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HET KW AAD DER ILLEGALITEIT 

EEN ANTWOORD door Ds. J. Overduin 

In het lez~~swaardige, geïllustreerde ~ eekbl~d 
"Timotheus , het nummer van 25 April, las 1k 
een artikel onder: ,.De wereld van heden". Het 

bewuste artikel valt in drie delen uiteen: jeugd en 
criminaliteit, bet kwaad der illegaliteit en contra
invloeden. 
Het eerste deel geeft ons een ontstellende blik in de 
zedelijke verwording der jeugd van 10-17 jaar. De 
statistische gegevens leren ons, dat de jeugd-crimi
nafüeit van 20.9 in 1936 opgelopen is tot 55.1 in 1943 
(per tienduizend inwoners). Dit is onrustbarend. 
Geen wonder, dat de schrijver begon te "peinzen" en 
zich afvroeg: ,,waarom zijn de cijfers het hoogst in 
de oorlogsjaren?" Men zou een daling moeten ver
wachten, omdat de Jongelui 's avonds zo vroeg thuis 
moesten zijn. En toch deze vreselijke stijging. Het re
sultaat van he.t peinzen van de schrijver, die ervaring 
heeft als grote-stadspredikant is dit: .,ik geloof, dat 
de toenemende groei van het werk der illegaliteit de 
jeugdcriminaliteit in die jaren heeft bevorderd." 
Waarom? Omdat "het iTlega(e werk bij veel jonge 
mensen de lagere instincten en dierlijke hartstochten 
wekte en ze dikwijls in een roes bracht, waarin alle 
zedelijke remmen braken en zij zich hals over kop in 
avor:'uren :;tske,;, die e::!:d door h.?t crimineel in
&tinc:t kunnen worden volbr.!Jeht. Wreedheid, ge
meenheid, inbraak, diefstal, plundering, moord - dat 
i, '· "'<'reld, waarin vele illegalen moesten werken." 
De schrijver wil intussen niet onderdoen in eerbied 
vvu.- geleverde prestaties, en houdt er ook rekening 
mee, dat dit alles geschiedde voor ons land. 
Toch moet mij eerst van het hart, dat ik geen eer• 
bied zou kunnen hebben voor dit alles, wanneer ik 
het illegale werk door zulk een bril zag als de 
schrijver van het artikel. Vooral, wanneer hij dat 
type van illegale werkers ziet in de man, die na de 
bevrijding als inspecteur van politie "met precies 
dez:elfde wreedheid op het ge,zicht en met dezelfde 
bespottelijke daverende passen op straat liep als 
enkele maanden geleden de Duitse off;cier, die l1ij 
toen wel had willen kelen". En verder betuigt de 
schrijver: .,Het i.s nu eenmaal oflmogelijk met pek om 
te gaan en er niet door besmet te worden." 
En ten slotte: ,,Dit verklaart voor een deel de toe
name van de criminaliteit Juist onder jeugdigen, die 
immers meer nog dan de anderen in het illegaliteits
werk betrokken waren." 
Ik betreur dit artikel ten zeerste. Werkelijk niet, om
dat ik behept ben met een chauvinistische geest, die 
geen critiek kan horen op de illegalen en hun werk 
en die alles uit de illegaliteit wenst te idealiseren. Ik 
stem direct toe, dat elke zaak een schaduwzijde heeft 
en dat het gevaar van "morele slijtage" door een vijf• 
jarig leven en worstelen onder omstandigheden, waar
in de zedelijke verhoudingen tegenover de bezetter 
verbroken waren, inderdaad niet denkbeeldig is. 
Maar dit alles geeft ons niet het recht om te schrij• 
ven zoals in dit bewuste artikel gedaan is. Dit is 
helaas een staaltje van al te slordige journalistiek, 
niet wat de vorm, maar wat de inhoud aangaat. 
Om te beginnen: de statistiek over de toename der 
Jeugdcriminaliteit handelt over de jeugd van 10-17 
;aar. Wat hebben deze knapen nu te maken met de 
illegaliteit? Hebben deze kinderen het leger der onder• 
grondse strijders uitgemaakt? 
Het is toch eigenlijk even dwaas als wanneer ik door 
peinzen tot de conclusie zou komen, dat de oorzaak 
van de mindere kolenproductie in de mijnen zou ge
legen zijn in het feit, dat de meeste schoolkinderen 
in de volksbuurten te laat naar bed gaan. Hiermede 
vervalt het :zakelijk recht om enig verband te leggen 
tussen de jeugdcriminaliteit der kinderen van l 0-17 
jaar en de illegalen. En hiermede vervalt de grond, 
waarop de schrijver het kwaad der illegalen optrekt.') 
Toch zou het mogelijk zijn, dat onze scribent, afge
dacht van die statistiek als grond, gelijk had in de 

tekening van het kwaad der illegaliteit? Ook dit moet 
ik ten zeerste betwisten. Laten we toch a.u.b. niet zó 
sclfrijven in een onbillijke generalisering en eenzijdig
heid. Het kan best zijn, dat deze grote stadspredikant 
nogal twijfelachtige ervaringen heeft opgedaan; maar 
dan vraag ik onder welke groep is hij dan verzeild 
geraakt? De sfeer, waarin de illegalen werkten en de 
mentaliteit, die daar heerste, zoals ons door: de schrij• 
ver wordt getekend, gold voor enkele uitzonderingen. 
Maar dezulken werden al gauw "geneutraliseerd". 
Heeft de schrijver dan nooit de geest "geproefd", 
waarin biddend werd gewetkt? Ik was ook in die tijd 
- wel geen grote stads-, maar dan toch wèl stads
predikant. Wie van mijn gemeenteleden gaven zich 
voor het levensgevaarlijke werk? Mensen, die nu 
eens een gunstige gelegenheid kregen voor de uit• 
barsting van hun dierlijke instincten, die zó maar 
door hun zedelijke remmen heensloegen, die dorstten 
naar avontuur door het volbrengen van hun criolioeel 
instinct, die leefden in wreedheid, gemeenheid, in
braak. plundering en moord? 
Het is onwaar en beledigend aan het adres van hen, 
die om Gods wil vielen en van hen, die nu nog leven. 
Het waren juist de mensen met een teer geestelijk 
leven, mensen, die geen vLeg kwaad konden doen, 

tn l 

bijan~ \Debet,.. 
!taan 

Er Is reeds veel gesproken en ge
schreven over het leven van onze 
vrienden In gevangenissen en con
centratiekampeu. Het Is dikwijls, en 
terecht een opeenhoping van gruwel
verhalen over mishandeling, zware 
langdurige verhoren, slechte voe
ding, koude, lange en zware werk
tijden, en het is goed, dat ons volk 
weet, hoe er geleden en geworsteld 
is. 

,.VAN RIJN". 

De eerste oplage van 25.000 stuks 
is binnen 2 maanden te klein geble
ken. De vraag overtreft verre de mo-' 
gelijkheid van levering. 

Men zij echter gerust: er volgt zeer 
binnenkort een he1·dr11k. 

LoHe nummer• 20 eeD.t 

mensen, die gegrepen waren door het grote liefdege
bod en daardoor verantwoordelijkheid gevoelden je
gens de naaste, ons volk en de wereld. Mensen met 
soms grote gezinnen, of mensen, die pas getrouwd 
waren en het Jonge geluk moesten offeren voor een 
nog hogere zaak. Verloofden, die zelfs het liefste op 
aarde afstonden in de strijd om het leven te bescher
men tegen duivelse gemeenheid. Neen, zij leefden niet 
in een wereld van "wreedheid, gemeenheid, inbraak. 
diefstal, plundering en moord". 
Tenminste ze leefden er niet in als "daders" van deze 
gruwelen, wèl als slachtoffers. En juist, omdat ze 
die duivelse wereld zo intens goddeloos vonden, ken~ 
den ze zich niet opsluiten in een bloedloze zoetsappig
heid, die ook nog veilig en voordelig was, maar 
wierpen zich in de strijd. Maar, waarde schrijver, u 
wilt toch een heldhaftige overval op een distributie
kantoor om duizenden jongens en mannen in het leven 
te houden, geen "inbraak, diefstal en plundering ' noe
men? 
U wilt toch niet zeggen, in die wereld van gemeen
heid leefden onze KP-ers? En U wilt toch niet :.:eg
gen, dat het uit de weg ruimen van een bloedhond, 
een verrader, die tientallen illegalen deed doodmar~ 
telen, moord is? 
Dat is, een rechterlijk vonnis van het "ambt der ge
lovigen", omdat het "bijzondere ambt'' in Londen zat 
(bij wijze van spreken) . 
En dan dat type van die jonge inspecteur van poli
tie met precies dezelfde wreedheid op zijn gezicht 
als de duitse "officier". Ik heb ze niet gezien. In 
ieder geval niet als type, die de groep illegalen ver• 
tegenwoordigt en symboliseert. 
Wèl doken bij de bevrijding vele mannen met een 
oranjeband op, die in oorlogstijd geen vinger hadden 
uitgestoken voor de goede zaak en die de baantjes• 
jagers werden. 
Maar de echte illegalen hebben zich bescheiden terug
getrokken in hun arbeid, niet schetterende over geleden 
verliezen, omdat het motief van hun strijd was liefde 
tot God en de naaste. De ondergrond was niet het 
dierlijk en crimineel instinct, maar de offerbereidheid. 
En weet U, dat de illegalen, die het meeste geleden 
hebben in gevangenissen en concentratiekampen over 
het algemeen méér doen voor de politieke delinquen• 
ten, dan zij, die zich overal buiten gehouden hebben? 
Dat is een kwestie van geestelijke levensstijl. Wan
neer ik om Christus· wil in oorlogstijd met ontfer• 
ming bewogen beo geweest over het onrecht Joden en 
christenen en welke andere mensen ook aangedaan, 
dan zal ik nu ook met ontferming bewogen zijn over 
politieke delinquenten om hun geestelijke nood. In 
b~ide gevallen is dat de moeilijkste weg, omdat het 
met de weg van het (dierlijk) instinct is, maar de 
weg van het Kruis van Christus. Maar wanneer ik in 
oorlogstijd alleen maar bedacht ben geweest om zo 
goed mogelijk door de buien heen te komen, zal ik 
dat nu wéér doen. In beide gevallen de makkelijkste 
weg. omdat het de weg 1s van het instinct der zelf
handhaving. De fatsoenlijke lafbekken kunnen ook 
onfatsoenlijke lafbekken worden, wanneer het zelfbeÁ 
~?ud het m~~r geb!edt. Het is één stijl, één bron, 
een motief, een begmsel. éen doelstelling. Dat is het 
kwaad van de goddeloze verburgerlijkte aanpassing, 
die even makkelijk "ja" tot God als tot de duivel kan 
zeggen,. wanneer het maar voordelig is. Maar nu 
SP.reek lk over het goed der illegaliteit, dat een eer~ 
li1ke poging ~~s onder alle omstandigheden "ja" tot 
God en "neen tot de duivel te zeggen. Ook als het 
bloed moest vloeien. 
Ik zal het hierbij maar laten. Alleen oog dit. Ik hoop, 
d~t de schrijver even verder zal peinzen over zijn 
eigen artikel en dit antwoord, dan ~erwacht ik zeker, 
dat hij zijn woorden zal intrekken. Dat zal hem sie• 
ren, en wij zullen als illegalen hem weer hartelijk de 
broederband toesteken, omdat niet de lagere instinc
ten ons beheersen bij ons protest, maar Juist de liefde 
tot elkander. 

') Men bedenke bovendien, dat de illegaliteit io 1943 
nog zó weinig omvangrijk was, in tegenstelling met 
1944 en 1945. dat haar omvang in geen vergelijking 
stond met het totaal der Jeugd. - Redactie. 



• 
Ct.i\RK GABLÈ ZONDER HEMD, 
In de f;Jm "lt happened one Night .. , komt een sctne voor. 
waarin Clark Gable zich uitkleedt. Zijn ovuhemd valt op de 
grond en bet blijkt. dat Amerika', meest populaire filmster 
ge,:n hemd droeg. Naar de Volhkranr vertelt liep vanaf dar 
ogenblik de verkoop von hemden In Amerika zo sch<ikbarend 
achteruit, dat fabrikanten e..o vakvennigingen Hollywood mc:t 
telegrammen bestormden om deze sctne tt couperen, teneinde: 
c~n catastropbe te voorkomen ...... 

Iets voor ons, in verband met de bezuiniging. 
Zet het ministerie op de film en toon hoe zij zich 
kleden en leven en U zult zien, hoe gauw onze be
groting klopt. Want afgezien van de hemden, leven 
·wij nog veel te royaal en ver boven onze stand. 

• 
De colltctitl-botr Wassili Tisjkin is naar b<t beet de oudste 
rnwone:r van het gebied van Stawropol: hij heeft natnelijk de 
zeer rijpe leeftijd van H2 jaar bereikt. Hij was aveo jaar toen 
Nepolton Ruslend uitvluchut. In weerwil van zijn oududom 
voelt Tisjkîn zich nog bes-t t.n bemoeit hij 2ich nog met de 
:aken Yan de ltokhoz. In vroeger jaren werkte hij aJs visser 
op dt Ka,pische Zee, als schipper op de Wolga en in de vis
con,erven-fabrieken te Astrakon. Ti,jkins vadu wud 137 jaar, 
211n moedtr 117. 

(.,Moscow News") 
Eindelijk komt dan tot klaarheid hoe het de Rus
sen mogelijk was Hitlers horden te weerstaan. Wassili 
Tisjkin wist nog, uit eigen ervaring, hoe de Russen 
in zijn tijd met Napoleon afrekenden. 

• 
DB CRIClS NADERT 

(,,De Zwerver") 
Welk gevaarlijk ding wordt er nu aangekondigd? We 
hielden aanvankelijk onze harten vast. Niemand wist 
hoe laat hij kon worden verwacht. Zou het iets met 
een atoombom te maken hebben? Neen, de inhoud van 
het artikel, doet het gelukkig niet veronderstellen. 
D_e cricis blijkt van groter stijl te zijn. Geen bom of 
gevaar, maar vrede en begrip, recht en veiligheid. 
Wie zou van die LO-ers en KP-ers ook anders ver
wacht hebben? 
Onder welke vreemde benaming het dan ook moge 
verschijnen, we zullen ze hunkerend tegemoet zien, 
en met open armen ontvangen. 

• 
Kent men het grapje, dat in ee.n vnriêtt te Du~seldorp een 
dreunend gelach doet opgaan. het grapje van de · boer, die Vtr• 

telde, dat hij zijn rapenveld aan het denazilicuen was, bij pikte 
d• kleintjes er uit en lltt de grote staan ...... ? 

(,,News Chronicle") 
Om dat te zien, behoeven we waarlijk niet zo ver 
van huis te gaan. Schreef Parool dezer dagen niet 
iets over de politiezuivering in A'dam? Dit was niet 
bepaald een grapje, maar het dreunde wel, alleen 
nlet van het lachen. 

• 
VAN GRONINGEN BBGINT DB VICTORIE. 
Reeds eDige Hjd geleden maakten et.n paar Arostcrdan:uners 
misbruik van de .sen.satie-luM van de goegelovige ge.mcente.. 
ZJj verkocbtco etu "u:tra"bulJetin'· over "Hitler leeft -nog ... 
Het betrof etn httl oud. dwoas vtrbaal. Maat dat vurelden 
de btren niet, 
Zaterdag to Zondag proburden de bertn zwendelaars bun 
trucje nogmaals. En aan\'anlte.lijk met succes natuurlijk. -Lang 
duurde dit echter niet. De hoofdcommissaris van politie liet 
Zondagmorgen de hele oplage in beslag n•men. De btidt 
•• colportc'llft" moe:teo. zich t.i.t. ve.rantwoordtn ter zakt van 
oplichting. 

(,,Nwe Prov. Gron. Crt."). 

Van Groningen begint dus de victorie. ' De Politie 
daar heeft de koe bij de horens gevat. Als het er 
nu maar niet op uitdraait, dat "de colporteurs" de 
de klappen opvangen en de verantwoorlijke man, 
mijnheer de Bas uit de Deurloostraat 90 111 in Am
sterdam, door de mazen glipt. 

• 
D.B JEUGD EN DB TOEKOMST 
Dondudag kwam een vrouw aan het politiebureau Pieter 
Antnstraat ttn stengun intt t.nige patronen brengen. Zij ver" 
telde., dat haar tien-jarig jongetje: dit wapen van een vrftnd 
bad geruild voor een vottbal. Oh vriendje zou nog vele pa
tronen Jn zijn buit hebben. De politie stelt ctn onderzoek in, 

(,,De Waarheid''), 

• 
D< 5-jarig< Rodney Whi!nty uH Jobannt~burg htch htcl zijn 
vijljar,ge levtn lang in plaats van mdk, thee en koffie, slechts 
w1Jn gedronken. Rodney weigerde ptttit.tent mtlk te drinlcta 
In dt urstc maanden van :ijo verblijf op de aardbol. Toen 
probttrde zijn moed« het met rodt wijn. En Rodney dronk, 
Hij bluf drinken en nu drinkt hij niets anders meer. Veertig 
guldm per maand kost bij :ijn ouders. allttn aan wijnl 

(,,Eindh. Dagblad")_ 
Waar lazen we toch ook weer, dat met de huidige 
generatie niets meer is aan te vangen en dat we het 
oog op de jeugd gericht moeten houden? 't Zal een 
aware opgave worden, 

DE EERSTE VERJAARDAG 
3 Mei 1947, 's morgens 8 uur ...... 
De officieren, onderofficieren, korporaals en man
schappen van de staf der He Infanteriebrigade 
Groep staan aangetreden op het militaire sport
terrein. Het is een grote dag voor ons. Onze Bri
gade, de He, besf!tl.at vandaag 1 jaar. Evenals 
de verjaardag van één onzer beste vrienden, heb
ben we ook deze dag tot een bijzondere willen 
maken. We zijn allen bij elkaar gekomen om te 
luisteren naar de woorden van onzen comman
dant. Woorden, waarvan we al bij voorbaat weten, 
dat ze kort maar krachtig, zullen zijn. 
Het is even over achten, als de kolonel, J. A. W. 
Uylenberg, het terrein betreedt. Kort klinkt het 
"Geeft ...... Acht" over het sportveld. Stram in de 
houding. We doen deze dag extra ons best, want 
het is toch ook een feestdag. Trots overziet de 
kolonel zijn mannen. Als we weer "op de plaats 
rust" staan, richt hij het woord tot ons. 
In korte bewoordingen herinnert hij ons aan het 
vorige jaar, en zegt, dat deze dag niet voor alle 
onderdelen van onze divisie de juiste verjaardag 
is. Vele troepen zijn enkele dagen eerder of later 
onder de wapenen gekomen. Maar voor de ge
hele divisie is één dag aangenomen als herden
kingsdag, en dat is juist onze Se Mei. 
Hierna leest hij de dagorder voor van onzen com
mandant, den Generaal-Majoor H. J. J. W. Dürst 
Britt: 

"Begin Mei 1946 kwam voor de eerste maal 
na de bevrijding van ons vaderland een 
lichting dienstplichtigen onder de wapenen. 
Sindsdien is er een jaar verlopen. Veel werk 
is er in dit jaar verzet; eerst de opleiding in 
Nederland, daarna op 1 September de vor
ming van de le Divisie, welke van H.M. de 
Koningin, de naam "7 December" ontving." 

Het is doodstil op het sportterrein. Er wordt aan
dachtig geluisterd. Onze gedachten dwalen door 
dit afgelopen jaar. We zien onszelf weer met ons 
koffertje in de hand de kazerne binnenstappen. 
Nog wat schuchter, maar dat was er al heel 
gauw af. We exerceren weer op de binnenplaats 
van de kazerne. Vaak hebben we op al deze din
gen gekankerd, maar nu weten we, dat het goed 
geweest is. In gedachten gaan we weer op de 
boot. We doorleven nog even dat moeilijke af
scheid van ouders, verloofde, vrouw en kinderen. 
Maar thans staan we in Indië, en we voelen ons 
er wel bij. We weten, dat hier een taak voor ons 
is weggelegd. En nu willen wij als He Brigade, 
en met de Brigade in de divisie, deze taalt vol
brengen. 

,,Of alles volmaakt is bij onze Divisie? 
Zeer zeker niet; ons streven zal ook in het 
komende jaar steeds moeten zijn het bestaan
de te verbeteren." 

En bij dit streven sluit iedere soldaat van onze 
Brigade zich aan. Zij zullen er al hun krachten 
voor geven. En dan zal het waarachtig wel gaan. 
Heus onze Brigade heeft het lang niet altijd even 
gemakkelijk gehad. Zij heeft voor de "7 Decem
ber divisie" de spits afgebeten. De moeilijkste 
streken waren voor haar. Het is tbch algemeen 
bekend: 

,,Hoe de Ile Inf. Brig. Grp., als eerste aan
komende in Indië in de randgebieden, V11aar
onder het moeilijke gebied bij Bekassi, de 
orde en rust heeft hersteld, waarbij tevens 
moest worden opgetreden tegen de wapen
stilstandsovertredingen.'' 

Wij hebben ons er doorheen geslagen en met vol
doening ku~nen wij op dit afgelopen jaar terug
zien. Er zijn fouten gemaaltt. Natuurlijk. Dat kan 
niet anders. Maar als we het prachtig stuk werk 
bekijken, dat hier door onze "7 December divi
sie" geleverd is, dan kunnen wij daar met recht 
trots op zijn. 

"Helaas heeft de Divisie in het afgelopen 
jaar verschillende verliezen geleden, door 
vijandelijk vuur, ziekte of ongevallen." 

Een ogenblik wacht de kolonel. Iedereen laat 
het gesprokene op zich inwerken. Dan gaat 
de spreker verder: 

,,Heden worden in Nederland geëerd allen, 
die voor de bevrijding van ons vaderland zijn 
gevallen." 

Weer worden wij met onze gedachten verplaatst 
naar die fatale Vrijdagmorgen, toen ons land door 
een woeste horde overstroomd werd. Vooral die
genen onder ons, die in het leger van voor '40 
hebben gediend, doorleven deze 4-daagse strijd 
nogmaals. En de anderen? ...... 
Zij strijden weer mee in het ondergronds verzet 
tegen den vijand. Heel deze ellende staat ons 
weer voor de geest. Het is al weer 2, 3, 4 jaar 
geleden; we zijn ver van huis, maar vergeten kun
nen we nooit. 

,,Op dit ogenblik zijn WJJ m gedachten aan
wezig in ons vaderland; wij eren allen, die 
voor de bevrijding van ons vaderland zijn ge
vallen. 
Echter is het ons een behoefte daarbij te 
eren en te gedenken onze makkers van de 
Divisie, die ons in het afgelopen jaar zijn 
ontvallen." 

Ja, kameraden, jullie, die je leven gaven voor 
Nederlands zaak in Indië, wij gedenken jullie 
ook op deze dag. Ook jullie namen staan geschre
ven bij die van Neerlands helden. Ver van huis 
en familie gaven jullie alles, wat je geven kon. 

,,Wij zullen ook jullie niet vergeten; jullie al• 
len rusten in vrede." 

Na het uitspreken van deze dagorder verlaat de 
kolonel het terrein. De troepen kunnen inruk
ken en gewoon aan hun werk gaan. Wij moeten 
verder en kunnen niet blijven staan bij deze mijl
paal. Niet piekeren, niet suffen, Werken, wer
ken en nog eens werken! 
De dienst is weer begonnen! 

l 

LEZEH UIT 

,,DEN VIJAND WEDERSTAAH" 

Op de Maandagen 9 en 16 Juni a.s., telkens des mor~ 
gens van 11.15 tot 11.35 uur zal voor de microfoon 
van de N.C.R.V. worden voorgelezen uit "Den 
Vijand Wederstaan", n.l. de hoofdstukken: ,,Het zal 
eruit" door Joh. vàn Hulzen tn "Het geheime tele
foonnet" door K. Norel . 

• 

• 
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Een zeer belangrijk boek over het Verzet in Frankrijk. 

Generaal Guillain de Bénouville 
heeft in de enkele maanden, wel
ke hij in een ziekenhuis moest 
doorbrengen om een autQ-ongeval 
te boven te komen, een groot boek 
geschreven over het Franse ver
zet. Het heet Le Sacrifice du 
MIi.tin, en ik heb het in Trouw 
twee maanden geleden gerecen
seerd. De mij toegemeten ruimte 
veroorloofde niet, dat ik uit dit 
zeer vlot, maar sterk geschreven 
boek, citaten deed. De redactie 
van De Zwerver geeft mij nu ge
gelegenheid er hier enkele te plaat
.sen. Menig lezer zal er paraleUen 
in vinden van zijn eigen ervarin
gen. 
De schrijver, nu, ternauwernood 

d~rti~ jaar, b~gade-generaal, had als jong offi
c~er m 1940 zich tot het uiterste geweerd, en 
Zlch, na de capitulatie van Frankrijk als verste
keling naar Algiers begeven, waar hij door de 
regering van Vichy als rebel werd beschouwd en 
teruggezonden naar het moederland. 
De autoriteiten daar stelden hem te Toulon in 
voorlo~~ge_ hech~enis onder de strengste consig
n~_s. ~IJ zit nu ln de militaire gevangenis. 
ZIJn mdrulcken beschrijft hij als volgt: 

In de gevangenis van Toulon. 

Het is koud in de gevangenis, de koude van de 
dood en van het graf. Men heeft honger in de 
gevangenis, een honger, die afschuwelijk is, om
dat men al de tijd heeft zich te realiseren, dat 
ze u langzaam vernietigt. Men kent de angst in 
de gevangenis, als men, met lege maag, bij de 
nadering van de nacht, ineengeschrompeld in een 
hoek van het vuile kot, bibberend van kou, luts
tert naar de stilte van een wereld, die, ditmo.al, 
gans niet meer antwoordt op het angstgeroep 
van de Hoop. Men heeft honger, men is ltoud, 
men beeft, zoals men nimmer méér honger zal 
hebben, zoals men nooit meer koud zijn ?.al zo
als n1en nooit meer beven zal. De nacht komt 
zonder troost, want de slaap wijkt van den op
geslotene. Zonder ophouden stuit hij tegen de 
onverbiddelijke begrenzing der vier muren, waar
vatJ de druk hem geketend houdt. In het diepst 
van de nach~, ligt men nog wakker in zijn hoek, 
proberend met te denken aan degenen, die men 
liefheeft, om niet week te worden. 
Als de normale mens, die aldus opgesloten zit, 
niet de hand aan zij11 leven slaat, komt dit, door
dat God hem bewaart. 
Toch is in de eerste tijd het gebed zonder effect 
in die gruwzame eenzaamheid van een clood
strijd, die geen einde neemt. Niet één stem, ja, 
niet één stem antwoordt op die van den gevan
gene, die zijn handen te vergeefs uitsteekt en ze 
vervolgens verbijsterd bekijkt, want hij begrijpt, 
dat hij niets ontvangen zal! De wereld is nooit 
onbarmhartiger dan ten aanzien van den ge
vangene. Men heeft alles van u afgenomen bij 
de fouillering, die aan de opsluiting is voorafge
gaan: alles, dat wil zeggen, die simpele dingen, 
die men altijd in zijn zakken draagt en waaraan 
men zich niet zo gehecht wist: je portefeuille, je 
potlood, je foto, je horloge, je brieven, je .,.ozen
krans. 
Sidderend in 't donker, van de eerste dag af in de 
cel, hervat men in wakende staat het contact met 
het leven. Wakend, omdat men haast niet meer 
slapen zal, wakend omdat, indien men worstelt 
gedurende de eindeloze dag van eenzaamheid, 
tegen de wanhoop, men zal moeten doorvechten 
tot in de slaap, waarin de wanhoopslaat honderd 
listen vindt om weer bezit van u te nemen· en 
dan de kou, die je tot op je gebeente verstijft. 
De dagen zullen elkander opvolgen, en de strijd 
zou voor den gevangene verloren zijn, als de hei
lige toom van den rechtvaardige hem niet tel
kens in opstand bracht. Ik heb mijn land willen 
redden, ik ben arm en alleen heengegaan om voor 
mijn land te vechten. Dat werpt men mij voor de 
voeten. En zij hebben uniformen, mijn uniform. Ik 
ben nu hun gevangene, zoals ik gisteren die van 
den vijand was. En toch zijn het Fransen, die de 
knie op m'n keel zetten. Zij doen dit werk voor 
den vijand, die elders bezig is. 
In die ur~n van woede, heb ik vlagen van razer
nij gekend, waarin ik op de gesloten deur aan
vloog met de onuitblusbare toorn van iemand, 
die weet, dat hij gelijk heeft. Op de bodera. van 

die gramschap, was, behalve het tergende on
recht, ongetwijfeld ook de instinctmatige reflex, 
welke ons de smart doet ontvluchten en ons 
brengt tot de weiger.in'g om de smart te herken
nen als een van die onafwendbare beproevingen, 
die de mens heeft te overwinnen op straffe van 
zijn waardigheid te verliezen. Alles zegt den ge
vangene, dat de misdaad, waarvan hij het slacht
offer is, niet is te rechtvaardigen. 
Maar in het exces van zijn woede voelt hij de 
pijn dat, als hij de tegenspoed niet verdragen 
kan, hij verloren is. Want hij constateert reeds 
aan onweersprekelijke tekenen, dat de strijd, wel
ke hij begonnen is, beslissend is voor zijn ziel. 
Hoe het ook zij, woede heeft mij, gedurende de 
lange gevangenschap, niet verlaten. Maar zij 
heeft zich in de loop van die eindeloze dagen 
van zwijgende overdenking, omgezet in een soort 
van langzame ontdekking, welke zij, die in de 
cel hebben gezeten, zeker zullen herkennen. 
In de onbegrensde stilte, in de verlatenheid van 
lijf en ziel, voelt men zich, midden in die steen
massa worden toreen deel van die stilte, waar
van men in ééns verstaat de geheime zin, die ons 
in de eerste tijd ontging. Als, in een verwijderde 
cel, een medegevangene plotseling begon te kreu
nen, werd daardoor de stilte niet werkelijlc ver
broken, hoewel men tot in de uiterste nuancering 
de klacht van den naamloze onderscheidde. Zijn 
verdriet was dat van alle leden van deze 
gemeenschap, waarvan deze eenzame de voor
zanger was. Maar zijn tranen waren het voel
bare teken, dat iedereen toestond te constateren, 
dat het leven, het kostbare leven, dat door de wil 
der tyrannen werd weggewerkt, onder steen
masa·s zijn ondergrondse stromingen vond. Men 
begon weer te hopen, en men voelde zich weer zo 
hat'dnekkig leven. 
Tenslotte werden de klachten schaarser. Was 
het doordat de verlatene zijn droefheid moede 
werd, of doordat hij nu ook ervoer, dat zijn leven 
overwon, ondanks alle hindernissen, en dat, langs 
een omweg, de wanhopige eindelijk weer terecht 
kwam bij zijn lotgenoten? 
Onze ontdekkingen bleven daar niet bij. Aan 
gindse zijde van het moment waarop wij na ze zo 
tragisch te hebben verloren, de ~reld ;,eer ont
dekten met zijn bewoners, hun geheimen en hun 
bestaanswetten, en dat wijde horizonten zich 

DE LAATSTE SLAG 
Onze verwachtingen voor de laatste week van de 
maand Mei zijn niet beschaamd geworden, alhoewel 
het voorgestelde aantal nieuwe abonnementen nog niet 
ten volle is bereikt. 
Zoals o~ze lezers zich zullen herinneren, . hebb,n wij 
ons tot ideaal gesteld, met onze Mei-Actie minstens 
duizend abonné's te winnen. 
Hiertoe zijn talloze propaganda-nummers verzonden 
en vele medewerkers hebben zich' met ons op het pro
pagandapad begeven. Dit heeft geweldige resultaten 
gehad en wij :ûjo thans in de gelegenheid onze lezers 
mede te delen, dat reeds 900 nieuwe abonné's zijn ge
noteerd. 
De prijswinnaars voor de laatste 300 abonné's zijn: 

voor de 700ste: Mevrouw G. Blom-Huisman, 
Aalsmeerplein 5 II, Amsterdam. 

voor de 800ste: L. Duyst, 
Spinstraat 5, Spakenburg. 

voor de 900ste: M. W. Enserink, ,.De Huuroe", Almen. 
Zij ontvangen dus ieder een geldprijs van f 10.-. 

De toezending van gratis proefnummers wordt met 
lngan~ :,7an de tweede week van Juni gestaakt en tot 
7 Jum 1s er nog gelegenheid voor de propagandisten 
de laatste oogst binnen te halen. Hiermee moeten 
we de duizend halen. 
~Is de duizendste abouné wordt geboekt, dan !s ons 
ideaal bereikt. 
Daarvoor wordt voor het laatst op aller medewerking 
een beroep gedaan. 
De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar ook de 
zwaarste opdracht kan door hen, die tot de LO en 
KP hebben behoord, worden uitgevoerd. 
Dat heeft de oorlogstijd wel geleerd. 
Wij roepen onze lezers dus op voor de laatste slag. 
Zal deze worden gewonnen? 
Het is thans nog een vraag. 
Aan onze medewerkers het antwoord! 
In plaats van f 10.- loven wij voor de duizendste 
abonné een prijs van f 25.- uit. 
In ons volgend nummer hopen wlj alle prijzen bekend 
te maken. 

openden, welke een volstrekte onbewegelijlcheid 
en een volslagen stilte en onbeperkte herovering 
van onszelf ons soms toestonden, te aanschou
wen. Ja, het is in de cel, dat ik de eindeloze vreug
den heb gekend van het onomsluierde zien, 
waarin de geest, in de totale stilte van een we
reld, die hij beheerst, komt tot opvattingen, zo 
fijn afgestemd en zo vermetel, dat hij ze, om ze 
vorm te geven, geen ander bekleedsel geeft, dan 
dat van de klank. De trillende muziek der een
zame overdenkingen deed mij, ik moet het beken
nen, mijn cachot liefhebben, in sommige uren. 
Met dichte ogen, uitgestrekt op de stenen vloer, 
vergat ik de kou en de honger, en leende ik 
geestvervoeringen, waarin iets was van muziek 
van gebed en van de vreugde der ontdekking. Ik 
vergat de onware voorwendsels, de conventies, de 
schijn, alles wat in het leven slechts het gevolg is 
van een duistere oorzaak, om te ontdekken, in 
het licht der waarheid, de eeU\'l'ige en onuitspre
kelijke wetten, die de wereld der oorzaken re
geren. 
Doordat wij ze moesten derven, leerde ieder on
zer de juiste waarde, de voldoening van de meest 
eenvoudige levensverrichtingen: drinken als men 
dorst heeft, eten als men trek heeft, slapen al!J 
men slaap heeft, wandelen, lezen of praten. En 
leder onzer, in de vernieuwde ontdekking van de 
meest gewone verrichtingen, maar die alle een 
keus in zich sluiten, leerde langzaam en tot in de 
bijzonderheden, wat vrijheid is, en wat ze liete
kent. 
Zodanig zijn, in hun uiterste eenvoudigheid, de 
eerste elementen van de ontdekking der vrijheid 
bij den gevangene. Die ontdekking krijgt weldra 
het karakter van de uitvinding, en zal den ellen
dige, die alles moet missen, vèr brengen. Door 
haar zal hij in bepaalde uren van hoogspanning 
de verrukking kennen van de aanschouwing, de 
vreugden van den mens, die niet meer heeft te 
overwinnen, om vrije toegang te krijgen tot het 
leven van de geest. 
Door deze aanschouwing en door het gebed -
de knieval, die niet is een aanvaarding maar 
een roep, die door de Goddelijke genade een 
vertrouwen wordt, - werden wij gebracht tot de 
Hoop. Welke hoop? zal men vragen. Welke hoop, 
zullen wij nazeggen, in (!e herinnering van iets, 
dat meer was dan de vrije hemel en de open 
deur, waarnaar wij in onze gevangenschap heb
ben verlangd. Een hoop, sterker dan de smart, 
een onbegrensde hoop, - de hoop, die niet heeft 
afgelaten, ons in onze strijd te ondersteunen. 
Toen hebben wij het woord van Paulus begrepen 
in zijn volle overweldigende werkelijkheld1 
,.Alles is uwer, en gij zijt van God". 

DR. J. W. MARMELSTEIN. 
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TRAM-TRAMMELANT IN AMST.ERDJ\M. 

Een trom 1chuift de Utrecbtsestraat uit, het Pt~ 
detiksplein op en stopt, om niet mtu op gang te 
komen. Er drommen mensen samen op bd pldn, 
waot de condocteur van de bijwagen hc:tft een ft.ef" 
Ug twistge•pcck mtt een bttr, dit nitt legaal I• 
opgestapt, d.w.z. op t.en ogenblik. toen de team 
oog niet tot >tllstand was gekomen. HIJ eist. dat 
de man onmiddellijk de wagen :al verlat~n. betget11 
de:u. wtrgut. 
De conducteur tuurt over btt pltin. ontdekt ergens 
het unîform van e,e,n _politieman u stevent erop af. 
lntu'1en fa ten twtedt: tr-am acbtt.t de et,:$tt tot 
stiltt.a.nd gekomen. 
De politieman vudwiJnt mt:t vetl moeite In btt 
btnntnste van de tram, waar de delinquent tussea 
de mas.sa gemetn1d zit. 
En dan begint de politlemu een gesprek met hem, 
Ben derde tram koo,t tot stilstand op haar lj:«ec 
baan. 
Het guprek duurt vrij lang. Blijkbaar scbriJ!t de 
agent etn bon uit. Maar eindelijk komt tr beweging 
in dt: samengepakte menstr,kJu.wen ln de W1'gtn. 
Ben man met eeo rood hoofd "" beh,ge ato,bewe• 
gangen. wringt zich naar de uitgang. duwt Itdt:teen 
boos Oltt zijn tl1tbogen op:?.ij. schiet over de 
vluchthe.uveJ, verdwijnt haast onder ee.n •ootbij• 
kornt'ndt auto, bedenkt 2:ich dan en .koe:r,t naar de 
motorwagt.n. 
En terwijl de conducteur van de bljwagtn, Juist 
op h<t ogenblik. dat een vierde t<am :kh In de 
tij gea<:haard htdt, verlicht a!fluit, stapt de ver
bolgen man. nog juist op tijd. volkomen volgrns 
d~ r~els. op de motorwage.n van betzdfde wag~
shol. 
De conducteur. die tt:..n koste van 20 minuten op• 
onthoud. zogevaerdt, kijkt op i'n neut, 
De agent vot-lt zich zwaar gi?nomen. 
Dt man o.p de motorwagen voelt zkh. overw,nnaar. 
De meni~tt op het plein gnulh, 
Alleen de passagl~rs. dit hun trc.in tnlHffl, 1chelde-n, 

Ad. 
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île Y,J,~-1'.IUUnaetu. ~ 
Huldiging van drie conducteurs. 

Dat de conducteurs van de Amsterdamse tram op zijn tijd graag 
eens mogen staken is bekend; dat zij tijdens de ritten geesti_g
heden weten rond te strooien als Sinterklaas pepernoten, g.eniet 
een nog grotere bekendheid, maar dat zij daarnaast ook nog 
verkooptalenten bezitten, een dubbel gediplomeerde verkoper 
waardig, daarmee zuUen de meeste lezers niet op de hoogte 
zijn, Het is over de laatstgenoemde eigenschap van dit gilde, 
dat ik U iets ga vertellen. 
Zoals men zal weten werden in vele delen van het land ge
durende de herdenkingsweek in begin Mei, ten bate van de 
Stiéhting geldinzamelingsacties gehouden. In de ene plaats deed 
men het zus, in de andere zo. In Amsterdam deed men het zeer 
origineel. Daar riep het districtsbestuur de hulp in van de stads
tram. Er werden oranjekleurige vijfrittenkaarten gedrukt, aan de 
achterzijde voorzien van enkele regels uit het welbekende ge
dicht van Jan H. de Groot: 

Zij vielen voor de vrijheid · van het land, 
voor U, voor mij, opdat wij zouden leven. 
Hun vrouw en kinderen, die achterbleven, 
leven in nood. Waar is Uw hand? 

Het doel hiervan was, deze kaarten met een suppletie van vijf
tig cent per kaart door de Amsterdamse conducteurs te laten 
verkopen. Elke verkochte kaart betekende dus vijftig cent voor 
de Stithtingskas, afgezien nog van de goodwill, die dergelijke 
acties onder het publiek weten te scheppen. 
Nu zal iedereen, dte wel eens de sensatie van een hedendaags 
tramritje in Amsterdam heeft meegemaakt, het met mij eens zijn, 
dat een conducteur in deze tijd van een zeer sterk maaksel dient 
te zijn om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen. 
Hoewel mijn persoonlijke. bewondering voor hen altijd uitga::it 
naar de feilloze wijze, waarop kans wordt gezien om in een bot
sende en schommelende wagen toch precies daar een gaatje te 
knippen waar het thuis hoort, zal een ieder zich er wel van be
wust zijn, dat er meer komt kijken dan dat alleen. Want wil een 
"met-zijn-tijd-en-met-zijn-tram" meegaande conducteur zijn vak 
goed verstaan. dan zal hij de koelbloedigheid van een circus
dompteur moeten paren aan het laadvermogen van een stuwa
door. Niemand zal het me dan ook euvel duiden, dat mijn ver
wachtingen omtrent het resultaat van deze tramkaartenactie llÎet 
bijster hoog waren gespannen. Tenslotte zijn conducteurs ook 
maar mensen, al lijken het soms ook duizend-kunstenaars. 
Hoe heb ' ik mij echter misrekend! De verkoop is een formidabel 
succes geworden. 74.886 suppletiekaarten werden verkocht. Een 
bedrag van 35.500 gulden ging naar de Stichting, als voorlopige 
afrekening. Er was één conducteur, de heer Daniels, wiens om
zet 2682 kaarten bedroeg. Een ander, de heer Passchier, bracht 
er 2000 aan de man, terwijl de heer Van Nie 1186 wist te 
plaatsen. 
Dinsdagmorgen, 27 Mei, vond ten stadhuize een eenvoudige hul
diging van deze recordhouders-kaartenverkoop plaats. Wethou
der Polak sprak namens het stadsbestuur en bood Drs. D. 
Mulder, voorzitter van het districtsbestuur der Stichting te Am
sterdam, een cheque aan ter waarde van f 33.500, zijnde de voor~ 
lopige afrekening. De heer Mulder dankte voor de van a!le 
zijden ondervonden medewerking bij de tramactie. 
De heer De Vries, hierop het woord in het bijzonder 
tot de drie conducteurs richtend, reikte na een geestig 
speechje de prijzen uit, t.w. resp. een "slee" van een stofzuiger, 
aangeboden door de fa. Duyvene en Remmers en de fa. Blik, 
een reisbiljet van de Cebuto, geldig voor twee personen, voor 
een dagreis door Nederland en een passagebiljet van de KLM 
voor een retourvlucht naar een der binnenlandse vliegtuigsta-
tions. ' 
Bovendien werd aan de heer Daniels, namens de LO~LKP~Stich
ting het boekwerk "Den vijand wederstaan" aangeboden, 
Daniels, die gedurende de ceremoniën stond te trantelen van 
ongeduld om ook nog een woordje in het midden te brengen, be
dankte tenslotte mede namens zijn twee collega's (,,omdat sij het 
niet so goed kenne segge as ik") voor de eer, hun te beurt ge
vallen. Onder grote hilariteit van alle aanwezigen, w.o. naast de 
reeds genoemden, zich bevonden de auteur Jan H. de Groot en 
Ir. Wijt, onderdirecteur van de Amsterdamse tram, gaf Daniels 
nog een demonstratie van de wijze, waarop hij zijn kaarten op 
ljjn ?'l ~;:m rtP m~n h~rt geh,-~rht. 

"Kijk," zei hij, ,,als de tram goed vol was, dan ging ik een eigen 
gemaakt gedicht over het Stichtingswerk voordragen. Nou en 
was dat gebeurd, dan was het verkopen, hè! Altijd raak!" 
Hoe ver de activiteit van deze conduteurs wel ging, moge nog 
blijken uit het feit, dat ze zelfs een gedeelte van hun vrije dag 
opofferden om in de traditionele queu voor de distributiekanto
ren aan de Van Campenstraat en aan de Oosterparkstraat de 
oranjekaarten aan de man te brengen. 
Hulde aan deze kerels! 
Met zoveel medewerking kan de Stichting de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet zien. TOON. 

Duitse furie in district Gulpen 

Terwijl Nitsch en Conrad waarschijnlijk reeds 
overleggen hoe zij de arrestatie van Pater Baars 
het snelst en met de meeste kans van slagen kun-
nen uitvoeren, overlegt Huub Hamers bij zichzelf 
wat hem te doen staat. De Duitse officier, nog 
steeds in burgerkleding, zal zijn provocateursrol 
ook nu nog spelen en Huuh zal hem daarbij moe-
ten assisteren. Weigert Huub de rol. die de SD 
hem heeft toegedacht, te spelen, dan is de kans, 
dat Pater Baars zal kunnen ontkomen, zeer ge-
ring. De school, waar hij retraite geeft, zal 
~10ogstwaarschijnlijk door de SD worden omsin-
geld en dan is er geen enkele uitweg meer. Huub 
ziet zich geplaatst voor hetzelfde geval als Paul: 
De SD elke medewerking weigeren - welke 
préssie ook zou worden uitgeoefend - en daar-
door bijna zeker zijn van de afloop öf de geëiste 
medewerking verlenen om te trachten het slacht-
offer nog bijtijds te waarschuwen, hoe luttel de 
mogelijkheden ook zijn. Huub besluit tot het laat-
ste. 
In Haanrade gearriveerd, gaat Huub met de ver-
rader naar de rector van de school, waar hij -
zo luidt zijn opdracht - naar "Jacques" moet vra-- · 
gen. Dit optreden va,n twee mannen in burger 
kan onmogelijk argwaan wekken, terwijl ook bij 
Pater Baars de gedachte aan verraad niet zal op--
1<omen. Hij kent beiden en hij weet in welke om-
standigheden de Duitse officier verkeert. Het is 
;·olkomen logisch, dat Huub met de nieuwe on-
derduiker nog even bij hem komt om het een en 
• 
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" af te ~r-rr>1<:en, al staat het waarschijnlijk 

niet in het programma. 
Als Huub bij de rector aanbelt, wordt hem open-
gedaan door de dienstbode. Hij vraagt haar naar 
Pater Jacques, die zij onder deze naam niet kent 
en daarom gaat zij de rector zelf roepen. Onder-
tussen knipoogt Huub enkele malen tegen haar 
en probeert haar aandacht te vestigen op de 
verrader, die naast hem staat. Uit één van zijn 
gevangenisbrieven blijkt, dat Huub zelf er zeker 
van was, dat deze dienstbode de situatie begreep. 
Zij haalt de rector en deze gaat met Huub, voor-
op naar het schoolgebouw, -dat naast de kerk is 
gelegen. 
De verrader volgt de beide mannen. 
Huub ziet kans de rector tot twee maal toe te 
waarschuwen, dat hij ervoor moet zorgen, dat 
Pater Baars wegkomt. De rector verstaat en be
grijpt dit, want bij de school verzoekt hij Huub en 
de verrader aan de deur te wachten, dan zal hij 
de Pater wel even gaan roepen. 
Hij gaat alleen naar boven. De beide anderen 
wachten...... } 
Nu is er een kans, nu móet de ~ector Pater Baars 
onmiddellijk waarschuwen, zod_at deze kan vluch-
ten. Elke minuut, die de rector langer wegblijft, 
betekent een vergroting van de voorsprong. 
Nitsch en Conrad, deze keer verliezen jullie! Je 
kunt onze mensen gevangen ·nemen, je kunf ze 
dwingen om ten dienste van jullie een rol te spe-
len, maar als zij dit doen, weest dan voorzichtig! 
Hier zal zich de stommiteit van een dergelijk han-
<lelen demonstreren! 
Dan de ontgoocheling. Pater Baars komt toch, al" 
Ie waarschuwi_ngen ten spijt. Wat is er gebeurd? 
Heeft de rector zijn waarschuwingen niet begre-
pen? Of heeft Pater Baars de school en de rector 
niet in gevaar willen brengen? Hoe het ook zij; 
deze onverwachte situatie eist een snel en vast-
besloten optreden. 

Onmiddellijk fluistert Huub Pater Baars toe: 
,,Verraad!'' Beiden storten zich op de Duitser. 
Deze valt. Schreeuwt. Nitsch en Conrad zijn op 
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hun post. Direct komt er assistentie van de an--
dere SD--ers en het spel is uit. Verloren ..... . 
Vier mannen voert de SD als kostbare buit naar 
Maastricht: Paul, Huub Hamers, Sjeng Bisschof 
en Pater Baars. In het gebouw van de SD vindt 
onmiddellijk een verhoor plaats. 
Het eerste slachtoffer is Pater Baars, die, als 
hij terugkomt, Huub toefluistert: ,.Ze weten alles, 
namen plus adressen. Van wie ze dit alles heb-
hen, weet ik niet''-. 
Een raadsel, dat misschien nooit opgelost zal wor-
<len, want wat de SD weet is veel meer, dan zij 
redelijkerwijs kunnen weten na het verraad van 
de officier. Dat zij bekend zijn met de namen van 
hen, die rechtstreeks bij dit geval betrokken zijn, 
;g volkomen te begrijpen. De naam van Pater 
Baars was zelfs eerder aan hen bekend, n.l. na de 
arrestatie in Weert op 21 Juni. De SD blijkt 
echter meer tè weten. De eerste vraag, die zij 
Huub stellen is: .,Ken je Coenen? Waar is hij?" 
Huub z~gt, dat hij niet weet, waar de genoemde 
is; vermoedelijk ondergedoken, want hij is al een 
maand uit Simpelveld verdwenen. Op de vraag 
of hij nog andere leden van de organisatie kent, 
antwoordt Huub ontkennend. Dan worden hem 
alle namen en adressen voorgelezen ...... 
Wat is er intussen gebeurd? 
Na de arrestaties in Weert juist een maand te-
voren, waar zoveel belangrijk LO--ers de mof in 
handen vielen - onder meer de districtsleider 
van het district Gulpen - .was er eind Juni of 
begin Juli een vergadering geweest in het kelder
tje van een bierbrouwerij te Wijlré. Hier werd het 
gehele district gereorganiseerd, de rayons· afge-
bakend, rayonleiders bekend, schuilnamen ver
anderd, kortom, alles werd opnieuw op poten ge
zet. Sjeng Coenen uit Simpelveld werd districts" 
leider. • 
Op hetzelfde ogenblik, dat de slagen in Wittem 
en Haanrade vallen, is de SD reeds in Simpel-
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Beiden storten zich op- de Duitser. 

veld om Sjeng Coenen te arresteren. Als door een 
wonder wordt dit voorkomen, dank zij zijn stief" 
moeder, die het dienstmeisje uitstuurt om Sjeng, 
die op weg is naar huis, bijtijds op te vangep. en 
te waarschuwen. Op een afstand slaat Sjeng het 
gedoe gade. Als de SD wegrijdt, meent hij, dat 
alles veilig is en hij wil het huis binnengaan. Er 
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is echter één SD-er achtergebleven en weer kan 
het dienstmeisje net op tijd waarschuwen. 

· Sjeng begeeft zich hierop naar Schin op Geul, 
waar hij de districtsleiders van Roermond en 
Maastricht zal treffen. Met h~n zal hij een be
spreking houden in Wijlré ten huize van Jan van 
Houtem, het plaatselijk duikhoofd. Deze laatste is 
zelf niet aanwezig, daar hij als automonteur in 
Maastricht werkt. 
De SD, die als een ·zwerm sprinkhanen over het 
district Gulpen is uitgezwermd, is ook hier ?Ctief. 
Kapelaan Penders uit Gulpen is reeds gearres,.. 
teerd en in Wijlré weet Kapelaan Frank, in het 
zicht van de wagen der SD: nog juist te ontko,.. 
men. 
Sjeng Coenen verlaat Wijlré met een doos re
volvers achter op de fiets. De zwerftocht wordt 
v:_oortgezet ..... . 
Om zeven uur in de avond is hij bij een mede,.. 
werker in Wahnwiller. 
Om acht uur wordt ook deze gearresteerd ...... . 
Ver der gaat de jacht. In het district Gulpen woedt 
de Duitse furie! 
In V aais hebben ze op twee adressen geen suc,.. 
ces gehad, maar na de arrestatie in W ahnwiller 
gaat het terug naar Vaals om deze adressen nog
maals te bewerken. Ook deze keer vinden zij niet 
wat zij zoeken. Dit voert de razernij naar een 
hoog.tepunt. Ze weten dat hun prooi, een gees
telijke, niet ver weg kàn zijn en ze hebben gelijk, 
want de kapelaan zit toevallig in het huis er
naast en ziet alles rustig aan. Tegenover de va,.. 
der van de kapelaan doen de SD--ers zich voor 
als illegale werkers. Ze spreken zelfs dialect. Dat 
verhindert echter niet, dat na het herhaald be,.. 
zoek argwaan rijst. De kapelaan ontsnapt, maar 
de SD neemt twee mensen, die zij er - volkomen 
ten onrechte - van verdenken, de kapelaan te 
hebben gewaarschuwd, mee naar Maastricht. Eén 
van hen wordt bij het verhoor bewusteloos ge ... 
slagen. Zelfs de twee daaropvolgende dagen 
moet hij zich bij de SD melden. Elke keer wordt 
hij bewusteloos geslagen, maar iemand, die niets 

_ weet kan onmogelijk iets vertellen ..... . 
Ondertussen rolt de lawine verder: 
Een zwager van pater Baars, die zijn huis open
stelde voor het houden van een gewestelijke ver
gadering, kan niet meer ontkomen. 
Emile Merckelbach, familielid van Paul, die door 
laatstgenoemde contact heeft met het verzet en 
in wiens huis ook een gewestelijke vergadering 
is gehouden, wordt samen met zijn broer Mathieu 
gearresteerd. Bij het verhoor neemt hij echter al,.. 
Ie schuld op zich en weet zodoende te bewerk
stelligen, dat Mathieu weer op vrije voeten wordt 
gesteld. 
Kapelaan Hou ben uit Epen wordt gearresteerd ... 
De gehde dag reeds worden pogingen gedaan 
om Jan van Houtem te waarschuwen. Na de 
vergadering, die Sjeng Coenen in het huis van 
Jan te \Vijlré zou hebben en na het SD--bezoek 
aan die plaats, is het daar niet meer veilig. Alle 
pogingen om een waarschuwing te zenden naar 
Maastricht, waar Jan als monteur in een garage 
werkt, mislukken door toevallige omstandighe-
den. Om vijf uur 's middags wordt hij in Maas,.. 
tricht gearresteerd...... · 
Zo komt er een eind aan deze donkere dag in de 
geschiedenis van het district Gulpen. 

Wie pleegde het verraad? Wat betreft de arres,.. 
tatie van Paul, Sjeng Bisschof, Huub Hamers en 
Pater Baars is het geen probleem. Maar wie gaf 
Nitsch · de draad in handen, die hem in staat stel ... 

de het gehele district uit elkaar te rafelen? Mis" 
schien zal niemand het ooit weten. Misschien is 
dit één van de vele mysteries, die in de geschie,.. 
denis van het verzet voorkomen en die nooit 
opgehelderd zullen worden ..... . 

Piet Hein betekent voor ons: zilvervloot, De Ruy ... 
ter: een blauwgeruite kiel, wat zal het verzet 
voor de na ons komende geslachten betekenen? 
Een vaag begrip van revolvers en distributiekan,.. 
toren, fantastische, in de loop van de jaren braaf 
opgesmukte bravourstukjes? 
Voor het allergrootste deel der mensen gaat in 
de geschiedenis veel, zo niet alles verloren. Wat 
misschien nog in de herinnering blijft bestaan is 
eeH serie sprekende, maar onsamenhangend~ fei
ten. 
Schrijvers, dichters, paedagogen en staatslieden, 
gij allen, die door de macht van Uw woord in
vloed uitoefent op ons volk, weet, dat dit volk 
over honderd jaar niet meer vraagt of er in A. 
vijf of twintigduizend bonkaarten gekraakt zijn, 
àat het alleen uit beleefdheid naar U zal luisteren 
als gij hun vertelt, dat de provocateur Jansen niet 
op 14 - zoals steeds is aangenomen - maar op 
15 Februari werd geliquideerd. Het .historisch 
juiste, maar o zo dorre, kan hen niet beroeren, 
zal hoogstens van belang zijn voor de geschied-
schrijver zelf. Het volk , over honderd jaar zal 
genoeg hebben aan de problemen van zijn eigen 
tijd. 
Zij zullen slechts langs één weg te bereiken zijn. 
De ontroering, sprekend- uit Uw werk, kan allen 
verrijken. · 

Voor het district Gt1lpen zal de bovenstaande ge.- · 
schiedenis blijven staan in het kader van alle 
grote en kleine gebeurtenissen. Zij , die het hebben 
meegemaakt, zullen zich bepaalde details haar,.. 
scherp blijven herinneren, maar voor ons en die 
na ons komen ligt het enige contact in de groot
heid der worsteling en bovenal de kracht, die 
1aaruit spreekt. Nooit is het verzet feller en vol-
komen er geweest dan in zulke dagen. 
Want boven de klagende melodie der gebeurte-
nissen, de rouw om d~ doden, de ontzaggelijke 
desillusies na de bevrijding, schalt in het koper 
de overtuiging, die zich niet laat verdrukken, zelfs 
al zou een bezetting twintig in plaats van vijf 
jaren duren. ,.De Vrij heid is op mars en niets 
kan haar tegenhouden" hield radio Oranje ons 
keer op keer voor. Zullen de volgende generaties 
de les der geschiedenis zo opgediend krijgen, dat 
zij daaruit het verschil in wezen kunnen leren 
tussen het horst--wessellied en de liederen, waar
mee de onzen hun laatste gang gingen, het eerste 
getuigend van de macht des doods, de laatste van 
de macht des levens. 

Tien man vielen op de 21 e Juli in handen 
van de SD ...... 
Drie ervan keerden na een lange lijdensweg 
terug uit de kampen ...... 
De anderen gaven hun leven ...... 
Enkele maanden later sneuvelde -ook Sjeng 
Coenen. 
Daarover een volgend maal. 
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EEN 
SCHENKING 

De Amerikanen hebben ons land een 
astronomisch bedrag geschonken. 't 
Is zo groot, dat ik van verbazing niet 
heb kunnen constateren, hoeveel het 
precies was. Maar 't is in de buurt 
van de drie kwart milliard gulden, 
een derde dus van onze staatsschuld. 
Nu zijn er mensen, die beweren, dat 
dit niet toevallig samenviel met de 
duidelijke taal van onze regering in
zake de republiek. Maar de minister 
vertelt ons, dat wij dit bedrag ge
kregen heben voor onze medewer
king aan de oorlog, voor onze mili· 
taire strijd hier en in Indië, en voor 
ons verzet. 
't Zal allebei wel waar zijn. En waar
om ook nie~? De mensen hebben de 
neiging alles eenvoudiger te maken, 
dan 't is, omdat ze iets óf wit óf 
zwart willen noemen. Dan kun je er 
n.l. beter vóór of tegen zijn en liefst 
tegen. Zo ontstaan de caricaturen. 
Maar ik houd het er in dit geval 
voor, dat 't beide wel waar zal zijn. 
Er zijn lieden, die voor dit geschenk 
niet dankbaar zijn. De Amerikanen 
zijn zo rijk, dat 't hen niets doet, óf: 
ze moeten hun geld toch kwijt, want 
als ze het alleen hebben, hebben ze 
er niets aan, óf: wij hebben er r echt 
op, want we hebben ervoor gevoch
ten. 
Toch wilde ik maar eens een keer 
erg eenvouq.ig dankbaar ziJn, dank" 
baar heel concreet, als Nederlander 
aan de Amerikaanse regering. Zij 
heeft met een royaal gebaar een 
grote stap gedaan om ons uit onze 
moeilijkheden te helpen. Of ze daar"' 
toe verplicht is, is onze za.ak niet, 
maar haar zaak. Ze had, om welke 
reden dan ook, deze gift achterwege 
kunnen laten, en nu ze dat niet ge
daan heeft, ben ik dankbaar. Ik ge
loof trouwens, dat we weer moeten 
leren dankbaar te zijn, dankbaar 
voor een gift van 'iemand, die het ge
makkelijk kan missen, dankbaar 
voor een gift van iemand, die ver
plichtingen aan ons heeft. 
Zij, die deze dankbaarheid hebben 
willen afschaffen, hebben de aroma 
van het leven weggenomen. Nu be
gint alles zuur te ruiken. 
Maar om tot de zaak zelye__J;e komen, 
de motivering van de Amerikanen 
geeft de verzetsmensen in het bij
zonder reden om dankbaar te zijn. 
Zij hebben dus ook in dat opzicht 
hun bijdrage geleverd .voor het her
stel van ons volk. De Amerikanen 
achten ons verzet als bijdrage in de 
strijd, zo hoog, dat zij deze schen
king willen zien, als de voldoening 
van een ereschuld aan ons volk. 
Zo is het van hun kant gezien gaaf, 
ook als er andere motieven bij zou
den komen, zo bewaren zij stijl in 
het geven. Tonen wij nu stijl in het 
ontvangen, door een dankbaarheid 
zonder critiek en zonder zure ge
zichten. 
En laat onze regering, ziende op een 
royaal gebaar van de Amerikaanse 
regering mede in verband met het 
verzet, op royale wijze steun -verle
nen aan de slachtoffers van dat ver
zet, door een herziening van het ont
werp van wet op het rijkspensioen 
voor verzetsslachtoffers. 

H. v. R. 

V 



V an één onzer abonné's, Mevrouw de Weduwe 
A. E. Dozy-Desguio, ontvingen wij een tiental 
getekende portretten, die haar man tijdens zijll 

gevangenschap in Vught, welke duurde van Mei 1943-
Januari 19H, gemaakt heeft. Na zijn bevrijdi11g uit 
Vught. heeft hij deze mee naar buiten kunnen smok
kelen. 

6 

Gegevens, die Mevrouw A. E. Dozy-Desguin bekend 
waren: 

1. ................. . 
2. Verschillende mensen hebben deze herkend, maar 

kunnen geen naam noemen. Men denkt wel. dat 
het een dominê was. 

Men verzoekt ons het volgende op te nemen: 

Hoewel op de portretten geen namen vermeld wa
ren, heeft hij de meeste ervan achterhdald en naar de 
betreffende famil,ies toegezonden. 
Van de hierondèr afgebeelde portretten kon hij zich 
echter de namen niet meer herinneren. · 
Nu de heer Dozy zelf niet meer in leven is, besloot 
Mevrouw Dozy-Desguin deze tekeningen af te staan 

' ' 
2 3 4 

7 8 9 

3 .................. . 
4. No. 1838? 
5. Jongen, 17 jaar, uit R'dam, gearresteerd in ver

band met een jodenzaak. 
6 .................. . 
7 .................. . 

DE S Tl J K E L -G ROE P ( 4 JUNI 1943•1947 

E r zijn véél gedenkdagen tegenwoordig; ook 
deze dag is er één. 
Op deze dag n.l., 's morgens héél vroeg, gaven 

32 Nederlanders, jonge mannen· en mannen van mid
delbétre leeftijd, bun leven voor hun Vaderland en 
voor hun Koningin. 
Reeds in Maart en April 1941 werden zij met nog 
15 anderen, hoofdzakelijk in Den Haag, Amsterdam 
en de Zaanstreek, door de Gestapo gearresteerd, ver-
dacht van spionnage. · 
Deze groep, later bekend als de groep "Stijkel", had 
spionnagewerk verricht voor de organisatie-Wester
veld. Zij hebben daarmede pioniersarbeid verricht, 
want zij werkten in een tijd, waarin zij geen rugge
stcun hadden van een grote organisatie. Er bestonden 
nog geen valse persoonsbewijzen, geen onderduik
adressen; toen niemand nog ervaring had van ver
zetswerk, hebben zij gedaan wat zij konden om be
langrijke militaire gegevens te verzamel.en en naar 
Engeland over te brengen. Zij hebben meer dan eens 
resultaat van hun • werk gezien, maar zij werden 
·helaas te vroeg gearresteerd. 
Het waren 43 mannen en 4 vrouwen, welke na een 
jaar in Scheveningen te hebben gezeten, werden over
gebracht naar Berlijn om te verschijnen voor het 
Oberreichskriegsgericht. 
Van deze 47 goede Nederlanders zijn 40 ter dood 
veroordeeld (39 mannen en 1 vrouw) en dat zonder 
dat er behoorlijke bewijzen voor hun schuld aan
wezig waren. Het proces was een aanfluiting. De 
overigen kregen lichtere straffen. 
Bijna 2½ jaar zaten de ter dood veroordeelden en 
wachtten ongeveer 10 maanden op de voltrekking 
van het reeds gewezen vonnis, al die tijd zonder iets 
te doen te hebben. 
Van deze 40 stierf één man voor het vonnis ten uit
voer werd gelegd; van 6 werd het vonnis veranderd 
in tuchthuisstraf. Eén jonge man, die wegens t.b.c. in 
het ziekenhuis werd verpleegd, kwam einde Mei in 
de gevangenis terug, hij meende als genezen te zijn 
ontslagen; maar op 3 Juni werd h'em, als behorende 
tot de 32 slachtoffers, met alle anderen aangezegd, 
dat gttn gratie was verleend. het vonnis rechts
krachtig was geworden en morgen ten uitvoer zou 
worden gelegd. 
Twee en dertig zijn de ie Juni, ·s morgens, na zich 
te hebben voorbereid op het einde, naar Tegel bij 
Berlijn gebracht en daar doodgeschoten. 
De Duitse gevangenispredikant, die hen tot het laat
ste ogenblik bijstond. heeft verteld, dat zelfs de 
Duitse bewakers eerbied hadden voor de waardige 

houding van deze Nederlanders. 
"Het moet een groot Volk geweest zijn, dat zulke 
mensen voortbrengt", heeft hij gezegd. 
De mannen hebben rustig en beheerst, waardig zoals 
zij voor hun land hebben gewerkt, hun einde tegemoet 
gezien. 
Wachtende op hun beurt (zij zijn allen met vijf cq,jnu
ten tussenpoos opgeroepen voor hun laatste gang) 
hebben zij tezamen het "Wilhelmus" gezongen en 
,,Een vaste burcht is onze God". 

, Bijna allen weigerden zij te worden geblinddoekt, fier 
rechtop, zoals een Nèderlander van de oude stempel 
betaamt, hebben zij de dood tegemoet gezien. Zij zijn, 
zoals één schreef. er trots op geweest, hun leven te 
kunnen geven voor een goede en grote zaak. Zij wa
ren ervan overtuigd, dat hun Vaderland weer zou 
worden opgenoinen in de rij der vrije Volkeren, dat 
hun Koningin terug zou keren in Haar land. 
Zij zijn in dat vertrouwen niet beschaamd. 
Uit meegesmokkelde brieven, uit meegegeven bood
schappen is duidelijk gebleken, dat deze mannen allen 
- ook zij. die niet de kogel kregen - zich volkomen 
bewust waren van het gevaar, dat zij bij hun werk 
liepen; dat zij de consequenties moedig wensten te 
aanvaarden, dat zij werden doodgeschoten, omdat zij 
van hun land hielden, er voor werkten en er voor 
wisten te sterven. 
De enige ter dood veroordeelde vrouw kreeg in de 
gevangenis het bericht van de executie van haar 
echtgenoot en al de andere mannen; aan haar werd 
het vonnis niet voltrokken, doch zij kreeg óók geen 
gratie. 
Zevenenveertig zijn er uit Nederland weggevoerd; 4 
zijn er teruggekeerd, o.i. 3 vrouwen en 1 jonge man, 
Aan de anderen moeten wij denken als aan soldaten, 
die voor de toekomst van hun land zijn gesneuveld. 
De overlevenden legt dat verplichtingen op. Zij zul~ 
Jen niet voor niets hun leven hebben geofferd. 
Dáárom is het goed gedenkdagen te houden voor 
deze en voor onze andere doden. 
De namen van hen die gesneuveld zijn: 

B. H. Bloembergen J. F. Helmers 
Overste J. P. Bolten W. A. Helmers 
B. Davidson Mr. M. Hes 
Corn. Drupsteen M. Hoek 
H. Ero E. Honig 
R. E. Gostelie P. H. de Jong 
J. Groot P. de Koning 
Luitenant C. J. Gude J. A. Lotgerlng 
Gen.-Maj. H. D. S. C. J. M. van der Mare! 

Hasselman J. Neuteboom 

• 

aan degenen, die in één er van een bekende mocht 
zien. 
Zij hoopt op deze wijze de nabestaanden oog een 
:<:ostbare herinnering te geven. 

Evt. correspondentie te richten aan ons Redactie• 
bureau, Nicolaas Witsenstraat 21. Amsterdam-C. 

s 
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8. Schagen. No. 8367, blok 15. 
9. Politieman uit de Ploeg Grote Gast (de hele ploeg 

is gearresteerd). 
10. No. 5843 - volgens kleding (overall) een gijze

laar. 

J. Naber 
A. van der Plas 
W. van der Plas 
P. Smit 
H. G. Stoppendaal 
Drs. A. J. Stljkel 
J. C. Thomas 

D. de Vries 
J. J. F. de Vries 
J, G. Vrolijk 
W. Wagenaar Jr. 
Luit. C. J. L. Wolzak 
H. P. C. Zanen. 

Zij, die in concentratiekampen, gevangenissen, of op 
andere, vaak onbekende wijze om het leven kwamen 
en dus niet terugkeerden, zijn: 

Jhr. J. C. Baud H. Kuipers 
Mevr. L. U. Ero-ChambonJ, J. Moret Jr. 
Ir. A. van den Honert P. Mulder 
J. van Hinte J. R. Rcnkema 
C. A. Jelier A. W. K. Tamson 
Nico Wagenaar 
De vier, die terugk~amen, n.l. fr. H. Glazenbur:g. • 
Mej. M. van Deth. Mevr. W. van Hlnte-De Bruin 
en Mevr. R. Lotger:ing-Hillebr:and, vragen hun land• 
genoten te bedenken, hoevelen er vielèn en wáárom 
zij allen bereid waren hun leven te offeren; n.l. tot 
heil van hun Vaderland. 
Zij, die getuige mochten zijn van de overwinning der 
wapenen, hebben de plicht verder te werken aan de 
overwinning van de geest. Uit eerbied voor deze en 
alle andere doden. 

Uit Berlijn is bericht ontvangen, dat de stoffelijke over
schotten der 32 personen dezer dagen vanuit de Rus
sische sector naar de Franse sector zullen worden ge~ 
transporteerd en binnen enkele weken in Nederland 
kunnen worden verwacht. 
Het ligt in de bedoeling, dat deze stoffelijke overschot
ten zullen worden bijgezet ia een ere-graf op "West
duin" (Ockenburg), dat door het gemeentebestuur van 
's-Gravenhage tot dat doel is beschikbaar gesteld. Mea 
overweegt een herdenkingsdienst in de Grote Kerk. 
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IN MEMORIAM 
Hubertus Petrus Hermanus 
Houben. 
Geboren 9 Juli 1915. 
Tot Priester 9e1vijd te Roermond 21 Maart '42. 
Sinds September 1942 Kapelaan te Epen. 
Overleden te Ludwigslust 19 Mei 1945, voor
zien van de H.H. Sacramenten. 

Ook Kapelaan Houben behoorde bij degenen, 
die op L I Juli 1944 in het distnct Gulpen wer
den gearresteerd. Hij vormde het e(>rSte contact
punt en· daardoor ligt het beginpunt van de LO 
in het district Gulpen· bij hem. Hij was een on-
vermoeid ijveraar voor de belangen van de 

onderduikers, waarvan er één door de SD-beulen in Epen werd neerge
schoten en ter plaatse door Kapelaan Houben van de laatste H.H. 
Sacramenten voorzien, ofschoon de SD hem dit wilde beletten. 
N_a zijn arrestatie werd hij vervoerd naar de strafgevangenis in Maas
tncht. Op 1 Augustus werd de gehele groep overgebracht naar Vught. 
Het is een tragische bijzonderheid om te weten, dat hij in de gevangenis 
te Maastricht zijn eigen "Entlassungsbefehl" voor zich heeft zien liggen. 
Het was ongelukkigerwijs nog niet ondertekend, doch uit de verhoren 
was ni~t gPhleken. dat hij actief aan het verzet had deelgenomen. De oor
zaak hiervan was, dat enkele van zijn medewerkers ontkenden ook maar 
iets van illegale werkzaamheden door Kapelaan Houben af te weten. 
De dag nadat hij het nog niet getekende bewijs van ontslag zag liggen, 
werd de gehele groep overgebracht naar Vught. 
In de bun~~'. was hij tijdens de geheime godsdienstoefeningen (de zgn. 
"houten mis ) steeds de zanger, daar hij een pracht stem had. Hij was 
gedurende de gehele kampperiode de steeds opgeruimde, maar tevens 
onvermoeide werker voor het zielenheil van zijn vrienden. 
Zijn nauwgezette plichtsbetrachting, die hem er toe bracht zijn vrijheid 
en leven ten offer te brengen voor .het welzijn van zijn mensen, dreef hem 
ook rusteloos voort in het kamp om te helpen en goed te doen, waar dit 
mogelijk was. Dit optreden maakte hem tot aller vriend. Zijn fiere levens
},onrlin~ hPPft vPlrn hPzield Pn in tijden van beproeving nieuwe levens
moed gegeven. 
Typerend voor zijn bezorgdheid voor het geestelijk welzijn voor zijn kame
raden was zeer zeker het feit, dat toen allen op transport werden gesteld 
naar Neuengamme, behalve de ouden en de priesters, hij - 't toeval wilde 
dat op zijn registratiekaart door een schrijffout als zijn beroep vermeld 
stond Fahrer in plaats van Pfarrer - zich geen ogenblik bedacht en niet 
met de andere priesters meeging naar het zgn. Diplomatenblock in Sach
senhausen, maar met de anderen meeging als geestelijk raadsman. Helaas 
werd_ hij In Ne1.14'ngamme reeds spoedig van de anderen gescheiden. 
Tot ID hart en nieren, ja tot in zijn dood was hij "priester-vriend". In 
zijn standplaats als Kapelaan, n.l. te Epen, blijft zijn nagedachtenis in 
grote ere door een gedenksteen in de Kerk en de Kapelaan Houbenstruat. 

HUUB. 

Jan Mathias Wiflem Bisschof 
(Sjeng) 

Geboren 24 Augustus 1922 te Simpelveld. 
Overleden 23 April 1945 in Buchenwald. 

Sjeng was een van die stille werkers, waarvan 
bijna niemand, uitge.zonderd natuurlijk zijn 
naaste medewerkers, wist, dat ook hij zijn beste 
krachten gaf aan de strijd voor de vrijheid. 
Hij was geen functionaris van de LO, maar 

.. .. steeds was hij bereid hulp te verlenen bij trans-
porten en dergehike. ffiJ deed dit werk echter zo in stilte, dat de meesten 
verrast vvaren, toen zij naar aanleiding van zijn arrestatie vernamen dat 
ook hij illegaal werkte. ' 
Hij was een van de eersten, die op 21 Juli 1944 bij h'et verraad van 
Wittem werden gearresteerd. 
Via Maastricht werd hij naar Vught gebracht en vandaar naar Oraniën
burg. Vervolgens werd hij op transport gesteld naar Buchenwald. 
Daar belee_fde hij de bevrijding, maar volgens een officieel bericht is hij 
op 23 April 1945, tengevolge van uitputting, overleden. 
Een figuur, die niet opviel, daar hij zijn eigen daden en verdiensten niet 
naar voren sc~~f. maar een werker, waar men op kon rekenen. Bij zijn 
vrienden zal h11 steeds in, herinnering blijven om zijn sympathiek karakter 
en zijn vastberadenheid. 

Leon Marie Hubert Penders. 

Geboren te Voerendaal 1 Juli 1914. 
O11erleden April 1945 in Belsen. 

Leo, zoals hij door zijn medewerkers in de LO 
werd genoemd, werd 2 April 1938 tot priester 
gewijd. In Septel!lhPr van dat jaar werd 'hij 
benoemd als leraar aan het Bisschoppelijk Col
lege te Roermond, terwijl hij in 1939 als Kape
laan zijn standplaats in Gulpen vond. In deze 
laatste werkkring hebben zijn parochianen en vrienden hem leren kennen 
als een hard. en onvermoeid werker voor het Godsrijk en de zielen. even
als Kapelaan Houben v.an een niet te breken wilskracht en heilig idealisme. 
Zijn omvangrijk ambtelijk werk en de daaruit voortvloeiende werkzaam
heden hebben hem niet kunnen weerhouden om in de bezettingstijd een 
groot aandeel te nemen in de verzetsstrijd. 
Door zijn sterke geest en ijzeren wilskracht heeft hij in die verschrikkelijke 
bezettingstijd schier onoverkomelijke moeilijkheden weten te overwinnen 
en op het brede terrein van de illegaliteit prachtdaden verricht, die hem 
in zijn streek de naom van "vader der onderdoiker!;" .deden verwerven. 
Maar ook hij werd het slachtoffer van Nitsch op de 21e Juli 1944. 
Via Maastricht werd hij met de anderen naar de bunker in Vught ver
voerd. Zijn hele fierheid sprak uit zijn kalmte en waardigheid en vooral 
uit zijn gezegde in de bunker: .. Och, waarom zou ik treuren. AJs ik niet 
in een gevangenis der Duitsers gezeten zou hebben, zou ik mij na de 
bezetting schamen om de · preekstoel te beklimmen." 
Talloos waren dan ook de korte preekjes, die hij in het geheim gehouden 
beeft. Met een betrekkelijk tenger lichaam heeft hij met de hem toege
meten kracht en levensjaren gewoekerd. 
Uit zijn grote geloofskracht leefde en werkte deze nobele figuur. 
In het district Gulpen was hij de onmisbare raadsman op iedere ver
gadering, die waakte tegen al te onbezonnen daden en steeds met over; 
kg te werk ging. 
Van Vught uit werd hij op transport gesteld naar Oranienburg en ver
volgens naar Belsen. 
In de strijd tegen de machtigste vijand, die ooit de Kerk belaagde is hij 
gevallen, gevallen ook als strijder voor zijn Vaderland. 
Hij beeft de _bevrijding nog mogen zien. In April 1945 stierf hij tenge
volge van de doorgestane ellende en ontberingen in Belsen, voorzien 
van de laatste H.H. Sacramenten. 

Emile Antonius Hubertus Maria 
Merckefbach. 

Geboren 15 Maart 1898 te Wittem. 
Overleden 15 Januari 1945 te Neuen9am111e. 

HUUB. 

Eigenlijk was de heer Merckelbach geèn dirèct 
medewerker van de LO. Hij werd op 21 Juli 
1944 gearresteerd, samen met . zijn broer Ma
thieu, omdat in zijn huis een gewestelijke ver
gadering van de LO was gehouden. Bij het 
verhoor nam hij alle schuld op zich, waarmee 
bereikt werd, dat zijn broer reeds in Maastricht op vrije voeten werd ge
steld. 
Overgebracht naar Vught brak hij daar zijn pols door een val. Merk
waardig voor zijn houding in het kamp was zijn buitengewone goede 
moed en humeur. 
Op 6 September werd hij met zijn vrienden op transport gesteld naar 
Sachsenhausen, waar zij op 8 September aankwamen. 
Op 9 September werden de gevangenen te voet overgebracht naar de 
Heinkelfabrieken, waar zij in quarantaiae kwamen. Dit transport, dat 
voor het grootste gedeelte in looppas afgelegd moest worden, was voor 
de heer Merckelbach een buitengewone beproeving. Doch ook hier kwam 
hij doorheen. 
Ongeveer half October volgde de overbrenging naar Neueogamme, waar 
hij al spoedig moest worden opgenomen in het Krankenrevler. 
Door toedoen van één zijner vrienden heeft hij nog het geluk mogen sma; 
ken een Frans priester aan zijn krib te hebben, die hem in die verschrik
kelijke ogenblikken de H. Absolutie gegeven beeft. 

HUUB. 



·DAAGJE RUBRlft( YlUÎ' COMTACTCOl"V'\ISSI[ 

OIR 81 COMP. GEi AGnRotPEN (DUTR.DRENTE) 
:,,.. . 'rltiz' . , 

Secr.: J. WIELINGA, Taco Mesdagst r. 8, Gronln1en 

BBLBVENISSBN MET DE COMP. 2 (H. Dz). 
Toen de: Duitse.ra na de capitulatie vtrtrokkto uit het Noord" 
Oosten van dt prov. Groningen. litttn :zij vele mLlitait-e çoe:--
dt-rtn acbttr, waarvan nogal veel op onftchtmahge wijze in het 
bezit kwam van diverse ptuone.n. Er onutond al .1poedig een 
handel in kleding. wapens enz. welkt zodanige afmetingen aan" 
nam, dat hot nodig geacht werd in le grijpen. De com.p. kreeg 
bier opdracht voor, mei het gevolg, dat op vuscbillende data 
huiszoekingen vuricht moesttri worden. Due vonden plaats te 
Dell:iji (2 maal). Farmsum, Wolteuum, Zoutkamp en Nan• 
su.111. Met auto', werd de comp. naar genoemde pia~tsen ge.
dirigttrd. Op de plaats aangtkomtn wos tr altijd al direct 
belangsttl11ng vao de nieuwsgienge bevolking. Er werden pa• 
t.rouilles gevormd, die de atraten afutten en hui:.tn doo.rzocb
ten. De opdracht aan ieder was om :o correct mogelijk op te 
t.rtdt.11 en daarom werd dan ook niet =o maar ieder huîs over ... 
rompeld. Eust werd de bewoner gevraagd of bij militaire 
goederen In huis had." Klonk htt antwoord bevutigtnd. dan 
wtrd venocht deze 9oedecen ar te geven. hetgeen steeds zon ... 
der moeite gesch.iedde, waarna de vraag kwam: •• Heeft U nu 
wcrkel~k niets meer?'• Was ook d.1t in orde dan wtrd ge-

... vraagd of de woning doortocht mocht worden. Een heel enkele 
maal w~cd hiertegen be1waar gemankt, maar dat was dan 
metst•I bij lieden, die Iets te vtrbtrgen hadden. Htt $preekt 
vanzelf. dat :o'n woning dan extra goed "bektk0n'• werd. Zij, 
die op de eer,te vraag met "Neen' ' antwoordden, bie.kut ook 
vaalt goed van alles voorzteo te :1;n: van grote aantallen kit, 
ding. lcvensmidde.le.n enz. Er ging met elke plaats ongevtt.r 
ten dag btea. Delbijl kon :ells In Un dag niet afgewerkt 
worde.u c.n de buit was daac zo groot. dat er apacrc wagens 
mouten komen om het in btslag gtnomtne te ku.onc.u vet.
voeren. Het Is mijn overtuiging* dat door dit werk heel wat . 
on.gelukken ::ija. voorkomt:n. want het was frappant. welke ge• 
vaadijkt: projccUclcn sommige- mensen in hun huis vtcbotgen 
hadden. :elf niet wetende natuurlijk. hot gevaarlijk dergelijke 
voo,we.rpen wel watt.n. Wat denkt U bijv. van ten complete 
handgranaat als versiering boven Uw schoorstttn? 
Zwarte handelaren hadden hu niet erg op ons begupen en dett 
Ueden notmde.n on.s al spoedig ... De nieuwe landwacht... Maar 
overigens ontving de bevolking ons .,.hartelijk. werd ons thee. 
koffie or ettn aangeboden t:n ten enkele maal zelf wel eens 
een $0U\'tn'ir meegegeven. 
Dt bu,3zoekin9 te Nansum bad een sensationeel .slot. Een dorps, 
bewoner vertelde aan dt com.mdt. dat er 2 onbekenden met 
••n zeilboot zich Sinds dt vorige dag aan de dijk bevonden, 
maar 01.1 op btt punt atooden overhaast te ve:rtrtkken. 
Er wc:rd alarm gemaakt en toen we aan de Waddeodijk kwa
me:n. be.vond de: boot zi<:b re:t.ds enige bonderde:n meten in zee. 
Wij btdu!ddtn de Inzittenden, dat :ij terug mo•sttn komen, 
waarop echte:r gten ae:ht geslagen werd. Toen klonk het com" 
mondo: .. Vuren··. En uit diverse gew~ren en sterns lc.natden 
de :Kbottn langs en over het bootje, dt steven wud 
gckterd en spoedig lag btt aan dt dijk gemeerd. De beide 
inzittenden verklaarden danig geschrokken te zijn. Natuurlijk 
hadden uj geen kwaad geweten. maar zekerheidshalve wuden 
zij gea«estet.cd. Later bleek dat étn van hen ttn gezochte 
ui.ware Jongen" wa,, zodat we ook hier weer een aardig suc'"' 
ces geboekt hadden. 
la Winschoten zelf doken we dan hier en dan daar op io de 
beruchte zwarthande.Jbuurten. op de au~e:.st onverwachte ogert
blikken.. Vaalt was het raak, Wanneer de overvalwage.n dooc 
Let stadje reed, vroeg menigeen :ich af. waar of dt , $lag nu 
wter zou vallt:n. ..Zij be-ve-n . :ij beven. :ij beven voor de 
Jongens VH de Ie comp.", was al gauw etn pop11lair lftdfe 
geworden. ondt.r ons. 
Patrouille lopen kwam ook nogal eens voor. op -zoek naar 
S.S.-us o! andere lieden. Te Oude Pekela hebben we eens ttn 
Jacht gemaakt op 2 $.$.-lieden. ootvluchr uit ttn naburig 
kamp. We kregen ie niet te pakkea, hetge:en ook niet mu:vitJ 
in b.tt nacbtelljk duister. maar wc zaten ben z:o dicht op de 
hielen. dat :ij het beter vonden terug tt ktreo naar het kamp. 
en z:o stonden de btten. die na htt avondappél ge:v1ucht wa, 
ren weer heel gemoedelijk in het ge.lid op het morgenappêl. 
Niemand ko.n verklaren, hoe ze uit en weer in btt kamp ge
komen ware.n. Maa.r dat wij van de kampbewaking geen hoge 
dunk kregen, laat zich btgcijpen. 
Zo kregen we ook een.1 ttn avondpatroui, 11.-. v, , ,,1 ,• ,h>nd 

aangetrtdtn op de appélpl•aU vóór d, school en d• kapitein 
duldt mtde. dat de omgeving van Harksttdt onveilig gemaakt 
werd door 2 personen. die me:t een Duits ae:cent spraken ca. 
's .nachts de boeren lastig vielen om e:tcn. Vermoedelijk haddea 
die lui hu.n schualplaars ui. een moeras m de omgeving aldaar. 
"Zija jullie bang?". vroeg dt kapt. Natuurlijk waren we dat 
niet, we ,ouden dit moffen wel ttu even kortwieken. Zoals 
gewoonlijk vertrok een zingende comp. tn auto's naar htt op
gegeven doel. Patrouillts werden geformeerd en zo gingen we: 
het moeres doorzoeken. op de weg aagtstaard door vele dorpe• 
lingtn, Wc haddea al ee, uur rondgeneusd, natte benen ge
krtgt.n. lichte ve..rwondingen van doornen opgelopen. maar nog 
niets verdachts bupeurd. Plotseling klonk er ten schot en nog 
één. Het kwam utt de buurt van ten turfbuh. Ha. z.ouden die 
lui daar :itten7 We keken ••os goed en :agen duidelijk een 
boÖld wegduikea achter dt turven. Natuurlij~. daa, tat er 
Hu. On:e patrouille góng er op al en IO<JI !,et hoofd %feb 
..,tt, \'trtoondt wud er op ge.schoten, e:n het hoo(d dook weer 
3oel wtg. Andere patrouilles waren door het schieten opmerk
;:1:1am gemaakt e.o kwaa:,.cn ook de:.e kant op. Oodc-r grote 
•panoing van dt schare op de weg en wij met ten gevoel van: 
. • Wat een alag zulten we sla.1n··. naderden we steeds dichter 
dt turfstapel. nu en dao schitlèode. Sluipende met geweer in 
de aanslag. kwamen we einóeJijk acht~r de turf. En tot onze 
verbazing zagen we onze- eigen commdt. mt-t nog ftmand ft1 
een gceppel liggen, plat tegen de grond gedrukt. Het m,svcc
Jtand was nu spoedig opgehelderd. 8iJ ten der maMcbappe11 
was "bij ongelult" het geweer afgegaan en de kogel kwam 
in de richting van de turfbult. De kapt., die daat achtu zat 
t~ loeren schoot met zijn revolvtr In de- lucht ten ttken. dat 
hij daar zat. DJt werd niet begn:ptn e:n de: rest wed U al. 
Met de zon In oos ge:ich, was het niet re :itn. dat btt h<t 
eerbiedwaardige hoofd ven on:c c:ommdt. was. ..Dt kogels 
floten me om de ocen." aldus dt kapt. ..en toen heb ik 
maar dekking gezocht. htt was een benauwd kwartiertje. ik 
durfde mijn hoofd nitt te bewegen. want ik had gemerkt, 
dat te dan prompt een sc:bot volgde." Hiermede was de po• 
ttouilltditn~t ten t.inde. En de- commdl. heth nooll meer ge, 
vraagd, .. Z11n jullie bang'" \\'ant dat bad h11 dc:c avond wd 
• ernome-n. 

~ 
INLICETINGEN VERSCRUFEN? .,,,., 

831 Adrianus Snoek, geboren 
10 Mei 1913 te Rotterdam, 
signalement: lang postuur, 
blond haar, grijze ogen, 
mist top rechtermiddenvin
ger, slecht gebit. Laatst be
kende verblijfplaats: Ar
beitserziehungslager te Lah
de D. (kr. Minden). 

832 Henk van Rossum, geb. 
16-7-1921. moest zich 17 
Juni 1944 in Eindhove. · 
melden, werd gearr., naa. 
Vught overgebr. en van
daar naar Haaren. In Sept. 
naar elders, in Oct. is hij 
in Henkel en Sachsenhau
sen gezien in een buitencom
mando. Bij ontruiming hier
van in Febr.-Maart 1945 te
ruggekomen in Sachsenhau
sen. Signalement: lang pl.m. 
1.60 M. Ovaal gezicht. BI
grijze ogen, donker-bruin haar, gaaf gebit, mit• 
tig postuur, woonde te Sterksel (N.-Br.). 

833 Hendricus Cornelis Hoppe, 
geb. 20 December 1892, ge
huwd, vader van zeven kin
deren, mist aan één der 
voeten bijna twee tenen. Op 
2 Maart 1945 gevorderd v. 
Neurenberg. Is daar nooit 
aangekomen. Siadsdien ver

mist. 

Wilt U ona een genoegen doen? 

Stort daa vóór 15 Juni a.s. het 

abonnementsgeld ad f 1.50 voor 

het derde kwartaal op onze 

girorekeaing 109588. 

Poline Motor Oil 
in 20-60-100-200 liter verpakking. 

Vraagt teveo.. c111u1e 

Poline 
Goldstream Bovensmering 
in 5-10-20 liter verpakking. 

* 
* 

OLÎEHANDEL van Polanen 
Rijnsburg (Z.H.), tel. K 1718-2405 

ADVERTENTIES 

FAMILIE-ADVERTENT IES 
(prij, f 0./0 p. m.m.) 

De Heer en Mevrouw WURTZ-GANTZERT 
(de Herder • Groeoeveld - van Walraveo firma 
Rutgers - Werk-organisatie van de L.O.) 

geven met blijdschap kennis van de ç;ebcorte van hun 
zoon 

HENRI ANTON PETRUS. 
Amsterdam, 31 Mei 1947. 
Singel 119. 
Tijdelijk: Luth. Diaconessenhuis, Koninginneweg 3. 

De Heer en Mevrouw Ir. H. v. Riessen-v. Don~en 
Torman geven met grote blijdsch'ap en dank aan God 
kennis van de geboorte van de stamhouder 

28 Mei 1947. 
Deurloostraat 127 I. 
Amsterdam. 

HENDRIK. 

Met grote blijdschap geven wij kennis van de ge
boorte van onze zoon en broertje 

ALBERTUS. 

M. M. OOSENBRUG (Wim. P.C.) 
C. J. OOSENBRUG-v. ELDlK. 
COK 

's-Gravenhage, 26 Mei 1947. 
Goudreinetstraat 596. 
Tijdelijk: Oranjekliniek, Scheveningseweg. 

FERDINAND H. v. d. WERFF 
en 

ALEIDA TEN BERGE 
hebben de eer namens wederzijdse Ouders, kennis te 
geven van . hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de 
voltrekking plaats zal hebben op Maandag 23 Juni, 
's morgens half 10 in de St. Martinuskerk te Gro~ 
ningen. 
Langestraat 18, Winschoten. 
Turftorenstraat 3, Groningen. 
Receptie: Rest. ,.Suisse", Heerestraat, Groningen, 
2.30-4 uur. 
Toekomstig adres: Langestraat 28, Winschoten. 

SOERD HOOGSTINS 
en 

WILHELMINA NIEBOER 

hebben de eer U, mede namen~ wederzijdse ouders, 
kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, 
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op 
W oensdag 11 Juni a.s., 11 uur. 
Kerkelijke bevestiging 11.30 in de Gereformeerde 
Kerk te Veenendaal door den Weleerwaarden Heer 
Ds. D. van Enk. 
Receptie te Veenendaal op de trouwdag des middags 
van 2.30-4 uur in Hotel de Korenbeurs. 
Leeuwarden, Groningerstraatweg l rood, 
Veenendaal, Gortstraat 31. 
Mei 1947. 
Toekomstig adres: Groningerstraatweg l rood, Leeu• 
warden. 

Met onze kinderen hopen wij 16 Juni a.s. ons 25-jarig 
huwelijksfeest te vieren. 

A. R. ZANDBERGEN 
B. ZANDBERGEN-VOLKERS, 

Hoogeveen. 
Receptie, mede ter gelegenheid van ons zakenjubi
leum, Zaterdag 14 Juni van 3 tot 5 uur it1 onze 
snowroom, Gr. Kerkstraat 38. 

PERSONEEL GEVRAAGD E N AANGEBODEN 
(prij~ f 0 ,/0 p. m.m.) 

Gevraagd met spoed: 
ZELFSTANDIGE MONTEUR. 

Electrotecb·n. Bureau H. F. KAMMINGA, Slotlaan 76 
Zeist. 

Ondergetekende geelt hierbij op als abonné Yan "De Zwerver" . 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 

Het abonnementsgeld wordt betaald: 
per giro 
per postwissel 
bij aanbieding van een k witantie•). 

Naam: Handtekening: 

Adres: 

• ) Doorhalen, wat niet wordt verlangd. 

f 
a 
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RONDOM DE VRIJHEt·o 
~e V-'4ifteid 

E r zijn natw1rlijk allerlei zaken, die ons wakker 
geschud hebben in de bezettingstijd, die ons tot 
verzet brachten, maar in dit alles was het in 

wezen ons heimwe~ naar de vrijheid. dat ons dreef; 
het besef, dat er geen fundamenteler recht van de 
mens is, dan zijn vrijheid, dat daarmee zijn mens-zijn 
staat en valt. 
Waren we dan niet vrij in de bezettingstijd? Waren 
de Duitsers vrijer dan de mannen en vrouwen, die 
in hun hart niet capituleerden, en dat ook zoveel mo
gelijk met de daad bewezen? 

. Wie was er nu werkelijk vrij: de landwachter vóór 
de cel. of de verzetter erin? 
Een moeilijke vraag, afaar ze moet opgelost worden. 
Inderdaad was deze gevangene op een essentieel punt 
vrijer dan zijn cipier. In zijn hart was n.l. een vn1he1d, 
die de landwachter niet meer kende, daar hij deze 
laatste verkocht had aan de vijand. Vrijheid is eerst 
geestelijke vrijheid, eerst een zaak van het hart en 
dan van de omstandigheden van het leven. Vrijheid 
Is n.l., te doen en te laten wat men behoort, wat het 
hart ons voorschrijft (niet wat men wil; vrijheid 
is geen anarchie). De gevangene vanwege het verzet, 
was in het la11tste bolwerk van zijn be~taan. zijn ~et, nog 
vrij. A lle ond.-re stellingen waren genomen. De Duit
ser en de landwachter beleefden een schijnvrijheid. 
nadat ze het wezen der vrijheid. hun vrij zijn tegen
over Hitler, verkocht hadden. 
Bij de man in de cel was het beginsel der vrijheid 
over, en dat was onuitroeibaar, ook al was het bouw
werk der vrijheid verder gesloopt. 
De man vóór de cel bad dat beginsel verkocht voor 
de uiterlijke schijn van vrijheid; zo werd hij slaaf. 
En als de verzetsman nu streed vóór de vrijheid, dan 
is het thans wel duidelijk, dat hij streed voor het uit
leven van de vrijheid van zijn en anderer hart en daar
om tegen alle obstakels, die de vijand daarvoor op
wierp (arbeidsdienst, arbeidsinzet, persdwang, verga
deringverbod, jodenvervolging, enz.). 
Zo moest het verzet wel worden, een, vao de vrij
heid van het hart uit, bouwen van de vrijheid in de 
werkelijkheid, (zij 't in het geheim). Wat de nazi ons 
roofde, werd in het geheim hersteld. Naarmate de vij
and sterker werd, werden wij meer teruggedrongen op 
de laatste stellingen der vrijheid ( onderduiken, ge
vangenis, vuurpeloton) en naarmate hij zwakker werd, 
konden wij onze vrijheden verder uitbouwen. 
Zo lagen de verhoudingen in de bezettingstijd en zo, 
in die spanning om de vrijheid op alle levensterrein 
te herstellen ( gezin, pers, kerk, school, politiek, we
tenschap), was de verzetsstrijd een vrijheidsstrijd. 
Ik moet nog iets zeggen van die vrijheid van het hart. 
Daarin hebben wijzelf niet het laatste woord. Ik 
weet. dat sommigen van mening zijn, dat dit wel zo 
is, maar op dat standpunt is niet in te zien, hoe vrij
heid ~een gehoorzamen kan zijn. Men gehoorzaamt 
zichzelf niet, maar iemand anders. Ware vrijheid be
staat voor mij in de gehoorzaamheid .,.,n wat God 
van ons vraagt en zij is mogelijk door Christus, die 
ons waarlijk vrijmaakt. Prof. Waterink drukt dat in 
negatieve zin uit, door op te merken, dat vrijheid is, 
het niet gebonden zijn door banden. die wezensvreemd 
zijn. 
Ik moet deze opmerking maken, om misverstand te 
voorkomen, al ben ik mij ervan bewust, dat niet 
ieder er zo over denkt. 
Maar nu is het juist een kenmerk van de vrijheid, dat 
men verschillend mag denken en handelen. Wie een 
ander de vrijheid niet gunt, waarop hij zelf meent 
recht te hebben, is zelf niet vrij, is een slaaf van zijn 
stelsel, van zijn eigen onderdrukkingssysteem, evenals 
Hitler en Stalin. Een slaaf, omdat hij de- vrije uiting 
van andeter mening vreest. En hoewel Nederland 
thans vrij is en zelfs in sterker mate dan de meeste 
andere landen, zijn er toch ook in ons land nog velen, 
die op dit punt nog veel te leren hebben. 

De bezetting was eerst en vooral een staatkundige 
bezetting. Vandaaruit roofde de Duitser ons op andere 
terr~inen de vrijheid. 
Zo was die staatkundige bezetting zijn laatste stel-
ling. ' 
Daarom waren wij eerst volledig weer vrlj, toen de 
staatkundige vrijheid, het herstel der grondwettelijke 
democratie, een feit werd. 
Dat was het laatste station voor d'e bevrijding. 
Deze democratie is een noodzakelijke voorwaarde 
voor de levensvrijheid. Niet voor de laatste stelling, 
de wortel der vrijheid, zoals we gezien hebben, want 
die kan de gevangenis en zeifs h'et vuurpeloton ons 
niet roven. Wel voor de practische beleving van de 
vrijheid. De democratie is daarvoor in dit opzicht een 
waarborg, dat zij tegenover de overheid de contröle 
van het volk op het regeringsbeleid stelt. Zo beschermt 
het volk zelf zijn vrijheden, ( tenminste wanneer het 
daartoe in staat is, het geestelijk ontwikkelingspeil 
daarvoor bereikt heeft). 
In de democratie moet het gehele volle delen. Indien 
slechts één volksgroep die · rec·,ten heeft. dan zal het 
overige van zo'n volk op dl'n .;,;,.•t1r onderdrukt en V«n 
zijn vrijheden beroofd worden. Zoiets is geen demo
cratie meer, maar dictatuur. En als de democratische 
waarborg voor de vrijheid verv.alt, dan word~ ver
volgens alle vrijheden afgebroken. Dat kan niet uit
blijven. Eerst de democratie, dan de vrijheid in h'et 
ondernemen, dan de pers- en verenigingsvrijheid, dan 
de vrijheid van kunst en wetenschap, dan die van het 
gezin en tenslotte de vrijheid van godsdienst! De dic
tatuur heeft nooit genoeg gegeten. Ze is een holle
bolle-Gijs en moet tenslotte· de vrijheid van de bevoor
rechte volksgroep ook nóg opvreten om Jich staande 
te houden. Men zie naar Duitsland. Men zie naar 
Rusland. De êénpartij-democratie is een innerlijke tegen-
strijdigheid. _., 
Natuurlijk is het in de echte democratie met de vrij
heid nog niet alles koek en ei. Men behoeft 10 ons 
land maar om zich heen te kijken. Niemand kan be
weren, dat de man, die. de gehele dag moet optellen, 
of de gehele dag automatische handenarbeid verricht. 
in volle vrijheid leeft. 
En hoewel de vrijheid• daarin al veel minder ge
schaad wordt, ligt er toch ook een grote vrijheids
belemmering , in het feit, dat velen nog aan de rand 
der bestaansmogelijkheden leven iin zich niets kun
nen veroorloven. Wie dit onberoerd laat. heeft een 
stenen hart. 
Maar zelfs onder die benauwende omstandigheden, 
wordt er toch nog een mate van vrijheid beleefd, die 
alleen mogelijk is in een ware democratie. Ook al 
mag geen Nederlander in die omstandigheden van 
medeburgers berusten, men mag niet verwachten ze 
te verbeteren, door de waarborg der vrijheid, de de
mocra~ie om hals te brengen. 

I 

Er zijn, als ik het wel %ie, drie methoden, om een 
plan op staatkundig gebied te verwezenlijken: de dic
tatoriale, de aristocratische en democratische. 
De eerste komt in ons land in het Qemeen overleg 
niet voor. Wel bestaat zij binnen het raam van de 
communistische lpartij. Een plan wordt daarin niet 
verwezenlijkt door overleg, door het bouwen van 
onderen op, of met contröle van onderen op, maar 
bij decreet van boven af. De partJJ ls daar in wezen 
het politiek bureau, en de partij-cnngrPssPn zijn mas-
sa-betogingen, die de plannen alleen maar mogen 
goedkeuren. Wie niet in het gareel loopt, wordt uit
geschakeld. 
De tweede methode noemde ik de aristocratische. Zij 

• 
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komt veelvuldig voor In de democratie en Is één van 
haar gevaarlijkste vijanden. 
In feite bestaat zij door een aristocratisch superior!• 
teitsgevoel van enkelen t.o.v. de massa. Men bewaart 
de schijn der democratie, de schijn van overleg, maar 
de elite doet precies wat zij wil. Zij regelt alles vooraf, 
zij benoemt zonder overleg, en %ij begoochelt vervol
gens in het overleg de massa, teneinde haar plannen 
te verwezenlijken. 
De bedoelingen zijn goed, ongetwijfeld, zij zijn bij de 
dictatoriale methode zelfs goed, maar de methode is 
ondemocraUsch, want men gelooft niet in de massa, 
maar slechts in het inzicht van de elite, van de club. 
En dat inzicht moet, het koste wat. het lêost, doorge• 
zet worden. Het verschil tussen beide methoden is 
slechts, dat de één op geweld berust en de andef op 
truc en list, onder het mom der democratie. ,. 
Stuit men nu met dè aristocratische methode op een 
tegenstander, die ook in zichzelf gelooft, dan wordt 
het moeilijker. De enige oplossing voor de semi de
mocraat van de aristocratische methode is dan nog, 
de politiek der voldongen feiten, gesierd met de sluier 
der zwijgzaamheid en met een olifantenhuid. 
Men voert dan zijn plannen op precies dezelfde wijze 
uit, d.w.z. zonder overleg vooraf, en wanneer het 
overleg dan ( onvermijdelijk) toch komt, speelt men 
de onnozele, laat de storm van verwijten over zich 
heen gaao, incasseert rustig alle slagen en gaat ver
volgens over tot de orde van de dag, d.w.z. de uit• 
voering van het volgende voldongen feit. 
De mogelijkheid van deze methode berust op de af
keer van de mens voor het conflict en de strijd, de 
weerzin om een aocl"r op pijnlijk'! wijze aan de kaak 
te stellen. Meestal berust men dan maar in de situa• 
tie, maar dit gaat dan ten koste van de democratie. 
De democratische methode tenslotte is een zeer moei• 
lijke ·en hoewel de enig juiste, toch, zoals al het men
senwerk, tot onvolmaaktheid gedoemd. 
Zij best.,,at in wPzen in openhartigheid en betrouw
baarheid, in het diepe besef, dat de vrijheid vereist, 
di!t we ons inzicht moeten laten corrigeren, en, dat we 
eventueel moeten berusten in de uitvoering van een 

1 plan, dat naar ons inzicht niet het juiste is. 
Natuurlijk behoeft zij de tactiek in het handelen en 
het te rechter tijd zwijgen. niet op te geven. Wie 
al zijn kaartert steeds op tafel legt. is alleen maar 
dom en wie zijn mogelijkheden vooraf niet over
weegt en bespreekt. is een dwaas. Men mag nooit 
vergeten, dat de strijd der meningen in de tactiek, 
in het verschalken vaJ de tegenstander, een geestelijk 
spel is. Maar een spel met spelregels. , 
En de eerste regel is, dat Uw ja, ja zij en Uw neen, 
neen; dot Uw zwijgen geen leugen zij en Uw spre
ken geen halve waarheid en daarin een leugen. 
En een andere regel is, dat men geen misbruik maakt 
van zijn feitelijke mogelijkheden om dat te verwezen• 
lijken, waartoe men rechtens niet bevoegd is. 

De oude diplomatieke sfeer werd gekenmerkt door 
Intrige achter de coulissen, door geheime clausules 
der verdragen en door een schijnheilig spel op het 
toneel, waar de pantomime hoogtij vierde. 
Die tijd schijnt voorhij tP zijn. Onze tijd is harder, 
eerlijker en ook gevaarlijker, 
Maar wie de vrijheid mint, zal de openhartighçid, 
waarmede mannen als Bevin en Marshall de prol;,le
men in het zonlicht plaatsen, van harte toejuichen. 
Dat is de weg der <Jemocratie. 
Het diplomatiek masker verbergt niet anders dan 
een ondemocratisch mens. En de gemaskerde diplo
matie heeft ook de dictatoren een schijn van recht 
gegeverl. 
Het is te wensen, dat er in ons land zoveel interesse 
gewekt wordt voor de diplomatie, dat ook wij de 
beschikking krijgen over bekwame krachten daarin. 
Dat is n.l. de noodzakelijke, zij 't niet voldoende, 
voorwaarde, voor een openhartige diplomatie. Ert 
alleen bij dit laatste is de democratie en dus ook de 
vrijheid gebaat. 

H. v. R. 
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D• Koninklijke Marechauss" In u•uwarden heelt .even smok
kelaars ge.arruttcrd. van wit oaduhand drie op vrijt voc~ 
to •110 gettdd. B~ 1,uo aanhouding wud 900 kilo Amerikaan
" kauwgom, ttr waarde van XI.OOIJ guldn. dle uit B,Jglf 
wu g-umokke:ld. cua \rtaduauto en ttn çusonnwegen hl l,e" 
alag gmomen. 
D~ J)()litit bttft btt Vf:t~otdtn, dat tt:n grote bt11de mr.t ve.l• 
taktingen In end,re delen vu Nederland to Bdglf achter den 
.... u.Jallairt otaat 

(,,Rivierbode"). 

Gelukkig, dat de Marechaussee daar "de tanden" in
gezet heeft. De smokkelaars hadden in ieder geval 
wel iets voor "achter de kiezen". Maar achter welke 
kiezen komt nu de kauwgom? We wachten op een 
seintje uit Leeuwarden: ,.Kom gauw voor de kauw
gom" 

• 
Zaal IS van het Rode K,,..• Saaatoriom in Saotpoort atourdc 
«o antwoord op oi» ,aad"ltjt: .. Htt beeft us potèu tn bet 
,-reet drvjuen". Wat denkt u? .. DrJt ministers op die-nstrets Io 
Hl buiten land" l 

(,.De Volkskrant"). 

Zijn er dan wel eens ministers in het buitenland? . . 

• 
Si.od$ dt bevrijding ,;i.,...111 Ptankrijk 637 collaborate~s t~ncht,. 
gHteJd . In dculfd• pt dodt 2ijn 5386 collaborateuli ter dood 
cn 2026 tot ttvoo,langt dwangerb•id nroorderld: 20053 per· 
,ootn wtrdt.n "J"Î)gtsproku. 3083 S)«'raontn motto nog wo.rdu 
bftttbt. 

(.,De Volkskrant"). 

Goea 20! Bij ons _gaat 't niet zo vlug. Maar dat zal 
Df een tweede oorlog ook weJ veranderen. 

• 
la !Kt 111uJtum te füuggc b""gt bet Khildcrlj "De 1llado1111a 
mu haa• llind'' van Jan van Eijck. Daar er getn vtrzektrlnge
m~atacbappij te vindtn is, die dit ~00 Jaar oud• lrunatwerk wfl 
nrukorcn voor 2 mlllio<q 300,000 dollar, moeten vier polill•· 
•ocntu. het dag en nacht bewaken. 

(.,De Volkskrant'"). 

Politie-agenten in een nieuwe functie derhalve. Als 
m"n verzekerillgspremie nu te hoog wordt, vraag ik 
ook een politie-agent aan om me te bewaken. 

• 
Ot berouide Amuil<aause ncge.naogtr Peul Robuon Is V rijd•e 
voor h•t laa111 als btto•pszangcr opgttreden. In de komende 
,.,.,. jart11 :ral hij doo, btt boudcn van voordrachten de strijd 
tegtn het b,ci:sme: iu1a.bi.ndt.n. 

( .. Parool"), 

Dat hij dit niet zingend kan doen Ls orui duidelijk, 
De Duitsers wilden zingend Engeland veroveren en 
dat liep tenslotte ook uit op een plons. 

' 

• 

bijeenkomst worde gehouden, 

waar geen propaganda 

wordt gemaakt me~ 

,,De Zwerver" 

• • 

Het dagblad voor Semarang "Het Midden" van 
17 Mei j.l. bracht dezu dagen een verslag van no 
toespraak, gehouden door den voorzitter van de 
communistische E.V.C. op het sobsi-coogres te 
Kediri. Wij kunnen niet nalaten tegen deze uitla
tingen, die zonder commentaar, als gold het de ge
woonste zaak van de wereld, worden gepubliceerd, 
een fel protest uit te spreker,. 

&.n protest uit naam van onze gevallenen, van onze 
talrijke, soms voor het leven, invalide kameraden 
en allen, die nog dag4ijks hun leven veil hebben 
voor' Koningin en Vaderland, voor Recht en Vei
ligheid in Indonesië, kortom namens alle soldaten 
van hoog tot laag, O.V.W.-ers en dienstplichtigen, 
deel uitmakende van de T-Brigade te Semarang. 
Wij protesteren als rechtgeaarde Nederlanders, wij, 
die ie de burgermaatschappij hoofdzakelijk deel uit" 
maken van die klasse, welke Blokzijl zegt te ver
tegenwoordigen: de Nederlandse arbeiders. 

Wij protesteren, omdat hij niet vertegenwoor
digt de tienduizenden, die hier in lndië hun plicht 
doen. noch hun ouders en familieleden en vrien
denkring. 

Wij protesteren, omdat wij, die hier langer en beter 
uit onze ogen hebben kunnen zien dan Blokzijl, ons 
zijn mening niet laten opdringen. 

Velen van ons zijn nu al ruim een jaar getuige van 
de zegeningen van de strijd van de m a c h t h e b " 
b ers der Indonesische Republiek. Wij onderstre
pen "machthebbers", want van een strijd van het 
Indonesische volk in zijn geheel kan men nauwe
lijks spreken, wanneer men de resultaten ziet van 
de· samenwerking in Oost-Indone$iê en Borneo en 
wanneer men dagelijks getuige is van de komst van 
duizenden Indonesiërs. die, uitgehongerd en ver
ziekt, zich overal bij onze posten komen melden en 
bij ons beschera}ing verzoeken en verkrijgen. 

Wij, soldaten. lcregen door eigen waarneming d~ 
beste voorlichting, die men zich wensen kan, en 
alle propaganda en verdachtmakingen van "De 
Waarheid" en "Vrij Nederland" (o.a. no. 19 d.d. 
-+ Januari j.l.} ten spijt. hebben wij onze eigen 
mening. 

Wij, soldaten, Nederlandse arbeiders, plegen geen 
agressie. Wij moorden niet, mishandelen niet en 
roven niet. Wanneer één onzer zich aan ander
mans eigendom mocht vergrijpen, dan is de straf 
ongenadig zwaar, zoals de uitspraken van de krijgs
raden bewijzen. Ons enig doel is: als waardige 
vertcgenwoordj.gers van het beste de.e1 van het 
Nederlandse volle op democratische wijze, d.w.z. 
op vredelievende, en in opbouwende zin orde en 
rust te brengen aan een broedervolk, dat de dupe 
dreigt te worden van een fanatieke, op Japanse 
leest geschoeide minderheid. Zolang dit met de 
wapens in de vuist moest gebeuren, hebben wij 
on.s bloed en leven feil gehad. Thans, nu overeen
stemming is bereikt, st<}an wij gereed om de, op 
grond van deze overeenkomst. te treffen maatrege
len uit te voeren. 

Wij protesteren ook in het belang van dè Indone
sische arbeider, die onbekend met de zware tóe• 
standen, zou menen te kunnen afgaan op de brallen
de praatjes van de E.V.C.-man . 

Door zijn woorden beledigt hij niet alleen de Ne
derlandse arbeider, maar ook misleidt hij de Indo
nesische arbeiders. Door de toestand verkeerd voor 
te stellen, speelt hij in de kaart van hen, die niet 
mede willen werken om h.et· accoord van Ling
gadjati eerlijk na te komen. Door valse verwach
tingen te wekken, stijft hij hen, die de strijd tot 
elke prijs verlangen en verstoort hij het groeiende 
vertrouwen . 

Wij vragen ons met verbittering af, of de devie:z:en 
voor een dergelijke reis, waarmee noch het be
lang van Nederland, noch van Indonesië is ge
diend, niet beter hadden kunnen worden gebruikt, 
evenals de plaats in het vliegtuig, welke v11nzelf
sprekend ten koste van een ander is gegaan. 

Wij eindigen met een beroep op de Nederlan~ 
Regering, in naam van en uit eerbi~d voor hen, 
die hier gevallen zijn, in naam van recht en vei
ligheid in Indonesië. om de beer Blokzijl ter ver
antwoordi.Dg te roepen en in elk geval Jergelijke 
bezoeken en redevoeringen onmogelijk te maken, 
waardoor in enkele minuten ongedaan wordt ge
maakt, wat weken van Inspannend overleg had
den bereikt. Dit kan slechts de waardigheid van het 
Nederlandse volk ten goede komen en Indonesië 
beboed(o voor gevaarlijke dwaling. 

Overgenomen uit. .,De Tijger··. het 
blad van "De Tijger"-brigade te Se
marang. 

ONDERDUIKERS-REÜNIE 1 

~AL=M=EN;:,_;_. _ H.:...A_R_F_SEN~RSSEL, 

EEFDE, EPSE, KRING v. OOR~ 

De onderduikers, die in de gemeente 
Gorssel ondergedoken zijn geweest, 
gaan weer een PüR (principiële onder
duikersreiinie) houden. De onderduikers 
uit Harfsen zijn reeds begonnen met de 
voorbereidingen om op 8, 9, 10 en 11 
Augustus hun collega's uit alle delen van 
ons land op prettige wijze te ontvan
gen. Ook worden allen, die de onder
duikers geholpen hebben, weer op een 
avondbijeenkomst in de openlucht ver
wacht en wel op Zaterdagavond, 9 Aug. 
Iedereen wordt dringend verzocht. de hem 
:>f haar bekende adressen van ex-onder• 
duikers zo spoedig mogelijk op te geven 
aan: 

Tinus Enserink, 
.,De Huurne", post Almen (Gld}, 

waarna nadere inlichtingen gezonden 
worden. 

.. 
LO-PLAQUETTES 
"De Zwerver·· heeft enige weken geleden een 
artikeltje aan de LO-Plaquettes gewijd. 
Dat was natuurlijk goe;I, want het werd tijd 
om aan de afwikkeling van deze zaak te den
ken. Het was een artikel in echte "Zwêrver··. 
stijl. U voelt het waarschijnlijk al wel: "t was 
natuurlijk weer niet helemaal goed. En. daarom 
beginnen we met een rectificatie. Het i~ name
lijk niet zo, dat iedereen een plaquette kan 
verkrijgen. Voor de fabriek zou de order voor 
collaborateurs en NSB-ers wel eens te groot 
kunnen worden. En ook het CB kan deze admi
nistratie niet verwer~en. 
Daarvoor zijn we immers al twee jaar bezig 
.,af te wikkelen"?! 
De plaquettes zijn voor onze medewerkers be
doeld, al mag de. grens hier iets ruimer worden 
genomen. dan bij de verstrekking" der legiö
matics het geval Is geweest. 
H et liefst ontvangen wij bestelling Via de oud
districtsleider. Is dat niet meer mogelijk, dan ia 
rechtstreekse bestelling aan het CB toegestaan, 
onder opgave van het nummer van het LO
Jegitimaliebewijs ófwel onder opgave van rek
renties. Er wordt echter geen plaquette ver• 
zonden, vóórdat het verschuldigde bedrag op 
het CB is gearriveerd. 

De prijs per plaquette blijft f 3.80 
Ons postgironum:JJ;1er is nog steeds 109588. 

Een foto van de plaquette wordt hierbij afge~ 
drukt. 

Het onderschrift luidt: 
Uit duisternis 
opziend naar het licht 
der vrijheid 
vervuldet gij 
Uw zware taak. C. B. 
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KP/lJlKrE KHflOKDUK 

Een onopvallend huisj11,, in een nieuwe stadswijk was 
het. waarin het centrum van het LO-werk nog steeds 
groeide m de dagen. dat 1943 op z'n laatste benen 
liep. Onopvallend was ook de toegang achterom. 
BmnenshulS heerste steeds bedrijvigheid. Plaatselijke 
medewerkers kwamen en gJngen. P.B.'s werden klaar
gemaakt, gebruikte P.B.'s gebracht en voor falsi
ficatie doorgegeven. .,Trouw" kwam in paketten !:>in
nen en werd in kleinere pakjes weggebracht. Koeriers 
hadden hier buo contactadres. Onderduikers werden 
van de trein naar dit huis gebracht en door mede-

- werkers gehaald om hun nieuwe onderdak te betrek-
ken. Piloten passeerden dit adres ..... . 
Een geheel nieuwe tak zou aan het bedrijf worden 
toegevoegd. Een tanige figuur was reeds een paar 
maal in het huisje verschenen: Johannes Post. de 
KP.-Leider. Het Zuiden zou "geterroriseerd" worden. 
Plotseling, hals over kop, kwamen ze binnenvallen 
In het niet6 vermoedende stadje. Hals over kop, ~nt 
door een aanslag op S.D.-ers was hun vorige verblijf
plaats in rep en roer gi!bracht! 
Eén hunner, Kees, was ternauwernood ontsnapt, daar 
zijn pistool weigerde bij het tweede schot, nadat het 
eerste reeds een verrader had geveld. Een wilde vlucht 
volgde, en een aftocht "niet volgens plan" van de 
gehele ploeg. 
Diep in een fauteuil gedoken zat Kees in een boekje 
te bladeren. Johannes redeneerde druk met Hendrik, 
de districtsleider, over de huidige toestand en de toe· 
komstige aspecten, toen Theo, de gemeentesecretaris 
van Knookdijk. langs het achterdeurtje kwam binnen
gestapt, voeten veegde; z'n beregende jas afklopte en 
kennill maakte met de mannen van "de ploeg". 
Na wat gekeuvel over minder gewichtige d1t1es en 
datjes, verdwenen Theo, Johan- · 
nes en Hendrik in de voor
kamer. 
Jefke, de LO-leider van een 
naburig dorpje, die z'n pas 
verworven pistool aan Johan
nes had afgestaan, op voor
waarde, dat hij mee mocht 
gaan kraken, bleef met Kees 
achter. Z'o hart popelde: in
wendig voelde bij zich trots, 
dat hij door deze mannen, die 
hij bewonderde om bun cnned, 
was waardig gekeurd om mee 
te werken: dat ze vertrouwen 
in hem stelden. ü zouden 
niet te klagen hebben over 
hem. Hij zou zorgen. dat 't 
niet bij één kraak bied. 

De dag was aangebroken, 
gnuivend liep Jefke, die bij het 
onderwijs was, te ijsberen dÖor 
de klas. Hij bad de jongens 
maar aan het werk gezet en 
wachtte met ongeduld -,p de 
verlossende bel. 
De laatste klanken daarvan 
klonken nog na, toen de jon
gens van Jcfke de speelplaats 
op.~tormden. Gauw .een paar 
boterhammen en dan op de 
fiets. Knookdijk lag ruim een 
uur ver. Daar zou hij de andere 
ploegleden, die een deel van 
de heenreis per trein afleg-
den, aantreffen. 
't Begoll reeds te schemer.!n, 
toen de mannen, h,..ee vetera-
nen en drie nieuwelingen in • 
het vale, de trappen van ht>t 
oude raadhuisje opstegen. Een 
zesde zou buiten een oogje in 
bet zeil houden ..... . 
"Niet schieten heren, niet 
schieten...... schiet me toch niet dood!" klonk bet 
gejammer van een hevig geschrokken werkster, die 
In het gebouw was aangetroffen. Theo en een ambte
nares, beiden in het complot betrokken, verdwerien, 
handen in de hoogte, met de ontstelde werkster In de 
kamer, waarin de kluis zich bevond. 
Nadat de ambtenaren stevig op de stoelen waren 
gebonden { de moffen moesten overtuigd zijn van hun 
onschuld) begon het werk aan de kluis. 
De buit verdween in jute zakken en na een half uur
tje daalde de stoet weer de tr.appen van het ra:,rlh11is 
af. Het lopen met de gevulde zakken ging nu moei
lijker, en had zeker, als het niet zo donker was ge
weest" de belangstelling deT d~lingen gewekt. De 

fietsen werden uit de gang van een cafétje gebaald 
en beladen. Een geen kwaad vermoedend, gedienstig 
meisje hield een gordijn opzij om bij te lichten. Met 
Wim, de gids voor deze omgeving, voorop, gleden 
de lichtjes der rijwielen op onregelmatige afstanden 
over een dijk. 
Na een kwartiertje verdwenen %e weer: de m...o.nen 
sjorden enkele zakken, waarin het bevolkingsregister 
geborgen was, de dijk af. Ze verstopten een deel van 
hun bagage in een boomgaard, waar een bakker ze zou 
ophalen om nog diezelfde nacht %ljn oven ermee te 
verwarmen. 
Verder g_ing het weer, anderhalf uur lang. In de 
bebouwde korn van de stad aangekomen, splitste zich 
de stoet: Kees en Jefke bleven achter om langs een 
andere weg het huis van Hendrik te bereiken. 
Plotseling een harde knal! Een schot? ...... Nee, alles 
bleef rustig. Kees, een beetje zenuwachtig, veront
schuldigde zich om z'n reactie: Nog deze week bad 
hij 'Z'n eerste slachtoffer de eeuwigheid ingezonden, 
dit werkte nog in hem na. Hij vertelde hoe moeilijk 
hij dit van zich af kon zetten; ondanks alles, een ver
rader was toch ook een mens. 
Toen de twee bij Hendrik binnenkwamen, stond de 
rest van de ploeg, met andere aanwezigen reeds met 
voldane gezichten om de tafel geschaard, waarop 
een gedeelte van . de buit lag uitgespreid. 
Het viel niet tegen, vooral de controle-zegeltjes gaven 
reden tot blijdschap. Een ijzeren kistje werd open
gebroken: enkele distributiebescheiden en wat geld 
kwam te voorschijn. Kees en Kleine Jan diepten uit 
hun zakken nog enig geld op en deponeerden het bij 
de rest. 
Nog even nakaarten over het gebeurde en dan aan 
tafel. Ze hadden vandaag hun kostje best verdiend. 
"Het Kadetje", de bakker-duiker, had reeds voor 
pannekoeken gezorgd. 
Plots klonken woorden van Johannes boven het ge
zoem der stemmen: .. Jongens. laten we nu eerst God 

danken. dat hij ons weer gespaard heeft en deze 
kraak weer zo netjes heeft doen lukken. We kunnen 
nu weer heel wat vrienden uit' de nood· helpen!" 
Ernstig klonken zijn woorden, innig was het gebed 
en diep doorvoelde ieder. dat er werd gewerkt mët 
God. 
Nog zekerder wist Jefke: met deze mannen kon je 
op stap. En toen, na de maaltijd Kees dankte, terwijl 
de anderen eerbiedig meebaden, wist hij nog eens te 
meer: Wij allen, zij met bun Protestante overtuiging, 
wij met de onze {Katholieke) zijn kinderen van één 
Vader. We zijn nu Broeders In de nood, laat ons 
worden: Broeders in Vrijheid en Vrede! 

CAM IEL. 

GEHEIME STUKKEN 
"De Waarheid" schrijft aan het slot van een 
recensie over "CiähO'S Dagboek": 

Hoe de Duce en zijn handlangers en begunstigers deze 
aanbiddelijke moeder (Italië) hebben mishandeld e• 
door het slijk gesleurd, /eze men zelf na in Ciano's 
Dagboek. Want een ander gewichtig document, dat 
spoorloos verdween, terwijl Chur~hill omriddellijk 
na Mussolini's einde een vacantiereis naar Noord
ItaUë maakte, zal voorlopig wel onvindbaar blijven. 
Het waren Churchi/1'11 ,brieven aan diezelfde Mus-
w/ini ...... . 

E.T. 

Wij begrijpen de ongP.rustheid van "De Waarheid" 
over die brieven van Churchill. Daarom zijn we 
zo verheugd, dat we het blad gerust kunnen 
stellen. Wij hebben n.l. inzage gehad in diè 
brieven. En als "De Waarheid" onze inlichtingen 
strikt vertrouwelijk wil behandelen, dan willen 
wij er ook wel iets van vertellen. Afgesproken? 
Daar gaan we dan. 
Churchill schreef, dat hij in het geheim in zijn 
garage een kleine bom had gemaakt met een 
:ijzerdraadje eraan. Die wilde hij nu meenemen 
in zijn actetas naar Jalta en stiekum aan de 
stoel van Stalin binden, met dat ijzerdraadje 
natuurlijk. Op een gegeven moment zou hij dan 
op een knopje drukken en Roosevelt (die niet 
goed kan Jopen) even naar het toilet helpen. 
Vijf minuten later zou Stalin dan uit duizend 
stukjes bestaan. 
Ik kan mij begrijpen, dat Churchill dit: brieven 
op zijn "va.cantiereis" in veiligheid gebracht 
heeft. 
Maa.r nu zijn wij ook ergens ongerust over en 
daar kan "De Waarheid" ons over inlichten. 
Waar zijn toch de geheime stukken, waarin 
Duitsland en Rusland overeenkwamen Polen te 
verdelen? U weet wel, dat was 1939, toen de 
oorlog uitbrak, toen Engeland en Frankrijk op
kwamen voor een vrij land en Duitsland en Rus
land overeenkwamen, dat vrije land op te vreten. 
Die stukken zijn zeer belangrijk, want dae.TUit 
zal te leren zijn, wie met Duitsland de hoofdoor
zaak was van het bloedbad van de laatste jaren, 
wie Duitsland in de rug dekte, om, zonder te 
letten op het bloed van millioenen, ook van zijn 
internationale partijgenotep, met cynische wreed
heid de aanval van Hitler mogelijk maakte, voor 
de prijs van een dolkstoot in de rug van het 
doodbloedende Polen, voor de prijs van de vrije 
randstaten: Estland, Letland en Litauen. 
Er wordt veel op de democratieën gescholden, 
maar dit ene voorval is typerend. Engeland en 
Frankrijk, die niet wisten, boe ze Polen zouden 
moeten beschermen, wilden zich offeren voor de 
vrijheid van dat land. Rusland, dat Polen had 
kunnen beschermen, viel het 1n de rug aan en 
voerde de Polen in slavernij, daarmee de ver
schrikkelijkste oorlog van alle tijden mogelijk 
makend. · 
Laten de heren van "De Waarheid" toch voors.. 
eens naar die geheime stukken zoeken. Zij zijr, 
historisch interessant en bij publicatie Ieerzaarr. 
voor de lezers van "De Waarheid''. Dan zal n.1-
ook duidelijk worden, wat er nu b.v. in Honga• 
rije gebeurt. 
Wij naderen tbans weer dicht de rand van de 
afgrond, door het cynische geweld en de bloe· 
dige terr~r van Rusland. Zullen de vrije staten 
de proef kunnen doorstaan ? God alleen weet 
het. Misschien gaan we ditmaal te gronde -en 
zal hêt geweld en de leugen zegevieren. 
Maar God ook alleen zal het laatste Woord 
spreken over Stalin en zijn vrienden der duis
ternis. God ziet de naamloze ellende aan van 
millloenen in Oost-Europa en Hij is een verterend 
vuur. . 
Wij hebben slechWJ een moedig hart nodig, dat 
liever te gronde gaat, lian de slavernij te aan
vaarden. 

H . v. R. 
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ÄFSCHEID VAN OOSTERBEEK 

Partir, c'est mourir un peu 
C'est mourir à ce qu'on aime; 

Scheiden is een klein beetje sterven ...... 
Nimmer zal beter onder woorden kunnen worden 
gebracht wat een eenzaam mensenkind gevoelt bij 
het afscheid nemen van iets moois, iets goeds. 
Een klein beetje sterven ...... , een klein beetje zich 
los maken van de banden, waarmee iemand zich 
verbonden weet aan veel wat mooi en goed is. 
Een klein beetje sterven ...... , met die woorden zou 
de stemming kunnen worden getypeerd, die Vrijdag~ 
avond 6 Juni j.l. heerste in het koetshuis van het 
conferentieoord der Remonstrants Gereformeerd~ Ge~ 
meente "De Pietersberg" te Oosterbeek, waar een 
zestigtal weduwen aan het einde van een aldaar 
doorgebrachte vacantieweek voor · de laatste avond 
bijeen was, aleer 's anderendaags over het gehele 
land uit te zwermen, naar IJzendijke en Middelstum, 
naar Amsterdam en Almelo. 
Zo op het eerste gezicht zou men eer geneigd zijn 
de sfeer in de zaal vrolijk en uitgelaten te noemen 
dan die te vergelijken met "een weinig sterven". 
Onder de schouw speelden vrolijk de vlammen van 
het open haardvuur, waarin de houtblokken gezellig 
lagen te knetteren. Leven. Bloemen stonden, hun 
tere kleuren opglanzend onder het zacht-gele lamp
licht, in volle bloei. Leven. Over de hoofden der 
aanwezigen stoeiden jolige, dartelende pianoklanken, 
om zich tenslotte te laten vangen in de stoere me~ 
lodie van een oud-vaderlands lied. Leven. 
Inderdaad, er wás leven, er wás licht, er was opge
wektheid, maar toch lag· er op de bodem van dat 
alles een mijmerend verdriet om het nabije afscheid. 
Natuurlijk was er verlangen naar huis, een blijheid, 
dat men de kinderen weer zou terugzien; maar het 
zich losmaken van gelegde banden deed pijn. 
Het was ook zo'n zeer bijzondere week geworden, 
deze vacantieweek in Oosterbeek. Voor de meesten 
betekende het aanvankelijk een waagstuk. Met een 
beklemd hart, hadden ze 's Maandags het terrein 
van "De Pietersberg" betreden, zich nog afvragend, 
waar ze eigenlijk aan begonnen waren. Hadden ze 
niet beter in de rustige, veilige beslotenheid van hun · 
huis kunnen blijven, alleen met de zoete hunkering 
naar het verleden? · 
Hier zou niet veel gelegenheid zijn voor die hunke
ring; hier zou je moeten leven in de dag van heden: 
2 Juni 1947. En dat heden, het kon zo hard zijn, 
zo meedogenloos hard. Maar toen was daar de kamp
moeder, Mw. Riezebos geweest, direct al bij de in
gang en die had hun verteld van dit en van dat. 
En zij had hen gebracht in een gezellige kamer met 
zitjes en geurende bloemen, waar andere 'vrouwen 
al druk te verte1len en te gebaren zaten. Ze hadden 
ook een zitje gezocht, waarbij anderen, na hen ge
komen, zich voegden. Toen de maaltijd met de ver
trouwde geluiden van rammelende borden en het getik 
van vorken tegen messen. Daarna de avond. Stilte 
had zich gelegd over de met bomen en heesters be
groeide berg, terwijl de zoele zomerwarmte de als 
in een beklemming vastgevroren _woorden losweekte, 
zodat velen zich aan het einde van die eerste avond 
hadden teruggevonden in drukke en geanimeerde ge
sprekken. De ban van het vreemde was gebroken. 
Van toen af was er geen terughoudendheid, geen 
reserve meer. Het was of men elkaar al jaren kende. 
Onschuldige plagerijtjes, zekere tekenen van gez~~.1<le 
vriendschap, vormden dikwijls het cement in de con
versatie, terwijl bijnamen ( zelfs "Churchill" ontbrak 
niet) spoedig waren gevonden. 
Die zestig vrouwen, komende uit alle delen des I,:mds, 
groeiden in korte tijd samen tot een hechte gemeen
schap. Men begreep elkaar, men voelde elkaar di-':ln 
en dankbare blijheid bloeide op in alle harten, zich 
baan brekende in ongedwongen jolijt. 
Laat mij U een grappig voorval mogen vertellen, 
waarover de lach opschalde, zodra er maar op werd 
gezinspeeld. 
De tijd om te gaan slapen (lees: om naar boven te 
gaan) was aangebroken. Verschillende dames bevon
·den zich reeds op de slaapzaal en rumoerden daar 
nog wat na. Slapen kon je de hele nacht nog. dus 
waarom zou men zich haasten? 

;roen ineens: een idee. Gefluister, onderdrukt gegiebel 

en een laaiend enthousiasme. Een . ja.pon werd vlug 
van de haak genomen, een paar kussens erin, een 
met wit doek beklede bal er bovenop en reeds waren 
in het aldus gevormde gedrocht menselijke vormen 
te herkennen. Ogen, mond en neus waren spoedig 
getekend, waarna het hele geval in een der leeg
staande bedden onder de dekens werd geschoven. 
Iemand kroop onder het bed, rug tegen de matras 
en het wonder was gewrocht: in het zoëven nog onbe
slapen bed lag thans een kennelijk zwaar-zieke dame 
met e~ op en neer zwoegende boezem en krijtwit ge
zicht. De lampen werden losgedraaid, zodat alleen het 
schemerige avondlicht overbleef. Voetstappen op de 
trap kondigden de komst aan van een der "slapies". 
Alles werd doodstil. Slechts enkelen stonden, zichtbaar 
aangedaan, om de ziekensponde geschaard. De zieke 
boezem zwoegde als een cake-walk. 
,,Hé, waarom is het hier zo donker . . .... " 
,,Ssst, hou je mond. Ligt iemand ziek." 
Tastbare spanning tintelde door de zaal, maar de 
beetgenomene, die zwaar met het lot van de zieke 
bègaán bleek, merkte niets. ,,Wacht, ik heb nog een 
beetje eau de collogne. Is Mw. Riezebos al · ge
waarschuwd?" Even. later boog ze ztch over de 
zieke heen om het "van pijn" verkreukelde gezicht 
wat te verfrissen. Toen zag ze. Wat ze zei ging 
verder verloren in het schaterend' gelach der om
standers. Dat ze niet de enige was, die erin vloog, 
gaf haar troost als ze zich nadien het onderwerp der 
gesprekken wist van een groepje nagnuivende dames. 
Overigens, wat gaf het eigenlijk, want men leefde er 
volgens de stelregel: heden ik, morgen een ander ...... 
En zo was dan, veel spoediger dan men gedacht had, 
de laatste avond aangebroken. _, tegenstelling tot, 
anders was er voor deze keer geen programma op
gesteld. Het moest eens een echt rustig avondje wor
den, geen spelletjes, geen druk beweeg. En zo kon 
men het gezelschap bij het begin van de avond dan 
ook bijeen vinden, verdeeld in groepjes, geschaard 
rondom het knappend haardvuur of om de glimmend
gele tafels. Hier zat men te breien ('t was hard no
dig, want de hele week was er nog niets van ge
komen, daar zat men te lezen ( uit een boek, dat op 

- aanraden van de kampmoeder · was meegenomen voor 
ledige ogenblikken, doch waarin deze avond de eerste 
letters werden ge-speld) en ginds zat een moeder haar 
laatste Oosterbeekse brief in elkaar te draaien. De 
meesten namen echter deel aan luchtige gesprekken, 
die . vooraf plegen te gaan aan een afscheid ~oor 
langere tijd. Adressen werden genoteerd en beloftes 
gedaan. Het was alsof men bang scheen de_ ~elegde 
banden te verbreken, huiverig voor "een wem1g ster
ven". Alles was zo goed geweest en veel, wat thuis 
steeds zo zwaar woo-g, scheen hier veel lichter te 
dragen zijn geweest. De zorg, aan alles besteed, de 
liefde, die achter elke handeling voelbaar was, het . 
deed zo weldadig aan en het stemde allen gelukkig 
en dankbaar. 
Die dank kwam tot uiting in de aanbieding ván een 
boekwerk aan de moeder van het kamp en van een 
diep-rood bloeiende amaryllis aan de kamp"oma", 
Mw. Driebergen. Mw. Baa_s Becking werd voor haar 
harde arbeid achter de schermen, als secretaresse 
van Mw. Driebergen, bedacht met een zwierige he-
gonia. 
Na deze "plechtigheidjes" schenen alle sluizen der 
dankbaarheid te zijn geopend, zodat meerdere dames 
zich gedrongen voélden iets van de volheid van haar 
hart te · spuien. 

1 De een deed dit door het voordragen van een zelf~ 
gemaakt gedichtje ( waarvan de laatste regels voor 
de toehoorsters onbekend zijn gebleven, daar ze ver
dronken in de ontroering van de reciteerster), een 
ander deed het door het zingen van een zelfvervaar
digd lied, op de wijze van "Piet Hein", eindigende. 
met het refrein: 

* 
Oja, Oja, wij zeggen 't voor en na: 
Wij willen hier niet weg, wij willen hier 

niet weg 

Wat is het hier toch heerlijk, zeg (bis). 

* 
En zo groeide de avond naar het einde. 
Nog enkele uren 'en de kampweek was voorbij. 
's Zaterdagsmorgens zou een ieder terugkeren naar 

· eigen home, naar...... .eigen eenzaamheid? 

Lezer, dat ligt voor een deel aan U. 
Weet, dat deze zomerkampen in de eerste plaats hun 
waarde voor de deelneemsters ontlenen aan de warme 
hartelijkheid en het meeleven, waarmee zij reeds bij 
de ingang van de kampen worden tegemoet getreden. 
Zorg dan dat het deze vrouwen ook thuis !_liet ont
breekt aan die zelfde hartelijkheid, aan datzelfde 
meeleven. 

TOON. 

DE TERREUR VIERT HOOGTIJ ( 
\. ___ _ Het 1 

Na de g~beurtenissen in het district Gulpen, zoals deze 
beschreven zijn in de twee voorgaande nummers, ging 
Sjeng Coenen over naar de KP. De leiding van het 
district droeg hij over aan een ander. 
Wij herinneren ons allen nog die dagen in het begin 
van September 1944. In Frankrijk waren de geallieer" 
den losgebroken en met razende snelheid rukten de 
tankvoorhoeden op door de bezette gebieden. Als lange 
grijparmen flitsten zij naar elke belangrijke stad: 
eerst in Normandië, even later is het Parijs, dan naar 
het Noorden. In enkele uren door België. De reactie 
der Duitsers en hun knechten in Nederland, de wilde 
ongeorganiseerde vlucht, het zenuwachtige rondtrek
ken van kleine Duitse afdelingen, die van hun leger
onderdeel zijn losgeraakt, de wegen, die plotseling be
zaaid liggen met spijkers en glasscherven, de over
moedige burger, die het bestond om met zijn jaren
lang verborgen radiotoestel triomfantelijk over straat 
te lopen, al de spanning en verwachting liggen besloten 
in de naam van de dag, waarop dit alles zijn hoogte
punt bereikte en welke naam een begrip is geworden: 
Dolle Dinsdag! 

* * * 
Dolle Dinsdag, 5 September 1944. Ook in de kringen 
van het verzet is de rust ver te zoeken. Is nu dan 
eindelijk het ogenblik aangebroken, waarop al die jaren 
is gewacht? Hoe het zal gaan kan niemand zeggen, 
maar dat er opgetreden zal moeten worden, daarvan 
zijn allen zeker. Wapens worden geïnspecteerd. Auto's, 
die door het lange onderduiken het rijden verleerd heb
ben, worden rijklaar gemaakt. Alles moet gereed zijn 
om ieder ogenblik, waar en onder welke omstandig
heden ook, te kunnen optreden. 

· Natuurlijk is ook de Zuid-Limburgse KP bezeten door 
een koortsachtige activiteit; juist daar, waar de vrij
heid zeer dicht genaderd 
is ..... . 
Toch brengt deze situatie 
grote moeilijkheden met 
zich mee. De terugtrekken
de Duitsers moeten onder-
dak hebben en vorderen 
maar raak. Kon men eerst 
spreken van een vrij "nor
male" bezetting, nu wordt 
alles overspoeld door de 
vloedgolf van het vluchten
de Duitse leger. De moeilijk
heden, die zich onder deze 
omstandigheden voordoen, 
dienen zich onverwacht aan 
en de oplossing ervan kan 
niet worden voorafgegaan 
door een kalm overleg. Snel 
en afdoend handelen is nu 
geboden. De flitsende op
mars der bevrijdingslegers 
heeft de dagen dol gemaakt 
en het ~empo der gebeurte
nissen tot een ongekende 
hoogte opgevoerd. 
In de nacht van de 2de Sep
tember kraakt de Zuid-Lim
burgse KP, samen met de 
LO van Maastricht, de ge
vangenis, waarbij alle poli

,tieke gevangenen de vrijheid 
herkrijgen. Ook Sjeng Coe
nen en Joep Francotte van 
de Ulestratense KP, hebben 
daarin een werkzaam aan
deel. 
De dagen zijn nu vol van 
koortsachtige activiteit. 
De KP-Ulestraten heeft de 

· beschikking over drie per
sonenauto's, die geparkeerd 
staan achter een boerderij. 
Deze boerderij is tévens 
meermalen het trefpunt van 
verschillende KP' ers ge
weest. Achter een andere 
boerderij in de buurt staan 
nog een vrachtwagen en 
een motorrijwiel onderge
doken, terwijl in de kelder 
van het kasteeltje daarnaast 
munitie en springstof is op-
geslagen. De eerste boer-
derij beschikt daarenboven 
nog over een telefonische 
verbinding met de KP-cen-
trale in Ulestraten. Een 
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einde van Sjeng Coenen en Joep Francoffe. J 
:--------------_.., 

centrum dus van illegale activiteit, maar tamelijk 
kwetsbaar, vooral in deze dagen. In de middag van 
de vijfde September zijn de personenauto's reeds met 
takken gecamoufleerd; het zal wel niet voor lang 
zijn en spoedig zullen de wagens, bereden door vrije 
Nederlanders, weer op de wegen kunnen komen. 
Om half zes in de avond, terwijl de boer zit te melken 
ziet hij een Duitse auto met enkele militairen zijn hui~ 
passeren en stoppen bij de andere boerderij. Waar 
moffen zijn, ontstaan moeilijkheden en al spoedig 
blijkt, dat de conversatie daar niet bepaald vlot ver
loopt. Hij gaat eens kijken en vindt het gezelschap -
de boer en zijn echtgenote, benevens enkele inwonende 
evacue~s - in een druk gesprek met de Duitsers. Deze 
laatste komen kwartier maken: ten behoeve van een 
paar officieren eisen ze twee kamers op, terwijl boven
dien nog zestig paarden met de bijbehorende man
schappen zullen komen. De boer wijst er op, dat hij 
al huisvesting aan verschillende evacuees verleent -
één daarvan is onderduiker - en adviseert de heren 
in de buurt maar iets anders te zoeken. De moeilijk
heden zijn hierdoor niet opgelost, want mochten de 
kwartiermakers hun oog laten vallen op de eerste 
boerderij, dan begint 't pas goed. De bewoner wacht 
de gebeurtenissen niet af, maar stelt via zijn illegale 
telefoonlijn de KP-centrale Ulestraten in kennis van 
de gang van zaken. Als de gevreesde inkwartiering 
komt, dan moet voor die tijd alles ontruimd zijn. Om
streeks half zeven k men Sjeng Coenen, Joep Fran
c?tte, Dick en nog enkele andere KP'ers om, geas
sisteerd door een paar knechts-onderduikers, de wagens 
in het bos te rijden en zorgvuldig te camoufleren. 
Het is al negen uur geweest als dit achter de rug is 
en de boer met zijn onderduikers huiswaarts keert. 
)fa gedane arbeid ...... wachten hier dezelfde moffen 
die een paar uur vroeger de betrekkelijke rust va~ 

., Was machen Sie hier t' 

deze KP-basis verstoorden. Zij staan voor de boer
derij en een van hen voert het woord. Hij moet twee 
kamers hebben en is al binnen geweest om ze uit te 
zoeken. Wat gevrees~ werd, is dus gebeurd. Terwijl 
de boer nog even met ~e drie moffen staat te praten, 
naderen langs de weg, die naar de boerderij loopt, Sjeng 
Coenen, Joep Francotte en · Dick. Het is inmiddels 
half tien en om acht uur îs de spertijd ingegaan. Daar 
k~~t no~ bij, dat de drie KP-ers gekleed gaan op een 
wiJze, die het onmogelijk maakt hen voor boeren
~~echt te d?en doo:gaan. De situatie dreigt gevaar
hJk te worden. Wehswaar staan de Duitsers met de 
rug_ naar de weg en hebben ze de jongens nog niet 
?ezien, maar dat kan elk ogenblik veranderen. Toch 
is er ook nog geen reden tot een te grote bezorgdheid. 
Tenslotte komen die Duitsers alleen maar kwartier 
maken! Als de jongens tot op enkele tientallen meters 
genaderd zijn, draait de woordvoerder der moffen zich 
met ~en ruk om en snauwt: ,,Was machen Sie hier?" 

,,Wir kommen hier kartspielen", antwoordt Dick. 
De mof wendt zich tot de boer: Kennen Sie diese 
Leute?" " . 
Geen antwoord. Voor de tweede maal: ,,Kennen Sie 
diese Leute?" 
Na wat heen en weer gepraat geeft de boer toe: 
,,Jawohl, die kenne ich!" 
Ondertussen is Joep doorgelopen en de boerderij bin
nengegaan. In de gang hangt hij zijn jas aan de kap
stok, waarna hij in de keuken zijn revolver onder het 
wasgoed in de wasmand gooit. 
Buiten vraagt de Duitser aan Joep en- Dick: ,,Carte 
d'indentité. Ausweise", terwijl hij Joop sommeert di
rect_ naar ~uiten te k?men. Dick geeft de mof zijn 
p~p1eren. SJeng op emge meters afstand, wil achter 
Dick omlopen, ogenschijnlijk om eveneens zijn papie
ren te tonen, maar de mof moet iets bemerkt hebben 
of een sterk vermoeden hebben gekregen, dat Sjeng 
een wapen draagt, want hij springt op Sjeng toe. 
Op dit ogenblik komt Joep naar buiten en ziet ee'tst 
dan hoe gevaarlijk de situatie zich ontwikkeld heeft. 
Sjeng en Joep staan nu ongeveer naast elkaar en de 
mof blaft: ,,Hände hoch ! ". Alles is razend snel ge
gaan, maar in die snelle opeenvolging van gebeurte
nissen heeft Dick kans gezien onopgemerkt te ver
dwijnen. Sjeng wordt gefouilleerd en ze vinden een 
wal?en op hem. Zo druk zijn ze met S.jeng en Joep 
bezig geweest, dat ze eerst nu "der Dritte" missen. 
De Duitsers stellen de boer verantwoordelijk voor deze 
ontsnapping en dreigen zelfs de boerderij met hand
granaten in brand te gooien, als Dick niet onmiddel
lijk te voorschijn wordt gebracht. Tenslotte lukt het 
om de mof het onredelijke van zijn beschuldiging te 
doen inzien. Hij eist nu, dat de boer op staande voet 
Dick opzoekt. Deze gaat de boerderij binnen en doet 
alsof hij even zoekt. Als hij weer buiten komt, kan 
hij nog juist de auto zien wegrijden: Joep en Sjeng 
achterin, de handen in de nek en de twee Duitsers met 
getrokken revolvers naast hen. 
Dit alles speelt zich af in hoogstens vijf minuten. 

* * * 
Op hetzelfde ogenblik, dat Joep naar buiten komt, is 
Dick de boerderij binnengeglipt en heeft deze aan de 
achterkant weer verlaten. Hij vlucht het bos in en 
dwaalt er - soms op handen en voeten kruipend -
twee en een half uur rond. Dan is hij verdwaald. Door 
het kruipen in het bos zijn zijn handen en gezicht vol 
schrammen en zijn kleren ontoonbaar. De Duitser heeft 
zijn legitimatie-papieren afgenomen, zodat hij ten 
einde raad in het bos blijft tot het licht wordt. Dan 
stelt hij zich verder in veiligheid. 

* * * 
Op een andere boerderij in Ulestraten zijn 40 tot 50 
soldaten met hun auto's in kwartier. De commandant 
van deze afdeling heeft zijn bureau ook in deze boer
derij. Het zijn allen weermacht-soldaten en over het 
algemeen oorlogsmoe, zodat de bewoners van dit huis 
weinig last van hen hebben. Het is de avond van 
Dinsdag 5 September 1944 ..... . 
Het zal ongeveer tien uur zijn als door de poort een 
auto het erf oprijdt. Er springen moffen uit en een 
van hen schreeuwt zenuwachtig tegen de twee bur
gers, die ook uit de wagen komen: ,,Hände hoch ! " 
Ze moeten tegen de muur. gaan staan en dezelfde mof 
schreeuwt: ,,Dat zijn terroristen, die we bij de witte 
boerderij naast het kasteeltje gepakt hebben!" Zijn 
geschreeuw trekt de aandacht van anderen. Er komen 
meer Duitsers naar buiten, die met getrokken geweren 
een halve kring om de beide mannen vormen. De be
geleidende moffen gaan naar het bureau van de com
mandant. Na tien minuten komen zij terug, Sjeng 
en Joep worden weer ingeladen en de wagen ver.,. 
dwijnt ..... . 

* * * 
Het is tussen tien uur en half elf als de deur van een 
hotel in Valkenburg wordt opengestoten. Voorop gaan 
Sjeng en Joep met opgeheven handen, gevolgd door 
drie moffen. Het hotel heeft inkwartiering van een 
Duitse afdeling. Bij heh is die avond een officier van 

de "Panzer-SS", zwaar dronken. Door de gang gaat 
het naar de conversatiezaal, waar een van de moffen 
i,chreeuwt: ,,Hïer sind zwei Terroriste. We hebben ze 
te pakken gekregen bij een kasteeltje hier in de buurt. 
Er was ook nog een derde bij, maar die is ontsnapt". 
En tegen de gevangenen weer: ,,Hände h~!", Er 
volgt een verward verhoor. Bij elk antwoord, dat de 
heren niet voldoende bevredigt, wordt geschopt en 
geslagen. De dronken SS-officier schreeuwt -telkens 
weer: ,,Leg sie hin, die Scbweinhunde ! ! " 
Op de vraag, waarom hij een revolver bij zich draagt, 
antwoordt Sjeng, dat hij dit deed om zich indien 
nodig, te kunnen verdedigen. De moffen wille~ weten 
wie de derde man is, de ontsnapte. Geen van beide~ 
antwoordt. Sjeng wordt getrapt en geslagen. Weer 
komt de vraag. Sjeng weigert de naam te noemen. 
,,Dat kan je dood betekenen", dreigt _men. 
"Hem verraden doe ik nooit!" De reactie der Duitsers 
op dit antwoord ontlaadt zich in een verward ge
schreeuw. Het verhoor gaat verder. Sjeng begrijpt, dat 
het afgelopen is en vraagt of hij zijn familie nog mag 
zien. ,,Daar heben we geen tijd voor. We zijn gewend 
alles vlug af te handelen". 
De Duitsers, die de beide mannen hebben gebracht, 
vragen nog naar de Ortskommandant. Na een kwar
tier verdwijnen ze weer, Sjeng en Joep met zich mee
voerend. 

* * * 
Even later hoort de eigenaar van hotel "Excelsior", 
waar eveneens een Duitse àf deling ligt ingekwartierd, 
een wagen stoppen en dan _een schreeuw: ,,Hände 
hoch! Gegen die Mauer!" Hij ziet twee burgers binnen
komen, gevolgd door drie Duitsers. De beide mannen 
zijn bleek, hun haren zijn verward, maar zij zijn zeer 
kalm. Een van de Duitsers, die de jongens heeft bin
nengebracht, schreeuwt: ,,Die müssen . erschossen 
werden!". De commandant van de ingekwartierde 
afdeling maant hem tot kalmte. Alle burgers moeten 
het vertrek verlaten. Slechts de Duitsers mogen blij
ven. Wat nu gebeurt kan men slechts gissen. Er ,,
schijnt een stemming over het vonnis plaats te vinden. 
Hierna halen de Duitsers hun geweren en verdwijnen 
met de arrestanten ...... 

* * * 
Om elf uur worden Sjeng en Joep met de polsen aan 
elkaar gebonden onder geleide van een aantal moffen 
in hotel "Continental" binnengebracht. In dit hotel 
verblijven'. een aantal Duitsers, benevens de Ortskom
mandant. Sjeng en Joep worden de conversatiezaal 
ingeduwd. Ook hier vindt een bespreking plaats, waar
bij enkele Duitse officieren aanwezig zijn. 
Het loopt tegen twaalf uur, als dezelfde Duitsers, die 
Joep en Sjeng hebben gebracht_ met hen vertrekken. 
Daàrna heeft niemand hen meer levend gezien. 
De volgende morgen om vier uur komen de Duitsers 
terug ...... Als de eigenaar van h~el "Continental" 
aan een van de Duitsers vraagt, wat er met Sjeng en 
Joep is gebeurd, antwoordt deze: ,,Die sind er ledigt". 
Eén van de officieren, die het laatste onderhoud bij
woonde, verklaart tegenover een van de gasten in 
het hotel: ,,U mag het aan iedereen hier in Valken
burg vertellen, ik heb hen laten neerschieten, ich 
habe sie erschiessen lassen!" 
De volgende dag gaat onder de bevolking van Val
kenburg het gerucht, dat op de Cauberg twee lijken 
liggen van door de Duitsers gefusilleerde jongemannen. 
De gezichten van beiden zijn geschonden. Tussen de 
riem, die een van hen om heeft, steekt een blad papier, 
waarop met potlood staat: Terroristen ..... . 

* * * 
Men noemt ons terrorist. Doch al het luide schreeuwen 
van een verdwaasd tyran en zijn verwaten troep 
zal nimmer ons weerhouden, om getrouw de roep 
des volks te volgen en de vrijheidszin der eeuwen. 

* 
Men noemt ons terrorist, wijl wij het onrecht haten, 
gewelds terreur verachten en het vuig verraad 
bestrijden der vazallen, die om eigenbaat 
's lands vrijheid en der Burg'ren welzijn grif vergaten, 

* 
Uw uur is haast voorbij, gehate dwingelanden, 
verkrachters van het recht. Over de lage landen 
zwelt 't lied der vrijheid aan tot machtiger accoord 
spijts concentratiekamp en patriottenmoord. 

* 
0 God! als onze beulen hun geweren richten, 
laat in dat moordend vuur Uw eeuwig Licht ons 

lichten. 

(Uit "Christofoor", Febr. '45), 

KEES. 

Wilt U ons een genoegen doen? Stort dan 
vóór 15 Juni a.s. het abonnementsgeld ad 
f 150 voor het derde kwartaal, op onze giro
rekening 109588. 

. ...,, 
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ONZE ROEPING.NUi 
annett we de situatie van ons land en volk over
zien, dan• lijkt het vrij hopeloos. w Aan de ene kant is er een deel van ·ons volle. dat 

bezig is, bewust en onbewust, ons land tot de afgrond 
t-e voeren. , 
Dan is er een ander deel van ons volk, dat het goed -
meent, maar dat door de v~le teleurstellingen moedeloos 
geworden is. Ik bedoel de groep ex-verzetsmensen. Deze 
mensen hebben zichzelf gegeven met een overgave. die 
bewondering afdwingt aan een ieder, die met hen in aan
raking is geweest. Ze hebben in hun eerlijk ~treven de 
gedachte gehad, dat het na de oorlog pas goed zou gaan 
worden. Ze leefden in e~n bepaalde kring 'lleosen. die 
ze kenden en vertrouwden, die wisten. wat een opoffe
ring ~· en luisterden naar de Regeringsvoorhchtings
di~t Uit Londen, geloofden in de waarachtige veroieu
WUig van ons volksleven. Na de bevrijding gingen ze 
aan het werk "den Vaderl.tnd getrouwe-. 
Aanvankelijk enthousiast, kregen zij al spoedig de weer
slag, door corruptie; verkeerd begrepen worden. Dit laat
ste vond voor een deel zijn oorzaak in het feit, dat 
vele v~rkee~. elementen zich (vooral -.a September) 
in d, 1llegaliteit hadden gedrongen, voornamelijk in de 
B.S., welke door vele buitenstaanders werd aangezien 
voor de illegaliteit. 

Wanneer de geallieerde legers in September 1944 had
den kunnen doorbreken. dan weren- we voor vele moei
lijkheden gespaard gebleven. en hadden de verhoudingen 
veel zuiverder gestaan. 
Velen hebben zich na September 1944 geschaard aan de 
zijde, waar de zoo scheen of waar men verwachtte, dat 
de zoo zou gaan schijnen, in wezen het zelfde verschijn
sel, dat wij in de jaren 19·10-'41 hebben gezien. 
Hoe het zij. het feit ligt er en de naam der illegaliteit is 
door deze mensen bezoedeld. De eigenlijke verzetsmensen 
zijn daardoor, althans mede daardoor, verkeerd beoordeeld, 
miskend en afgestoten. Daar staan ze nu, de kerels van 
het verzet, in een boek, mokkende, gedesillusionneerd, 
stom verbaasd. En dat, terwijl ons land dringend be
hoefte beeft aan kerels met moed, opofferingsgezindheid, 
zelfwegcijfering en doortastingsvermogen. Vrienden uit 
de \ll'oegere verzetsbeweging. laten we bedenken. dat 
ons land in grote nood verkeert. 
Gij allen merkt toch ook wel, dat het verkeerd gaat, dat 
we innerlijk verdeeld zijn en zo de ondergang tegemoet 
gaan? 
Maar we moeten tevens inzien, dat wij zelf ook niet 
vrij-uit gaan . • 

Mag ik eens wijzen op een fout, een fout, welke, indien 
we zo doorgaan, een dodelijk gevaar voor ons volksbe
staan zal betekenen, met name, onze eigengereidheid. We 
s!aan ons zelf te hoog aan, alsof het bij ons allemaal hei
lig vuur was, dat we op het altaar legden. Alsof verder 
geen enkele Nederlander, die niet actief met ons heeft 
meegestreden, een goed Nederlander kan zijn. Alsof wij 
de daden van alle mensen kunnen beoordelen. Of je min
stens opgepakt moet zijn geweest, wil je een goed Ne
derlander zijn. Ik geloof. dat we door deze houding het 
Vaderland een slechte dienst bewijzen. Er is immers 
een grote groep Nederlanders, die wel goed is, mensen, 
die we voor de opbouw van ons land · hard nodig heb
ben, doch die we van ons stoten, ~dat ze niet tot de 
georganiseerde illegaliteit behoord hebben. 
Qver,velen onder hen kunnen wij niet oordelen, omdat 
we de omstandigheden niet weten, waaronder zij in de 
bezettingsjarien hebben geleefd. Toch kwuien ook zij voor 
de goede .zaak veel gedaan hebben, ofschoon ze nu geen 
legitimatiebewijs in bun zak dragen. 
Er zijn maar weinigen. die alles van het begin af goed 
hebben gezien. Wij, illegale vrienden, zijn ook niet steeds 
helden geweest. Wij hebben ook vele fouten gemaakt. 
Wanneer we dit inzien, dan zullen we ons bewust wor, 
den, dat we aan die Nederlanders, die het vandaag goed 
mmen ~et ons vaderland, de hand moeten toesteken. 
Vraag aan niet hoelang ze illegaal hebben gewerkt; of 
ze geen legitimatie~ewiJs_ kunnen laten zien. Maar vraag 
of ze de gevaren zien, die ons volk bedreigen; of ze met 
ons samen Willen werken om de vijanden van ons volk 
te bekeren. De vijanden van ons volle in allerlei vorm. 
Laten _we d~ niet te veel smalen op de Septembermen
s-en. die overigens goed zijn. 
Belangrijk is nu of ze mee willen strijden tegen corruptie 
eu landverraad. Ik denk in het bijzonder aan de goed
wlllenden bij de Politie en Spaorwegen. Laten we elkaar 
de band reiken, voordat het te laat is. 
Daarom mijne vrienden, niet langer mokkend aan de 
kant. Wlj zijn. d.w.z. wij kunnen zijn het beste deel der 
natie. 

Samen op tegen a 1 de vijanden van oos volk. 
Daar hebben onze gevallen vrienden recht op. Wij mogen 
niet versagen en ons vrijgevochten land niet prijsgeven 
aan allerlei onvaderlandse elementen. 

KEES DE JONG. 

• 

Kroniek van Ede gedurende de Bezettingstijd, 

door Th. A. Boeree; Uitg. Drukkerij J. Frouws en Zoon, Ede. 

Het lezen van dit boek zal 
ieder ongetwijfeld moeten 
vervullen met diep respect 
voor de schrijver, die met 
buitengewone accuratesse 
en ijver alle mogeliJlte ge
gevens verzamelde, welke 
voor deze Kroniek van 
waarde zouden kunnen zijn. 
Het is dan ook geen won
der, dat dit werk uitdijde 
tot een boek van ruim 300 
bladzijden. Alleen iemand, 
die ~lf met dit bijltje ge
hakt heeft kan bevroeden 
hoeveel arbeid en moeitevol 
onderzoek aan dit alles ten 
grondslag liggen. Vooral, 

omdat men, om een zaak in het juiste 
raam te kunnen plaatsen, soms tientallen 
mensen moet horen. En eerst door steeds 
maar weer vergelijken en toetsen tot een 
juiste lezing kan komen. 
Een tweede grote verdienste van dit boek 
is, dat' de schrijvei-, d,i.e zelf plaatselijk 
commandant van de ÓD was, zo volkomen 
objectief de zaken weet te beschrijven. 
Hij vraagt geen lauwerkrans voor eigen 
werk, vergroot nergens het aandeel van 
de 0D 1n het verzetswerk en geeft andere 
organisaties het volle pond. En dat, ter
wijl er toch ook in Ede tegenstellingen zijn 

Als je t~gen het raam opklimt, zie je 

op het platje een onlauldplantje. En 

reikhalzend kijk je uJt naar de dag, 

waarop de zon het zal bereiken. Mis

schlen komt hij daarna ook eens hier 

binnen. al was 't maar In een hoek. 

.,Van Rijn .. , 

Dit book wijst naar de toekomst. 

Er zit een geweldige ·belofte in, die 

nog vervuld moet worden. 

Aan het vervullen daarvan mee te 
werken Is on7,e ge:zamenlijke taak! 

geweest, welke licht tot een minder ob
jectief oordeel zonden hebben kunnen 

leiden~ 
Dit zijn twee belangrijke punten, waar
door dit boek onmiddellijk aanspraak mag 
maken op onze volle sympathie en waar
dering. Teveel wordt gezondigd tegen de 
beide eerste vereisten VO<?r de geschied
schrijver:. minutieus onderzoek en objec
tiviteit. En in deze beide opzichten durven 
wij volledig met de heer Boeree in zee te 
gaan. Dit betekent niet, dat hij ook een 
in alle opzichten feilloos boek geschreven 
heeft. Er zijn tal van kleine puntjes -
vooral waar de schrijver over de grenzen 
van het Edese verzetswerk tracht heen 
te zien • - welke correctie behoeven. Het
geen wij hem niet euvel duiden, vooral niet, 
omdat hij 1n zijn inleiding zegt, ervan 
overtuigd te zijn, fouten gemaakt te heb
ben. Hij doet dan ook een beroep op zijn 
lezers hem deze aan te wijzen, opdat daar
mede bij een e.v. herdruk kan worden ge
rekend. 
Toch hebben wij wel enkele bezwaren te
gen de vorm, waarin de heer Boeree ons 
zijti boek bracht. Soms wil hij te volledig 
zijn, waardoor de leesbaarheid geschaad 
wordt. Ook de indeling van het boek kon 
ons niet bekoren. Het zijn teveel brokstuk
ken, waarin de samenhang wel aanwezig 
is, doch welke samenhang in de beschrij· 
ving onvoldoende tot •uitdrukking komt. 
Om een sprekend voorbeeld te noemen: · 
Van de mislukte airborn-crossing geeft de 
schrijver achter elkaar de verschillende 
lezingen dergenen, die daarbij betrokken 
waren. Dit had, ineenlopend en in elkaar 
verweven, een boeiend relaas kunnen wor
den. Nu is het te wijdlopig en teveel aan 
elkander parallel-lopend om op den duur • 
de aandacht te kunnen boeien. En zo zijn 
er tal van voorbeelden. Veel van het ver
zamelde had naar onze smaak ook wel 
achterwege kunnen blijven of zeer sum
mier verhaald. Daardoor wordt het lezen 

" vän dit boek een vermoeiend, soms een 
:vervelend werk. Natuurlijk willen wij hier
bij niet uit het oog verliezen, dat de heer 
Boeree beoogde een Kroniek te schrijven 
en hij geen poging heeft gedaan door 
boeiende beschrijvingen de aandacht van de 
historische hoofdzaken af te leiden. 
De schat van gegevens,' welke hij verza
melde, zal nu en in de toekomst voor velen 
een hoogst waardevolle bron blijken. Wan
neer b.v. de schrijver van ,,•t Begon onder 
melkenstijd" eens gewacht had met het 
schrijven van zijn boek tot hij had kunnen ~ 
bouwen op de gegevens van de heer Boeree, 
zou hij zeer zeker tot een veel waarheids
getrouwer en aannemelijker verhaal geko
men zijn dan nu het geval wa,s. 
Wij wisten reeds geruime tijd, dat de heer 
Boeree met zijn arbeid bezig was en heb· 
ben met verlangen het verschijnen van dit 
werk tegemoet gezien. Zoals gezegd, heeft 
h~t ons op enkele punten teleurgesteld, 
doch daarnaast heeft het zeer belangrijke, 
uitnemende eigenschappen, welke ons gaar
ne over onze bezwaren doen heenstappen. 
Ede mag zich gelukkig prijzen met het 
bezit van een Kroniekschrijver als de heer 
Boeree. 
Ook bij de uitgave van dit boek nam men 
het langzamerhand traditie geworden ge
bruik in acht een bedrag ( een gulden per 
exemplaar) ter beschikking te stellen van 
de Stichting 1940-'4:i. 

A.D. 

.. 
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Jan Ht4>ert Coenen (Sjeng) 
Gebonn 10 Januari 1915. Gefusilleerd 
6 September 1944 te Valkenburg. 

· T oen als tragisch slot v~ de gebeur
tenissen op 5 September 1944 te Ule-
straten, Sjeng Coenen met Joep Fran

cotte werden gefusilleerd, verloor het verzet 
ln h'et algemeen, en het LO-district Gulpen in 
het bijzonder, een van haar meest actieve 
leden. 

Tot 21 Juni 1944 maakte Sjeng Coenen deel 
uit van de leiding van het district Gulpen. 
Toen werd zijn medewerker in Weert ge
arresteerd en stond hij geheel alleen voor 
allie werkzaamheden. Zijn beroep was be
drijfsleider in de drukkerij van zijn vader, 
doch dit werk verwaarloosde hij door zijn 
drukke LO-werkzaamheden. VerschiJlende 
malen werd hij dooP zijn vrienden hierop 
gewezen. Hij antwoordde steeds: ,.De onder
duikers moeten eerst geholpen worden. Voor 
die drukkerij kan ik desnoods later nqg zor, 
gen, na de oorlog". 
Het was voor hem een waar genoegen om 
de Duitsérs, overal en zoveel mogelijk, af
breuk te doen. En al was )let resultaat niet 
altijd even groot, toch kon hij er kwajon
gensachtig van genieten als er weer een goè
de slag was geslagen. 

De voorzichtigheid verloor hij nimmer uit het 
oog en in ;zijn functie als districtsleider was 
dat ook nodig, maar zo af en toe moest hij 
eens even omschakelen van LO op KP. 
Slechts één maand heeft hij de leiding in het 
district Gulpen kunnen verzorgen. Op 21 
Juli kwam de arrestatie van een aantal mede
werkefs. Hijzelf kon nog j1.list ontkomen en 
droeg daarna zijn functie over aan een 
ander. Hij sloot zich toen geheel aan bij de 
KP-Heerlen, later Ulestraten. Van deze 
ploeg was hij een zeer actief lid. Juist dit 
werk was voor hem, met zijn "radicale" na
tuur, zeer geschikt. Maar zijn werk werd 
gedrage9 door een grote en waarachtige 
vaderlandsliefde. Reeds het veronachtzamen 
\ran zijn dagelijks werk in de drukkerij van 
zijn vader, demonstreert het onbaatzuchtige 
in zijn werk. 

Typerend voor hem is de wijze, waarop hij 
zijn opvolger in het district Gulpen ver, 
zocht zijn werk over te nemen. Hij wees 
deze erop, dat de SD na de arrestatie in 
Weert op 21 Juni en die in het district 
op 21 Juli, de draad in handen had. Elke 
medewerker moest er van nu af ernstig reke
ning mee houden, dat hij of zij binnen drie 
maanden gegrepen werd. Men kon slechts 
hopen, áat iets dergelijks nooit zou gebeu
ren, maar bereid moest men zijn. Men ::ou 
Sjeng van een zeker fatalisme kunnen be
schuldigen, als hij td: .,We weten, dat we 
er aangaan. maar het werk moet doorge, 
zet worden". Het zijn juist deze laatste 
woorden, die ons leren, dat hlj geen fatalist, 
maar een man was, die bewust gekQZen bad 
en alle consequenties daarvan aanvaardde. 

.,Wie deze wet aanvaardt, voelt zich • 
laf noch bang: hij durft te sterve', opdat 
de mensheid stijge naar een nieuwe 
fase van haar bestaan." 

IN MEMORIAM 

Jan van Houten <Lange Sjeng> 
Geboren 16 April 1917. Overleden 28 Mei 1945 

te Lübeck. 

, 

-Bij degenen, die op 21 Juli 1944 in het di
strict Gulpen werden gearresteerd, behoorde 
ook Jan van Houtem. Sa.men met Kapelaan 

Frank, die op het nippertje aan zijn arrestatie ont-
snapte, was hij duikhoofd van de LO te Wijlré. 
Voordien was hij lid van verzetsgroepen te Schaes
berg en Meerssen. Na zijn gevangenneming en op.
sluiting in het Huis van Bewaring te Maastricht, 
werd hij, evenals alle anderen, die bij dit geval be
trokken waren, overgebracht naar Vught. 
Van hieruit transporteerde men hem naar Oraniën
burg. In dft't kamp was bij gedurende enige tijd 
ziek. Toen de militaire situatie van Duitsland hoe 
langer hoe meer 1onhoudbaar werd, moesten ver
schillende kampen worden ontruimd en joeg men 
de uitgeputte gevangenen in lange dagmarsen door 
OUitsland. Ook de gevangenen in Oraniënburg 
trof dit lot. Jan maakte deze ontzettende tocht mee, 
een opgave. die hem meermalen bijna te zwaar 
werd, waarop hij dan door uitputting dreigde te 
moeten opgeven, ofschoon hij wist, dat de Duitsers 
geen enkele gevangene levend achterlieten en met 
een revolverschot een eind aan hun leven maak
ten. Toch heeft hij volgehouden en in het bos van 
Below bij Wittstock werden zij door de Russen 
bevrijd. 
Het Zweedse Rode Kruis ontfermde zich ook over 
hem en hij werd op 6 Mei 1945 naar het Nood
ziekenhuis te Lübeck overgebracht. 
Reeds totaal uJtgeput overleed hij h'ier op 28 Mei. 
Door een geeste)ijke werd hij op het Vorwerkers
friedhof in een apart graf begraven. 
Allen, die met hem hebben samengewerkt, weten, 
dat hij een fel en principieel tege.nstandet van hef" 
naziregime was. Hij was een van die naturen, die 
geen compromis kennen. Uit deze geestesgesteld
heid werd de taaie, vasthoudende ve.rzetter gebo
ren. Zeker van zijn doel, met vuur en volharding 
vechtend en alle tegenslagen bestrijdend met een 
onverwoestbaar optimisme. Wars van alle ver
toon en onnodige drukte, maar één, waarop men 
onder alle omstandigheden kon bouwen. 
Het voorbeeld van zijn karakter sterke ons, die 
achterbleven, in deze karakterloze tijd. 

.. 

Ze zagen niet de hooggetaste bloemen, 
Ze hcorden niet het hen ter eer gesproken woord, 
Ze sliepen v9ort de slaap van de millioenen, 
Met hen gesneuveld, verhonger4 of vermoord. 

Ze zagen niet de bloesemende bomen, 
Ze hoorden niet de blijcbchap van vogeljubeltaal, 
Ze droomden voort aan hnnne eeuwige dromen, 
Onder oneindige koepel van goddelijke zaal. 

We hadden graag gestaan met minder lege honden, 
We waren (Jraag gegaan met onbezwaard gemoed. 
We voelden soms de angst voor de nabije schande, 
Van ontrouw aan het kostbaar, voor ons vergoten blo~d. 

Maar niet vergeefs zijn onze daden van herdenken. 
We weten ons de vruchten van deze dood meer rvaacd, 
Als het einde van de dag ons het besef kwam schenken, 
Dat we de heilige opdracht opnieuw hebben aanvaard, 

j Mei 1947. GEORGINA JANSEN. 

Wiffem Jozef Francotte (Joep) 
Geboren 29 December 1920. Gelusilleerd 6 Sept. 
1944 te Valkenburg. 

·H ij was er een utt die vele edele, dappere en 
onverschrokken jonge mannen, die zich bad• 
den weten. los te rukken uit de sleur van 't 

gewone, alledaagse, 't gelate11.e. dat zelfs een ja
renlange bezetting van een vijandige macht over 
eed' volk kan brengen. 
Uit het handwerk, dat hij 'leerde zou men mis
schien reeds de conclusje mogen trekken, dat hij 't 
"hoger" zocht dan de doorsnee Jongens uit zijn 
omgeving. Hij was dakdekker. 
Ook toen zijn Vaderland in nood was, toen er een • 
oorlog dreigde, heeft hij zonder aarzelen en met 
een zeker enth9usiasme zijn vaderlandse plichten 
vervuld. Doch met de demobilisatie van ons leger, 
bij de capitulatie in Mei 1940, beschouwde hij zijn 
taak niet als volbracht. 
0, neen, die zou thans eerst begmnen. Zijn geest 
was echt Nederlands, een geest van verzet tegen 
alles, wat de vrijheid en ·1 recht in het gedrang 
bracht, ook al zou hem dit misschien zijn eigen 
vrijheid of zelfs het leven kosten. L:>it toonde hij 
reeds, toen hij un<ler dwanlJ io Akl!n vuor de v;j• 
and moest gaan werken. Zijn W/!igering kostte hem 
maandenlange dwangarbeid in eeu kamp, maar juist 
in die tijd is zijn geest van verzet tot volle rijpheid 
gekomen. 
Terug in zijn vaderland uit de gevangenschap beeft 
hij door zijn relaties uit de ernstige dagen van Mei 
1940, contact weten te vinden met de verzetsbè
weglng te Amsterdam. Na een jaar actieve en 
gevaarlijke arbeid in dienst van de illegale pers 
"Je Maintiendrai", werd zijn verblijf in , de stad 
Amsterdam gevaarlijk. Achtervolgd door de Ge
stapo richtte hij zijn blikken op het Zuiden en 
klopte in zijn geboorteplaats aan, om mee te mo
gen werken in de strijd om onze vrijheid en rech
ten. Voorzien van een klinkend getuigschrift der 
verzetsbeweging te Amsterdam, werd hij door de 
leiding van het district van harte welkom geheten. 
Wij kenden ,.Joep·· en wisten, dat hij er een was, 
die niet van half werk hield. Daarom werd hij in
gedeeld bij de KP en heeft daarin tot het einde toe 
- toen onze bevrijders reeds midden in Limburg 
stonden - zijn plicht vervuld en elke opdracht tot 
volle tevredel)heid uitgevoerd. 
Onder meer leverde hij xijn aandeel in de bevrij
ding van een aantal gevangenen uit de gevangenis 
in Maastricht op 2 September 1944. toen hij saml!D 
met Sjeng Coenen voor het transport V31\.Jlevan
genen zorgdroeg. Wanneer wij van Joep alleen 
deze edele deugden en karaktertrekken naar voren 
zouden brengen, dan zouden wij onvolledig zijn, 
want bovenal werd bij gesteund door een echt diep 
geloof. 
Juist in de moeilijkste opdrachten en teleurstellin
gen was het de raad van zijn geestelijke leidsman, 
die hij eerst ging in"l'blnen, alvorens verdere stap
pen te doen. Op zulke mannen mag heel ons 
vaderland trots zijn en bijzonder zijn geboorteplaats 
Vaals. Diep te betreuren is het dan ook, dat bJJ in 
de laatste dagen voor de bevrijding, samen met 
zijn trouwe medewerker, Sjeng Coenen, in handen 
moest vallen van de vijand, die hen als spionnen 
op de meest beestachtige wijze vermoord heeft. 
Dit gebeurde te Valkenburg op 6 September 1944. 
Om anderen te redden, het vaderland te bevrijden, 
gaf hij zijn kostbaar leven. Het Kruis op de Cau
berg te Valkenburg toont de plaats, waar onze hel• 
den deze strijd beëindigden om de Hemelse vrede 
te gaan genieten. Moge allen, die hem kenden en 
heel ons Vaderland, de gedachtenis van deze jonge 
held ln ere houden en moge God hem reeds be• 
loond hebben voor wat hij uit de edelste motieven 
voor Kerk en Vaderland gedaan beeft. 

Hij ruste in Vrede! W. 

I 
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ONZE MEI-ACTIE 
Waarde "Zwerver"-vrienden, 

De maand Mei is thans achter de rug en hier
mee zijn wij tevens aan het eind gekomen van 
onze eerste grote propaganda-actie met "De 
Zwerver". 
Uit de publicaties in ons weekblad hebben onze 
~ezers voortdurend de ontwikkeling en resultaten 
:itun.ien volgen. Het is dus niet noodzàkelijk, 
hierover in deze publicatie nogmaals uit te mei
den. De successen, die geoogst zijn, hebben onze 
verwachtingen verre overtroffen en wij willen 
niet nalaten, deze gelegenheid te benutten, de 
vele medewerkers onze zeer hartelijke dank aan 
te bieden voor hun spontane medewerking. Hun 
activiteit heeft onze grote waardering en de 
redactie bewondert de energie, die door de pro
pagandisten - een ieder op zijn manier en met 
verschillende resultaten - aan de dag .is ge
legd. -'t Heeft ons weer eens te meer overtuigd 
van de groeiende interesse, waarin zich ons blad 
mag verheugen en 't geeft ons voor de toekomst 
nieuwe moed, om op de ingeslagen ~g met "De 
Zwerver" voort te gaan. 
De wap.rde van dit succes ligt namelijk naar ons • 
oordeel ook in de hoop, die wij t.a.v. de toekomst 
mogen koesteren. 
We moeten verder. Ons blad moet nog grotere 
bekendheid verkrijgen. 
Hierop komen wij echter t.z.t. nog nader terug. 

In de afgelopen week waren we in de gelegen
heid de duizendste nieuwe abonné te boeken. 
Hiermee is ons ideaal bereikt. De prijs van 
f 25.-, die wij hiervoor hebben aangekondigd, is 
te beurt gevallen aan J. v. d. Brink, Aalsmeerder
weg 455, Rijk-Haarlemmermeér. 

* 
De Hoofdprijzen zijn ten deel gevallen aan hen, 
die in Mei, 40 of meer nieuwe abonné's hebben 
opgegeven. 
We zijn thans in de gelegenheid hun namen be
kemi te maken. 
le prijs: J. J. Muts, R. Visserlaan 17, 

Bussum: f 150.-. 
2e .prijs: P. N. v. d. Weide, Plataanlaan '.1:9, 

Zaandam: f 100.-. 
3e prijs: Mw. A. A. J. Driebergen-

v. d. Meiden, Zuidsingel 36, 
Amersfoort: / 50.-. 

* 
"Den Vijand Wederstaan" wordt het bezit van 
elk, die ten minste 25 abonné's heeft aange
bracht. Desgewenst kan men ook een ander boek 
van gelijke prijs kiezen. We verwachten hier
over gaarne binnen 8 dagen een opgave. De 
winnaars van dit boek zijn: 

1. Mw. A. A. J. Driebergen-v. d. Meiden, Zuld-
singel 36, Amersfoort. 

2. R. Faber, Beilerstraat 63, Assen. 
3. H. Haan, Comm. Kamp "Wierde.", Wolvega. 
4. Tj. Holwerda, Tolakkerweg 45, Maartensdijk. 
5. W. J. v. d. Maal, Oudenoord 73 bis, Utrecht. 
6. J. J. Muts, R. Visserlaan 17, Bussum. 
7. Th. J. Sitvast, Nw. Karsela.an 67, Amstelveen. 
8. H. M. M. Visser, Dr. Scha.epmanstraat 3, 

Weesp. 
9. P. N. v. d. Weide, Plataanlaan 49, Zaandam. 

* Een omslag voo1· ,,De Zwerver" .is de extra-prijs 
voor ieder, die minstens 10 abonné's heeft op
gegeven. 
Deze prijs vlei te beurt aan: 

1. L. G. v. d. Beek, B 35, Genderen. 
2. J. Budding, Schermerstraat 50, A'dam. 
3. Mw. A. A. J. Driebergen-v. d. Meiden, 

Zuidsingel 36, Amersfoort. 1 

4. C. van Elswijk, Kerkweg 83, Waddinxveen. 
ts. M. W. Enserink, ,.De Huurne", Almen, Gld. 

. ' 

w-k 
INLICETINGEN VERSCHAFFEN? 

"71# 
834 Coenraad van Cleef, gewoond hebbende te Am

sterdam, Weesperstraat 96, gearr. te Amsterdam, 
tlfdens jodenrazzia's, weggevoerd naar Wester
bork, overleden te Sobibor. 

835 Fredrika van Cleef, geb. Goudket, wcggevoe~ 
naar Westerbork, verdere inlichtingen ontbreken. 
Tevens inlichtingen gevraagd over haar kinderen 
Eva. Jeanne en Karel van Cleef. 

836 Alida Lizzer, geb. Reindorp en de kinderen 
Roza Lizzer, geb. in September 1930 en Hansje 
Lizzer, geb. in Maart 1940. Zij woonden te 
Amsterda~: Nieuwe Kerkst~aat 1 b, allen weg
gevoerd bJdens Jodenrazzia s, en overleden te 
Sobitor. 

837 G. v. d. Hulst, geb. 6 Juni 
1897, inlichtingen gevraagd 
over zijn laatste weken en 
over zijn verblijf in Ora
nienburg, waarheen hij met 
vele anderen vervoerd is 
uit Vught io Sept. 19-H. 
Vermoedelijk in Februari 
1915 op transport na;:tr 
Buchenwalde en aldaar op 
8 Maart 1945 overleden. 

6. R. Faber, Beilerstraat 63, Assen. 
7. G. B. Godwaldt, Hasstenhoekweg~29, Den 

Haag. 
8. T. A. Goudket, Landzichtstr. 27, Overschie. 

} 9. H. Haan, Comm. Kamp "Wierda", Wolvega. 
' 10. Tj. Holwerda, Tolakkerw. 45, Maartensdijk. 
11. C, W. Krol, Ananasstr. 107, Den Haag. 
12. J. 't Lam, H. Maasdijk A 95, Wijk bij 

Heusden. 
13. W. J. v. d. Maal, Oudenoord 73 bis, Utrecht. 
14. J. J. Muts, R. Visserlaan 17, Bussum. 
15. J. Pol, v. Karnebeekstr. 103, Zwolle. 
16. Th. J. Sitvast, Nieuw Karselaan 67, Am-

stelve~. 
17. J. J. Suyker, Fr. v. E edenstr. 61, Arnhem. 
18. F. Verb~k, Postbox 5001, A'dam-Z. 
19. H. M. M. Visser, Dr. Schaepmanstraat 8, 

Weesp. 
20. P. N. v. d. Weide, Pl~taanlaa.n 49, Zaandam. 

_Daarenboven ontvangen alle propagandisten 
voor elke aangebrachte abonné een waarde· 
coupon van f 0.50, met dien verstande, dat voor 
de eerste aangebrachte abonné, een fotomapje 
van de Landdag te Zeist beschikbaar is. 
Deze foto-mapjes ztjn thans aan de diverse 
medewerkers verzonden. 

De overige prijzen worden zo spoedig mogelijk 
verzonden. Wermee moet worden gewacbt, totdat 
de nieuwe abonné's het derae )<wart.aal hebben 
voldaan. De toezending kan dus vóór het eind 
van Augustus worden verwacht. 

De redactie wenst alle prijswinnaars zeer har
telijk geluk met de door hen bereikte resultaten. 

ADVERTINTIII 

FAMILIE-ADVERTENTIES 
(prija f 0.10 p. m.m.) 

De Heer en Mevrouw Lecke,......van Dam geven met 
blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon 

ANDRIES LAURENS WILHELM 

Wij noemen hem Dries. 
Naarden, 5 Juni 1947. 
Jul. v. Stolberglaan 53. 
Tijdelijk: A'dam, Messchaertstr. 18, p/a Fam. v. Dam. 

J, DE GRAAF 
en 

• JANNY KIERS 
geven, mede nameos hun Ouders, kennis van hun 
voornemen D.V. Dinsdag 24 Juni 1947, voormiddags 
11 uur, te Diever (Dr.) in het huwelijk te treden. 
Kerkelijke inzegening in de Ger. Kerk aldaar te 11.30 
uur door den Weleerwaarden Heer Ds. L. Zwanen
burg te Holwerd (Fr.). 

Utrecht, Tolsteegsingel 6. 
Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat 161 I, 

Gelegenheid t~ gelukwensen op de trouwdag 
12.30,...... 1.30 · uur in Hotel "Centrum"' te Diever. 
Toekomstig adres: Tolsteegsingel 6, Utrecht. 

van 

Tot onze grote vreugde schonk God ons een 
dochtertje 

CATHARINA JOHANNA 

Wij noemen haar Cathrientje. 
R. C. de Bruyn 
J. J. de Bruyn,......Dirksen. 

Eindhoven, 2 Juni 1947. 
Torricellistraat 1. ,...... Tijd.: Diaconessenhuis ~indhoven. 

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN 
(prêjs / 0./0 p. m.m.) 

Gevraagd voor spoedige indiensttreding 

Maatschappelijk Werkster 
Zij, die het diplo~a Maatsch. Werkster bezitten en 
illegaal gewerkt hebben, genieten de voorkeur. Uit
voerige schr. soli. met vermelding van ref. aan 
STICHTING 1940-1945, Prov. Bureau, Maliebaan 
15. UTRECHT. 

DIVERSEN 

Na 15 Juli goedkoop VACANTIE KOSTHUIS aan
geboden aan een paar eenvoudige meisjes of echt
paar van Christelijke beginselen in de bossen in 
Midden Drente. Br. o. no. 265. bureau "De Zwer.ver". 

Plaatst U toch .eens 

een 

ADVERTENTIE 
in ons blad 

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

... 

1 

Naam, 

Adres: 

Plaats, 

Provincie: 

Ingang abonnement : 

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

.. 
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LANDEl-lJ°K~ ORGANI SATIE VOOR HULP 

DE ATOOMBOM 
M en vermoeit ons zeer met de atoombom. 

Men ( dat is de mensheid, waartoe wij be
horen) heeft er een oorlog mee beëindigd, 

en zo een begin van vrede gemaakt. Thans is men 
bezig hem tot een stok achter de deur voor de 
vrede te maken en indien nodig tot een radicaal 
oorlogswapen. 
Maar bovenal pleegt men er geestelijke vivisectie 
op. 
Er is iets wellustigs in de wijze, waarop de mens
heid zich meester maakt van die bom. Zij is het 
troetelkind van de massa geworden. Deze coquet
teert er mee, en pers en radio reageren daar 
prompt op met griezelstukjes of half wetenschap
pelijke voorlichting, juist zoals dat van goede za
kenlui in die contreien verwacht mag worden. 
Mt>n koestert dat kleine dingetje, alsof men er 
wonder wat van verwacht. Men koestert het, zoals 
....•. de mens gewend is de zonde te koesteren. De 
zonde is niet afzichtelijk, lezer. 
Zij is zeer aanlokkelijk. Het gif zit eerst in de 
staart. Als U zich een zeer concrete verleiding 
voorstelt, dan zult U het wel met mij eens kun
nen zijn, dat vrees voor haar gevolgen en bekoring 
<roor haar geheimen juist de labiele toestand ge
ven, waardoor we tegelijk aangetrokken en afge-
stoten worden. -
Zo ongeveer is het ook met de atoombom. Dat 
mag een wonderlijke vergelijking schijnen, maar 
zij verklaart niettemin iets van de geheimzinni· 
ge bekoring, die deze bom op het mensdom uit
oefent. De atoombom is een symbool. Een sym
bool, dat zuiver afgesteld is op de geestelijke ge
steldheid van onze dagen. Een symbool van het 
nihilisme. Dacht U, dat de mensheid alleen maar 
bevreesd is voor de uitwerking van die bom? 
Dan hebt U het glad mis. 
Zij is er ook verliefd op, zoals ze verliefd is ge
raakt op het geheim van de vernietjging. Dat is 
natuurlijk een vorm van reactie. 
Men is niet altijd zo geweest. De mens van de 
twintigste eeuw is zo geworden. Men is het ge
praat schoon zat. Men wil daden zien. Men ge
looft niet meer in praten en daden ter verbete
ring der mensheid. Al het ondernemen in idea
len, die toch als zeepbellen uiteenspatten, al het 
geloven in de edelmoedigheid der mensen, 't iS 
zo ijdel als zesduizend jaren wereldgeschiedenis. 
Men verwacht geen betere wereld, men verwacht 
een slechtere en men is daar nieuwsgierig naar, 
als een kind, dat zijn speelgoed vernielt. Men 
wil wel eens zien, wat ervan komt. 't "Iets" is 
mislukt, nu is 't "niets" aan de beurt en alhoewel 
men huivert voor 't "niets", voor de dóó<l, men 
ls er nieuwsgierig naar in perverse belangstelling 
voor dat, wat thans nog boeien kan. De man, die 
zelfmoord pleegt is ook nieuwsgierig. 
Maar zoals één zwaluw nog geen lente brengt, 
e;o brengt één zelfmoordenaar nog niet het 
,,niets". Dat moet massaal gebeuren. En dat ver
wacht men van de atoombom. 
Men wil de brokken wel eens zien. 
Daarom is men verzot op alles, wat over die 
bom verteld wordt en zo worden wij dan heden 
ten dage zeer vermoeid met dit stukje moderne 
techniek. 

Een zwartgallige blik op de wereld, zegt iemand 
misschien. Pas op. Verklaar Uw veilige wereldje 
niet voor de wereld. 
De grote Men in de wereld is op dat station aan
gekomen en de massa komt weliswaar met ver
traging binnen, omdat ze nog wat sportvelden, 
bioscopen en oorden van vermaak aan moet doen, 
maar meer staat er toch niet op het programma. 
't Is wel een groot woord om hier van nihilisme 
te spreken en de man, die hard werkt in zijn 
baan en daarbuiten intens geniet van wat er te 
genieten valt, zal er mij misschien om uitlachen, 
als ik dat woord op hem toepas. Wellicht meent 
men, dat het alleen geldt voor hem, die onder 
het oppervlak van het dagelijks leven wil zoeken 
naar een bodem, naar een anker en die zo iets 
niet kan vinden, zodat hij h, ; • .,t diepst van zijn 
wezen In vertwijfeling voor het "niets" komt te 
staan. 
Ik geloof niet, dat er zoveel verschil is tussen 
de man, die naar een bodem zoekt en de man, 
die weigert zich de vraag daarnaar te stellen. 
Er is vertwijfeling in het niet vinden en er is 
vertwijfeling in het niet willen zoeken. In de 
angstkreet van de man, die geen grond meer 
onder zich voelt, is dezelfde intonatie als in de 
kreet van de mens om een nieuwe sensatie. 
Want de laatste heeft angst voor het afbreken 
van de roes, van de jacht, waardoor ook hij voor 
het "niets" in zijn leven komt te staan. 
Voor hem is een huis een slaaphol, een radio, of 
een sensatieroman. Voor hem is een gezin ver
veling. Daarbuiten, daar begint 't pas, 't leven, 
de sensatie. Hij wil niet meer aan het denken 
toekomen, hij schuwt het stilzijn, hij heeft een 
hondse angst voor de eenzaamheid, want in dit 
alles zal het "niets" hem aangapen en dat kan hem 
alleen maar bekoren als toeschouwer in de sen
satie van het vernietigen: de atoombom, maar 
niet als vrijheidsstrijder in de worsteling om een 
geloof, een zekerheid. 

Ja, ten diepste wenst hij de vrijhei..._d niet meer, 
hij wenst zich te laten leven. Zelfs als hij met de. 
massa door leuzen meegesleept wordt tot begees
tering voor een ideaal, is dat nog maar een 
surrogaat van zelfstandigheid en vrijheid. Hij 
brult dan alleen zo hard, omdat hij verloren gaat 
in de massa, omdat er een leider is, die zijn ver
antwoordelijkheid overgenomen heeft. Hij ver
koopt zijn vrijheid, als hij maar niet met de 
martelende vraag lastig gevallen wordt: waar
om leef ik. 
Ik heb hiermede een uiterste geschilderd, ik ben 
het mij bewust. 
Het nuchtere Nederland is nog zo ver niet en de 
man van het land aal zeggen: Dit raakt mij zeker 
niet. 
Maar op die wijze ontkomt toch niemand aan dit 
probleem. Wij zijn met elkaar in de greep van 
onze tijd gevangen en wat vandaag in New York 
levensmode is, is het morgen in Amsterdam en 
overmorgen op de Mookerhei. Alle schijnzekerheid 
van een bloeiende boerderij, gezinsgeluk en dorps
genoegen staat op het punt weggespoeld te wora 
den. Want de uitdragers van deze angstwekken-

LoH• n11mmen ZO c:eat 

de levenshouding reiken reeds tot in onze dorpen, 
door radio, pers, boek en film. Wie zijn ogen open 
heeft, weet zijn leven reeds bedreigd door de 
roes, het tempo der vergetelheid en de vaart der 
sensatie. En als we niet voor anker liggen, wan
neer de stroom ons huis en onze vermeende 
zekerheden opneemt, dan zullen we <?P drift raken, 
zoals millioenen op drift geraakt zijn. 

Wij hebben het anders gekend. Er is een tijd ge
weest in ons leven, dat we in vrijheid een op
dracht op ons namen, de opdracht om een vijand 
te weerstaan, die onze vrijheid bedreigde. Ve
len werden daardoor uit een sleur gegrepen, en 
het verzet was voor hen het ontwaken uit een 
roes. Ergens vonden zij een vast punt, waaruit 
ze weerstand konden bieden. Ergens was eeu 
wet, die zij gehoorzaamden. Zo werd het verzet 
werkelijk leven. 

En laat ieder zich nu afvragen of hij die zeker
heid dat bewuste leven nog kent, of dat hij 
teruggevallen is in een leegte, waarin hij zijn 
vrijheid niet meer beleven kan, waarin zijn da-

. den sleur en geen vrij gehoorzamen meer zijn. 
Ik vrees, dat uit vclN angst bs om in de normale 
verhoudingen van ,, ,. """atschappij terug te ke
ren. Wij moeten eerbied hebben voor die angst. 
Het is een getuig~nis der vrijheid. En wie de 
vrijheid gesmaakt heeft., schuwt de slavernij. Hij 
verzet zich uit alle macht tegen de vangarmen 
van de sleur tegen de lokstem van de roes, waar
in men zich~elf nooit kan zijn, omdat men zich 
laat leven, laat dragen .van de ene sensatie in de 
andere. De maatschappij staat klaar om ons te 
ontvangen, om ons in het gareel te wringen, en 
als we ons schikken, krijgen we als zoethouder
tje een prachtig programma roet spannende 
nummers, zonder inspanning onzerzijds te ver
stouwen, en als troostprijs de atoombom. 
Wie in de laag leeft, waar nog vrijheid is, kan 
nooit geheel peilen, welk een verschrikkingen dat 
andere leven verbergt. Men brult om loonsver
hoging en prijsverlaging. Men moest brullen om 
de vrijheid, want aan 't andere zit de geur van 
het surrogaat; 't geeft geen vrijheid, maar nog 
meer mogelljkheden van zichzelf te verliezen en 
onder te duiken in de vaart van onze tijd. 

Maar ik draai als een mug om de kaars. 
We moeten terug. En sommigen moeten heel be
wust weten, dat hun uiterlijke vrijheid schip
breuk zal lijden op vele klippen. 
Daardoor zullen ze gevaar lopen ook hun inner
lijke vrijheid te verliezen, de duur gekochte vrija 
heid in het verzet geboren. Ik bedoel niet de be
vrijding van de klok, van een baan, van een baas. 
Ik bedoel de bevrijding van het hart, waardoor 
de persoonlijke daad kon ontstaan, de daad, 
waárvoor wij zelf verantwoordelijk waren en 
waarvan we intuïtief wisten, dat ze juist was. 

Die wortel der vrijheid behoeven we niet te ver
liezen bij de omschakeling. En als die zich niet in 
ons werk kan uiten, (en zo hard is het leven voor 
velen) zoek dan tot elke prijs een uitweg er voor 
in het leven, daarbuiten om. Weiger daarin dan 
je te laten leven, je vol te laten pompen met ge
nietingen, waarin je zelf passief bent. Zoek 
daarin je terreinen van actie, om er jezelf in to 
zijn. En roep je zelf dagelijks in herinnering, dat 
je iets kostbaars gewonnen hebt, dat je met al je 
kracht tegen het leven verdedigen moet. Dan 
zul je leren lachen om de atoombom, want die 
kan ons in dit opzicht niets roven, als we ons 
zelf niet eerst beroofd hebben. 

Maar die bodem dan? Die is niemand aan te pra
ten. Er is ten aanzien daarvan één ding belang
rijk. De voorwaarde om grond onder de voeten 
te krijgen is, dat we weigeren ons te laten leven. 
Als we zo staan, in de onrust van het zoeken 
naar een grond, dan, wel dan heb ik hier niets 
meer te zeggen. 

H. v. R. 



DE WERELD IN DE BRANDIN.G 
HONGARIJE 

De laatste man en de 
laatste stelling. 

In het Hongaarse parlement stond een 
man op om het woord te nemen over de 
communistische staatsgreep in zijn land. 
Deze man heet Soelyck. Onthoudt die 
naam, want hij is een symbool. 
Een symbool van de vrijheid. 
Soalyck heeft, terwijl hij daarmee in feite 
zijn liquidatiepapieren zelf tekende, de 
terreur aan de kaak gesteld, waardoor de 
communisten een regering en een natie 
om hals brachten. Een regering en een na
tie, die worstelen om een vorm te vin
den voor volksvrijheden en een democra
tische staatsinrichting. Hij heeft de 
methode geopenbaard, waardoor de com
munisten onrust kweekten, corruptie op
wekten door een vijfde colonne, vrije 
mannen, die hen in de weg stonden, lie
ten arresteren, de pers muilkorfden en 
een staatsgreep uitvoerden. 
't Communistische argument voor de 
staatsgreep was belachelijk. Nagy, de 
vorige 'minister-president, moest verwij
derd worden, omdat hij een illegale actie 
tegen de staat voorbereidde. Wat voor 
plezier kan Nagy erin gehad hebben 
zichzelf beentje te lichten? 
Deze rede van Soelyck kan de terreur 
niet meer 'keren. Zij is voorlopig geen 
fundament voor een nieuwe tijd in Hon
garije, zij is slechts een monument van 
menselijke moed en vrijheidsdrang. Een 
monument in de woestijn. Zeker, maar 
dit zijn ook eerst echte monumenten. 
Sta er eens even bij stil, lezer, dat thans 
in Hongarije duizenden in angst en vreze 
leven voor de dag, waarop de grijparmen 
van de geheime politie hen omvatten, om
dat ze anders denken dan de communis
ten. 
Denk dan ook aan de man, die liever 
strijdend ten onder ging, dan zich als 
slaaf aan het communisme te verkopen. 
En neem U voor, Uw vrijheid zo duur te 
verkopen, als hij deed. 

NEDERLAND 
De stelling betrokken. 

Men vraagt ons wel eens, waarom wij zo 
fe} reageren op het communisme. Maar 
dat mag toch geen vraag zijn. De eerste 
vijand van de vrijheid, het nationaal
socialisme, ligt zieltogend ter aarde. Wij 
hebben hem tot op dat punt bestreden. 
Wel zijn er nog gevaarlijke rèsten over, 
en die mogen niet aan onze aandacht ont
snappen, maar van een serieuze organi
satie van deze vijand is geen sprake; 
meer. En natrappen, in 't bijzonder als de 
tegenstander op de grond ligt, moet ons 
verre zijn. 
T.a.v. de nationaal-sociaJisten hebben we 
thans een andere taak. 
Maar de tweede vijand van de vrijheid, 

het communisme, is machtiger dan ooit en 
we wilJen hem met open vizier tegemoet 
treden. Het communisme moet weten, wat 
het aan Nederland heeft. Het zal wel be
zorgdheid bij ons vinden voor een reëel 
gevaar, waarin de vrijheid verkeert, maar 
geen vrees en geen compromis. 
Wij bestrijden in de eerste plaats geen 
mensen. Wij bestrijden het communis
tis~h beginsel. Maar omdat dat beginsel 
verdervend is, moet ook de communist 
zelf verzieken. En daar hij dit niet ziet, 
moet ook hij bestreden worden. Men kan 
persoonlijke waardering hebben voor een 
Wagenaar en een Gi1lieron, maar dat 
mag nooit de kracht verslappen van onze 
strijd tegen hen als vijanden der vrijheid. 
Men kan die strijd verkeerd verstaan. Hij 
is zo fel als men zich maar denken kan, 
omdat het kostbare stuk van de vrijheid 
op het spel staat. Hij zal nog feller wor
den. Maar hij mag nooit ons medelijden 
uitsluiten met de duizenden, met de mas
sa, die meehobbelt en meejubelt op de 
fanfares van de leiding, waarin met veel 
geschetter alle middelen der demagogie 
gebruikt worden, het gehele arsenaal der 
massabegoocheling uitgestald wordt, om 
het publiek te lokken. 
De communist is voorwerp van bestrij
ding en van democratische opvoeding 
beide. H. v. R. 

1 

,~en 
b~anl) \ntbtt,.., 

~taan 
Lage, sombere, donkere cellen. De ra,. 

men niet alleee van tralies voorzien, 

maar bovendien dichtgetimmerd met 
planken. 

leder contact met de bo.lt.enwereld 

was uitgesloten. 
Slechts weinigen zijn bier levend uit

gekomen. 
,,DE VISSER". 

Te koop. modern orgel en zwore i:notor, goed lopt:nd, tonder 
wie-Jen. 

(Adv. in "Trouw"). 

We hebben er direct op gescl)reven. Zoeken al /a'lg 
een motor, waarnaast het "goed lopen" moet zijn. 

• 
Robut Rownd. Wjtns um\Jtrsitaire 11ud1t door ttn oorfog wtrd 
011derbrokt.n. beeft tindtJijlt :ijn diploma voor ltUtrtu van de 
unh·tuiit1t tt Meacvjllc In Pfflnsylvaniè gekregen. Du zou 
\'Olstrekt nitt vermeldenswaard z-ijn. wan: htt niet. dar de: 
gediplomeerd• 102 jaar oud was •n dat de oorlog. ten gevolge 
wa.-.rv~n hij zijn studlt nit:t kon voortzetten. de burgeroorlog 
van J86i was. 

(Krantenbericht). 

Waren er toen ook al "loyaliteitsverklaringen"? Niet 
wanhopen, mislukte studenten uit de jaren 1940-'45. 
Je kunt er blijkbaar oud bij worden. 

• 
Boven Vll.ssjngcn ztJn dc:t-t dagen utt de richting Bro,k-ens 
lucbt$piegelingen waargtnomtl'.I. 

(Krantenbericht). 
Wij hebben ze al veel eerder waargenomen, doch niet 
boven Breskens. doch in de richting Den Haag. 

• 
De bladen berichtten: 
Churchill voo( operatie io ziekt:nhufs opgenomen.. 
Met ingang van 13 Juni wordt sigarendistributie opgeheven. 

Ik vraag: zou er enig verband bestaan? Maar nee ..... , 

Volgende berichten: 
Chur(bill vtrbaasde 2.ustt:rs en doktoren. doo.r reeds 24 uur na 
zijn op~tallt om ten sigaar te vragen. 
o~ aJgannha.ndelaau: tl"lodu1 zich baJ de 1,1Qa.rcnve.d::oop nog 
grote bepukingen opleggen. 

[k zeg tot mij zelf: Er kan toch geen verband bestaan 
tussen die twee feiten. Of zou er toch ...... 

UTRECHTSE VERZETSFILM 
Met vrij primitieve middelen hebben enkele KP'ers 
uit Utrecht, onmiddellijk na de bevrijding, een een
voudige film vervaardigd, voornamelijk handelend 
over de werkzaamheden der KP. 
Deze film geeft o.m. enkele beelden van een overval 
op een distributiekantoor, een bevrijding van gevan
genen uit een politiebureau, wapendroppings, ver
voer van wapens en diverse andere onderdelen van 
het omvangrijk KP-werk. 
Aanvankelijk werd deze film slechts in interne kring 
vertoond. Men verbond dan aan de voorstelling In 
de regel een propagandawoord voor de Stichting 
1940-'45 en zodoende werd de interesse voor de 
werkzaamheden dezer Stichting bij de verzetsmensen 
in Utrecht levend gehouden. 
Nadat een openbare vertoning in één der kleinere 
gemeenten in de provincie Utrecht een groot su.:ces 
was geworden, kwam men op de gedachte de film -
met een muzikale omlijsting - voor de Stichtingspro
paganda te gebruiken. Voor dit doel is hij door de 
KP'ers, die de film hadden gemaakt, onmiddellijk 
belangeloos afgestaan. 
Het bestuur van de Stichting riep een commissie in 
het leven en onder auspiciën van deze comm1Ss1e 
heeft in diverse gemeenten inmiddels een vertoning 
plaats gehad. 
De hiervoor georganiseerde avonden :zijn alle bui
tengewoon geslaagd en het Stichtingswerk ond..:rvindt 
er regelmatig een flinke steun van. 
De commissie verzocht de redactie van "De Zwer
ver" door middel van deze publicatie, bekendheid aan 
dit werk te geven. Het spreekt vanzelf, dat de 
redactie gaarne bereid is aan dit verzoek gehoor te 
geven. Voor meerdere propaganda-avonden - ook 
buiten de provincie Utrecht - is de film beschikbaar. 
Men richte zich voor aanvragen en inlichtingen tot 
den Heer J. Knol, Stationsplein 20 bis, Utrecht. 



BALLADE VAN 

,,de Slome" 
D O O R L. K R U I D E N I R R 

Hij was maar een gewone bankbediende, 
zoa1s er twalef gaan in een dozijn. 
Hij had geen houding en hij was bijziende. 
Z'n levenswandel ging in rechte lijn. 

Hij was correct. Ging nooit buiten z'n boekje. 
Was · nooit uitbundig en u1erd nimmer kwaad. 
Hij zat maar onopvallend in z'n hoekje 
E11 11,erkte neties en zéér accuraat. 

Hij kwam nooit in café·s ol bioscopen. 
In sport en spelen vond hij geen vermaak. 
Des zomers ging hij soms een eindje lopen 
En 's winters speelde hij 'n padijtic scliaak. 

Hij was maar zelden uit de plooi gekomen. 
Een goeie mop was niet aan hem besteed. 
En z'n collega's noemden hem "de Slome", 
,.Een sukkel, die veel dooie visjcs eet". 

Dt? oorlog scheen !rem onberoerd te laten. 
Hij ging, als a/fijr/, f,,-el gewoon z'n gan{T. 
Je hoorde hem nooit ergens over praten. 
Men wist niet of hij moedig was of bang. 

Als z'n omgeving jubelde of morde. 
Gaf hij nooit blijk van vreugd' of ergernis. 
Was hij nu pro- of anti-nieuwe-orde? 
!,fen zei van hem: .. HÎJ is noch ;-1lees, noch vis". 

Maar "tille waters hebben diepe gronden. 
( .. De Slome" was z é é r stil in deze tijd). 
Hij ving de nieuw:,berichten op uit Londen. 
Die werden clandestien door hem verspreid. 

Zo stond hij dus op 't pad der illegalen 
En deed daarop al gauw de tweede stap. 
Hij diende bÎJ een valse-pas-centrale. 
En in dit werk was /rij bijzonder knf#p. 

Intussen bleef de nood in Holland stijgen. 
Maar 't saboteren hield gelijken tred. 
De mof zou Holland er nóóit onder krijgen. 
Want met d'el/ende groeide het ver=ct. 

Hij werd in ë illegale werk bedreven 
En ging bij elk karweitje steeds vooraan. 
Hij leefde overdag z'n kalme leven. 
Maar na kantoortijd was hij partisaan. 

Dan streed hij tegen mof en molfenknechten . . 
Het felst verzet was hem niet fel genoeg. 
Verbeten en methodisch was z'n vechten. 
Hij werd de ziel. de motor van z'n ploeg. 

Hij spionneerde en hij zette kraken 
En velen heeft hij uit de cel verlost. 
Hij wist trotyl en wapens buit te maken. 
Bij elke ,,dropping" was hij op z'n post.· 

Maar eindelijk heeft 't Noodlot hem getroffen. 
Er was verraad in 't spel en 't ging 11erkettd. 
Toen viel hij in de handen van de mollen. 
Die hebben hem terstond gefusilleerd. 

Toen dit door z'n collega's werd vernomen, 
Stond iedereen, van hoog tot laag. versteld. 
Wie had ooit kunnen denken, dat "de Slome" 
voor 't Vaderlar1d zou vallen als een Held? 

Hij had geen houding en hij was bijziende. 
En zonder ophef deed hij trouw z'n plicht. 
Hij was maar een gewone bankbediende 
En niemand weet. waar !tij begraven ligt. 

DRUIVEN 

In het land van ooft en groenten zijn vele zegswijzen 
aan dit edele product ontleend. Zo zegt men van 
iemand. met wie men moet oppassen, dat het "kwaad 

In "Een Schenking", opgenomen in "De Zwer
ver" van 7 T uni J.I. staat een zeer storende 
fout. Er staat in, dat de schenking van de 
Amerikanen eeo derde is van onze staatsschuld. 
Z ij Is echter niet meer dan een dertigste daar
van, daar deze staatsschuld tegen de dertig 
milllard loopt. Voor de buitenlandse schuld 
zou de gegeven verhouding beter opgaan. 
..De Zwerver" is wel geen hlad vnor finan
ciële aangelegenheden, maar dat rechtvaardigt 
toch deze volksmisleiding niet. Onze excuses 
dus voor de fout. 
En wat de dankbaarheid betreft, de Amerika· 
nen kunnen niet meer geven, dan wij ze schul
dig zijn en wij kunnen dus moeilijk minder dank
baar zijn. Maar ik heb toch de vlag maar 
ingetrokken. want dertig milliard is blijkbaar 
een heel ding, als zelfs de Amerikanen die last 
niet kunnen verlichten. 

H. v. R. 

WELK BOEK WERD 
HET MEEST GELEZENf 

,,Den Vijand Wederst.aan" stond In 

April op de derde plaats. 
In Mei kwam ons boek op de tweede 
plaats. 

Voor .Juni Is het mee Uw taak het 
op. tie e e r s t e plaats te brengen. 

1. 

kersen eten" is met hem. En bij gebeurtenissen, 
welke een Ietwat wrange uitdrukking op iemands ge· 
zicht te voorschijn kunnen roepen heet het: .. De drui
ven z!jn zuur". Om maar te zwijgen van het appel
tje, dat met iemand ge schild moet worden, de 
muilperen. die verkocht en de noten, die gekrookt wor· 
den. 
Met dat fruit nu gaat het van kwaad tot erger. H~t 
moge dan al niet zuur zijn. :iuur is het wel. 
En nu lazen we in de kranten, dat er geen kersenpluk-

kers genoeg zijn, omdat z• 
twintig gulden in de week 
(pardon: per dag) willen 
verdienen. En dat er in het 
Westland geen druiven
krentsters genoeg zijn. om• 
dat de meisjes lonen vragen, 
welke de kweker niet wil 
betalen. 
Of weet ge niet wat drul• 
ven-krenten is? 
Laat ik het dan even ver• 
tellen. Van de druiventros 
moeten, wil de tros tol juis
te ontwikkeling komen, de 
kleintjes verwijderd worden, 
om de groten meer ruimte 
te geven. 
Ge ziet, al net als in de 
mensenwereld. 
En nu deed een oud-KP'er 
ons een oplossing aan de 
hand om de Westlandse 
druiven nog tijdig te redden. 
Geen druivenkrentsters be~ 
schikbaar? Stuur er de re• 
chercheurs van de P .R.A. 
maar heen, zei hij. 
Wij begrepen hem niet on• 
middellijk. Maar dat lag aan 
ons. 
Zij immers. zo lichtte bij 
toe, worden er op uitge
stuurd om de kleintjes er 
uit te pikken en de groten 
te laten zitten. 
Jan Rot tekende er een spot
prent blj. 
Als we er de druivenoogst 
mee kunnen redden, vooruit 
dan maar. 
Maar niet al te "krenterig" 
wezen, heren. 

AD, 

......... bij een famll!e In de [}polder gedurende de 
bezetting tientallen mensen dagelijks naar de radio
uitzendingen uit Engeland kwamen luisteren; 
.. ....... het binnen soms zo vol was, dat men de ra
men moest openen om degenen, die buiten in het 
gras gezeten waren, ook mee te laten luisteren; 
......... deze bijeenkomsten benut werden om adressen 
te verzamelen voor onderduikers; 
. ........ een kennis van deze familie opgeroepen werd 
voor de arbeidsin:z;et in Duitsland, hem een duikadrés 
werd aangeboden. doch deze hiervan geen gebruik 
wenste te maken en vertrok; 
.. ....... deze persoon na de bevrijding is teruggekeerd 
en nu als dienstplichtige naar Indië moet; 
......... hij enige weken geleden bij de bovengenoemde 
familie met het verzoek kwam hem aan een duik
adres te helpen; 
. . . ...... hij ten antwoord kreeg, dat hij een paar jaar 
te laat was: 
.. ....... ... hij zich eerder had moeten bedenken en nu 
maar zijn plicht in Indië tiÎoest doen. 

• 
......... het to Mei 19'¼7 kon gebeuren, dat twee par
ketwachters niet de beschikking konden krijgen over 
een auto om twee beruchte SD'ers, Mund en Lange 
en de voor kort tot 20 Jaar veroordeelde Haagse Po
litie-Inspecteur Schoo · naar Amsterdam te vervoe• 
ren; 
......... deze SO'ers moesten worden overgebracht In 
de overvolle trein en tram tot grote bezorgdheid van 
de twee begeleidende parketwachters; 
. ....... . het met het autopark wel treurig gesteld moet 
zijn, wanneer voor het vervoeren van zulke zware 
Jongens geen auto disponibel Is. 



.. 

CRI DE COEUR 
Naar aanleiding van ons artikel· ,.Schipbreuk. tenzij......... m "De 
Zwerver" van 17 Mei j.l. ontvingen wij een brief. waarvan het de 
moeite loont er enkele gedeelten uit te citeren. Hij is geschreven door 
een weduwe, wier man is omgekomen in het verzet. Beter dan een 
,,waarnemer" vermag te doen, is deze vrouw er in geslaagd uitdrukking 
te geven aan de gevoelens, die haar en vele harer lotgenoten beheer-
sen in haar dikwijls moeilijke positie. . 

Veel reeds is er geschreven en gesproken over de in het verzet geval
lenen en hun nabestaanden, teveel misschien. Maar al te vaak echter 
Is de enige reactie een steriel medelijden. En dat is wel het laatst~, 
waaraan behoefte bestaat. Het is daarom goed ook eens een stem uit 
het kamp der getroffenen te laten horen, opdat worde beseft, welke 
houding eigenlijk dient te worden aangenomen, als wij de nabestaan
den werkelijk tot steun willen zijn. 

Wij cit~ren: 

_ Weet U wat mij zo vaak opvalt? Dit, dat wij als nabestaanden 
meestal worden beschouwd als slachtoffers. Inderdaad, veel vrouwen 
gedragen en voelen zich zo. En toch is dat fout, want immers onze 
mannen zijn door God waardig gekeurd om te vallen voor de vrijheid 
van het vaderland, dus hebben wij dat als een eer te beschouwen en 
ons ook daarnaar te gedragen -

Schrijvende over de herdenking van 4 Mei vervolgt zij: 

- Ik heb, beu van alle toespraken enz. de radio afgezet; ik kon het 
niet meer aanhoren en ik dacht: welk een mooie woorden en hoe wei
nig komt er 't ronde jaar van terecht. Eenmaal staan onze doden en wij 
in 't middelpunt van de belangstelling en verder mogen we 't hele jaar 
zelf onze zaakjes opknappen. Gi:,lukkig 'behoeven Wij 't niet alleen 
te doen. Een is er bij Wie we altijd terecht kunnen met onze moeilijk
heden, maar toch doet het je zo oneindig goed, dat ook je medemensen 
'iegrip tonen voor de berg van problemen, waarvoor je je als vrouw 
geplaatst ziet. We hebben aller meeleven zo hard nodig . 't Hoeft niet 
in grote dingen te bestaan. Een hartelijk woord, eens even aanlopen, 
zodat de vrouw gelegenheid krijgt even fijn te bomen over de dingen, 
die haar bezig houden; 't kan je zo goed doen en je montert er hele
maal van op, je gaat de dingen weer veel lichter zien. 

Briefschrijfster, die zeer veel waardering voor de alles omvattende hulp 
van de Stichting heeft. waarschuwt er verder voor de zelfwerkzaamheid 
van de te helpen vrouwen niet te doen verslappen, want: - op haar 
rust de dure plicht zelf haar zaakjes in 't reine te brengen, al is het 
ook met vallen en opstaan. Dat m o e t, wil ze niet helemaal haar zelf· 
respect verliezen. In bezettingstijd zetten wij als vrouwen de tanden 
op elkaar, dat moet ook nu. U moet niet denken, dat ik het nooit 
moeilijk heb. Soms ben ik zo moedeloos en alle levensvreugde kwijt, ik, 
die vroeger altijd zo onbezorgd kon zijn en kinderlijk gelovig; maar 
als ik dan naar de kinderen kijk, schud ik mezelf eens door elkaar en 
denk: hoe zou je man het vinden, dat je zo in de put zit: die verwacht 
heel iets anders van je. -

Het belangrijkste wat deze_ vrouw meent te moeten en te mogen vra
gen is: - meeleven, 't hele ronde jaar door en niet alleen op gedenk
dagen en op je eigen en je man's verjaardag. Kunt U begrijpen, dat 
ik op mijn verjaardag altijd enigszins bitter gestemd ben ( misschien 
vindt U me ondankbaar). Dan kan 't huis de bloemen en de bezoek
sters bijna niet bevatten en dan denk ik, 'k wou dat dit alles over 't 
hele jaar verdeeld was. Nu kan 'k geen rustig ogenblik prnten en 
later zit je avonqen alleen. Dit zou ik U dan willen vragzn, zoekt U 
met Uw vrienden de gezinnen regelmatig op, daar steunt en helpt U 
meer mee dan U zelf vermoeden kunt. En laten dan, wanneer U en 
Uw vrienden getrouwd en verloofd mochten zijn, de vrouwen en meis-
jes met blijdschap haar mannen eens een half uurtje afstaan aan de • 
gezinnen, die alleen achterbleven. Zij hebben nog zoveel, wat andere 
gezinnen moeten missen. 

Over de financiële zijde van het Stichtingswerk zegt zij: Deze week 
sprak ik nog iemand, die ook haar man in de strijd verloor. Ze z~i, 
dat 't haar zo pijnlijk trof, dat gebedel van de Stichting voor ,de rad10. 
'k Zei haar, dat hier de Stichting geen blaam trof, maar wel t Neder
landse volk, dat zo gauw vergeet, dat een dergelijke opwekking voort
durend nodig is. Mij persoonlijk treft het altijd weer, dat je als Stich
tingsgeval zo in een glazen kastje leeft. Er wordt nauwkeurig op de 
levensstandaard, die je voert, gelet . Gelukkig heb ik dat van begi'1 af 
aan aangevoeld en kleed ik ons le·ven zo in, dat er niet gezegd Kan 
worden: .,kijk die eens een fijn leventje leiden". 't Is zo 1ammer, want 
dit is de ópzet van de Stichting niet en gelukkig als je "De Zwet·· 
ver" trouw leest, dan weet je wel beter; die ademt de goede geest en 
daar knap je altijd weer van op als je eens moedeloos bent. -

Meeleven, meeleven en nog eens: meeleven. Dat is het, wat van ons 
wordt gevraagd. Niet meer, maar dan ook niet minder. Mochten alle 
vorige artikelen nog niet bij machte zijn geweest U daarvan te over
tuigen, laat dan de.:e cri de coeur van een alleenstaande moeder mogen 
doordring~n tot Uw hart. 

TOON. · 

WEERDE ZICH M 

Twee eigen Marine-bases. 

Toen het Koninkrijk in oorlog geraakte, be
schikte het gebiedsdeel Curaçao (zo groot als 
Zeeuws Vlaanderen) slechts over een detache
ment mariniers van ongeveer 160 man, ter
wijl het artillerie-instructieschip Van Kinsber
gen te Willemstad baseerde. Een vrijwilligers
corps bestond nog sedert de dagen van Ur
bina's overval in 1929. 
Toch bleek Curaçao paraat. In de nacht van 
10 Mei 1940 werden- alle Duitsers geïnterneetd, 
radiotoestellen van binnenvarende schepen 
verzegeld. Duitse schepen buit gemaakt. Nog 
dezelfde dag landden 150 Franse mariniers 
van de kruiser Jeanne d'Arc op Aruba. Later 
in het jaar kwam de artillerie van het Ko
ninklijke Nederlands Indische Leger. Engelsen 
en Schotten arriveerden. Deze toestand bleef 
tot de Verenigde Staten in oorlog geraakten, 
toen een algemeen Caraïbisch front gevormd 
werd, zodat Noordamerikaanse legereenheden 
onze geringe troepensterkte kwamen aanvul
len. 
Het aanzien van de voornaamste twee eilan
den - Aruba en Curaçao - veranderde. Ba
rakken moesten worden gebouwd, vliegvelden 
vergroot. De dienst der Openbare Werken van 
Curaçao arrangeerde een en ander zo, dat de 
gebouwen, welke in die tijd werden gezet, 
thans een nieuwe bestemming voor vredes
doeleinden kunnen krijgen. 

Eigen Curaçaose Krijgsmacht. 

Een eigen Curaçaose krijgsmacht werd ge
vormd op grond van het betreffende artikel 
der Staatsregeling, de z.g. Schutterij. De eer
ste lichting kwam al in December 1940 op. In 
het geheel zijn er zeven jaarklassen in negen 
lichtingen opgekomen, terwijl de grootste 
sterkte ongeveer 3000 man was. Dit is uitzon
derlijk voor een bevolking van 130.000 zielen, 
nl. 2,3%, wanneer men in aanmerking neemt, 
dat het zoveel grotere Nederland slechts een 
4,4% onder de wapenen riep. In de schu~terij 
dienden landskinderen van de Curaçaose eilan
den, tezamen met Surinamers en Europese 
N ederlanders. 
Op Parera werd een marinebasis gebouwd, die 
met inventaris erbij, op 2.500.000 gulden 
kwam. Vlak er naast bouwden de Noordame
rikanen hun eigen marinebasis, die inmiddels 
door het Gouvernement van Curaçao werd 
overgenomen en als logeepgebouw voor offi
ciële gasten werd ingericht. 
De lasten van de oorlog werden door de be
volking zelf gedragen. Van 1.223.665 gulden in 
1941 stegen deze laste!!- tot 5 .099.890 gulden in 
1945. Bovendien droeg Curaçao nog bij in de 
algemene onkosten van de oorlogvoering var. 

het Koninkrijk. En dit op een zo geringe be
volking als van Curaçao! 
Na de komst der Noordamerikanen - 11 Fe
bruari 1942 - werd het een va et vient van 
oorlogsbodems. De oude Gouvernementssecre
tarie binnen het Fort Amsterdam moest wor
den ontruimd om als Algemeen Militair Com
mando te dienen. Curaçao, midden op de rou
te naar het Panama-kanaal gelegen, moest op 
alles bedacht zijn. Curaçao's defensiestelsel 
werd een onderdeel van de "Caribbean Sea 
Frontier'' en de Curaçaose Militaire Comman
dant werd Chef-Staf van de Noordameri
kaanse Commandant, die afwisselend een 
Schout-bij-Nacht dan wei een Commandant
van-de-Brede-Wimpel (een z.g. Commodore) 
was. Zijn dagelijkse titel was CAFAC, d.w.z. 
Commander of All Forces Aruba and Cura
çao. De Noordamerikaanse infanterie werd op 
Suffisant gelegerd, waar uitgestrekte barak
ken werden gebouwd, alle voorzien van een 
luxe, zoals alleen het Noordamerikaans leger 
die kent. 
De Noordamerikaanse artillerie kreeg uitge
strekte kampen op St. Michielsbaai op Domi 
(Habaai) en andere punten, alles omtuind 
door hoge prikkel- en andere draadversper
ringen, schildwachten enz. Geboren Nederlan
ders mochten zonder meer niet naar het vlieg
veld Hato toe, want vlak voor de bocht naar 
het stationsgebouw was een tolboom, die door 
een Noordamerikaans soldaat werd bewaakt. 
In de stad liepen MP's en SP's (military poli
ce en ship's police) in kahki en witte unifor
men om orde en tucht te bewaken onder de 
Noordamerikaanse manschappen. Men moet 
erkennen, dat de Noordamerikanen in weer
wil van deze onsympathiek aandoende, maar 
naar hun mening vermoedelijk noodzakelijke 
maatregelen, de sympathie der Curaçaose be
volking hebben verworven. In vele Arubaan
se en Curaçaose gezinnen was de Noordame
rikaan een welkome gast. 

De kusten beroerd. 

De maatregelen waren niet tevergeefs geno
men. In de nacht van 16 Februari 1942 lan
ceerden de Duitsers hun eerste torpedo op 
het Westelijk halfrond. Het ding belandde op 
Aruba's kust. Enkele tankschepen in de ha-
ven van Sint Nicolaas en op de rede bij Druif 
t.w. de Nicolaas, de Oranjestad, de Tia Juana 
en de Pedernales, werden in brand geschoten 
of getorpedeerd. Enkele uren later, omstreeks 
vier uur in de morgen, werd een tankschip 
van de Curaçaose Scheepvaart Maatschappij 
vlak voor de haven van Curaçao getorpedeerd. 
De volgende dag lieten bij het demonteren van 
een vijandelijke torpedo op de kust van Aru
ba, een officier, een onderofficier en verschil -

Curaçaose schutters op veldoefening in de wildernis van de N ederlandse A_ntil(~n. Me_? 
lette op de verschil/ende gelaatskleuren: op Nederlands gebied strijdt blank en bru,n ZIJ aan ZIJ. 
Engelse bondgenoten oefenen tezamen met de Nederlandse. 
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ET HAND EN TAND 
(_ door Dr. J. Hartog. ) -----------

Een afdeling van het Vrouwencorps staat aangetreden. De meeste van deze dames komen 
uit Suriname. Op de achtergrond Persotficier Huug Corsten met vertegenwoordigers van 
Curaçaose bladen. 

lende manschappen het leven. Uit Sint Nico
laas begon de bevolking angstig weg te trek
ken naar Santa Cruz. 
De oorlog was begonnen. Ook voor de eilan-
den van Curaçao. -
Van tijd tot tijd deed een duikboot een aan
val. Zo werd op 12 November 1942 vlak vooi::_ 
de kust de Noordamerikaanse torpedobootja
ger Erie getroffen, die brandend afdreef, er
gens vastgeraakte en een vlammend schouw
spel opleverde tegen de avondlucht. Met veel 
geraas vloog op een gegeven moment het mu
nitiemagazijn in de lucht. Later werd het ge
raamte van het schip de haven binnengesleept 
en naar de marinebasis gebracht. Een andere 
aanval op Bullenbaai, waar een kustbatterij 
was, werd door de waakzaamheid van een 
sergeant-schntter afgeslagen. Bij Sint Maar
ten kwamen in September 1942 vijftien schip
breukelingen van een Brits schip aan wal, 
later nog een 24 van een Nederlands schip 
en op een andere keer nog een 49 van een 
Noordamerikaans schip, dat bij Angvilla, een 
Engels eiland in de buurt, in de grond ge
boord was. Op St. Eustatius kwamen eens de 
overlevenden van een verongelukt vliegtuig 
veilig aan wal. De reddingsboot van Curaçao 
moest ettelijke malen, diep in de nacht, zee 
kiezen om hulp te bieden tot bij Westpunt toe. 

Fürstner op Curaçao. 

Voor de defensie van het Westelijk halfrond 
bleek Curaçao een effectief punt te zijn. Het 
is niet tot offensief optreden gekomen, doch 
waar bleek, wat de toenmalige Minister van 
Marine Luitenant-Admiraal Johannes Th. 
Fürstner bij zijn bezoek in September 1942 
zeide aan de pers: ,,Curaçao is een uitvals
poort om de zeewegen in de Caraïbische zee 
open te houden en om het duikbotengevaar te 
bestrijden". Mede dank zij Curaçao zijn deze 
zeewegen opengehouden en is het duikboten
gevaar bezworen. Ten koste van mensenle
vens weliswaar, maar in het belang der Ver
enigde NatieR. 
Op de eilanden zelf waren bovendien interne 
maatregelen getroffen: de luchtbeschermings
dienst, die in Januari 1939 in opdracht van 
de toenmalige Gouverneur Gielliam J. J. 
Wouters door zijn Adjudant-Kapitein Emile C. 
J. M. van de Laarschot als hoofd van de 
luchtbeschermingsdienst georganiseerd werd, 
waartoe een bedrag van 150.000 gld. werd uit
getrokken. De autoriteiten werden door Kapi
tein Van de Laarschot door lezingen van een 
en ander ingelicht. Een ontwerp-landsveror
dening werd ingediend, maar omdat de oorlog 
eerder uitbrak dan de Staten haar hadden be-

handeld, bij besli.it afgekond~d en later in 
landsverordening bekrachtigd. 
Het eiland en het stadsdistrict werden . in 
rayons verdeeld, waarbij rekening werd ge
houden, dat de Schipbrug bij een bombarde
ment zou worden opengedraaid om brandende 
schep~n naar buiten te kunnen..,zenden. Hoof
den van alle rayons werden aangesteld, een 
hoofdkwartier even buiten de stad opgericht, 
extra telefoonlijnen en ordonnansen hielpen. 
Het geheel van de luchtbeschermingsdienst op 
Aruba en Curaçao - Bonaire kreeg later al
leen verduistering - bestond uit de volgende 
takken en onderdelen : 

1. De Geneeskundige Dienst (met tien eerste 
hulpposten, die bij alarm bezet werden door 
het Rode Kruis en eerste helpers, waar mate
riaal was, 34 noodambulances). Ook waren er 
drie noodhospitalen, o.a. op Santa Rosa, om
dat het Sanatorium en het St. Elisabethsgast
huis beide aan dezelfde kant van de haven 
liggen en de Thelmakliniek inmiddels was op
geheven. Tevens ressorteerde hieronder de 
transportcolonne van honderd man. 

2. De Politiedienst, om de militaire politie te 
helpen: de Lupo of Luchtbeschermingspolitie 
en de Bupol van de Burgerwacht. 

3. De Brandweer, die aanzienlijk uitgebreid 
werd, waarnaast een blokbrandweer. In grote 
gebouwen werden binnenbrandleidingen aan
gebracht, brandblusapparaten geplaatst. Hoe 

. goed alles werkte bleek bij demonstraties met 
brandende verf, brandbommen van 1 kg. mid
den in de stad en de Walter Kidde brandblus
apparaten. Verwant hiermede was de alarme
ringsdienst, waaronder ook de uitkijkdienst 
ressorteerde, zodat men de gehele stad kon 
overzien. Zestien sirenes werden geplaatst in 
verschillende wijken en centraal bediend uit 
het hoofdbureau van politie. 

4. Vervolgens had men de opruimingsploegen, 
die ingestorte huizen moesten opruimen. Ar
beiders van Openbare Werken werkten in deze 
ploegen, die beschikten over vrachtauto's enz. 

5. Een afzonderlijke tak zorgde voor de tele
foon. Een ander voor de electriciteit. Nog 
weer een ander voor de waterleiding. Gods
dienstige verzorging was geregeld. Dertien 
schuilkelders, elk voor zestig personen, wer
den opgericht. Een veterinaire dienst dacht 
aan het vee in tijden van alarm. Aparte ploe
gen bewaakten de haven in de havendienst. 

(Wordt vervolgd). 

'llO-OJt ck ~te planli 
OP DEN RAND VU LEVEN EN DOOD; 

De negen laatste bezet• 
tingsjaren, de barre 
winter van 19-H-19-t5 en 
het dodelijk angstige 
voorjaar 19-fS, door H. 
Diemer. Uitg. v. Druk, 
kerij Libertas, Utrecht. 

Zoals de ondertitel reeds 
aangeeft, zal de lezer 
van dit boek de moeite
volle tocht weer maken 
van Dolle Dinsdag naar 
Bevrijdingsdag, van 5 
September 1944 naar 5 
Mei 1945. Gedurende 
deze periode maakte de 
schrijver dagelijks zijn 
aanteke!\ingen en publi
ceerde ze gedeeltelijk 
telkens een jaar daarna 
in "De Rotterdammer". 
Zoals hij in het voor
woord opmerkt, bundelde 
hij ze en deed ze in 
boekvorm verschijnen op 
,·erzoek van velen, die 
de herinnering aan deze 

maanden waarheidsgetrouw wilden bewa
ren. 
De schrijver is geen insider geweest in de 
verzetsbeweging. Pretenties dienaangaan
de heeft hij ook niet. Hij volgt slechts de 
feiten van dag tot dag, zoals de gewone 
goede vaderlander die beleefde. Zijn eigen 
ervaringen, zijn correspondentie met ken• 
nissen en familie en het nieuws der verbo
den radiozenders zijn de voornaamste 
bronnen, waaruit hij deze kroniek samen
stelde. Dat het boek vlot geschreven is, 
behoeft niet te verwonderen, wanneer wij 
weten, dat Diemer een journalist is van 
de oude stempel. Zijn levensbeschouwing 
steekt hij niet onder stoelen of banken. 
Hij weet deze bloedige oorlogsmaanden ge
volg van ongeloof en revolutie, veroorzaakt 
door antischristelijke machten. 
Dat hij de verschillende gebeurtenissen en 
ervaringen dezelfde dag schreef, waarop 
deze plaats vonden, is zowel een voor- als 
een nadeel. Aan de ene zijiie plaatst men 
het gebeurde in de sfeer, waarin men het 
beleefde, doch aan de andere zijde komt 
men er spoedig toe door onjuiste inlichtin
gen de feiten te· verminken of bepaalde 
gebeurlijkheden gekleurd te laten zien. Om 
dit euvel zoveel mogelijk te ondervangen, 
voegde de schrijver een dertigtal "Aan
tekeningen" toe, die minder juiste of on
duidelijke passages in de kroniek corrige
ren of verhelderen. Daar het gehele boek 
eerlijk en zonder overbodige details is ge
schreven, valt het te meer op, dat de "aan
tekening" betrekking hebbend op de aan
slag op Rauter zo zeer in strijd is met de 
werkelijkheid. Na het verschijnen van "Ik 
draag U op" en publicaties hierover in 
verschillende dag- en weekbladen had de 
schrijver toch kunnen weten, dat de aan• 
slag op Rauter geschiedde door enkele 
leden van de Apeldoornse K.P., die door 
een samenloop van omstandigheden nood
gedwongen enkele Duitsers doodden en 
Rauter zwaar verwondden. 

Doordat de schrijver in Rotterdam woon
de gedurende de bezetting, heeft het boek 
een sterk regionaal karakter. Vooral 
Rotterdammers zullen in dit boek veel' 
weervinden van wat zij hoorden en zagen 
in de na-Septemberdagen. 
Aan het einde van het boek is een serie 
van vier en vijftig foto's opgenomen. De 
uitvoering van het boek is welverzorgd. 
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CARE t PIEK • 
DE LEIDER VAN 
WINTERHULP NEDERLAND 

"Ik kan mij voorstellen, dat men over twee bunkerbouwers, die 
langs eenzelfde weg hebben gewerkt, een geheel verschillend oor
deel zou moeten vellen. De een kan bijvoorbeeld een aannemersfir
ma hebben gehad, die er niets voor voelde om voor de Duitsers te 
werken, doch langzamerhand om derwille van zijn bestaan gedwon
gen zijn dit werk te verrichten; de ander kan bij wijze van spreken 
een N.V. hebben opgericht, speciaal met het doel bunkers te bou-
wen voor de bezette_!' ...... " - Met deze duidelijke vergelijking be-
gon de procureur-fiscaal bij de Bijzondere Raad van Cassatie te 
Den Haag, prof. Langemeyer, Maandag J.l. zijn scherpgest~ld re
quisitoir tegen Care! Piek, de leider van de Wioterhulp, c!Je door 
zijn verdediger, mr. C. H. Telders, geschilderd was als een onbaat
zuchtig Nederlander, van wie niemand enig kwaad heeft onder
vonden. 
Care] Piek, voor wie wij in de bezettitigstijd geen enkel goed woord 
over hadden - hoe treffend drukte de volksmond het niet uit met 
.. Geen piek voor Piek" - is misschien niet zo'n grote schurk ge• 
weest als waarvoor wij hem destijds gehouden hebben - bij de 
behandeling van zijn zaak voor het Bijzonder Gerechtshof is begrip 
getoond voor het argument van de verdediging, dat hij betrekkelijk 
vroeg bij de Winterhulp is weggegaan - maar dat neemt toch niet 
weg, dat hij bepaaldelijk een zeer gevaarlljk "Streber" is geweest. 
Zijn geval behoort hierdoor tot een aparte categorie van wat rnen 
samenvat onder "Hulpverlening aan de Vijand". Wie vaak in de 
gelegenheid is de zittingen van de Raad van Cassatie bij te wonen, 
verliest op den duur de lust nog iets te schrijven over al die ge• 
menigheden, die daar aan het licht komen, maar bij Piek kan men, 
hoe triest de verrichtingen van deze man ook geweest zijn, nog 
wel eens scbamperlachen, zij het niet om de arrogantie, waar
mede dit heerschap voor zijn rechters treedt. dan toch zeker wel 
om de wijze, waarop zijn raadsman zich uitslooft deze figuur niet 
alleen aanvaardbaar te maken, maar hem ook nog te omkransen 
met het aureool van de sociale werker, die vocht voor "Freedom 
of Want" in Nederland. 
Men krijgt echter beslist een gevoel van onbehagen wanneer een 
man als Piek als een verdienstelijk Nederlander wordt uitgetekend 
en dan denken wij bij ons zelf: ook dit is alleen maar mogelijk, om• 
dat het allemaal al weer zo lang geleden is. Maar zo zijn wij de 
gebew tenissen uit de oorlogsjaren toch niet vergeten, dat wij ons 
niet zouden herinneren, dat het Nederlandse volk in zijn breedste 
gdedingén "Piek van de Winterhulp" niet als zodanig gezien heeft. 
En het zal ieder toehoorder op deze zitting goed hebben gedaan te 
boren, dat de Raad van Cassatie daar ook zo over dacht, hetgeen 
alleen reeds bleek uit de toon, waarop de ondervraging gevoerd 
werd. Wanneer een politiek delinquent zo zeldzaam aanmatigend 
voor zijn rechters treedt als Piek het deed en in een stortvloed van 
woorden zijn handelingen mooi gaat praten, dan behoeft de Raad, 
z:onder dat ook maar een ogenblik de onpartijdigheid van de rech
ter in het geding komt, ook niet tot in het onredelijke consideratie 
te gebruiken. Dit is dan ook niet geschied en men kon zich haast 
vermaken met die ondertoon van sarcasme, die doorklonk in vra
gen als: .,Hoe kwam U, die zich nimmer met sociale arbeid hadt 
bezig gehouden, er toch toe zich ineens op dat "sociale werk" van 
de Winterhulp te werpen?", .,Wat is het toch verwonderlijk, dat 
U z:ich niets herinnert van rapporten, die U schreef voor de In
lichtingendienst van de Germaanse SS" en "Dus juist omdat de 
Nazi's U niet mochten, gaven zij U alsmaar baantjes ...... ". 
Piek bleef onder dit alles dodelijk ernstig en trachtte haast het 
medelijden van de Raad op te wekken, omdat die vervelende Neder~ 
!anders, die het na de bevtijding voor het zeggen hebben, zo maar 
zijn archief door elkaar hebben gegooid, zodat hij zich thans aller~ 
lei dingen niet meer zo goed kan herinneren. 
Misschien is deze Care! Piek, die zich zo bijster goed van het 
woord weet te bedienen, wel veel gevaarlijker dan wij vermoeden, 
als wij zo over zijn druktemakerij de schouders ophalen. Wel 
trachtte de raadsman van deze requirant hem voor te stellen als de 
man, die slechts de politiek van de secretaris-generaal, mr. Snouck 
Hourgrogne, heeft uitgevoerd, en deze gaat immers vrij uit, maar 
de procureur-fiscaal, prof. Langemeyer, stelde daar, naar onze op· 
vatting, zo klaar als water, tegenover, dat mr. Snouck Hourgrogne 
bepaalde concessies heeft moeten doen, omdat hij nu eenmaal reeds 
secretaris-generaal was, terwijl Piek een doodgewone particulier 
was, die zich onnodig met zaken bemoeid heeft, \\taarvan hij kon 
voorzien, dat ze ten gunste van de Duitsers zouden strekken. Men 
zou zich moeilijk kunnen voorstellen, dat als Piek .se-cr::taris-gene
raal was geweest, mr. Snouck Hourgrogne -bij hem zou gesollici• 
teerd hebben naar een baantje bij Winterhulp Nederhmd'. 
Zo werd Care! Piek de figuur van de bunkerbouwer, die een N.V. 
oprichtte ten gerieve van de Duitsers, reden om de door het Bij• 
zond.er Gerechtshof opgelegde straf te handhaven, dat is, acht jaren 
gevangenisstraf. 
Als over vier weken de uit.spraak is gedaan, is hiermede wrer een 
van die onfrisse zaken uit de oorlogsjaren afgewerkt en kan men 
zich gelukkig prijzen, dat de Raad van Cassatie zich nie-t op sleep
touw heeft laten nemen door de bewering "het was allemaal zo erg 
niet". T. ELIAS. 

Wilt U nu GEEN abonnementsgeld meer storten? 
De Kwitanties zijn onderweg. 

:Jl.etw.edtoon,,de~'' 
I. Historische ontwikkeling. 

Uit een simpel "Mededelingen"-blad is 
"De Zwerver" gegroeid, zoals we hem 
nu kennen. Van een technisch illegaal 
orgaan werd hij een bezinnigs- en reü
rtistenorgaan. Juist in die "bezinning" 
liggen de moeilijkheden, maar 66k de 
mogelijkheden voor een orgaan als het 
onze. Waren we alléén een "reünie''
orgaan, dan zou dat op den duur een 
levenloze boel worden, zoals dat bij aller
lei reünisten-organisaties het geval is, 
die de één na de ander dan ook ver
lopen. 
Met de dus nodige "bezinning" kan het 
echter, naar onze mening, alleen goed 
gaan, indien we goed zien, dat we ons op 
beperkt terrein blijven bewegen. Dit be
perkte terrein zouden we willen aan
duiden als het algemene, goed natio
nale. Alvorens hiervoor een bredere fun
dering te geven, willen we opmerken, 
dat ook in het verzet samenwerking in 
deze zin mogelijk was en een goed en 
productief karakter had. Het goed-natio
nale was toen: de gezamenlijke bestrij
ding van de vijand op last en verzoek 
van onze wettige overheid. 

D. Wat Is nu het algemene goed-natio
nale ?' 

Het z.g. cultuurmandaat, de schep
pingsopdracht voor een volk luidt: het 
zal zich ontplooien in zijn geheel en 
bloeien tot Gods eer. Daarom staat er 
in de bijbel: God zal de volken oordelen 
in rechtmatigheid. De heerlijkheid en 
de eer van de volken zal voor Gods aan
gezicht gesteld worden. Hieruit blijkt, 
dat we als volk, naar aard en vermogen, 
een roeping hebben, welke bovenal vast• 
gelegd is in de Heilige Schrift. Hiermede 
menen we dan ook gekomen te zijn 
tot de sluitrede over wat: algemeen en 
goed-nationaal is. Dat zijn eenvoudig 
die practische en concrete punten, waar
over (voor Nederland toegepast) christe
nen en humanisten het eens kunnen 
worden inzake het nationale leven. Hier
mede blijven we ook in de lijn van de 
christelijke kerk, wanneer deze belijdt, 
dat God door Zijn genade ook ongelo· 
vigen nog enige kennis van Hem geeft, 
Zij het geen zaligmakende kennis. 
(Dordtse leerregels hfdst. 3, p. 4 begin). 
Laten we elkander met vertrouwen 
tegemoet treden, zodat we goed samen
werken, opdat ons volk rijkelijk bloeie 
en een verkwikking zij voor het ziel
togende Europa! 

lil. De taak van ,,De Zwerver". 

Het is plicht ons te spiegelen aan ande
ren, die faalden in hun wil tot nationale 
samenwerking. We denken aan de 
volksbeweging, die een nationaal ont• 
moetingscentrum wilde worden. Maar 
men belandde in de partijpolitiek. We 
zullen in het midden laten in hoeverre 
reactionnaire, particularistische en roe
pingloze tendenzen aan de andere zijde 
daar mede schuldig aan zijn. Vast staat: 
een nationaal ontmoetingscentrum is 
goed. Ook het volk Israël kwam samen 
in de poort om over algemene zaken te 
spreken. 
Ook het nationaal instituut heeft een 
poging in bovengenoemde richting ge
daan. Afgezien ran technische fouten 
en partijpolitieke eenzijdigheid had men 
daar moeten begrijpen, dat in een na
tionaal leven de dingen, klein en een
voudig beginnende, organisch moeten 
groeien. Dit is een soort proef op de 
som, die "De Zwerver" in eerste en 
tweede phase heeft doorstaan, n.l. in de 
illegaliteit èn in zijn bestaan tot heden. 
Laten we niet op lauweren gaan rusten. 
nóch onszelf prijzen. Ook "De Zwerver" 
heeft een bepaalde eenzijdigheid, die door 
fris bloed tegengegaan kan worden. 
Voorwaarde moet echter blijven: con
crete en vooral practische samenwer
king. 
Het gebied, waarop we on!i bewegen i.s 
klein en willen we een blad blijven uit
geven met geestdrift en zin vervuld, dan 
moeten we over een uitgebreid en eerste 
klas medewerkerscorps beschikken. Sa
men hopen we dan zoveel vindingrijk
heid en talent (vooral door strenge 
schifting) aan de dag te leggen, dat 
"De Zwerver" steeds meer lezenswaard 
wordt. 
Ds. van der Ziel in Groningen heeft ge~ 
zegd te willen samengaan met ieder, 
die nog luisteren wil. Dit lijkt ons een 
goed standpunt. 
Ook Christus deed dit. 

Zo kunnen we, staande temidden van 
ons volk een lichtend licht zijn, ons hoe
dende voor vals isolement. Wanneer wij 
van anderen vragen naar ons te luiste
ren, dan moeten we ook naar hen luiste
ren. Dat zullen we ook doen, onder 
voorwaarde, dat de standpunten duide
lijk naar voren gebracht worden en mo
gen worden. Men moet zich hoeden voor 
verwatering, • waardoor het algemene 
leidt tot een of andere schijnreligie of 
zelf religie wordt. 

AB WOLTING. 

Vorige week pl,;atsten wij een verslag van een afscheidsavond in "De Pietersberg" te Ooster
beek, waar een zestigtal weduwen een vacantieweek hadden doorgebracht. Alvorens te schei• 
den hebben zij zich eerst nog even laten vereeuwigrn, om een levende herinnering te houden 
8811 deze wclge~laagde kampweek. 

• 

• 
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Jacob Arie VeroJme 
{Joop) 

J OOP kwam uit een ge
zin, waarin terstond na 
het uitbreken van de 

oorlog, slechts één devies 
gold: ,,Strijdt te11en de ge
hate vijand". 

Als student in de theologie 
weigerde hij de Duitse eisen 
te gehoorzamen en was daar
door genoodzaakt onder te 
duiken. Maar Joop kon ni-et 
werkloos blijven toezien; hij 
ging op het pad voor onder
dwkers en werd al spoedig 
een der voornaamste figuren 
in de LO op Voorne en Put
ten. 

Hij meende echter, dat hij met 
dit werk nog niet voldoende 
deed voor het Vaderland en 
sloot zich aan bij de LKP. 
Hierbij had bij o.a. het leeu
wen aandeel in de bevrijding 
uit het Haagse Veer van twee 
FJakkese verzetslieden, die ter 
dood veroordeeld waren. Door 
zijn onversaagdheid en grote 
kalmte werd hij spoedig ploeg
leider. Hij heeft helaas zijn 
jongéns niet lang kunnen aan
voeren. Toen hij op 8 Nov. 
19-H een boodschap doorgaf 
aan een koerierster, die ge
schaduwd werd door de SD, 
werd ook hij mede gearres, 
teerd. 

Wij wisten welk bezwarend 
materiaal hij bij zich droeg en 
vreesden het ergste. Nimmer 
werd door ons iets van hem 
gehoord, wel vernamen we na 
de bevrijding van een SD-er, 
hoe hij tijdens het verhoor 
had gezegd: .,Mij kunt ge 
doden, maar mijn vrienden 
verraden, dat nooit/" Hij 
zweeg en werd weggevoerd 
naar Scheveningen. Pas in 
November vorig- jaar werd 
hij geïdentificeerd in een mas
sagraf op de Waalsdorper
vlakte. Het bleek, dat men 
hem daar reeds enige dagen 
na zijn arrestatie heeft ver• 
moord. 

Een moedige vrouw en 2 kin
deren liet hij achter. 

Voor hen is slechts één troost: 

,.Zijn bloed doordrenkte daar, 
het grauwe zand. 

Maar hij verwierf een 'beter 
Vaderland ... 

JAN PAR. 

' 

IN MEMORIAM 

Reinier Da1huisen 
geb. 25 November 1917. 

H IJ was maar een eenvoudig wachtmeester bij de artilierie, maar 
soldaat in hart en nieren, vol liefde voor zijn vaderland en 
daarom ook voor zijn werk. Door zijn sterk rechtvaardigbeidsge~ 

voel en prettige omgang met zijn minderen, won hij de harten van zijn 
jongens, die met al hun moeilijkheden bij hem kwamen en hem als een 
vriend beschouwden. 
Toen de oorlog uitbrak, was hij als zovele anderen bereid zijn plicht te 
doen voor zijn Koningin en vaderland. 
In Juni 1940 werd ons leger opgeheven en moest hij zijn jongens, zijn 
werk en ~ijn paarden, waar hij zo van hield, verlaten. Het was ook heel 
erg voor hem zijn trouwe viervoeters in handen der moffen over te 
zien gaan, want alle dieren kenden hem aan zijn stap en stem, wanneer 
hij de stallen · binnen' kwam. 
Rein werd grenskommies te Wernhout (N.B.) en kreeg contact met enkele 
jonge mensen, die zich ook tegen de bezetter keerden en zo ontstond er 
een verzetsgroepje. Met Gerrit Kleisen, zijn vriend en collega (gefusil
leerd in Juni 19"14) stond hij in 1942 al op de bres, al was het aanvanke
lijk maar eenvoudig werk, wat ze deden: krantjes verspreiden, berichten 
doorgeven en Jodenhulp. 
Vele Joden werden door hen en de Belg Oscar over de grens geholpen, 
maar helaas strandden vele van deze mensen door verraad en kwamen 
niet verder dan België of Frankrijk. Ook schroomde een der medewerkers 
niet om achter onze rug om deze Joden voor duizenden guldens af te 
zetten voor de grensovertocht, van welke bedragen hij thans nog onge
straft profiteert. 
Toen Rein, Gerrit en Oscar dat bemerkten, bezochten ze de medewerker 
en waarschuwden hem om de Joodse mensen niet langer uit te schudden, 
dáar ze hem anders na de oorlog ter verantwoording zouden roepen. 
Merkwaardig is, dat de S.D. kort daarop verscheen om Rein en zijn 
vrienden te arresteren. 
Gerrit en Oscar konden ontkomen, doch Rein werd 29 April 1943 ge
arresteerd en naar het Huis van Bewaring in Breda ovo?rgebracht. 
De huiszoeking leverde niets op, al zat het huis vol met wapens, munitie, 
illegale bladen, Margriettegels, blanco P.B.'s en valse passen. Het werk 
had zich n.l. in de loop der tijden steeds meer uitgebreid en Rein was 
ook medewerker geworden van I.D., ,,Trouw", en "V.N.'', en werkte 
sinds kort onder de groep "Oom Henk"' te Breda. 
Verder had hij in die tijd 27 geallieerde vliegers aan kleding en onderdak 
geholpen en later geassisteerd bij hun vlucht. Twee Amerikanen, die hlj 
in zijn huis had verborgen, waren gelukkig vlak vóór zijn arrPstatie 1_1aar 
België gebracht. 
In Mei 1943 werd Rein naar Vught gevoerd, waar hij tot 5 September 
1944 verbleef en zich veel vrienden verwierf. Toen, bij de nadering der 
geallieerden, terwijl het geschut in de verte hem als muziek in de oren 
klonk, werd hij met zijn medegevangenen naar Sachsenhausen getrans
porteerd en te werk gesteld in Rathenow. De Se Februari 1945 werd hij 
weer naar Sacbsenhausen gebracht en moest door de vele ontberingen 
op ziekentransport. Vermoedelijk is hij naar Bergen.Belsen vervoerd, uit• 
geput en geheel verzwakt, maar zijn geest was nog ongebroken. 
Zijn vriend schreef, dat hij had gezegd: ,.Lichamelijk kunnert zij mij ver• 
nietigen, maar geestelijk nooit. En wat met mij gebeuren moge, ik ben 
bereid, want ik weet, dat de Kroon der rechtvaardigen voor mij is weg
gelegd." In zijn eJlende had hij daar de kracht van het geloof leren 
kennen en het als een genadegift Gods dankbaar aanvaard. 
Zijn vrouw en kleine dochtertje, dat hij verliet, toen ze juist haar eerste 
stapjes kon zetten en haar eerste woordjes prevelde, heeft hij niet meer 
teruggez.ien en z.ij wachten tevergeefs. 
Maar hij is trouw gebleven aan zijn lijfspreuk, die wij zo vaak van hem 
hoorden: ,,Den Vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot ln den doet". 
Voor vrijheid en recht gaf hij zijn jonge leven. 
Wij gedenken hem als een zorgzame echtgenoot en vader, geliefde zoon 
en broer en trouwe vriend, die wij niet zullen vergeten. 
Mogen wlj zijn idealen verder uitdragen en in zijn geest voortleven, hou
wend aan wat hij ee!]s begon, dan is zijn offer nooit tevergeefs geweest. 

Voor 't aangezicht der ongerechtigheid 
Werd de rechtvaardige weggenomen 
En in vrede zal zijn gedachtenis zijn. 
In vrede is zijn rustplaats bereid 
en in Sion is zijn woning. 

T, 

Marten Lijnema 
uit Kantens. 

M ARTEN LIJNEMA was 
een kerel uit één stuk. 
Niet een man van veel 

woorden en ook wars van alle 
grootsprekerij. 
Eenvoudig ging hij zijn weg. 
Dit tipeerde hem ook in zijn 
verzetsstrijd. Hij koos met be
slistheid en was zich bewust, dat 
het hem alles kon kosten. 
Op het gebied van het distribue
ren van bonkaarten, vervalsen 
van P.B.'s e.d. was hij steeds 
actief. 
Zijn huis stond open voor onder• 
duikers. Zo kreeg hij op zekere 
avond in 1943 thuis o?en gedes.-r· 
teerde P.K.K.-er, die in het bezit 
was van een revolver met muni
tie. Natuurlijk legde Marten be
slag op het wapen en zorgde 
ervoor, dat het zijn weg vond 
naar een knokploeg. 
In de nacht van 31 Januari op 
l Februari werd hij gearrt!steerd 
en naar Groningen overgebracht. 
Aanleiding tot zijn arrestatie was 
de activiteit van den NSB-burge
meester de Graaf van Kantens. 
Deze rangschikte hem onder de 
terroristen en dacht door dit ver
raderswerk een wit voetje bij de 
Guitsers te halen. Het toev11l 
wilde, dat de man, die de gedeser
teerde PKK-er bij Mart~n thuis 
had gebracht, later één der ver
trouwelingen van de genoemde 
Burgemeester was geworden, 
waardoor natuurlijk ook de aan
wezigheid van een vuurwapen 
bij de SD niet onbekend was. 
Tijdens de verhoren op 't Schol
tenshuis, waarbij ook lichamelijke 
martelingen hem niet werden be
spaard, hield hij moedig stand, 
Hij wist. wat hij op zich genomen 
had en het geloof, dat God hem 
tot dit werk had geroepen, gaf 
hem kracht. 
Dolgraag wilde hij naar zijn 
vrouw en dochter weer terugke
ren, maar toch beheerste hem de 
gedachte. dat deze kans voor 

· hem niet groot was. 
Op 15 Mei 1944 werd hij naar 
Amsterdam gevoerd. 
De dag daarop is hij gevallen als 
een moedig strijder, die onverzet
telijk zijn moeilijke weg is ge
gaan in Gods kracht. 
Zo ging Marten heen. 
Hij ligt begraven op de Erebe
graafplaats te Overveen. 
Wij eren zijn gedachtenis door 
ook hem te plaatsen in de rl) van 
ben, die hun leven hebben ge• 
offerd voor de bevrijding van ons 
Vaderland. 

G. 



·DAAGSE RUBRlfl( VAn l>f' CONTACTCOl'\MISSIE 
OER 81 COMP. GElAGSTROEPEN (DUTR.ORENTE) 

S.cr.: J. WIELINGA, Taco Mesdagstr. 8, Groningen 

Belevenissen met de Comp. (3) H.Dz. 
Ov,rvallen op geheime distlll«rderijen vonden ook vaak 
plaats. vooral in de. omgeving van Vlagtwe:ddt:. waar z.o 'n 
beetje aan de lopende band werd gewtrkt. Ook hier kwa
m.en de nodige stnsatits aon tr pas. Zo werd er tens er
gens minder vlug open gedaan, kennelijk met de bedoeling 
ttu c.n andu te ve:rstoppe:.n. Toen gre:t:p de cooundt, reso
luut i.a en sprong dwars door de: deur! Aan de::e: ,.jenever-
Jachten", zoals wij dat noemden. werd vooral graag deel-
9e:nome:n door on.te: Adr.nînistratr ur. Wat deze ltantoo.rldttk 
tfge:nlijlt ine:t de: dienst te: maken had, begrepen we niet, 
maar boze tonge.n be:we:erde:n. dat hij e:e.n uge voorliefde: 
voor dat vocht bad. 
Vergeten mag ook niet worden be:t vuvoer van S.S. lieden 
na.ar We~ep. Geco man moebt kans k.i:ijgt.n te onl$nappcn. 
Nu. daar was voor ge:otgd. 
Vooc en achter de auto mtt gevangenen reed f'en auto met 
mat.1scbappen. voorzien van brenguns, stenguns. geweren t:.n 

handgranaten. zodat een ontsnappingspoging met een volte 
Jaag van allerlei geschut nld zo gemakkelijk zou gaa.n. Maat 
de htctn wai:en wijselijk muisslil en :o :oet als laa101e:tje:s 
tijden, h•t transport. 

[n één van onze vorige stukjes hebben we gescbceven over 
een •• dienstdoende"' officier. Dit was voor lei:nand aanJeJ" 
ding mij te schrijven, dat een ollicier altijd dienst doet, 
z<l(s als bij slaapt! Dus kan het woordje "dienstdoende" 
gevoeglijk achterweg• blijven. 
Ik zal niet iogaan of eeo ofElcltr inderdaad altijd dienst 
doet. mtJn ervaringen iijn anders. maar de schrijver heeft 
de bedoeling van het woordje "dienstdoende" niet begr~ 
pea en daarom bier ee.a ver Ida dng. 
Het komt wel eens voor dat er geen officict aanwez.[g ls en 
biJv. een Sergt. Maj. (nsttuc:teur opgedragen wordt de dienst 
van officîe:r waar te nemen. Zo'n S.M.J. is dan eeo djenst
doende officier, wnt bij doet alleen de dienst als officier. 
maar is tn werkelijkhtid S.M.l. Het l:.omt me voor dat dit 
duidelijk genoeg voor :ichtefr spreekt en verder commentaar 
overbodig is. 
Sommige dienstdoende officieren hebben dikwijls tot lachen, 
maar ook vaak tot ergernis aanleiding gegeven. Want het 
was met de. vorming va.n bet leger :o. althans in den ~ .. 
glnne. dat personen tot Off. wtrden gebombardeerd, die 
geen enkele ervariag hadden betrtffende de mihtain dienst, 
0 zd«r. tr waren lieden bij, die in de illegaliteit bergen 
w,rk verzet hadden en de nodige dosis durf bij zich droegen. 
maar de taak van orf. waar te nemen. :ondtr ooit dt eerste 
beginselen van de krijgstucht te kennen Is toch altijd nog 
ielJ anders. 
Ja. dienstdoende off, hebben vaak de lachspieren In bewe
ging gebracht. Onze Comp. bad het genoegen ook zo'n 
officier zonder militaire kennis te bu.ittt.n. Slecht! enkele 
feiten volgen. jf' zou er "D, Zwerver·· mee vol kunnen 
:etten. 
Zo hadden we e.eos Ptlotonsexc:ucitie.. Nadat bij ons enige 
malen rechtsomkeert bad laten maken. dacht hij blijkbaar, 
dat het ook wel e.ens voor de afwisseling anden kon eo 
plotseling klonk het: .. Linksomkeert...... mors". een com· 
tnando dat in het geheel nret bestaat. Somroigt.n onzer volg
den het commando op, althans trachtten het te doen. anderen 
dathten: .,Nou ja, hij b•doelt het go•d. 01aar zegt bet ver· 
ketrd e.n maakten rechtsomkeert. Het w&s een warboel. ge,. 
weren kletterden tegen elkaar. het was. wat de slagz:in fn 

de comp. was. een •. mooi stukJUe'·. 
Ben andu maal werd u eens ,e:ctfegewijs geoefend en toen 
het wa•(SCbuwfngscommando van "StctJe ...... •• guoepen werd 
en wij ln afwachUng van bet uftvoedngscommando rustig 
doorhepen en niet anders verwachtten dan •• Recbtsomkecrf" 
of "Halt", klonk er: .. Ho". Resultaat, dat sommigen door
liepea.. -aadecen bleven staan, dus botsingen. die weer aan• 
leiding gaven tot aoldatesl:.e uitroepen. 
Op etn nacht on1 eto uur of 12 werd er alarm gei:naakt. 
Onze d.d. off. kwam met een ernstlg gezicht de hmtr op 
en spcak: •• Mannen. zo vlug mogelijk eanttt:den voor ttn 
gewichtige z.aak". We dachten minstens dat de naburige 
kampleiding weer io vriendelijk was geweest om enige 
S.S.ers te laten wandelen, maar bet kwa01 heel anders uit. 
Het we.rd een nacblmars. dwars door Winschoten. Waar dat 
voor nodig wa$ begreep niemand. maar we vermoedden, dat 
Je kaarslantaarns. dit bij de fourler vandaan gekomen wa
r~n geprobeerd moeste.n worden. want daar sjouwden we 
er enige van mtt, Maar daa.t klonk plotseUng het commando: 

Zingen"'. Wat was dat nou7 Zou hij dat nemen? Zingen 
midden in de nacht? Wie haalt dat nou in zijo hersens. 
Mout de hele stad wakker worden? Eolin. vooruit dan 
aaaad En daar Htpe.n we. 's nachts om I uur. een he.Ie 
<omp. luid zingende: .,We zijn """ Rot- van Rot- van Rot• 
terdam vertrokl:.en ..... :· en dergelijke "culturele" liederen 
mter. De comp. zong. ::oals er nog nooit gezongen was • 
. oiets van •• dat de stukken er a,( vliege:n ··, want ttn ieder 
voelde zich danig genomen om daar '• nachts te gaan 
kuie.ren en wilde zijn ergernis eens goed uitkraaien. En de 
,rnd ontwaakte. Lichten gingen aan, gordijnen werden opzij 
geschoven. hoofden uit de ramen; de mensen .staarden ver
baasd naar buitrn en sommigtn maa.kttn een beweging met 
de wijsvinger naar bct voorhoofd, Iets waaa: we volkomen 
mtc instemden. Deze "gewichtige zaak" werd de volgende 
morgen pas goed gewl<btig toen bletk, dat bewoners zich 
bij de politie beklaagd hadden. Ons officiertl• heeft nooit 
meer voor gewichtige. zaakfes laten aantreden. 

De S.M.I. One O.A. IS in lncüt aangekomen en zijn adres 
luidt: No. 090809002 2e Res. Comp. Veldpost Batavia, H ij 
houdt een dagboek bij. waarvan bij ona regelmatlg abcht,f
tcn zendt. Wij zullen binnenkort hiervan een artikel samen
su::lltA. want er staan gegevens ,n. die zeker al1t lezers 
:ulle.n lntuesseren. 
Ook van de S.M,A. Luschen H. No. 13586 3-fll-7 R.l. 
Veldpost Semarang kwam een brief, dat bij reeds lange tijd_ 
In lndil zit en <ljn oog gevallen was op on?C rubriek. Hij 
\'ottd het fd«: reusachtig om op deze wij:.e de voornaamste 
herinneringen op schrift te 5tellen, iodat tr altijd een aanden
ken aan de eomp. blijft bestaen. In totaal zijn er dus reed• 
23 oud-leden v•n de comp. in lndi<, 

• 

WI,KAN 
INLICIITINGEN VERSCHAFFEN? ,1.,, 

238 Gerrit Tijhot, geb. 27 November 1905 te Steen
deren, door de· SD gearresteerd op 13 December 
1944 te Beekbergen, Dorpsstraat 41. 
Overgebracht naar de Willem lil-kazerne te 
Apeldoorn. Vandaar naar Amersfoort en ver• 
moedelijk naar Neuengamme vervoerd. Nadien 
niets meer vernomen. 

Onze geliefde ouders 
J. VAN VLIET 

en 
A. VAN VLIET-BRANDSE 

ho~n D.V. 5 Juli a.s. de dag te herdenken, dat zij 35 
jaar geleden in de echt werden verbonden. 
Dat God hen nog lang mag sparen, is de wens van 
hun dankbare kinderen. 

P. VAN VLIET 
en 

J. VAN VLIET-VERMEULEN. 
BROERS EN ZUSTERS. · 

Vinkeveen, Juni 1947. 

DIVERSEN 

PONSINRICHTING te Amsterdam heeft nog 
gelegenheid opdrachten uit te voeren. Uitsluitend 
voor het ponsen van B-plaatjes. Snelle en accu
rate behandeling. 
Br. onder no. 271. Bureau van dit Blad. 

KINDERUITWISSELING: Voor jongetje van 
4 jaar wordt plaats gevraagd in gezin in Gel
derland, voor 1 maand tegen aangeboden plaats, 
nabij zee, voor 1 kind of voor 2 kinderen ge
durende 14 dagen. Br. aan Mej. Helmers, Vel
serweg 18, BEVERWITK. 

VACANTIE-WONINGRUIL ARNHEM. 
Aangeb. heel boekh. bev. 2 k., 4 slpk., bdk., rand Arn
hem bij bos en parken, door gez. met 4 kinderen van 
16-30 Aug. 
Gevr. gelijkw. huis aan Noordzeekust. 
W. L. NIJDAM, Mesdaglaan 9, Arnhem, Tel. 77. 

Te koop of te huur gevraagd een winkelhuis op goede 
stand in flinke plaats. 
Brieven onder No. 277 Bureau van dit blad. 

Oud-illegaal werker vraagt zaak of gedeelte van zaak 
ter overname. Voldoende contanten aanwezig. 
Brieven onder No. 276 Bureau van "De Zwerver". 

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

Biedt zich aan PARTICULIER CHAUFFEUR 
met jarenlange ervaring. Leeftijd 54 jaar; ge
negen tevens andere lichte werkzaamheden te 
verrichten. Brieven onder no. 272, bur. v. d. blad. 

De Stichting 1940-1945, Afdeling 's-Gravenhage en 
Omstreken, zoekt voor spoedige indiensttreding een 
SECRETARESSE met kantoorervaring, ruime alg. 
ontwikkeling, sociale belangstelling en in staat zelf
standig te corresponderen. Brieven met uitvoerige in
lichtingen te richten aan de Directeur, Sweelinck
straat 25 te 's,-Gravenhage. 

ADVERTENTIES 

PAMlLIE-ADVERTENTIES 
(prijs f 0.10 p. m.m.) 

Quod Deus conjunxit 
homo non separet. 

Geen mens scheide, 
wat God verbonden heeft 

Marc. 10 : 9. 

HENK VAN WESSEL 
en 

DORA VAN ONNA 
geven hiermede kennis. dat zij elkaar het H. 
Sacrament van 't Huwelijk zullen toedienen, in 
de Parochiekerk van de H. Martinus te Didam 
op Dinsdag 1 Juli a.s., des morgens te h'alf 10. 
Daarna zal tot hun intentie een plechtige H. Mis 
worden opgedragen om Gods zegen over hun 
Huwelijk te vragen. 
Didam, Juni 1947. 
F. 176 
C 63 
Toekomstig adres: Bakenbergseweg 195, Arnhem. 

GETROUWD: 
P. H. KUIPERS, weduwnaar van 

Helena Th. Rietberg (Tante Riek) 
en 

A. VAN LEEUWEN, weduwe van 
Jac. Wiersma 

Winterswijk, 19 Juni. 
Willinkstraat 8. 

ONDERTROUWD: 

D. M. BORGER 
en 

INY BORG. 

Huwelijksvoltrekking D.V. 3 Juli a.s. te 2 ut:tr. 
Kerkelijke inzegening door den Weleerw. Heer Ds. 
G. W. Rijksen te 2.30 uur in de Ger. Kerk 
( Molenkamppark). 

Almelo, 29 Mei 1947. 
Tulpenstraat 3. 
Ambtstraat 155. 

Toek. adres: T ulpenstraat 3. 
Receptie: Utrecht, Nieuwe Gracht 15 op 28 Juni a.s. 

van 7-8.30 uur. 
Almelo. Chr. Ver. Gebouw. Grotestraat 152 

op 3 Juli a.s. van 5.15-6.15 uur. 

Voor de vele hartelijke blijken van belangstelling 
voor en bij ons huwelijk ondervonden, betuigen 
wij, uitsluitend langs deze weg, onze welge
meende dank. 
M. J. van Til, 
P. H. van Til-Wierenga. 
,.Zonnehoek", 
Middelstum, Juni 1947. 

De Vereniging van Oud-Illegale Werkers 
te Den Helder geeft met diepe ontroering 
kennis van het plotseling overlijden van haar 
zeer gewaardeerde Voorzitter 

EGBERT LOESBERG 

Namens het bestuur: 

E. J. H. VOLKMAARS, 2e Voorz. 
C. JONKER, Secr. 

Den HELDER, 15 Jun! 1947. 

Geef "De Zwerver" aan ee.n van Uw !tennissen ter inzage en laat heni(haar) 
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de admlnlstraUe van "De Zwerver" 
Nicolaas Witsenstraat 21. Amsterdam 

Naam, 

Adres, 

Plaats, 

Provincie: 

Ingang abonnement : 
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OUDERS 
VRAGEN ZICH AF .... 

Zo leven onze jongens in Indië, 
als ze op patrouilte zijn. 

S edert het jaar 1939 is zeer veel gebeurd, tlat 
het leven van onze jonge mannen diep-ingrij
pend heeft gewijzigd. In dat jaar werden reeds 

velen door de voor-mobilisatie uit het normale leven 
gerukt. Daarop volgden de oorlogsdagen en de be· 
zettingsjaren, die de één het pad der illegaliteit, de 
ander het onderduikerspad en weer anderen de weg 
naar Duitsland opstuwden. En nu weer zijn tiendui
zenden van onze jonge mannen gegaan naar de verre 
landen van de Indische Archipel. 
Men moet wel ver in onze historie teruggrijpen, wil 
men omstandigheden aantreffen. die zo sterk het )even 
van onze vaderlandse jeugd beïnvloedden als die der 
laatste Jaren. 
Dat kan ons met zorg vervullen. 
Want, alles wat er in die jaren passeerde, brak tel
kens opnieuw de band, welke bestond tussen hen en 
het gezin, waartoe zij behoorden. Dat deed de mo
bilisatie, de illegaliteit meermalen, het onderduiker
zijn, het gaan naar Duitsland, de dienstplicht voor 
Indië. 
En niemand zal ontkennen, dat het te vroeg verbre
ken van die band meermalen funeste gevolgen kan 
hebben. 
Toch zijn er In die reeks van omstandigheden twee, 
welke de meeste zorg wekken; twee, waarin de kan
sen op ontreddering het grootst zijn en waren. En 
die twee zijn: de gang van velen in de jaren 1942----
1945 naar Duitsland en het verblijf nu in Indië. 
Waarom juist die twee? 
Wel, de mobilisatie van 1939.-1940 liet altijd nog de 
mogelijkheid van meer of minder innig contact mE't 
.,thuis", gaf de ouders oog een kans zich op de hoog
te te stellen van het leven, dat hun jongen leidde. 
De illegaliteit bergde in zich ongetwijfeld veel grotere 
gevaren, doch in die tijd was het een ontzaglijk voor
recht, dat "onze jongens" veelal konden worden op
gevangen in een organisatie, welke in vele opzich
ten de taak der ouders kon overnemen. Ze kwamen 
er meest ,,in de eigen sfeer", kwamen daar dan bo
vendien veelal gedreven door eigen innerlijke overtui
ging. 
Ook de onderduiker bad het ongetwijfeld moeilijk, 
maar hoevelen van hen zijn niet door het werk der 
tllegaliteit in een ander hecht familieleven .- al was 
het dan niet het hunne - opgenomen en hebben daar
van de vruchten geplukt? 
Doch de jongens, die naar Duitsland gingen, hoe 
hebben zij het eraf gebracht? Wie iets te maken 
heeft gehad met de zorg voor deze repatriërenden 
zal daarover geen optimistisch geluid kunnen laten ho
ren. Menigeen is moreel, soms ook lichamelijk, te 
gronde gegaan in een land. waar zij de plaatswr
vangers waren voor het manlijk deel der bevolking, 
dat aan het front was, waar bovendien levensop, ilt· 
tingen heersten, welke hen van kwaad tot erger voer
den. En daar wreekte zich wel zeer sterk het ontbre
ken van de band met en de bewareode kracht van 
,.thuis". 
En nu zijn reeds weer tussen de 80 en 100.000 van 
onze Jongens in de gevaarlijkste leeftijd ver van huis 
gelegerd en vraagt menig ouderhart zicb af, welke 
Invloed dit alles op hun jongen zal hebben, hoe hij 
zal zijn veranderd als hij straks (wanneer?) weer 
naar huis komt. Wij behoeven er niet langs heim te 

praten. De gevaren zijn, door de omstandigheden, 
waaronder zij moeten leven, zoveel groter dan h:er. 
Ze leven er in een "mannen"-maatschapplj, in le
gerverband, meestal zonder een vaste pleisterplaRts, 
die iets van het gemis van de bewarende huiselijke 
band, kan vergoeden. Eo wie zich onvoldoende kan 
voorstellen, wat dat betekent, herinnere zich slechts 
de "Canadese tijd" in ons land. 
Er is zorg, om niet te zeggen bezorgdheid in het 
hart van vele vaders en moeders. 
Zorg om hun jongens, niet allereerst om de gevar~n, 
welke dreigen uit onverhoedi.e aar,vallen md extremis
ten, van mijnen of tropische ziekten. Doch zorg om 
het geestelijk heil van hun kind allereerst. 
Dit alles ging ons door het hoofd, toen wij dezer da
gen van de Dienst voor Legercontacten een serie ar
tikelen ontvingen, waarin de vraag van vele ouders 
hoe hun jongens straks veranderd zullen blijken, be
antwoord wordt door iemand, die tot voor kort bij 
de troep deze veranderingen heeft kunnen gadeslaan. 
[n deze artikelen troffen wij vele wetenswaardige 
dingen, waarvan wij hieronder er enkele zullen "."eer
geven, maar toch krijgen wij de indruk, dat het eigen
lijke probleem omzeild wordt. Dat er nog andere 
factoren zijn, die een veel belangrijker rol spelen, 
welke hier niet ter sprake komen. Dat de vage on
rust der ouders op geheel ander terrein ligt. 
De schrijver gaat na, hoe deze jongens, allen van 
19 tot 22 jaar, in een periode zijn, zeer gevoelig 
voor indrukken. Zij zullen niet terugkomen als rid
ders, wier harnas hen behoedde voor innerlijke ver
anderingen, doch als mannen met andere levensop
vattingen en met een in vele dingen dikwijls veel 
bredere kijk op het leven. De achtergeblevenen in 
Nederland zullen moeten trachten zich voor te stel
len, waarom zij anders geworden zijn en wat hier
van de oorzaak is. Dat zal er toe bijdragen om thans 
ongerustheid, later moeilijkheden of teleurstellingen 
te voorkomen. 
In de artikelenserie wordt dan nagegaan, hoe aller
eerst het soldatenleven in Nederland hen reeds om
vormde. Na zes weken kazerne-leven merken ze bij 
een volgende lichting al op hoe er van tien negen 
met de handen in de zakken staan. ,.Wat een sloom 
gezicht" ...... En de jongen, die zich eerst geneerde 
om zich in de grote slaapzaal uit de kleden, als de 
anderen het zagen, loopt nu in Indië de halve dag 
vanwege de warmte alleen nog maar met een sport
broekje aan. 
Dan zijn er de ervaringen van de reis: het afscheid, 
Port-Said, de Oceaan, Taodjong Priok. De vertrou
welijke weekends thuis zijn voorbij. Ze zijn nu sol
daten in Indië en moeten zelfstandig zijn. Huis-tuin
en keukenprobleempjes bestaan voor hen niet meer. 
Nu is er wat anders om over te denken: Die grote 
stad Batavia met de gemengde bevolking, allen met 
hun eigen gewoonten en gebruiken. De Oosterse gods
diensten, de grote hongerellende op de straten, enzo
voorts. En dan is daar het grote probleem, waar 
alles om draait, nJ. het Indonesische vraagstuk. Zon• 
der het te willen, komen ze tot over hun oren mid
den in dit probleem te zitten. Zij moeten onderscheid 
maken tussen vriend en vijand onder de Indonesiërs. 
ZIJ horen dagelijks van demarcatielijnen, aanvallen, 
beschietingen, botsingen en geschillen tussen de ver-
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schillende volken onderling. Tegelijkertijd maken zij 
patrouilles mee door de blubber van de sawahs en 
door de stekelige bossen. Er wordt gevochten en hun 
gedachten blijven stil staan bij het mysterie van de 
gewelddadige dood van een kameraad of tegenstan
der. 
Een klompenmaker, nu militair bij de 7-Dec.-divisie, 
vertelde van z·n makker: ,.Gisteren hebben we oog 
gepraat over onze toekomst. Vannacht werd hJJ 
doodgeschoten. Nog kan ik het me niet voorstellen. 
Daar staat z'n bed. Ik lig er, ondanks dat ik het 
weet, toch op te wachten, dat hij z'n klamboe voor 
de komende nacht zal neerlaten ...... Moge God zich 
over hem ontfermen. zo bad ik. Ook bad ik voor 
m'n ouders, dat zij steun mogen ontvangen als mijzelf 
eens zoiets mocht overkomen." 
Een Fries zei: .. Us Heitelao is yo 'e himelen". (Ons 
vaderland is in de hemel). .,Ik stond erbij toen mijn 
kameraad sneuvelde. Diep doorvoelde Ik op dat 
ogenblik, dat ook mijn uur elk moment kon slaan. Ik 
besefte de betrekkelijkheid van dit leven. Ik weet nu, 
waarvoor God mij naar Indië zond. Ik' moest het 
leven leren kennen en mij verzoenen met de dood ... " 
Wat zagen onze jongens? Indonesiërs, slapend. ziek 
of stervend langs de wegen. Vieze wonden, dikwijls 
met een kluit karbouwenmest erop als geneesmiddel 
en soms platgeslagen blikjes als verband. Mannen, die 
hun gerafelde hoeden ophielden of zelfs hun gaten• 
jasjes uittrokken om er een schep overgebleven eten 
in te ontvangen. 
Van al die belevenissen ontvingen de achtergeble
venen brieven, dikwijls met foto's, maar zij ontvingen 
geen kurve, waardoor de veranderingen. die zich ge• 
leidelijk voltrekken in het innerlijk van de jongens, 
worden weergegeven ...... 
Uw jongens zijn anders gev.orden. 
Dat hebben sommige ouder~ eigenlijk nooit verwacht 
en nu ontstaan er vage angstgedachten en voorge• 
voelens. Onbewust wordt het woord slechter gedacht 
voor het woord anders. Maar dan zijn de ervaringen 
er om te zeggen, dat Uw zoon niet slechter is gewor• 
den als hij terugkomt maar alleen anders, door het• 
geen hij io de wereld daarbuiten meemaakte. Beseft 
terdege het verschil tussen deze beide woorden. An• 
ders wil niet zeggen slechter. Integendeel. anders zal 
in vele gevallen betekenen beter. Een aalmoezenier 
zei eens: Een jongen, die goed het leger ingaat, komt 
er als een beter mens ult." en dat is zo. Beter wil dan 
zoveel zeggen als gelouterd, gekneed, gevormd door 
het leven. Maar vanzelfsprekend is hij dan ook an
ders geworden. De ouders hadden hem weer liefde• 
vol in bescherming willen nemen, hem weer wilJea 
vertroetelen en hem weer hun wijze vermaningen op 
het hart willen drukken. Maar de zoon is twee Jaar 
lang zelfstandig geweest en hij heeft h,t niet meer 

. ..... Nam Christus in Zijn leven de allesbeheersend. 
plaa/11 in? ...., Dan is er geen reden om bezorgd te zlJn .... 



nodig, dat vader en moeder hem beschermen. En de 
achtergeblevenen moeten dit leren begrijpen om te
leur~tefüngen te voorkomen ...... " 
Hetgeen in deze citaten en overigens in deze artikelen 
gezegd wordt, kan voor ouders van belang zijn. Al 
het opgesomde heeft invloed op de vorming van de 
jongens. Maar wij geloven niet, dat dit alles de "on
bestemde vrees" van vele ouders zal wegnemen. En 
wij vinden het jammer, dat in deze artikelenreeks 
niet is ingegaan op de morele en geestelijke gevaren, 
welke de jongens bedreigen en in hoeverre daaraan 
weerstand wordt geboden of wordt toegegeven, De 
ouders willen weten hoe de jongens hun vrije tijd 
doorbrengen en wat er gedurende die tijd voor hen 
gedaan wordt. 

Dat ze anders zullen zijn straks, och dat is niet 
erg. We verlangen van een zeeman niet, dat hij met 
een boog boordje om loopt en een Haags accent 
spreekt. Van onze jongens uit Indië verlangen we 
niet, dat ze straks zullen vergeten wat hun blik ver
ruimde, dat ze zich onmiddellijk in alles bij onze ge
woonten aanpassen. 
En nu kan niemand die angstig vragende ouderhar
ten gerust stellen met te zeggen: Ze komen wel an
ders, maar niet slechter terug, eerder beter. Dat kan. 
Waarom oiet7 Maar mogen wij verwachten. dat zulks 
over vrijwel de gehele linie opgaat? 
Bij dit alles is inderdaad de vraag van groot belang: 
Hoe ging hij er heen? Is hij gegaan met het vaste 
voornemen ook in Indië te leven zoals Christus het 
van hem vraagt? Nam Christus in zijn leven de alles
beheersende plaats in? ~ Dan Is er geen reden om 
bezorgd te zijn. want ook waar ouderzorgen weg
vallen, blijft Zijn nabijheid. En zo zal men het woord 
van de Aalmoezenier moeten verstaan, dat hierboven 
geciteerd werd: .,Een jongen, die göed het leger in
gaat, komt er als een beter mens uit." 
Maar hoevelen zijn er gegaan zonder die steun? Met 
een gebroken en geschonden moreel door een ver
blijf in Duitsland, door de ontreddering in eigen land? 
Met het verlangen weer weg te komen onder het 
hinderlijk ouderlijk toezicht? Die zich daarginds wil
len uitleven. 
En daarop ziende is er toch geen reden te verwach
ten, dat deze allen zullen terugkeren als betere men
sen. 
Daarom blijft er wel reden tot bezorgdheid over onze 
JongeD.5 in Indië. 
Daarom kan er in Nederland niet genoeg gedaan wor
den om hun ledige uren te vullen. 
Daarom kan er ook voor ben nooit genoeg gebeden 
zijn. 
Daarom ook hadden wij zo gaarne in de artikelen van 
de Dienst Legercontacten iets meer gelezen over de 
punten, welke wij In dit artikel als vragen naar vo
ren brachten. 

AD. 
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~taan 
Het verzet In on8 land 18 lanp;aam ge
groeid. Het paste zich aan bij de Duitse 
methoden. Na de Jodenrazzla'8 kwamen 
de Jood11e onderduikers en de vervalsing 
van persoonsbewijzen. Na de verplichte 
t.ewerkstelllng In Duitsland, kwamen 
de kraken op dlstrlbutlebureaux en ge
vangelli88en. 

ANNE DE VRIES. 

De tweede druk Is ter perse, !Zodat bin
nenkort weer aan alle aanvragen kan 
worden voldaan. 
De lage prijs van f 4.:SO voor dit voor
treffelUk boek blijft gehandhaafd. 

NDIE ( Nederlaodse samenwerking in de kampen ) 

ONDER JAPANSE BEZETTING 

Het is een verschijnsel, dat zich, uitzonderingen 
daargelaten, over de gehele linie telkens weer 
voordoet: naarmate iemand meer heeft mee

gemaakt in de oorlog is mj kariger in zijn medede
lingen en soberder in zijn bewoordingen daarom
trent. 
We herinneren ons gevangenen, die toen zij pas vast 
zaten, breedvoerig plachten uit te weiden over hun 
belevenissen - een jaar achter prikkeldaad redu
ceerde hun mededeelzaamheid tot nihil. Tallozen heb
ben in deze oorlog geleerd elkaar zwijgend te be
grijpen. 
Het is ongetwijfeld een deugd, deze geslotenheid -
daarnaast is het echter ook van belang, dat er ande
ren zijn, die spreken, opdat de buitenstaander een in
druk krijgen kan van wat gebeurd is. 
Dit is zo een overdenking. waar men toekomt bij een 
bezoek aan de tentoonstelling "Indië onder Japanse 
bezetting", die deze weken in Den Haag bij Gerzon 
gehouden wordt. 
De gerepatrieerden uit Indië zijn over het algemeen 
niet zo bijster mededeelzaam over wat zij nu pre
cies hebben meegemaakt en àls zij vertellen, dan wor
den vaak vele dingen bekend verondersteld, die wij 
veinzen te begrijpen door gemakshalve voor ons zelf 
aan te nemen, dat het "wel hetzelfde zal geweest zijn 
als bij de Mof" - globaal gesproken heeft de door
snee Nederlander dan ook maar een uiterst vaag 
beeld van ,.Indië onder Japanse bezetting". 

Gelijke nissen en verschillen 

Er is inderdaad veel overeenkomst, er zijn echter ook 
grote verschillen. Om een goed samenvattend beeld 
van het geheel te krijgen is iets meer nodig dan een 
vluchtige belangstelling en Indië, waar onze land- en 
rijksgenoten waarlijk niet minder zware bezettings
jaren doormaakten dan wij hier, heeft een goed recht 
daarop. Het is daarom, dat wij de lezer in gedachten 
gruag even meenemen naar bovengenoemde expositie. 
Natuurlijk gaat men vergelijken en dan Is het eerste, 
wat opvalt, dat de dictatuur overal dezelfde gelaats
trekken heeft. Het is frapperend, welk een grote 
overeenkomst Duitser en Jap in dit opzicht vertoon
den: Lees het interneringsbevel van een Japanse 
autoriteit dat hier te zien is: .. Ik ben van plan U te 
bescherm~n en teneinde zulks te doen, beperk ik Uw 
bewegingen". 
Dat had ook door een Ortskommandant ergens in 
Nederland geschreven kunnen zijn. Evenzo de wijze 
van propaganda voeren. Wie herinnert zich niet Je 
grove leugen van de goedertierenheid der Duitse 
wetrmacht. uitgebeeld in de soldaat, die een kind 
op zijn arm neemt. We vinden hetzelfde terug bij de 
Japanners, die zich glimlachend met kinderen laten 
fotograferen. En als wij terugdenken aan de stomp
zinnige V-actie in bezet Nederland, dan behoeven 
we nlet lang te zoeken naar een equivalent. waar
van de Japs zich bedienden: enorme reclames voor 
,.Asla Bangoen", dat is het ,.Deutschland erwache" 
van het Oosten. 
Het enige, waarin de Japanse propaganda zich onder
scheidt van de Duitse is, dat zij nog een tikje naïever 
Is. Men staat wel eens te kijken als men die Japanse 
prentenboeken ziet, die de jeugd vertrouwd moesten 
maken met het mHitairisme. Daar is "Moeder vertel 
eens wat over Adol{ Hitler" nog niets bij. 
De "note-gaie" ontbreekt gelukkig ook niet. 
Er is op deze tentoonstelling een tweetal tekeningen 
te zien, waarbij een kleine Javaan zegt: ,.Vroeger 
moest Vader altijd werken voor de Hollanders - ik 
zag hoe droevig hij was; nu werkt hij op het vlieg
veld voor de Japanners en is zeer gelukkig". 
Maar de Engelse vertaler liet zich de gelegenheid 
om de bezetter ertussen te nemen niet ontgaan en 
vertaalde de laatste zin der toelichting doodleuk met 
de woorden: .. as i/ he were very happy" 1 
Sigarettenmerken, lucifersdoosjes, alles werd inge
schakeld in het Japanse reclame-apparaat en helaas 
nog niet zonder resultaat; zo toont bijvoorbeeld een 
foto de inlandse "Jeugdstorm", die schietoefeningen 
houdt op stellingen, geïmproviseerd van schoolban
ken, die Indië dankte aan de Westerse invloed. 
De gehele samenlet·ing in Indië kwam onder .invloed 
van de Japs te staan. Behalve dat reeds dadelijk bij 
het begin van de bezetting, precies als in Nederland, 
de klok verzet werd naar de Japanse tijd, moest ook 
de jaartelling op bevel van hogerhand gewijzigd 
worden en schreef men, inplaats van het jaar 1942, 
2602. 
Ach, en natuurlijk draaiden ook de Japanners het
zelfde refrein af, dat ons van de Duitsers oog zo be
kend in de oren klinkt. 
"Vanwege de onmenselijke behandeling, die Japanse 

gevangenen hebben moeten ondergaan, zien wij ons 
genoodzaakt.. ............. ", enz. 

De Kampen 
En toch bij al deze overeenkomsten is er ook een 
groot verschil, dat zo sterk meetelt, dat het z.-lfs 
bepalend is voor het karakter van de bezetting in 
Indië. Het is het feit, dat de oorlogsjaren ginds voor 
de Europeanen geheel staan io het teken van: de 
kampen. om de doodeenvoudige reden, dat pracfüch 
iedere blanke is vast gezet. Daarom verschilt de 
eindindruk van deze tentoonstelling. die werd opgezet 
door het "Indisch Instituut'' in zo sterke mate van 
de el(positie van "Nederland in Oorlogstijd", d1c in 
verschillende plaatsen van ons land gehouden ii, 
Veel meer dan hier te lande het geval is geweest 
draaide in Indië aJJes om de kampen en de omstan
digheid, dat ook alle vrouwen daarin h'ebben ver~ 
toefd. geeft daaraan een aparte kleur. 
Het is goed, wanneer de Nederlander Zi!i:h di,t eens 
rustig realiseert: iedere gerepatrieerde heeft zijn zware 
aandeel gedragen in de verschrikkingen, die Japan 
het Rijk Overzee bracht. Hoewel deze expositie ge
lukkig zich onthoudt van een realistische voorstelli:ig 
van het leed, dat in de kampen geleden is, l;iedt zij 
toch genoeg aanwijzingen, dat het er heel erg iS toe
gegaan. Hoe veelzeggend is niet die bon verstrekt 
aan een zieke "Goed voor I rat" en welk een lu
gubere wereld gaat niet schuil achter dat sobere prc
ces-verbaal. opgemaakt door een gevangene over zijn 
mishandeling door de "Kempeï'' (de Japanse Gestapo). 
Maar een fiere, niet te breken geest spreekt uit tal 
van documenten en voorwerpen uit de kampen. Sar
castisch is de dagorder van een vrouwelijke kamp
oudste, die de geïnterneerde dames uitlegt, dat z.lJ 
iedere Jap, ook al staat hij met de rug naar haar 
toe, moeten groeten, de armen naar beneden, de voe
ten bij elkaar. en dan maar netjes buigen. 
We weten, dat ook de gevangenen in Duitse kampen 
vindinfjrijk: waren - men krijgt neiging te zegg,m: 
het haalt echter nlet bij wat onze landgenoten o,·er
zee hebben gepresteerd. Het sterkst frapperen de be
zoeker wel een kun~tgebit, dat gefabriceerd werd uit 
een etenspannetje en een bril , gemaakt uit een oude 
autoruit. 
Bijzonder opvallend is ook, wat nijvere vrouwen
handen bier nog aan waarlijk kunstige stukken hand
werk voor elkaar brachten. 
Voorts ziet men op de tentoonstelling zeer knap en 
kunstzinnig uitgevoerde tekeningen, watervcrfs.:hil- _ 
<leringen en goede gedichten, ver.schillende makers er
van leven helaas niet meer ...... 
De Nederlandse samenleving is in haar geheel in de 
kampen overgeplaatst. haar strijd is daardoor goed
deels een andere geweest, dan die welke wij bier ge
kend hebben. maar men dient er alle respect voor te 
hebben. 

Het verzet 
Een vraag, die na dit alles vanzelf opkomt is: en 
het verzet? 
Van de Indische illegaliteit is op deze tentoonsteJJing 
maar heel weinig te zien. maar dat wil oiet zeggen, 
dat men het mag voorbijgaan. 
De Heer A. S. Docen, secretaris van de "Federatie 
van Ex-Illegale Werkers in Indië, afdeling Holland, 
beeft ons in het kort het een en ander verteld van dt 
drie voornaamste aspecten, die het verzetswerk in 
Indië had. 
Daar was allereerst de belangrijke taak van het mo
reel op peil houden. Chinezen, Ambonnezen, Menado
nezen en anderen hebben hun aandeel gele\'erd in het 
opvangen van radio-berichten en bij de zorg deze in 
bambockokertjes de kampen binnen te smokkelen. 
Daarnaast bestond vooral op Oost-Java een omvang. 
rijke guerilla-activiteit. 20.000 man van alle bevol
kingsaarden hebben hieraan deel genomen. Op West
Java bestond een soortgelijke organisatie, die om
streeks de jaarwisseling 1942-1943 tot een gewapend 
treffen met de Japanners kwam op de hellingen van 
de Sa!ak. Het zijn slechts enkele feiten, die wij hier 
aanstippen. 
Er zijn, worden en zullen boeken over geschreven 
worden, die ons hier nader over kunnen inlichten. 
Zo ook óver dat complex van steunacties, dat in 
Indië op touw is gezet en waardoor in totaal voor 
een drie millioen gulden iJl de kampen is binnenge
smokkeld ...... 
.,Indië onder Japanse bezetting" - wat v.·eet Neder
land er nog weinig van. In hYee delen gesplitst heeft 
ons volle de strijd moeten voeren tegen twee vijanden, 
ieder op zijn eigen wijze. Het belangrijkste is, dat de 
strijd gevoerd is en ook: dat, nu wij langzamerhand 
weer één gemeenschap gaan vormen, wij niet met 
onze ervaringen los van elkaar blijven staan. 

TON ELIAS. 



WEERDE ZICH MET HAND EN TAND 
SLOT (~ _ ____ _ d_oo_r_D_r_._J_._Ha_rt_o_~ _____ J 

Van de Laarschot paraat 
Reeds op 23 October 1939 werd een verduisterings
oefening gehouden. In Mei 1940 werd de verduistering 
afgekondigd. gelukkig voor kort. In December 19·H, 
toen het duikbootgevaar groter werd, bad men weer 
verduistering, tot na de reeds vermelde aanval van 
16 Februari 1942 de verduistering voor goed werd 
Ingevoerd tot aan October 1943: een zware tijd !n 
een tropenland. Typerend was het. dat de voor
schriften in het Nederlands, het Engels, Spaans en 
Papiament werden bekend gemaakt, terwijl in de Chi
nezenwijk het beroemde Keukenstraatje - alles 
nog eeru; in het Chinees aan de muur geschreven 
werd. 
Oefeningen werden gehouden. waarvan de grootste 
in 1943, toen om twee uur ·s nachts alarm geslagen 
werd, branden op straat gesticht waren, barricad,?S 
waren opgeworpen enz. 
Op het raffinaderij-terrein hadden de C .P .I.M. en de 
Lago :i::elf voor schuilplaatsen, hulpposten, brandweer, 
noodhospitalen e.d. gezorgd. 

Curaçao helpt Australië 
Als merkwaardigheid zij vermeld, dat een rapport 
betreffende al deze takken van de Luchtbeschermings
dienst op Aruba en Curaçao naar Suriname en zelfs 
naar Australië ging, waar op deze grondslag een
zelfde dienst werd opgericht. 
Omstreeks November 1943 werden de luchtbescher
mingsdiensten practisch opgeheven, al bleven de 
schullkelders nog tot diep in 1945 staan. 
De kosten werden voor een goed deel gedragen door 
de Curaçaose Vereniging voor Luchtbeschenning. die 
ai lang voor de oorlog, n.l. in April 1939. door Ka
pitein Van de Laarschot werd opgericht. 
De Vereniging gaf een maandblad "Luchtbescher
ming" uit met 850 betalende abonnees. In dit blad, 
dat ruim drie jaren bestond, werd aan de hand van 
artikelen. foto's en tekeningen de nodige voorlich
ting gegeven. Dan gaf de Vereniging drie brochures 
In een oplage van 5.000 exemplaren uit: ,.Politie, 
brandweer en luchtbescherming", enige beschou
wingen over "Huis- en blokbrandweer .. , (van Van de 
Laarschot) en ,,Brandbommen ... respectievelijk in Mei 
1940, Maart 1941 en 
Maart 19-12. Wenken 
werden per vlugschrift 
met oplagen van 
120.000 stuks verspreid, 
22 cursussen werden 
gegeven, een bibliotheek 
werd opgericht, een 
viertal luchtbescher• 

mingstentoonstellingen 
werd gehouden, waar 
telkens van 5000 tot 
6000 personen kwamen. 
Een reizende tentoon
stelling bezocht de 
scholen, door midJel 
van pers en radio werd 
propaganda gemaakt. 
[ntussen onderhield de 
dienst nauw contact 
met Nederland, totdat 
na de val van het moe
derland contact met de 
Oost en na de val daar
van met Engeland en de 

Verenigde Staten 
vruchtdragende gevol
gen had. 

percelen wachters aan te stellen, die er de nacht door
brachten, hetgeen op grote onkosten voor de betrok
kenen kwam, maar gewillig gedragen werd. Later 
kon volstaan worden door op de deur een affîche te 
hangen met de mededeling, waar men de sleutel -
mits bij buren of dicht in de omgeving - kon krij
gen om zich toegang tot buis of winkel te verschaf
fen. 
Deze bewaking ondervond veel critiek en ieder was 
blijde, toen zij op 31 Augustus 1943, dus midden in 
de verduistering. werd opgeheven. Hoe ongegrond 
deze critiek was bleek de schrijver dezes bij een 
recent bezoek aan Duitsland. In Berlijn zijn de woon
huizen in de betere wijken volkomen uitgebrand. ter
wijl daarentegen in de volksbuurten nog wel wat ge• 
red kon worden. Degenen, die het konden betalen, 
woonden tijdens de aanvallen op Berlijn, buiten. Hun 
huizen waren onbewoond en de minste brand had 
gelegenheid tot een vuurzee uit te groeien. omdat er 
niemand was. die er iets aan deed. 
Gelukkig is Curaçao gespaard gebleven van een 
proefondervindelijk bewijs, dat bewaking beter is, 
maar het toont de vooruitziende en organisatorische 
blik van Kapitein Van de Laarschot. dat hij ook hier
op was bedacht. 
Vaak vroeg men zich tijdens de oorlogsjaren op Cu
raçao af, of bepaalde militaire maatregelen zin had
den. 
Speciaal in de latere oorlogsjaren - Curaçao was nu 
eenmaal een der belangrijkste olie-afscheephavens ter 
wereld, schreven wij in "De Zwerver" van 15 Maart 
j.l., - moesten van militaire zijde uitgebreide veilig
heids- en antisabotagemaatregelen toegepast worden, 
die vanzelfsprekend niet altijd even populair waren 
bij een bevolking, die ver verwijderd van het actuele 
oorlogsterrein, moeilijk van de noodzaak dezer maat
regelen te overtuigen was. 
Algehele verduistering, censuur. verbod om schepen 
te bezoeken, toegang tot de haventerreinen, fotogra
feerverbod e.d. waren maatregelen, die men maar 
moeilijk aanvaardde. Niet evenwel om de maatrege• 
!en zelve, maar om de wijze, waarop zij werden op
gelegd. 
Men begreep wel, dat iets noodzakelijk was. maar 
men vroeg zich af, waarom dit dan niet ge• 
zegd werd op een of andere wijze. Het kwam 

De Westiodische een
heid van Suriname en 
Curaçao werd bevor
derd. doordat Curaçao 
hulp bood aan Suriname 

Daar komen de •chullrr• . . , . De Jelle tropenr.on i , geen be/1:mmering \>Oor de •chutter• l>an 
Curaçao om Ie marcheren. Lel op de korte 1chaduwen, die er op wijr.en, dat de r.on hier hoog ,laat. 

met publicaties. Ook Aruba moest door Curaçao ge
holpen worden, want de daar door Kapitein Van de 
Laarschot opgerichte vereniging deed niets en haar 
tijdschrift verscheen slechts driemaal. 
Vermeld zij nog de bewaking der buizen gedurende 
de zware verduisteringsfase. 

Huizenbewaking 
E lk huis moest toegankelijk zijn. ook onbewoonde 
panden, als winkels. Ieder was dus genoopt in zulke 

te veel als oekase en hoewel zich practisch geen 
enkel geval van sabotage der maatregelen heeft 
voorgedaan, bleef men zich afvragen, waarom het 
niet wat rustiger kon geschieden. Er was en bleef te 
weinig contact tussen militaire overheid en bevol
king. Dat was de reden van het misnoegen. 
Wanneer in het belang van de oorlog iets gevraagd 
werd, was men steeds bereid, hetgeen o.m. bleek uit 
het succes van het Prins Bernard Fonds op Curaçao en 
het Wilhelmina Fond~ op Aruba. dat gelden inzamelde 
voor wapenaanmaak. Gezien ook het succes van de 

bloedtransfusie. Gezien het feit, dat niettegenstaande 
de demoraliserende invloed van de schutterij , die Ja
renlang onder de wapenen moest blijven zonder ac.
tief te kunnen optreden, vrijwel geen onaangenaam• 
heden voorkwamen. 
In December 1944 trok Piet Rietkerk met zijn Rode 
Kruisploeg van 13 man naar de Oost. Zij kwamen 
in werkelijke dienst in Juli 1945. toen Balikpapan be· 
vrljd werd. 
Men heeft elders opgemerkt, dat Suriname meer be
langstelling toonde voor Indië. Wellicht is dit te 
wijten aan het feit, dat de bevolking van Suriname het 
Indische volk beter kent, doordat vele mensen uit 
Indië derwaarts trokken. Het gebrek aan een be
hoorlijke voorlichtingsdienst, die de bevolking der 
onderscheidene gebiedsdelen beter met elkander ver• 
trouwd moest maken, deed zich hier pijnlijk gevoelen. 
Ook de plaatselijke voorlichting schoot te kort. niet 
doordat de hiertoe aangewezen Gouvernementspers
dienst tekort schoot, maar omdat van de zijde der 
autoriteiten te weinig inlichtingen werden verstrekt. 
Over het algemeen evenwel was de verhouding tu:.-
sen burgerij en militairen goed. Misschien had van 
de zijde der militairen wat meer bekendheid aan hun 
werk moeten worden gegeven. De goede verstandhou
ding bleek o.a. bij sociale functies of bezoek van 
buitenlandse oorlogsbodems. (Een Cotombiaan~ oor
logsschip bezocht Curaçao. Twee kruisers van Peru 
lagen enige tijd In onze haven). 
Het Curaçaose commando heeft gelukkig niet meer 
dan negen commuoiqu~·s over vijandelijkheden bin. 
oen Curaçaose wateren behoeven te verstrekken. 
Toen de Duitsers eenmaal verslagen waren, werd Cu
raçao wonderlijk snel van allerlei oorlogsmaatregelen 
verlost Op 20 Juni 1945 werd de havenbewaking 
opgeheven. Op 30 Junj d.a.v. verdween de staat van 
beleg Kort nadat de Japanners waren verslagen, 
werd op 18 Augustus 1945. de censuur op post, te
legraaf en telefoon opgeheven. 
In Mei 1945, enkele dagen voor het moederland be
vrijd ~,:erd, kon de Gouverneur in een stuk aan de 
Staten zeggen, dat de afgelopen vijf Jaren de on
misbaarheid der schutterij hadden bewezen. De Gou
verneur achtte het niet mogelijk toen al tot demob11i
satle over te gaan. Toch verliep alles spoediger dan 
men dacht. Eind Juli 1945 kon de Algemeen ~lilitafr 
Commandant aan de pers mededelen, dat van de 
negen lichtingen, verdeeld over zeven jaarklasseo, 
die sedert het begin van de oorlog onder de wapenen 
geroepen waren - tezamen ongeveer 3000 man -
er op korte termijn twee naar buis zouden gaan, te
zamen ongeveer een 850. Tevens werd medegedeeld. 
dat in tegenstelling tot voor de oorlog, toen in Cura
çao geen dienstplicht bestond, deze voor de toekomst 
zou gehandhaafd blijven. 
Zulks was trouwens in de Schutterijlandsverordening 
van 1 ï Juli 19-tO (P.B. 1910. no. 81) reeds voor
zien. Aanvankelijk werden tegen voortgezette dienst
plicht bezwaren geopperd bij de overigens sumîere 
behandeling van deze landsverordening in de Staten. 
De Gouveneur zegde evenwel toe om na intrede van 
normale omstandigheden wijzigingsvoorstellen in te 
dienen. Zo zou de vaststelling van het contingent in 
vredestijd in overleg met de Staten geschieden. 
In elk geval valt van de tiende Mei 19"10 af door het 
gehele apparaat der defensie en ook door de houding 
van de bevolking on:i::er Westindische eilanden slechts 
die ene lijn te bespeuren, welke onder woorden ge
bracht werd door Gouverneur Wouters, toen hij den 
volke kond deed van de oven·al des vijands: .. Het 
hier gevestigd gezag is besloten en in staat op de be
staande voet het bewind te blijven voeren en te blij
ven waken over het rechtsgebied zo te land als ter 
zee:· 
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Schipbreuk met de 
uKarel Doorman" 

Met de stichting KP Utrecht 

op de Loosdrechtse plassen 

Water, wind en zon. 
Is er nog meer nodig om n'importe wat voor een 
dag volkomen te doen slagen? 
De stichting KP _ Utrecht vond het in ieder geval 
ruim voldoende en organiseerde een zeiltocht op 
de Loosdrechtse plassen voor een 25-tal vrouwen 
van gevallen verzetsmannen. 

\Voensdag 18 Juni was de dag. Om ongeveer half 
elf arriveerde het gezelschap, verdeeld over twee 
bussen, aan de plas. Twee boeiers, waarmee ge
zeild zou worden, lagen reeds klaar. 
Het water lag feestelijk te glinsteren in de warme 
gloed van de stralende zon. Onder de zachte dwang 
van een matige bries vormden zich stilaan-voort
bewegende golfjes, die de vele in de haven ge
meerde boten tevreden op en neer deden deinen. 
Tegen de blauwe einder, ver weg op de plas, sta
ken de hel-witte zeilen van reeds varende jachten 
scherp af. Alles scheen mee te willen werken om 
deze dag te doen slagen. Vlug werden de boeiers 
in gereedheid gebracht en daar zwaaide reeds de 
,,Karel Doorman" het haventje uit, ,,op de kiel" 
gevolgd door de "Betsy". De grote, bollende zeilen 
gaven de vaartuigen direct al een flinke gang. Een 
ieder maakte zich het verblijf aan boord zo genoe
geltjk mogelijk. 

Languit liggend op de voorplecht of leunend over 
de reling, genoten ailen met volle teugen. Vrolijk 
schalden de stemmen over het water en op de 
"Betsy" zocht de blijheid een uitweg in altijd weer 
aardig klinkende liedjes van water en bootjes. De 
mannelijke geleiders, enkele oud-KP-ers, bleken de 
zeilkunst volkomen machtig te zijn. ,,Als katten klom
men ze in het want", wat de dames prompt ont
lokte tot een ovatie in de vorm van een "Piet Hein·• 
couplet. Het lag dan ook niet aan hen, toen de 
.,Karel Doorman" op een gegeven moment rustig, 
maar vastbesloten op een ondiepe plek in ruste 
ging. 
Het gezelschap zat in dubbele zin "in de boot". Men 
zat vast en men bleef vast, ondanks de manhaftige 
pogingen van enkele passagiers om de zaak weer 
drijvende te krijgen. Ook ondanks de door de da
mes gegeven en naar leedvermaak zwemende ad
viezen, die letterlijk neerregenden op de hoofden 
van de tot aan hun borst in het water staande 
zwoegers. De een leek het raadzaam om maar weer 
terug te wandelen, een ander, die blijkbaar al erg 
verknocht was geraakt aan de schuit, om maar 
rustig af te wachten tot de een of andere rijke 
nabob met een motorjacht de uitgezonden Save Our 
Souls zou hebben verstaan. 
Inderdaad verscheen na lang wachten een motor
jacht, dat na een half uur de boel weer vlot wist 
te krijgen. Linea recta ging het toen op de jacht
haven "Oké" af, waar gezamenlijk werd geluncht. 
Na de lunch werd besloten enige verkoeling in het 
water te zoeken. Het was niet alles Rie Masten
broek wat er zwom, maar nat werd het grootste 
deel van het gezelschap toch wel. Opgefrist aan
vaardde men daarna de terugvaart. Met een bezoek 
aan "De Moordkeet", bij allen bekend om de heer
lijke yoghurt (met frambozen of rhabarber) die er 
wordt "getapt", besloot men deze zeer prettige, 
zeer geslaagde dag. 

TOON. 

De kinderen naar buiten 
In "De Zwerver" van 17 Mei jl. kwam onder de 
titel "Schipbreuk, tenzij ...... " een artikel voor, waar-
in werd verzocht om families, die genegen waren 
tijdelijk gastvrijheid te verlenen aan kinderen uit 
gezinnen, waarvan de moeder dringend rust be
hoeft, hetzij in een herstellingsoord, hetzij ergens 
anders. Het districtsbureau der Stichting 1940-
1945 te Amsterdam verzoekt ons thans mede te 
delen, dat slechts acht lezers hebben gereflecteerd 
door hun gezin open te stellen. Acht lezers op 
zovele duizenden. We zijn erg bescheiden, maar ge
loven toch wel, dat het er gemakkelijk tachtig kun
nen worden. 

Lees nu even niet verder alvorens _een beslissing 
in dezen te hebben genomen. Denk er even over 
na...... en schrijf een kaartje aan het Districts
bureau der Stichting, Vondelstraat 11, Amsterdam, 
onder opgave van grootte en godsdienst van Uw 
gezin en het beroep van het gezinshoofd. 
Ook zijn er in Amsterdam nog kinderen uit vader
loze gezinnen, wel gezond, maar wier body 
schreeuwt om frisse buitenlucht en stevige kost. 
Wie verschaft hen voor een paar weken een pret
tige vacan tie ? 

./ 

door Joh. van Hulzen en Ad Goede \ 

,,Oom Frits is gepakt!" ........ . 
Een schok gaat door de gelederen, zowel van de LO 
als van de Knokploegen in den lande. Men spreekt er 
van, niet alleen op de Topvergaderingen, maar .ook op 
de interprovinciale, provinciale en districtsbijeenkom
sten. 
Want, al kent niet ieder hem persoonlijk, de n a a m 
,,Frits" kent ieder. 
Het is nauwelijks te geloven: hij nam immers de laatste 
tijd niet meer actief deel aan het LO-werk, omdat zijn 
positie sinds het najaar van 1943 zo kwetsbaar gewor
den was. Er was een afspraak in de Top-leiding ge
maakt, dat degene. die zwaar door de SD gezocht werd, 
zowel terwille van de veiligheid van het werk als om 
eigen veiligheid zijn plaats aan een ander zou afstaan. 
En dit gold in versterkte mate, nu het de figuur van 
Frits betrof. Want, de LO, dat was voor de SD "Orga
nisation-Frits". En welke Frits er ook gepakt mocht 
worden, in geen geval mocht het dié Frits zijn! 
De Zwerver bleef hij, natuurlijk, het was zijn lot, zolang 
de bloedhonden naar een spoor van hem zouden zoeken. 
Toegegeven ook, dat hij niet helemaal als "ambteloos 
burger" leefde. Hier, daar, overal, dook er 'n "vreemde' 
dominee uit de kanselbak op, maar daar stak (betrekke
lijk) géen kwaad in, tenzij er onder zijn gehoor een su
jet was, dat "Frits" kende, herkende en bereid bleek, 
hem te verraden...... Maar zover was het nog niet ge
komen in de kerk. 
En toch - gepakt ! Hoe was het mogelijk? 
Ja, hoe was het gegaan ...... ? Och, eigenlijk doodgewoon, 
een geval als honderden in dat ( voor de moffen kra:1k
zinnige) jaar 1944. Het gebeurde op de eerste kalenJer
dag van de maand Mei, door "de nieuwe orde" tot 
.,dag van de Arbeid" geproclameerd. 
Op het rijwielpad, dat van Ruurloo naar het kasted 
"De Wildenborg" voert, (bekend als woonplaats van de 
dichter Staring) peddelt de illegale predikant, nog met 
zijn gedachten verwijlend bij vrouw en kind, die hij zo
even op het station Ruurloo op de trein heeft gebracht. 
Daar treden hem twee mannen in politie-uniform tege
moet. Mensen, die een niet al te beste naam hebben in 
de kringen, waar "Frits" zijn vrienden heeft...... Stap 

* De 40.000ste inwoner 
van Almelo. 

Op 19 Juni 1947 des morgens om kwart'ever acht 
werd de 40.000ste inwoner van Almelo geboren. 
Het is de eerste dochter van het echtpaar J. Smit
Krabbenbos uit de Bornebroeksestraat no. 52. 
Het verheugt ons juist dit feit te kunnen vermel
den, omdat dit het eerste kind is van de koerier
ster van de Almelose KP, Janny Krabbenbos. 
Het kind is genaamd EVELIEN en woog bij haar 
geboorte 6 pond en een ons. 
Onze. beste wensen voor moeder en kind. Wij ho
pen van harte, dat de kleine voorspoedig mag op
groeien, het voorbeeld van haar moeder mag vol
gen én dat, indien zulks nodig mocht zijn "het va
derland op haar mag rekenen!" 

DE ,:a1LMELOSE KP. 

Noot van de Redactie: Onze redactie heeft deze 
gelegenheid aangegrepen om "Evelien" een ge
schenk te zenden. Een ex:emplaar van "Den Vij
and Wederstaan". Ze zal er voorlopig nog wel 
niet in kunnen lezen, maar straks hopen we, dat 
het haar een wegwijzer ~ moge zijn op haar verder 
levenspad. 

en Achterberg. Stap is nog niet zo heel lang geleden up 
de Veluwe nauwelijks ontkomen aan het dodelijke schot 
uit het wapen van enkele KP-ers. Achterberg zal er 
later minder gelukkig afkomen. Maar dat weet niemand 
nu nog. Voor "Frits" zijn de beide mannen niet anders 
dan politiemensen, die wel _eens lastig zouden kunnen 
worden. En voor hen is de wielrijder niet ,mdcrs dan 
een verdacht uitziend persoon. 
Ze zien eens naar de zwartgeverfde haren van de man 
op het rijwiel, vergelijken zijn foto op het persoonsbe ·ijs 
II1ft het gezicht, dat hen aanziet en ...... twijfelen aan .. . 
de arische afstamming van dê man. Ze hebben vage "er
moedens, dat ze een Jood-KP-er uit Enter, in de veren 
hebben. En zo'n zaak wikkel je niet af op een rijv-iel
pad in de Acherhoekse bossen. Voor alle ~eker eid 
maar even fouilleren en dan mee naar de marechau~_ee-

kazerne. 
Daar kan de zaak wat grondiger worden bezien. Het 
persoonsbewijs wordt aan een onderzoek onderworpen 
en het kan de proef helaas niet doorstaan. De Zwerver 
moet aanzien, hoe, ze het stukscheuren en de vals eid 
aantonen. Jammer. Nico uit Arnhem, die het hem er
schafte, had een beter - en nu zonder aanwiji,bare fou
ten - voor hem klaar liggen. Maar dat korf 1:u g<'en 
uitkomst brengen. 
-Wie met zo'n vals PB op zak loopt zal allicht wel iets 
te verbergen hebben. De arrestant krijgt de revolv op 
de borst en Stap dreigt hem nu de waarheid en nie;:s dan 
de waarheid te zeggen. Nu, dat heeft Frits van de aan
vang af gedaan. Toen het Persoonsbewijs niet langer 
als echt kon worden aangemerkt, heeft hij ruiterli jk er
kend, dat hij Ds. Slomp van Heemse is. Maar die ·aar
heid vindt geen genade in de ogen van Stap. Het duurt 
niet lang of de eenzame wielrijder van straks staat. met 
alleen de scho<>nen en sokken nog aan, naast z'n 
deltje kleren. 
De vangst valt, eerlijk gezegd, niet tegen. 
Wat voor schotschrift komt daar onder de kleren ·:an 
die man, die zich dominee noemt, vandaan? Aha. Een 
brochure: ,,Mogen wij zo verder gaan?" 
Zo verder gaan? Nee, natuurlijk niet. Daar zal Stap ·el 
een stokje voor steken. 
,.Wat moet hij met dat "fijne" vod? Aan de Gere::>r
meerde Kerken. Jawel, verzetsrommel. Vrome ophitserij. 
En het blijft niet bij één exemplaar. Daar komt nog ro 
iets voor de draad. Toe maar jongens. 
Wat ze niet weten is, dat de copy van de eerste ro
chure al bij de drukker is. Henk Veldhuisen (Vosje, zou 
daarvoor zorgen. Maar een tweede drukker, ergens in 
Varsseveld, zal er ook nog een aantal verzorgen. En 
voor hem was de duplicaat-copy. En de copy voor een 
tweede brochure, bedoeld als een vervolg op de terste, 
ligt hier nu op het bureau in de marechaus5ee-kazeroe, 
waar men er wel niet veel voor zal voelen om het een 
drukker in handen te geven. De SD zal er -\\,·el raad mee 
weten. 
Onze Frits weet, dat hij recht in z'n schoenen staat. 
Maar niet alleen daarom is hij erg dankbaar, dat hi; z'r, 

schoem:11 maq aanhouden. Want. . .... in dtt schoenen is 
ook nog een vijftal bonkaarten v~rborge1. voor de ge •al
len, die je zo onderweg wel eens tegen komt. 
De ceîrle,ir ~l-ld epen . En dat Î'- met onwdkom, ·ar,t 
nu is er tenminste even gelegenheid om de nodige maat, 
regelen te nemen. 
Er ligt een strozak. Wat moffelt hij daar nou onder 
weg? ...... Tja, daar gaan ze ...... een, twee, drie, vier. 
vijf. Vijf bonkaarten. Tja, wat zui je er van ze-g enî 
Helemaal brandschoon is hij nou ook weer niet. Die 
bonkaarten bijvoorbeeld mogen niet gevonden worden. 
liever niet, althans niet bij hem. Daar krijg je maar las
tige vragen van. En er kan nog genoeg gevraagd wor, 
den ,......., over dat p.b. en die boekskens, en zo meer. 
Nauwelijks zijn de kaarten weggemoffeld of Stap staat 
al weer in de celdeur om een proces~verbaal tegen de 
.,verdachte" op te maken. 
Er is haast bij de zaak. Zulke lieden moeten nooit te 
lang op een plattelàndspolitiebureau vertoeven. Daa~ kun 
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je maar akelige complicaties van krijgen . .,Vanavond nog 
naar Arnhem':, luidt het bevel. En zo gaat de Zwerver, 
als het klokje· van zeven geslagen heeft, op reis naar 
Gelre's hoofdstad, een reis welke hij de laatste jaren 
zovele malen maakte, maar onder gans andere omstan
dighed@n. 
Doch de handlangers van de vijand mogen snel zijn, 
ook de berichtgeving van de LO mag er zijn. Een be
trouwbaar politieman van het bureau heeft al spoedig 
door, wat er aan de hand is en zendt een boodschap naar 
de organisatie in Lochem en van daar vertrekken on
middellijk een jaar jongens naar Zutphen om te kijken 
of ze daar nog een kans krijgen hun ,,Frits" te bevrij
den. Maar ze zijn er helaas iets te laat. 
Bij het laatste licht van deze "dag van de arbeid" wordt 
hij ingesloten in een Arnhemse cel. Zijn daarmee ook 
voor hem de dagen van arbeid geteld? God heeft het an
ders beschikt. 
De Zwerver slaapt. Of waakt hij -? 

De volgende morgen komt het LO-apparaat in werking. 
Van Lochem gaat het bericht met het ontstellende nieuws 
naar Zutphen en vandaar wordt Arnhem op de hoogte 
gebracht. Als Nico, de provinciale leider van de LO 
voor Gelderland, de tijding krijgt, laat hij er geen gras 
over groeien. Er moet onmiddellijk word·en uitgezocht 
waar Frits zit en dan moet er contact met hem tot stand 
komen en - als het nog mogelijk is - maar dat moet 
- zullen ze hem aan de klauwen van de SD ontrukken. 
Jelt, de KP-leider voor het Oosten des lands resideert 
in Arnhem en naar hem is zijn eerste gang. En Jelt be
grijpt onmiddellijk, dat er voor hem en de zijnen werk 
aan de winkel komt. 
Spanning ·in het bedrijf, hoogconjunctuur zelfs. In actie 
dus. 
Jelt heeft een contactman in de Arnhemse Koepel, dat 
beruchte gevangenishol der Nazi's. Die contactman, Joop, 
is een kerel, die zijn gewicht in goud waard is, en méér 
dan goud. Voor de KP wel te verstaan. De man is name
lijk onderwijzer bij het Arnhemse "gevangeniswezen"; 
heeft deswege ambtshalve toegang tot alle cellen; kan 
de interne situatie dromen ... kan ze ook uittekenen - en 
doet dat straks ook 
Doch nu willen Jelt en Nico allereerst van hem weten 
of Ds. Slomp al in de Koe-
pel is aangekomen. In span-
ning wachten ze tot Joop 
om half zeven in de avond 
van zijn werk in de Koepel 
terugkeert. Hij moet hen 
teleurstellen. In het "gasten
boek" staat de naam van 
Ds. Slomp niet opgetekend. 
Maar er blijft natuurlijk 
~en mogelijkheid, dat hij 
voorlopig in het gebouw 
van de SD zelf is ingeslo
ten. 
Jelt en Nico verkeren in de 
hoogste spanning. Als het 
bericht van het transport 
naar Arnhem maar juist• is! 
Als de schavuiten er maar 
niet achtergekomen zijn, wat 
voor slag z~ in hun stom
heid geslagen hebben! 
Als...... als ze hem maar 
niet ergens anders heen
brengen. Allerlei onderstel
lingen en gissingen cirke
len door hun kop. 0, dat 
wachten, wachten ..... . 

de nacht, waarin de slaap van h'un ogen wijkt...... de 
nacht, waarin de Zwerver rustig slaapt in zijn cel. 
Maar de nieuwe dag brengt raad. De "meester" is weer 
normaal en stipt naar zijn Koepel-discipelen gestapt en 
deze Woensdagmorgen blijkt, dat cel 53 er een nieuwe 
bewoner heeft bijgekregen ...... Ds. Slomp. 
Tussen de middag breekt Joop er even uit en ontmoet op 
het Willemsplein Jelt en Nico, die hem de woorden we) 
uit de mond kunnen trekken . 
.. Hij is er. Cel 53." 
Dit -bericht van Joop is hun een pak van het hart, al 
gunnen ze hun broeder in geloof-en-strijd een gezonder 
koepel als onderdak, ze hebben hem voorlopig wat dich
ter bij zich en (dat zegt heel veel). ze hebben contact en 
kunnen nu wat voor hem doen. Joop allereerst en aller
meest. 
Reeds dezelfde middag is Joop op zijn ronde bij cel 53 en 
dan neemt hij de "nieuweling" even apart op de gan\l om 
hem enkele vragen te stellen, waar zijn celgenoot geen 
weet van hoeft te hebben. 
.,Bent u dominee Slomp? Kent u Nico? Kent U Jelt ...... ?" 
Deze - hoewel, begrijpelijkerwijs zeer vei.rast, voelt, dat 
het contact safe is. Nu reeds contact met zijn getrouwen. 
Met Jelt zelfs. Die kerels toch. 
"Niet over spreken met de celgenoot", waarschuwt Joop 
nog. ,,'t Is best mogelijk, dat hij goed is . Maar je kunt 
niet voorzichtig genoeg zijn." 
En het blijft niet bij woorden, want dezelfde middag ma
ken in cel 53 een pakje boter en wat hardgekookt~ eieren 
het droge gevangenisbrood tot een lekkernij. 
Zo verstrijkt een week. Een week van veel besprekingen 
en het inwinnen van inlichtingen. Een week, waarin de 
tekenpen te hulp geroepen wordt om dingen vast te leg
gen, welke van belang kunnen zijn als het straks ernst 
gaat worden met de bevrijdingspogingen voor de Zwer
ver. Een week, waarin Joop telkens iets bedenkt om een 
apartje met Frits te hebben. Ze spreken over de brochure 
van Frits, welke op de pers is. Zou het niet verstandiger 
zijn, deze nog niet in omloop te brengen? Ja, laat ze het 
nog maar even vasthouden, zegt Frits. 
Jammer, dat Frits niet aan Joop vertelt van de vijf bon~ 
kaarten, die in Ruurlo op het bureau van de marechaussee 
onder de strozaak in de cel rusten. Allicht was het nog 
gelukt ze daar tijdig weg te halen. 
Nu worden ze er óók wel weggehaald, maar door Stap, 
die er een gerede aanleiding in vindt om die "dominee" 
nog eens nader aan de tand te voelen. Op Maandag 8 
Mei houdt hij zitting in één van de receptiecellen van de 
Koepel en Frits mag daar iets meer over die bonkaarten 
komen vertellen. 
"Bonkaarten? Onder de stroozak in de Ruurlose cel? Weet 
ik niets van. Stap weet toch ook wel, dat hij er -maar een 
ogenblikje in vertoefd heeft." 
En Stap, de man, die alleen dingen gelooft, welke hem 
niet verteld worden, raakt in twijfel. Het wordt een moei
lijk uurtje. niet voor de Zwerver, maar voor Stap. Want 
dat mannetje met die geverfde haren, waarvan de oor" 
spronkelijke kleur zichtbaar gaat worden en met die on
arische neus, die notabene beweert een dominee te zijn, 
dat mannetje wacht geen verhoor af, maar zegt dingen, 
die Stap benauwen, hem de rillingen door het lijf doen 
varen, en zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd brengen. 
Doch hij vermant zich. Zal hij zich de les laten lezen 
door dat ventje? Hij hervindt zich zelf in een vloed van 
scheldwoorden aan het adres van die aartsleugenaar. Want 
een leugenaar is het. al zal ie, wat die bonkaarten betreft, 

. . . . . . En de nacht komt. de 
nacht, waarin ze hun her
sens pijnigen met de vraag 
hoe ze achter zijn verblijf
plaats moeten komen ...••• ••· ••... Daar treden hem twee mannen in politie-uniform tegemoet.• 

l 

DE PANNEKOEK 
EN DE KNIKKER 

* 
Klaas Dijkstra komt ons, naar "Trouw" meedeelt, 
in de "Aalsmeerder Courant" vertellen, dat de 
aarde geen bol is maar een platte schijf, dobberend 
in het water . 
En waarom ook niet? We laten ons zoveel wijs
maken. Waarom zouden ze ons ook niet wijsge
maakt hebben, dat de aarde een knikker is? In de 
oudheid was ze toch ook een pannekoek? 
Welaan, ze zij weer een pannekoek l?n dat heeft 
nog voordelen ook. 
Maar we moeten de andere kant zien te bereiken 
en Klaas beweert, dat zulks ni~t eenvo•1dig is, 
omdat op de rand enorme ijsmassa's zijn. IJsbre
kers vóór, dus! Alle ijscomannen van de wereld 
naar de rand toe! 
Als we de rand bereikt hebben, houden we nog 
één UNO-vergadering. Dat zal een zeer eenvou
dige ceremonie zijn. Kruis of munt; ~ wie verliest 
gaat met have en goed naar de andere kant. Dan 
zal er eindelijk vrede zijn. 
De rand is natuurlijk een moeilijkheid, maar ik 
stel voor, dat daarop een wielerbaan gemaakt wor t 
en dat er alleen wielrenners op de baan mo~en ko
men om "de ronde van de wereld"' te rijden. Rt>n
ners zijn het vreedzaamste slag van de wereld. A 
ze verliezen, beginnen ze altijd te huilen en als .:e 
winnen zeggen ze door de microfoon: .,Ik en de 
"Pijn" zijn onbetwist het sterkste koppel om de 
wereld", en er is dan geen verliezer, die ze aan
valt. Bovendien zullen ze wel erg moe zijn na de 
ronde. 
Moeilijker wordt 't. als er een uitvinding gedaan 
wordt. waardoor we om een hoekje kunnen schie
ten en daar weet ik eerlijk gezegd, geen raad op. 
Natuurlijk is het ook mogelijk, dat ze aan deze of 
aan de andere kant- gaan grave-n om toch bij elkaar 
te komen. Maar dat kan niet zo erg worden, waut 
niemand kan er bezwaar tegen hebben, als de 
liefhebbers van tijd tot tijd in het gat een robbertje 
gaan vechten. Daar hebben we op de pannekoek 
geen last van. 

0. N. ZIN. 
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dan ·wel gelijk hebben. Vooruit met hem, weer in de cel. 
De SD zal het verder wel met hem klaren. 
Ook dat verhoor bij de SD komt. Maar het komt helaas te 
onverwacht. Joop weet er niet van en bijgevolg horen 
ook Jelt en Nico het eerst als het achter de rug is. Het 
was een kans geweest. Want te voet is Frits met zijn 
bewakers de halve kilometer, welke de Koepel van het 
SD-gebouw scheidde, gegaan. Op de heenweg had het 
moeten gebeuren, want op de terugreis blijkt een auto 
beschikbaar om de "verdachte"' weer veilig aan de Koe" 
pel af te leveren. 
Jammer, jamer. Als ze dat toch geweten hadden. Het had 
de zaak aanmerkelijk vereenvoudigd. 
De dagen in de cel kruipen om. Het wordt tijd aan iets 
te denken, dat ingespannen aandacht vraagt. En dan gaan 
Frits' verlangens uit naar een Hebreeuwse grammatica. 
Als hij toch voor een Israëliet versleten wordt. Of het 
niet teveel gevraagd is? Tja, de gevangenisbibliotheek be
vat zulke werken niet. Stel je voor. Maar Joop weet er 
wel raad op, klopt bij een Katholiek geestelijke aan en 
leent daar de heropvoedingslectuur voor cel 53. 
Joop heeft ontdekt, dat op dezelfde verdieping, in cel 72, 
nog een andere LO~man zit, Henk uit Twente. Hij is, 
evenals Frits, één der oud-gedienden in de LO, een man, 
die de Beurstijd heeft meegemaakt en enkele weken eer.
der dan Frits de Koep-el als verblijfplaats kreeg toegewe
zen. Het zal, noch voor de organisatie, noch voor de be
trokkenen bevorderlijk zijn, wanneer er verband tussen 
deze zaken gelegd wordt. Als de heren van de SD tot de 
ontdekking komen, dat ze de "Frits" van de organisatie, 
waarop ze al zo lang geloerd hebben, in handen hebben, 
maken zij een pracht-kans op promotie, maar dan is het 
met hun slachtoffér ook onherroepelijk gedaan . 
Deze harde kans réaliseren de mannen van LO en KP zich 
terdege en dierelfde avond staat het voor he~ vast: hij 
moet er uit! 

(Wordt vervolgd). 



Het gaat rustig verder met het gratiebeleid 
van de Minister van Justitie: de een na de 
ander ziet zijn doodvonnis in vrijheidsstraf 
veranderen. De Kamer mag er tegen ingaan 
- dan beroept de Minister zich op zijn 
geweten en onttrekt hij zich aan zijn ver
antwoordelijkheid jegens het parlement -; 
de publieke opinie kan er tegen in opstand 
komen; de procureurs-fiscaal kunnen zich 
belachelijk voelen; de voormalige illegaliteit 
- kan er verzamelen tegen blazen - de Mi
nister trekt er zich geen grein van aan en 
gaat zijns weegs. 
Telkens vermelden de bladen nieuwe daden 
van zijn onuitputtelijke barmhartigheid. 
Gisteren waren het er zeven op één dag; 
Bakkers. Luyendijk. Besteman, Kromhout, 
Van Lieshout, Van der Sluis en Franken, 
allemaal ter dood veroordeeld, allemaal 
gratie verleend; allemaal Nederlanders, 
voor wie in het bevrijde vaderland geen 
plaats meer zou zijn! 
Wij nemen er een uit. wiens geval ons om 
persoonlijke redenen goed bekend is; het 
geval Luyendijk. 
Nog onlangs kwam zijn naam in "Het 
Parool" voor, toen wij de Tsjechoslowaakse 
hoogleraar Fischer, rector van de universi
teit van Olomuc. interviewden. 
Want hij was de enige. die aan het laag
hartig verraad van Luyendijk ontkwam. 
Aan dit interview zijn de volgende gegevens 
ontleend: 

Naar Engeland! 
In het einde van 1941 vatten een paar 
resenre-marine-officieren plan op, om naar 
Engeland over te· steken om zich bij het 
vechtende Nederland te voegen. 
Het groepje stond onder leiding van de 
luitenant-ter-zee le klasse reserve J. F. 
Goedhart. 
Zijn vrienden hadden volstrekt vertrouwen 
in hem; van 10-15 Mei was bij comman
dant geweest van het IJselmeer-eskader van 
vijf schepen. 
Twee werden er in de grond geboord; twee 
tot zinken gebracht door de eigen beman
ning en Hr. Ms. torpedojager 111 werd 
op last van de commandant in brand ge
stoken en als een fakkel recht boven op 
de strekdam van Enkhuizen gezet. een paar 
uur na de ontvangst van het capitulatie
bevel. 
Luitenant-ter-zee Goedhart en enkele van 
zijn mannen zwommen aan land en gaven 
zich vervolgens in Den Helder over. 
Eind 1941: hoe komt men naflr Engeland? 
De officieren hebben een sloep in Zuid
Holland en zullen het ding verdedigbaar en 
zeewaardig maken. 
Want zij moeten tussen een paar Duitse 
wachtschepen door, bemand met overigens 
vergrijsde moffen en een mitrailleur kan 
dan goede diensten bewijzen. 
Maar Zuid-Holland is "Sperrgebiet": wie 
geen ausweis beeft mag er niet in en aan 
de grens staat een controlepost van de 
Wehrmacht. 

Hij wil helpen ..... 
Het groepje vindt een uitweg. Op Waal
haven werkt - voor de Wehrmacht - de 
chauffeur Luyendijk. 0, bij is "goed"! Hij 
is bereid om te helpen en telkens rijdt hij 
de drie officieren door de controle op de 
brug bij Spijkenisse naar Simonsdorp. waar 
de boot ligt te wachten; het werk vordert 
gestadig. 
Er moet een nieuwe motor in gebouwd 
worden; Luyendijk levert benzine ( ondeug
delijke) [ 
De officieren, die geen nodeloos risico ne
men, laten een monster onderzoeken en dan 
blijkt het. 

( Als de doden konden interpelleren ..... 

Luyendijk verklaart zich onschuldig, haast 
zich betere te bezorgen. Weer volgen de 
ritten naar Simonsdorp elkaar op. De win
ter is bar en het vertrek moet worden uit
gesteld. 
Luitenant Goedhart is in contact geko
men met lieden. die hem militaire gegevens 
over Schiphol en andere waardevolle zaken 
kunnen meegeven. Best. hij zal ze meene
men. 
Hij en de zijnen weten niet, dat Luyendijk, 
als het donker is, naar Kriminal-Sekretär 
Karl Scholl sluipt en hem precies op de 
hoogte houdt van de voortgang van het 
werk. Luyendijk speelt zijn dubbele rol 
goed. 
Dan komt 21 Maart 1942: de dag. Luitenant 
Goedhart doet zijn marine-distinctieven in 
een doosje, trekt zijn duffel aan, stopt alle 
papieren in een met lood verzwaarde en• 
veloppe en gaat. De groep is tot over de 
tien aangegroeid. 
Zij gaan in twee auto's over de brug van 
Spijkenisse; de Duitse controleur laat ze op 
de Ausweise passeren. 
In zijn zak heeft hij de autonummers, door 
Luyendijk verstrekt. Als je naar twee kan
ten werkt is er dubbel geld te verdienen. 
Elk der Eng'landvaarders moet Luyendijk 
duizend gulden betalen; de moffen geven 
Luyendijk drieduizend gulden voor zijn 
voorbeeldig verraad en met de benzine
knoeierij "verdient" hij en passant er nog 
duizend bij. 
Toen de hele groep op de boerderij van De_ 
Graaf bijeen was, klaar om te vertrekken, 
omsingelde een bataljon moffen het huis. 
Professor Fischer dook in een haverkist en 
hij was de enige. die ontkwam. 
Na een lachwekkend "proces werden 
Goedhart, Baum. Zeilemeyer, Meyers, 
Meyers en Rechter doodgeschoten. 
De Graaf en Bravebroer kregen levenslang, 
maar hebben het gelukkig overleefd. 

Cynisch verrader. 

Luyendijk stond 22 Maart terecht: .,de 
schoft", zoals Prof. Fischer hem in zijn 
interview noemde. Hij was volkomen on
bewogen, cynisch, zonder vleugje emotie, 
zegt de Paroolverslaggever. die het proces 
bijwoonde. 
Acht man heeft hij, gans alleen, welbewust, 
de dood ingejaagd, het doet hem niets. Een 
paar moffen leggen getuigenis af: ja Luyen
dijk heeft hun alles voortdurend verteld. Hij 
was het ...... 
Luyendijk ontkende bot, onverschillig; de 
bewijzen zijn evenwel overmachtig. Dood
straf is de eis. Doodstraf zegt het hof. 
Doodstraf zegt in beroep de bijzondere raad 
van cassatie. 
Neen. gratie, zegt onze barmhartige Mi
nister van Justitie; Luyendijk zal leven[ 
De staat zal hem onderhouden. De dag zal 
komen, dat hij wegens "goed gedrag" op 
vrije voeten komt, bij, de achtvoudige moor
denaar-om-geld. 
En "ergens in Nederland" liggen de lijken 
van zes landgenoten, die op 21 Maart 1942 
hun weg naar strijdend Nederland gingen 
banen en die het bekochten met de kogel. 
Ergens in Duitsland liggen de lijken van 
twee landgenoten, die deze zes braaf hiel
pen aan een boot en gastvrij onderdak. 

De wereld draait lustig verder. 
Doden kunnen niet spreken, 
Doden kunnen geen vragen stelJen. 
Doden kunnen geen interpellatie houden. 
Maar als zij het konden ..... . 

H. SCHOUTEN. 

MYTHEVORMING 
"De Prinsestad" heeft bezwaar tegen de 
wijze, waarop o.a. .,De Zwerver" de nage
dachtenis van Colijn behandelt. Zij spreekt 
van mythevorming, van het posthuum verle
nen van een lauwerkrans en van een poging 
om Colijn tot de vader van het verzet te pro
moveren. 
Waar het blad op deze zaak zeer correct in
gaat, zijn we geneigd er even op te antwoor
den. Op dit punt mogen geen misverstanden 
bestaan. Eerst een detail. .,De Prinsestad" 
verwijt Colijn, dat hlj de dreiging uit het 
Oosten niet doorzag. Dat is dunkt mij on
juist. Hij zag dat gevaar in ieder geval beter 
dan de meeste staatslieden in ons land en 
niemand heeft als hij, in verband daarmee, 
gepleit voor bewapening. Zijn advies: .,Ga 
rustig slapen, de regering waakt", betekende, 
dat er een regering was, die waakte, en be
tekende niet, dat we maar verdovende mid
delen moesten innemen, maar, dat paniek en 
angst slechte leidslieden zijn. 
Thans het belangrijkste punt. 
Rondom de bevrijding zijn tegenover Colijn 
twee fouten gemaakt. 
Enkele van Colijn's politieke tegenstanders 
hebben toen zijn nagedachtenis zeer lichtvaar
dig en lasterlijk besmeurd. Dat was unfair. 
Het gevolg is een onjuiste mythevorming, die 
men thans nog herhaaldelijk aantreft. (Lees 
onze rubriek: ,.Ik zwerf de wereld rond"). 
Colijn's medestanders maakten echter ook een 
fout. Zij zwegen en dat was dom. Want er 
viel niets te verzwijgen. 
En zelfs als Colijn fout geweest was, zou 
zwijgen onjuist, onchristelijk geweest zijn. 
Nu Colijn, ook volgens "De Prinsestad", een 
moedig man was tegenover de bezetter en 
daarnaast tweemaal faalde op het punt van 
inzicht in de situatie, (het artikel over "de 
vlucht" van de regering en de brochure). nu 
was er alle reden om beide aspecten open.lijk 
te behandelen. 
(Laat ik intussen mogen opmerken, dat het 
,.De Zwerver" op deze punten niet a.an open
hartigheid ontbroken heeft.) 
Als misvattingen voor een man van het for
maat van Colijn, in die tijd ernstig waren, 
dan geldt ook, dat de openhartigheid, waar
mee hlj de Duitsers bestreed en de initiatie
ven, die hij voor illegale organisatie nam, hem 
tot één der eersten in het verzet stempelden. 
Ik ben niet bang voor de balans. 
Toen Colijn verontwaardigd schreef over de 
.,vlucht" der regering, dacht hij o.a. aan en
kele ministers, die hij beter kende dan wij, 
en wier geste hij niet voor reltening van hun 
wijs beleid bracht. Niettemin, de uitkomst 
stelde Colijn in het ongelijk ...... maar op het 
randje, want de weg via Lissabon en Berlijn 
naar Nederland kon slechts door een moedige 
Koningin en enkele dappere ministers uitge
wist worden. 
Colijn schreef een brochure. Dat was een 
tactische en een strategische fout. Tactisch, 
omdat het tijdstip onjuist was en strategisch, 
omdat het vertolkte inzicht onjuist was. 
Niettemin werd de brochure prompt door de 
Duitsers verboden. 
Het eerste dagblad, dat tijdelijk verboden 
wt>rd, de Standaard, had dat te danken aan 
een artikel van Colijn. 
Colijn sprak voor volle zalen, en daar was 
geen woord "Frans" bij. Toen dit verboden 
werd organiseerde hij met zijn politieke vrien
den de "theeuurtjes" als illegale spreektrech
ter. Uit die bijeenkomsten zijn vele verzets
mensen geboren. 
Ik laat het bij deze opsomming. Colijn zou 
er zelf bezwaar tegen hebben. Ik schrijf dit 
ook niet voor de "modderspUiters", want die 
kenden deze feiten en wilden uit hun rel 
slechts politieke munt slaan. 
Maar ik wilde "De Prinsestad" een weerwoord 
toch niet onthouden. 
.,De Prinsestad" trekt in feite de conclusie, 
dat Colijn een moedig man was, die op be
paalde punten de dingen niet juist zag. Wij 
zijn dit met het blad eens. 
Maar trek dan, gezien de concrete feiten, de 
juiste consequenties en onthoud Colijn niet 
de eer van te zijn geweest, een voorman van 
het verzet, een man van groot formaat, wiens 
houding Nederland siert. 

H. v. R. 



- - - -------- - - - -----

Paul Herman Cohen de Boer 
(de Wit; van Vliet; Oaudeux) 

geb. 18 October 1917, overleden te Buchenwald 
9 Maart 1945. 

V ~n .het ogenblik af, dat ~e Duit~ers het land 
mvielen, was Paul actief. HiJ bleek een 
vechter eerste klas te :zijn. Als vaandrig bij 

de motordienst, welke tijdens de oorlogsdagen 1940 
in de buurt v::in DPlft moe~t optreden. bleek dit 
reeds. 
Toen de Jodenvervolging begon, ~·enste Paul :zich 
daar niet bij neer te leggen en hij trachtte ver
schillende keren naar Engeland te vluchten. Bij de 
laatste keer was, naar ik meen. hij de enige deel
nemer, die ontsnapte. Alle andere Engelandvaar• 
ders werden op de kant nog gearresteerd, waarbij 
de Heer P. :zich van het leven benam. Paul sprong 
bij het eerste teken van verraad te water, en wist 
:zich verstopt te houden tussen de kant en een 
scMp. 
Daar hij veel ondergedoken Joodse familie en ken
nissen had, is hij begonnen, reeds in het begin van 
1942 deze mensen van dP nodigr f'"'f'lPren Pn le
vensmiddelenkaarten te voorzien. 
AIJengs breidden :zijn connecties :zich uit en was 
hij in contact met zeer veel organisaties in den 
lande. Hij prefereerde het individuele werk en 
daarom duurde het tot ongeveer Mei 1944, voor
dat hij :zich min of meer noodgedwongen aansloot 
bij de LO. Desniettegenstaande bleef hij toch in 
de eerste tijd al zijn eigen onderduikers voorzien 
met groot risico voor eigen veiligheid. Hij is dan 
ook tot twee maal toe in de trein aangehouden en 
eenmaal zelfs verhoord in de Euterpestraat. Am
sterdam. 
Naast dit burgerlijke verzetswerk, waarbij hij con
tacten had met alle mogelijke organisaties interes
seerde hem het gewapende verzet al gauw en dus 
zocht hij contact met Bertus (Delft). Direct daar
op nam hij deel aan de overval op het politiebu
reau te Delft, waarbij hij voor het transport :zou 
zorgdragen. Helaas werd de auto door de politie 
ingepikt voor het station, nog vóórdat de overval 
plaats vond. Tengevolge hiervan is toen nog een 
zekere De Haan voor de rest van de oorlog naar 
een concentratiekamp gestuurd, omdat zijn naam 
op de accu van de auto .stond. 
Paul nam deel aan de overval op het kledingma
gazijn in de Laan van Meerdervoort te Den Haag, 
welke aanval mislukte. 
Hij werkte samen met een ploeg jongens uit Den 
Haag, die hardnekkig pogingen gedaan hebben 
Slachter op te ruimen, helaas zonder positief re
sultaat. 
Een keer werd Paul de weg afgesloten in een 
doodlopend laantje door 5 WA-mannen, die allen 
hun jachtgeweren op hem gericht hielden. In een 
bocht :zag hij kans zijn F.N. te trekken, zich om 
te draaien en zich een weg te schieten door de 
vijf dappere T an Hagels. Dit geschiedde te Leid
schendam. 
Hij was de organisator van de liquidatie van de 
Heerbanleider der NSB te Rijswijk: M. H. Elfe
rink. Zaterdag 22 Juli 19H zou onder zijn koel
bloedige en nuchtere leldlng dit feit plaats grijpen. 
Helaas werd Vrijdag 21 Juli 1944 een van de jon~ 
gens, n.l. Chris de Boer bij het schaduwen gear
resteerd en liep het plan mis. 
Toen Paul de volgende dag naar Den Haag gmg 
om te zien, of hij iets voor de gearresteerde kon 
doen, werd hij zelf herkend door een sergeant uit 
de motordienst, een zekere Spaans. die hem direct 
als Jood arresteerde. 
Hij was een nobel mens, een harde werker en een 
dappere strijder. 
Wlj mogen hem niet vergeten. 

J. v. 

IN MEMORIAM 

F eike Reitsma 
geboren 28 }uni 1907 te Sexbierum (Fr.). 
Gearresteerd te Den Haag, 5 Maart 1945. 
Gefusilleerd te Rotterdam, 12 Maart 1945. 

F eike, zoals hij steeds door zijn vrienden 
en medewerkers werd genoemd, was de 
laatste jaren van zijn leven, als recher-

cheur werkzaam aan de afdeling "Vermissing 
Distributiebescheiden" van de Economische 
Dienst der Haagse Politie. 
Zij, die het karakter van Feike kenden, wisten 
dan ook, dat hij zich spoedig zou verzetten te
gen de door de bezetter genoemde maatregelen. 
Zijn Christelijke levensbeschouwing, zijn grote 
vaderlandsliefde en sociale gevoelens. waren 
dan ook oorzaak, dat hij zich geheel gaf aan 
het actieve verzet. 
Door zijn werkzaamheden aan genoemde afde
ling stond hij dagelijks in contact met de di
verse distributie-bureaux en met de afdeling 
.,Bevolking" te 's-Gravenhage, waar hij spoe
dig contact opnam met de daar werkzame amb
tenaren, die tevens werkzaam waren in LO-ver-
band. · 
In 1943 was de aandacht van de Haagse Do
cumentatiedienst reeds op hem gevestigd en 
werden :zijn gangen gedurende enkele weken 
nagegaan. Doch bijtijds gewaarschuwd door een 
brigadier van het Hoofdbureau van Politie, was 
Fcike op zijn qui vive en de Documentatiedienst 
kreeg geen kans. 
Feike verzorgde tal van onderduikers. voorzag 
hen van de nodige bescheiden en financiëo en 
vervoerde hen, onder de meest moeilijke om
standigheden naar voor hen veiliger schuil
adressen, terwijl in zijn bescheiden woning oog 
een plaatsje voor één hunner was. 
Doch niet alleen de verzorging van onderdui
kers, ook de spionnage bad zijn bijzondere aan
dacht, terwijl verscheidene inlichtingen. ten be
hoeve van de illegaliteit, door hem werden ver
strekt. Kortom. op Fcike was te allen tijde te 
rekenen. 
Nooit :zal ik de dag van 5 Maart 1945 vergeten, 
toen Feike mijn huis verliet, om enkele beschei
den voor mij te halen, die ik dadelijk nodig harl. 
Ik hoorde nog zijn laatste woorden, toen hij 
zei: .,Over een goed half uurtje ben ik terug", 
toen niet vermoedende dat dit de laatste woor
den zouden zijn. die ik van hem zou verne
men. 
Juist dit half uurtje werd hem noodlottig, hij 
werd In perceel Javastraat 44 alhier gearres
teerd door leden der landwacht en met meer
dere arrestanten overgebracht naar de land
wachtkazeme aan de Frederikstraat. Kort daar
na werd hij overgeleverd aan de SD en inge
sloten in het Oranje Hotel te Scheveningen en 
op 12 Maart daaropvolgend, in verband met 
de repressailles voor Rauter, te Rotterdam ge
fusilleerd. 
Voor zijn weduwe, die met hun zes jonge kin
deren moest achterblijven, moet het een grote 
troost zijn te weten, dat Feike thans juicht voor 
Gods troon. 
Feike, jij die door je zelf op de achtergrond· te 
stellen, juist blijk gaf, dat je Vaderland en je 
landgenoten op je konden rekenen In tijden van 
gevaar, jij zult bij je vrienden steeds in herinne
ring blijven, mede door je vastberaden en sym
pathiek karakter. 

GEERT . 

Hessel van der Z ee 

(Zuster Jo). 

W einige illegale werkers zullen zich, zoals 
het Hessel van der Zee gelukt is, zo lange 
tijd als vrouw verkleed aan het werk heb

ben kunnen wijden. Daardoor ook heeft hij als 
"zuster Jo" een bekendheid verkregen, welke ver 
uitging boven die der plaatselijke iJlegalite1t. 

Hessel van der Zee werd 2 Maart 1918 te Gro
ningen geboren. Hij was lid der Ned. Herv. Kerk. 
Hij was werkzaam als Rijksklerk bij ht.!t Pè!rket 
van de Officier van Justitie te Groningen. 

Bij het uitbreken van de oorlog, in Mei 1940, was 
hij in militaire dienst. Daarom moest hij zich ook 
in Juni 1943 melden als krijgsgevangeuc. Het zich 
niet melden bracht voor hem als ambte1:aar tevens 
de consequentie mede om onder te duiken. Al spoe
dig kwam hij in aanraking met men~en. die onder~ 
gronds werkten en in September 1943 stelde hij 
zich dan ook geheel voor het iJlegale werk be
schikbaar. 
Van de aanvang af deed hij het werk in verpleeg
steruniform, zodat zelfs vele vao zij 1 naa:;tc me
dewerkers niet op de hoogte waren van het 
feit, dat "zuster Jo Duiker" een...... man was. 

Niet alleen voor onderduikers, doch ook voor zie
ken, die niet aan extra-voeding konden komen, 
was ,.Zuster Jo" de reddende engel. Het huis van 
zijn oom aan het Martini Kerkhof tr Groningen, 
waar hij zijn intrek mocht nemen, wetd al spoedig 
een centrum voor het werk. Aanvankelijk werkte 
Hessel voor de groepen van Siet co Wim, doch 
toen beiden in Januari 1944 moesten onderduiken, 
werden beide groepen onder zijn lcidinçi verenigd 
in de K-groep. Dit geschiedde op 21 Januari 19H. 

Het transport van bonkaarten van en naar Gro
ningen geschiedde meestal door .,zu~ter Jo", ter~ 
wijl men uiteraard ook gaarne ge!>ru1k maakte van 
,.haar" diensten in gevallen, wa.ar event1es onop
vaJJend p00lshoogte moest genonte,1 worden. 

In de zomer van 1944 kwam Hes.,el i,1 contact met 
een student, die zich Van der Woude noemde. 
Deze beweerde gegevens over de !,unkcrbouw In 
Delfzijl in handen te hebben, waarop Hessel hem 
de weg wees naar Oom Cor. E~n volgende be
spreking :zou bij de famlie Stee:1 plaatS vinden, 
doch op weg daarheen bemerkten Hessd en zijn 
metgezel, dat :ze gevolgd wer<leu uoor twee SD· 
ers. Het gelukte Ht?ssel aanvankelijk te ontkomen, 
doch zijn metgezel werd op de Kapteinsbrug ge
grepen. Het echtpaar Steen en hun dochter. als
mede Frits Eysink, werden ten huize van de fami
lie Steen gearresteerd. Ook de verloofde van Hes
sel, liep hier in de val. Des nachts heeft men 
Hessel in het huis van zijn oom gegrep?n. Vrij'\\d 
de gehele K-groep viel in handen van de SD. 

Daartoe behoorden o.a. de politiemannen Steen 
(reeds genoemd), Gort en Schlaman, Jo v.d. Poel 
en Huib Verheul. 

Dit alles geschiedde op de 2e Juni. In het Huis van 
Bewaring is Hessel no(] in hPt huwelijk getreden, 
doch op 4 Augustus werd de gehele groep naar 
Amersfoort en op 16 Augustus naar Vught over• 
gebracht. Op 22 Augustus werd Hessel daar, sa• 
men met Gort, Schlaman, Frits Eysink, Jo v. d. 
Poel en Huib Verheul gefusilleerd. Enkele andere 
leden van de groep zijn later in Duitsland omge
komen. Alleen de vrouw van Hessel is na de be~ 
vrijding teruggekeerd. 

En zoals eens Hessel :zich gaf aan de zorg voor 
hen, die verdrukt en vervolgd werden, zo heeft 
zijn vrouw in zijn geest de arbeid voor de nagela
ten betrekkingen van onze werkers aangevat. 



• 
Wat moe-st tc.n Jonge dtmocratie btginnen in etn we.reld woar 
Hit Mus,ulrol, eeo Stalin, tto Calozor, ,en Colijn tn wtldra 
een Hitle-r geduld. zo niet naar dr ogeo werdtP gezien? 

( Dr. G. J Geers in "Je Maintiendrai"). 

Men zou ook kunnen zeggen: 
Wat moet een periodieke pers beginnen in een land, 
waar "Volk en Vaderland", .. Storm", .. De Mist
hoorn" en weldra...... ,.Je Maintiendrai" geduld, zo 
niet naar de ogen werden gezien. 

"Want als de lour, bladen uit de bezelhngstijd afgehandeld 
zulleo zijn. zullen we prompt aan de foute bladen van het 
he-den mode..n beginnen. Da1 zijn dan. wel tt verstaan. de
bladen. die dagelijks kolommen vullen mtt verdraaide en leu
Qtnacbtigc verhalen ovu fndontsif, met fanta.siefn over be· 

noemingen. e.o ontslagen. met :rif gtconstruce-rd nieuws enz." ...... 

(.,Je Maintiendral"), 

•.... . en met laster over goede vaderlanders. 

• 
De bcoek met luèhlcnculatie is een uitviodîng. dit een Amuf
k•aru inge.oieur o_p zijn gewttcn hcdt. De zakkea van de 
b,oek zijo vao nylon-gaas. De lucht. die in de b,o,kspifpen 
opsttjgt. wordt door bet flapperen van die beenbedekking via 
d.,t nylongaat naar buiten gc.dte\•tn. waardoor e.en voortdurende 
circula.üe van verst: lucht on.staat. De man schijnt er zelf erg 
mee ingenome.o te zijn. want bij be.weert: .,Het is net. o( je 
met I« blote benen in een ieebdtsje staat.·· 

· ( .. Volkskrant"'). 

Een gevaarlijk concurrent voor onze badplaatsen. Je 
kunt nu thuis met de "luchtbroek"' dezelfde sensaties 
beleven en...... veel goedkoper. 

Onze Advertentie ... rubriek 

wk 
JNLICETINGEN VERSCHAFFEN? 

•I# 

839 Gerrit van Dijk, gewoond 
hebbende te Rotterdam, 
geboren 14 Mei 1909, weg
gevoerd 10 November ·4-4 
naar de omgeving van 
Dresden. Tijdens het bom
bardement van Dresden 
vermoedelijk in de gevan

genis, aldaar. 

840 Gosse Wulder, geboren 13 Januari 1918 te Am
sterdam. Signalement: ongeveer 1.80 mt., zomers 
helblond en 's winters donkerblond haar, langza
me spraak. Beroep kweker, gewoond Amster
dam, Alphen a. d. Rijn, en Boskoop. Vermoe

delijk gearr. in Overijssel 1940-'•U. Kreeg cor
respondentie uit Sachsenhausen, Oraniënburg b. 
Berlijn Nr. 37839 BI. 13 dd. Februari 1943. Maart 
1943 Hamburg-Neuengamme Nr. 17277 BI. A. 
Hoewel de correspondentie uit Hamburg-Neuen
gamme kwam, werd hij opgemerkt zomer 1943 
aan de Franse Kanaalkust. Moet omstreeks Juni, 
Juli, Augustus 1944 gefusilleerd zijn nabij Tule, 
Frans-Luxemburgse grens . 

In verband met het opmaken van de lijsten met de na
men van alle gefusilleerden in het Kamp Vught, voor 
wie een gedenkteken zal worden opgericht, waarop 
deze namen vermeld worden, verzoekt het Comité 
.. Monument Kamp Vught 1943-194-4" alle nabestaan
den zo spoedig mogelijk de volledige namen, geboorte
datum, laatste woonplaats en datum van fusillering op 
te geven aan: 

Mevrouw Timmenga-Hiemstra, Taalstraat 17, Vught, 
door wie ook nog gaarne giften in ontvangst zullen 
worden genomen. 

DIVERSEN 

Tot nu toe zijn in "De Zwerver·· alleen die advertenties opgenomen, 
welke ons uit de lezerskring rechtstreeks bereikten. 

Gevr. voor vacantie van mijn jon
gen: Oorlogswed. zoekt voor haar 
zoontje van 14 jr. een goed tehuis 
voor mnd. Juli en Aug. Liefst in 
Geld. omgev. Tiel, daar zij voor 
enkele mnd. op Dr. advies in rust
huis moet doorbrengen. 

Met ingang van dit nummer zijn wij tot een andere regeling overge
gaan. Ons abonnementental is nu dusdanig, dat het mogelijk moet zijn 
voor "De Zwerver'" een advertentie-rubriek van behoorlijke omvang 
op te bouwen. Wij zijn thans begonnen met een actie ook advertentiën 
op zakelijk gebied in ons blad op te nemen en het spreekt van zelf, 
dat onze advertentietarieven nu moeten worden afgestemd op de alge
meen geldende normen. Daartoe is het o.m. nodig de kolombreedte 
gelijk te maken aan die van andere bladen, zodat deze voortaan 45 
m.M. zal zijn. 

De tarieven, welke voortaan zullen gelden zijn de volgende: 

Famili~berlchten, personeel-aanbiedingen en -aanvragen: 
20 cent per m.M.; 

Zakenadverenties e.d. 30 cent per m.M. 
( bij contract korting) . 

Wij doen bij deze een beroep op onze trouwe "Zwerver"-propagan
disten om bij hun actie voor ons blad ook de belangen van de adver
tentie-pagina niet te vergeten. Er zijn ongetwijfeld meerdere zaken
lieden, die het op prijs zullen stellen in .,De Zwerver" te adverteren. 
Spreekt eens met o n s en met h en over deze mogelijkheden. Onze 
administratie is gaarne bereid alle gewenste inlichtingen te verschaffen. 
Wil een blad in deze tijd zich kunnen handhaven, dan is niet alleen 
een behoorlijk abonnementental nodig, doch dan moet het wekelijks ook 
over een goede advertentierubriek kunnen beschikken. 
De schouders er onder, .. Zwerver"-lezersl 

FAM/llEBBR.ICHTEN 
ONDERTROUWD: 

1. v. U!TERT ( Nico van Utrecht) 
met 

T. BRUYNE. 

Br. met uitv. inl. s.v.p. aan G. 
Groenewold, Brederodestr. 82 111, 
Amsterdam. 

Ik zoek voor dame ( oorlogs
weduwe), 47 jaar, uit gegoede 
stand, flinke versch ijning, heer, 
ca. zelfde leeftijd, ook fin. on
afhank elijk, om bij wederzijdse 
genegenheid een huwelijk aan 
te gaan. Brieven met referen
ties, welke op erewoord worden 
geheim gehouden en eventueel 
geretourneerd, aan No. 281 
van dit blad. 

In het bevolkingsregister der gemeente Veldhoven 
(N.B.) komt een persoonskaart voor ten name van 
Henricus Goorts, welke kaart misschien afkomstig !s 
van de falsificatie-centrale der LO, aangezien de naam 
in Veldhoven onbekend is. Genoemde Goorts is onder 
deze naam op 11-8-'44 te Vught gefusilleerd. Waar
schijnlijk hebben dus zijn familieleden ook nog geen 
bericht van zijn dood ontvangen. 

Wij laten hierbij de gegevens volgen van de valse per
soonskaart, die U misschien kunnen helpen. 
Goorts, Henricus, geboren te Deurne en Liessel 2-2-'17. 
Kerk P.G. Beroep: technisch ambtenaar S.B.B. Ach
tereenvolgende woonph1atsen Leiden, Eindhoven, Bre
da, Oirschot, Markt A 81, Veldhoven, Broek 79. 
Op de beide laatste adressen is deze naam niet bekend. 
Brievea met inlichtingen zenden aan het Prov. Bur. 
Nrd. Brabant Stichting J940-'45, Broekscheweg 12 te 
Eindhoven. 

In de nacht van 4 op 5 Mei 19i3 werd een Engelse 
bommenwerper neergeschoten bij Amersfoort. Een lid 
van de bemanning was Sergeant-Vliegenier George 
Rutherford uit Schotland, Dienstnummer 15085062, 
geboren 3 November 1914. Hij werd tijdelijk ter aar
de besteld op de Begraafplaats te Amersfoort, Graf 
101, Rij 13, en later overgebracht naar Leusden, 

Grave 101, Row F. Plot 13. Wie kan inlichtingen ge
ven over het neerschieten van de bommenwerper, de 
begrafenis en de her-begrafenis? Ooggetuigeverslagen 
alsmede foto's zijn zeer welkom.. Brieven aao: Piet 
Klaassen, Spieringweg 503, Vijfhuizen-Haarlemmer
meer. 

In de maand Augustus 1944 moet in cel A 1/27 In het 
Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Am
sterdam een Gereformeerd predikant hebben gezeten. 

De gevangene, die gelijktijdig met hem in cel A 1/12 
zat en van daaruit contact met hem onderhield, wil 
gaarne weten, wie deze predikant was. Wie kan ons 
inlichten. 
Br. aan de Adm. van "De Zwerver". 

-·· ··-··-··-··-··-··-··-··~ 1 SUCCES-AANBIEDING 

: 10 =~!~c~ e 2028 Bladz. f 9 75 1 + ALBUM vau het J>rlnselUk Gezin ,. : 
• KThIDEREN V.A!N ONS VOLK door Ant.oon Coolen en 1 
• boeken van andere bekende schrijvers als Stijn Streu-

1 vels, Emll van He~ldon,ck. Maurice Roelants e.a. • 
Romantiek, b\Xlllor. $pannlng en M'ont.uur • 

• 1 Kinder en van ons Volk. doe beken~ r0100n van An-
• toon Coolen. - 2. De Vlaschaard. - 3. Minnehandel. 

twee vermaal'de boeken van St.Un Streuvels, waarvan 
l~rdruk op berdr\tk versch.\jnt. - 4. FllomeentJe (Een 
spook op zolder) door M. Math\ls. het grote succes 
van Chai-l-0tJte Köhler. - 5 . .Ernest Stau, het bekende 
boek van M Bergma-ns. - 6. De Blleckoerts. boeren
roman va,n F. Vermeulen. - 7. Berk en Jkem, Famille
roman door E. v. Hemeldondk, de "Vlaamse Antootn 
Coolen". - 8. Komen en Gaan door de bekroonde 
sch!'ijver Maurloe Roelants. - 9. Het Springtij. een 
watersnood-roman door Marle Gevers. - 10. TUJe door 
Lode BaikelmalllS. Totaal 2028 blz., elk boek formaat 
13 x- 19 cm.. ,n fraai gekleurde omslagen. Aan deze 
serie wordt toe_e:evoeg<I hi!1 a,anlrekikelijke foto-a,!Jbum 
.,Het Prinselijk Gezin". Deze gehele se-rte. welke Is be
stemd voor rijpere lezers. kost slechts f 9. 75 desge
wenst beta,albaar met f 1.- of meer per maand . Frnnco 
toezending van de gehele serie volgt dlreot na ont,. 
vangst van / 9.75 of 1e termijn Men vermelde bU be
sbe!Ung ,.Su.coes Serte Adv. 587 Boekb. B. NELISS.EN, 

l.!r lnsen gracllt 627 T. A'dnm-c .. Postr. 60092 T, GemJ 
Giro N. 2266. Tel. 31781. .. ··-·· - --··-··-··-··-·· 

OOM ARIB BN TANTE SJAAN va11 
C 7J o,et hun 7 kinderen wenst11 Ko
ningin, Land en Volk en Vrienden 
God$ beste 1t9t111 

Maasland C 73. 

Totkomstlg adres: A. v. d. Kooy. 
R.R , 2 Tottenham (Ontado) Canada. 

..... 

Huwelijksvoltrekking d.v. 1 Juli 1947 te 
Zullen. Kerkelijke in:ogening doo, den 
Weleerwaarden Htt:t Ds. W. Scbouttn. 
Gerei. Pred. te Zullen In de Gerei, 
Kerk •• 12.30 uur aldaar. 
Matbenessedaan 167. Rotterdam. 
Pttd. de Lusepsstraat 39, Zuilen. 
Celegcnheld tot feliciteren op de trouw
dag van 2.30-3.30 uur. Amsttrdamse 
Straatweg 699 A te Zuilen. 
Toekomstig adcu: 
Matbentsserlnn 167. Rotterda111, 

De Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren, afd. 
Urk, heeft nog af te geven: prima 
Honden, groot en klein, jonge 
Poesjes en Katten. Deze dieren 
zijn te verkrijgen voor weinig of 
geen geld, mits deze bij dieren# 
vrienden geplaatst kunnen worden, 
Anders moeten deze dieren wor
den afgemaakt. Dierenvrienden 
helpt en schrijft ons, en wij zullen 
U helpen aan een hond of aan een 

Vrijwillig Maatschappelijk Werk
ster zou gaarne bij één of andere 
instelling als beroeps maatschap# 
pelijk werkster geplaatst wocden. 
Brieven o. no. 282 bur . .. De Zwer# 
ver'·. 

Medewerker der LO-LKP-Stich
ting kan fabriek overnemen, die 
reeds jaren bestaat. H eeft echter 
nog klein gedeelte van de koop
som nodig, n.l. f 2500.-. W ie kan 
hem hieraan helpen? Ruime over
waarde aan machines aanwezig. 
Brieven onder no. 280 Adm. ,.De 
Zwerver" of tel. 44566-44102. 

Oud KP-er, middenstander, vraagt 
huishoudster, 30 jaar, voor de 
verzorging van twee kinderen, 
leeftijd 6½ en 3½ jaar. Alleen zfj, 
die lief en goed voor kinderen 
zijn. 

Br. aan J. Bouhuys, Insulinde
weg 171 I, A'dam. 

r 

1 




