught ,1tefusilleerd als repressaille 
voor de terechtstelling van een Luit. v. Politie van Sneek. 
Voor deze 18 gefusilleerden is in 1945 een plechtige rouw
dienst gehouden in de Ger, Koepelkerk te Leeuwarden. 
In zUn l aatste brief neemt Dick afscheid van zijn ouders en 
verloofde Netty. Hij wa~ volkomen bereid te lijden en des
noods zijn leven te geven voor het Vaderland. Hij zag dat 
als zi,in Christenplicht. want hij was een gelovige jongen, 
met een zacht en bescheiden karkter, maar met een moed, 
waar wij jaloers op waren. Een fijne vent. 
Wij danken God voor wat Dick voor het Vaderland en voor 
ons allen mocht doen en wc zijn er van overtuigd, dat hij 
thans iuicht voor de troon van het Lam. 
Geve God aan z(io Ouders en Verloofde de kracht om dit 
verlies als Christenen te dragen. 

TOM. 

Hendrik Peter de Bie 
.Jltphen aan dtt 'R.,i/11 

T oen ons land capituleren moc,t 
voor den Duitsen overweldiger, 
stond Hendrik de Bie al dadelijk 

voor ogen, dat de vijand weer verdre
ven moest worden en dat daarvoor geen 
offer te groot zou zijn. 
Hij zag deze stri,id niet alleen als een 
nationale strijd, maar ook als een strijd 
om beginselen. Hij doorzag het ideolo
gisch karakter no de tweede wereld
oorlog. De Duitser ontnam ons onze na
tionale vrijheid, maar zou ook op listige 
en geraffineerde, later op brutere wijze, 
proberen ons van onze geestelijke vrij
heden te beroven en de gronddagen vao 
onze Christelijke samenleving te onder
mijnen. Zo was voor Vader de Bie het 
Ycrz:ct tegen den vijand geworden tot 
een strijd tegen de anti-christelijke we
reldmacht, belichaamd in het nationaal
socialisme. 
Van het begin af zocht hij contact met 
mensen, die hetzclf de wilden, en toen 
wem1gen nog over verzet dachten, 
maakte hij zijn plannen klaar Yoor de 
tijd, dat de Duitsers het veld r.oudcn 
moeten ruimen. 
Hij verzamelde wapens, munitie en 
springstoffen om ben daarmee afbreuk 
te kunnen doen. Joden en onderduiker, 
werden door hem ieholpen. lllcgale 
lectuur werd op grote schaal verspreid 
en geld daarvoor ingezameld. In zij,1 
functie van besteller der Posterijen hield 
hij verdachte brieven achter, gericht aan 
de Ortskommandantur te Gorinchem. 
Deze brieven w.erden geopend en dan 
bleek het dikwijls, dat ze aangirten be
vatten van personen, die de Duitsera <ge
vangen moesten nemen. 
Die personen werden gewaarschuwd c-n 
konden zo aan de klauwen van de SD 
ontsnappen. 
In September 194l kwam, toen hij ge
vangen genomen werd, aan dit werk e"n 
einde. Na vonnis van het Deutsche Ober
gericht, werd hij op 25 Augustus J9H 
te Utrecht gefusilleerd. Hij kon echtt:r 
moedig de dood onder ogen zien, want 
hij wist, dat hij de eeuwige vrijhei,f tr
,1temoetiring bii zijn Heiland en Heer. 
Na de bevrijding werden de stuffel:jke 
resten te Nijmegen gevonden en ovl'r
gebracht naar de Erebegraafplaats 
,,Rusthof" te Amersfoort. 

"Iedere morgen, als het licht komt 

op Hollands wei, 
rijzen 

En elke avond, als het licht gaat 

gedenkèn wij." 
grijzen, 

M.d. B. 
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• 
Verloren Stakingen 
Het Centraal Bureau voor de Stotlttl•k beeft berekend, d•t 
tr in de eerste helft van 1916 In ons laad 124 stakingen 
iijn ultgcbroku met nlet minder dan 590.000 verloren ar
bcidsdagen. Een belangrijk deel hiervan kwam voor reke;. 
ntn9 van de ze~liedenstaklng en de: daarcnt.e. gepaard gaande 
•ympathie.,taklngen. Het aantal :gn. wl'de stakingen bedroeg 
80 mtt 20 pct. van het vtrlore11 aantal arbeldsdagcn. Het 
rtsu!taat was. dat 33 stakingen eindigden. :ond,r dat aan 
ttn der els,n werd \'Oldaan: 30 eindigden met "" schikking. 
Van een 32-tal stakingen Is de af'oop n:et bekend: 12 waren 
•ympathlestaklngen en 17 liepen al rntt een volledig resultaat 
tr.n 9ut1!te van de Wt.tknemtn. 

(Weekblad "Trouw") 

Geen prettig vooruitzicht voor onze stakende 
groenteboeren. 

• 
Te koud voor een Duel 
In Parijs hetft t!ch een geval v•n unstlge belediging voor• 
gedaan. dat weer een~ als In oude tljden, zou gele:d hebben 
tot een duel. Een kolonel had een advocaat beledigd. of 
vermoedelijk omgekeerd. Hoe het :1/, men besloot te dutl
lertn. Secondanten en medici werden aangcwe:en. Het duel. 
dat op het pistool zou ge:sc.hlcdcn. zou in de. ·ze:tr vroege 
ochtend In het Bols de Boulognc op ten eenume pick ge
beuren. Maar...... die nacht d•~lde het kwik :o laag. dat 
belde tegenstandeu besloten het dc:e keer uit te sti,llcn. De 
twist werd maar wij . vernemen ln de middag bij ten warme 
haard en onder een borrel b~gelegd. 

(.,Haagse Post"). 

Er blijken dus ook nog punten in het voordeel 
van een strenge winter, als de onze, te zijn. 
Liefhebbers voor cco duel met de "Zwerver" -
redaclie gelieven zich te melden v66r het kwik bo
ven nul. komt. 

• 
Het Paard van Troje 
Kort geleden reed bij een boer In Krcutb, Wurtea,bcrg (Oults
liand) een lastwagen voor. De chaulfeur vroeg den boer om 
pumls•lc om een grote kist tot de volgende dag op t1ln 
trf te mogen laten staan. Bij de aanblik \'ail enige clgaretten, 
wat de be:!tter van de boerde.rij r:rrott! a,:coord. Alleeu 
de crfhond bleef merkwa>rdlg onru>tlg, hij blafte on rukte 
aa111 ::jjn kelt ng, nadar dt cbauff~ur weggc-rcd-tn wa-s. De
bou bcgdn de :aak verdacht te vind<n en verwittigde de 
polilfe. De kist werd geopoud. Men vond tr In - een 
Jongtn man die met vuur" en ste:rkwepcnen w~!I '!ltgrrust. 
Tijden• het vtrhoor b,kende hij. dat hil gewoonl1/k • nachts 
uit xljn ge"ang..,,J.s kwam en diefstallen e_n roofovervallen 
placht t< dMn. die btm samen met •ijll mcdepltcb1igen dik
wlJ!s gelukt waren. 

(,,Nieuw Nederland"). 
Zo'n ...... zwerver! 
Zo schijnen dus ook buiten Nederland hmplci
dingen te zijn, die baar plicht niet verslaan. 

• 
Zuivering 
Het ligt In het voornemcu van den mlnlst« van Oorlog 
maatregelen tt nemen tegen militaire autoriteiten. die In de 
Mcidage• van 1910 In gebreke :ijo gebleve_o. 
T,n aanzien van militaire autorHctten. dit wtltswa.ar ln 
gebreke :ijn gebleven. maar niet vallen onder de strafwet. 
zul de m;ohter Q\aatcegrlen nemen of bevorderen overeen• 
komstlg de Bevor"llerlngswet voor de Landmacht 1902. c.q. 
de Wet voor het reserve-personeel der Landmacht 1905. 

(.,Parool'"). 
'l Zal wel "bevorderen'' worden. 

• 
. , , . en Berechting 
19-t7 Is geen 1944. In 191-f geloofde men lo. het Verzet, 
CJ1•n geloofde In de democratie. mu geloofde ht de vrij• 
held. in de rech,en van den mens. en et bestond nog zoiets 
al, eergevoel. In elk geval hielden diegenen hun mond, 
die In dut dingen niet geloofden en die bun eer hadden 
verspeeld Thans spreken ~e n(et allttn, 2e sc.bre.e:uwen, e.o. 
bun geschreeuw overstemt alle.s. Als men het weekbl~d 
,.Poroles Pr>nçalses" leest. waant men ilcb terug In 1~13 ...... 
Het uur der waakI>ambeld heelt geslagen. Als wc niet op· 
passen, k3a b~t ons gcbcurt.n, dat we ·over één, twtc jaar 
de Blauwbemden den bij de optocht ter ere van Jeanne 
d Are ...... \Vanneer het zo ver gekomen Is. dal een _l_and• 
verrader er op een vergadering prat op gaot, dat h~ bij 
vecstek tcc dood veroordeeld is, en de rollttr hoort het 
wel maar durft h•m niet arrestcreo. dan Is het tijd. d3t de 
potrloUen aan bu.o vdllgbeid gaan deaken. 

(.,Le Populaire"). 

En dan :i;ijn er nog mensen, die klagen over de 
berechting bier in Nederland! 

Hoe ouder, hoe gekker 
!u Boston liggen een man van 85 t!I ujn 81-jarige vrou~ 
,n het :le.ke-nbuJs met meswooden, na c:en hui!t.'lik~ twist~ 
De man stnk eerst tljn vrouw en daarno zi,b:elf. omdat 1ij 
hem ervan beticht had. tl•n pond suiker te bebbett gtgevcn 
a.ln ~to andere. 80.-Jarlge. vrouw. teneinde haar gunst tit 
wrnne-n. 

(,,Dailly Express"). 
Na het zoete kwatn het zuur. 

WI'KAN INUCIITINGEN VERSCHAFFEN? -) ... 1 ,,, 
804 J. J. Moret, na gevangenschap in het "Oran

jehotel" naar Ouitsland overgebracht Na 
in de buurt van Moabiet (bij Berlijn) ge
vangen gezeten te hebben, heeft hij onge
veer September 1948 gratie verkregen. 
Later is hij naar het kamp Bergen-Belsen 
overgebracht en nog in Maart 1945 gezien. 
Echter nooit io Holland teruggekeerd. Io
lichtingcn aan: D. C. van Leeuwen, Leeu
werikstraat Nr. 35, Woerden. 

805 Edwin Brumback, (Amerika), die vanuit En
geland vloog in een bommenwerper B-24 en 
vermoedelijk in Nederland is omgekomen. 
Io.lichtirigeo omtrent ?ijn hegraaf!'laats aan: 
A. Smit, Oosteinderweg 231 te Aalsmeer. 

806 Tjeerd Visser, geb. 19 Maart 1910 te Ballum 
(Ameland) en wonende te Darga (Fr.) van 
beroep Opperwacht
meester der Marechaus
see. is van 8 op 9 Sep
tember 1944 vanui1 
Amersfoort naar Ncuen· 
gamme vervoerd en is 
daarna werkzaam ge
weest in Hüsum (Slees
wijk-Holstein) en begir 
December weer naar 
Neuengamme vervoerd 
aldaar 3 Januari 1945 
overleden. Wie heeft 
hem daar gekend en 
weet iets van zijn laatste 
levensdagen? Inlichtingen aan: T. · Visser
de Boer, Heereoweg, Hollum, Ameland. 

OPROEP 
Hij, die zich in 1942 onder No. 550 als gevangene 
in 't kamp Amersfoort bevond, wordt dringend 
verzocht zich mondeling of schrirtelijk met de 
P,R,A. te Assen, Stationsstraat 23-25 in verbinding 
te stellen . 

Het Hoofd van de P.R.A. 
distr_ict AL~~A;-\R,_ verzoekt tW'i.~l\'*'="'' 
een ieder, che ml1chtmgcn kan ~h 
verschaffen over VEENSTRA. (,. 
ANNE, geboren 18-11 -1805 tt 
Ooststellingwerf, her. veen
arbeider, tijdens de bezetting 
hulpagent bij de Arbeits Kon
lroll Dienst, won: te Zwarte
meer, gemeente Emmen, dit 
schriftelijk of mondeling tt" 
willen melden aan het Hoofd : .. 
van de Recherche te Zaan
dam. Parkslraat 74, telefoon 
K. 2980-2009. 
Veenstra voornoemd heeft als bewaker van het 
kamp "Erica" te Ommen dienst gedaan van Sep
tember 1942 tot Mei 1943. 
Daarna was hij als hulp-agent bij de A.K.D. te 
Ommen, o.a. belast met het arresteren van onder
duikers en Joden. 
Vandaar werd hij overgeplaatst naar Den Haag, 
vervolgens naar Zaandam, alwaar bij diensten 
verrichtte voor de Arbeidsbureaux, speciaal voor 
het arresteren van onderduikers. 
Na ongeveer een half jaar volgde overplaatsing 
naar Midddhurg io rle zelfde functie tot Jt1li '44 
en vandaar naar 's Hertogenbosch tot Sept. 'H . 
Hij volgde een opleiding te Schalkhaar bij hc:t 
Politie Opleidings Ba tal jon, later Politie Vrij
willigets Bataljon Nederland. Vanaf Maart 19-15 
heeft h(j tot aan de capitulatie diensten verricht 
bij dit bataljon in Barneveld en drie weken in 
Rotterdam, gekleed in Duits uniform. 

ADVERTENTIES -(P,motJeel gew aagd en aangt1bo,len pr. f 0. /0 p. m.m.) 

Mevr. H. A. Kwint Wiersum, ,,Schoooenberg" Vel
sen, zoekt met ingang van 1 Maart a.s. een flink 
meisje voor dag en nacht, aangezien haar tegen
woordige hulp haar wegens huwelijk, oa 8 jaar gaat 
verlaten. Prettige werkkring verzekerd. Drie school
gaande kinderen, kinderjuffrouw aanwezig. Mooie 
zit-slaapkamer op het Zuiden . 

Vervolg van "Sprttkbuia" 

gen en iemand vao de O.D. een legitimatiebewijs van 
,,Trouw" zal vragen, ontvangt een lid van de "sabo
tagetroepen" een ander legitimatiebewijs als dat, wat 
daarvoor bestemd is. 
De ervaring heeft ons intussen na de bevrijding vol
doende geleerd, dat er ten opzichte van de werk
zaamheden in de bezettingstijd grote misverstanden 
heersen en het is genoegzaam bekend, dat er hon
derden voorhrelrlet'I in deze tijd iijo te noemen va.o 
verzetsmensen uit b.v. de B.S., die menen. (misschien 
wel te goeder trouw) dat zij tot de K.P. behoren. 
Aan de naam van de K.P. is na de bevrijding ook 
dikwijls grote schade gedaan door lieden, die zich als 
K.P.-er uitgeven eo zich niet overeenkomstig de -
mag ik het zo noemen? - ,,K.P.-staoding" wisten te 
gedragen. 
Hiertegen wordt door ons zoveel mogelijk gewaakt 
en met de volste waardering voor een ieder, die:, in 
welke vorm ook, tot verzetsdaden is gekomen, kun
nen wc ze daarom niet altijd in de registratie van 
de L.K.P. opnemen. 
Ik geloof, dat Clara de benaming "September-artis
tcn" niet anders heeft bedoeld, dan in de bov,·n
bcdoelde zin. 
Zo was het ook steeds in ,.De Zwerver". \Vic het t<·.
gendeel denkt, moet ons dat dan maar uit de puLli
caties in "De Zwerver" aantonen. 

.,FRITS''. -

.... een speelgoedmagazijn In Groningen 
KP-speelgoed verkoopt, 
... . m en daarvoor reclame maakt met dé 
slagzin: met speelgoed KP, is oÓk Uw baby 
tevree", 
. ... het destijds voor onze KP's minder een
vou dig was aan speelgoed te komen, 
.... wij onze baby's bij voorkeur niet met 
zulk speelgoed laten spelen. 
.... er in Rotterdam een LKP-garage be
staat. 
.... er blijkbaar in Rotterdam zoveel KP-ers 
in auto's rondrijden, dat het de moei~e 
loonde, daarvoor een speciaal garagebe
d r ijf te openen, 
.... wij vol ongeduld wachten op het ogen
blik, waarop ook de LO-ers hun eigen 
garage-bedrijf zullen hebben. 

Het 'Hoofd van Politieke Recherche te Haarlem 
verzoekt, eventueel via telefoon no. 21481, inlich
tingen omtrent de verb!Ufplaats en gedraginl?'<'ll 
van Pieter Langeveld, geboren 11-9-1894 te Vel
sen, laatstel(jk wonende te Bussum. 
Omstreeks l 940 organiseerde hij in Ncdcrlantl 
het N.S.K.K., met welk Korps hij later in België, 
Frankrijk en Polen werkte. 
Verschillende leden zouden door hem onder al
lerlei voorspiegelingen voor het N.S.K.K. zijn 
aangenomen. Voorts was hij in 1942 inkoper voor 
de O.T. te Brussel en wordt hij verdacht van 
verraad. 

Geef "De Zwerver" a an een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon lng'ev uld zenden aan de administratie van "De Zwerver", 
Prins Hendrikkade 152 l e Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats : 

Provincie: 

Ingang abonnemen ts: 
Abonnementsgeld ..,.rc;;d t p er giro/postwissel/of bij aanbiedin g van een post
kwitantie betaald. 
Giron ummer 109588 t .n .v. LO.-LKP-Stichting . 
(Doorhqlen w at n ie t verlangd w o rdt). 
Nieuwe abonnementen kunnen op elke w!l lekcurlgc datum Ingaan; voor ;ovtr de nummus voorradig ,IJo, oot 
mt< terugwerkende kraeht, docb aileen aan het elod vao een kalenderkwa:toaJ vervallcu, 

' 




