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DE STIC,UTING 1940-'45 
EN ONZE TAAK 

0 p 13 October 1944 werd te Amsterdam door 
de op dat moment bereikbare "illegaliteit" 
de Stichting 19-40-'44 in het leven ge• 

roepen. Door vertegenwoordigers van een twin
tigtal verzetsorga01saties - die toenmaals vorm
den de op verzoek van de Regering in het leven 
geroepen "Grote Advies-commissie der onder
grondse groeperingen" (de latere G.A.C.) - werd 
een onderhandse acte getekend, waarmee een be
gin van uitvoering werd gemaakt van een plan, 
dat reeds sinds eind 19-43 in allerlei verzetskrin
gen was besproken (het zgn. Plan F.), om o.m. te 
geraken tot een organisatie, welke na de bevrij
ding de zorg op zich zou nemen voor de slacht• 
offers van het verzet. Een Bestuur werd benoemd; 
het ontving de opdracht om als werk-
commissie statuten, organisatie enz. voor 
te bereiden, opdat na de bevrijding -
die, gezien de naam der Stichting 19-40-
'44, binnen enkele maanden werd ver
wacht - de zaak direct volop kon star
ten. De werkcommissie toog aan de ar
beid, ontwierp statuten en trof voorbe
reidende maatregelen, maar, mede ten
gevolge van de arrestatie van de meer
derheid harer leden. moest de eigenlijke 
organisatorische opbouw wachten tot na 
de volledige bevrijding van het land. 
Terstond is toen dan ook het opbouw
werk van de Stichting 1940-'-45 begon• 
nen. Dit was niet zo eenvoudig. De ver
voersmoeilijkheden ~:aren groot - auto s 
·1,,;,aren voor de Stichting. hoewel voort
gekomen en steunend op de voormalige 
verzetsorganisaties, niet beschikbaar -
en stagneerden de organisatorische op
bouw. 
De zo nodige vertrouwensbasis was on
voldoende aanwezig. Een te grote invloed 
van het Westen werd gevreesd. 
De Stichtingsgedachte leefde echter over
al. Comlté's - vaak zonder een bepaald 
omlijnde doelstelling - waren in vele 
plaatsen reeds gevormd; het Nederland•e 
volk was bereid om de slachtoffers van 
het verzet zijn financiële bijdrage te le
veren. De organisatie voltooide zich. Deze 
kon zich in vele plaatsen aansluiten bij 
de reeds tot stand gebrachte organisatie 
van oud-verzetsmensen (b.v. G.0.I.W.) 
- in andere streken vond coördinatie 
plaats met hetgeen daar reeds op eigen 
initiatief in het Stichtingsverband was 
tot stand gekomen. (Limburg, Brabant, 
Amersfoort, Apeldoorn enz.). 
Reeds was, overeenkomstig de in b,:-zet
tinpstijd getroffen regeling. in de ver
gadering der G.A.C. van 27 Juni 1945 
de Stichtingsacte verleden, waarbij de 
inhoud der statuten werd vastgesteld en 
een volledig Hoofdbestuur werd aange
wezen. 
Dit Hoofdbestuur - voor het grootste 
gedeelte gevormd uit representanten der 
voormalige verzetsgroeperingen - heeft 
de eerste periode de Stichting geleid. 
Van den beginne stond vast. dat de bo-
venbouw der organisatie (het benoemde 
Hoofdbestuur) een voorlopige zou zijn. 
Zodra de landelijke onderbouw gereed was. zouden 
via verkiezingen de verschillende besturen (plaat, 
selijk, provinciaal en landelijk) kunnen worden ge. 
vormd. Wilde de Stichting vertrouwen genieten, 
dan moest er van beneden naar boven, en van bo
ven naar beneden contact bestaan. Het Hoofdbe
stuur - en daarmee het Dagelijks Bestuur -
mocht niet zweven. 
Teneinde het contact met alle delen van het land 
te verstevigen werd - vooruitlopend op een her, 
ziening der statuten en het ontwerpen van een 
huishoudelijk reglement, waarbij de organisatie en 
werkwijze der Stichtingsorganen zou worden ge, 
regeld - reeds spoedig een interprovinciale ad
viescommissie ingesteld. Deze Commissie kwam 
In de laatste maand11n van 19-45 bijeen en heeft 

uitstekend gewerkt. 
In dit college werd de nieuwe grondslag voor de 
constitutie der Stichting gelegd, waardoor zij het 
karakter van een onderlinge werkgemeenschap 
ging aannemen. 
Door trapsgewijze verkiezingen werd ln de eerste 
maanden van 1946 een bestuursapparaat opge
bouwd - vormende thans 841 plaatselijke (rayon) 
besturen, vertegenwoordigd in 15 distrlcts (pro• 
vinciale)-besturen, die elk weer een lid van het 
Hoofdbestuur aanwijzen. 
Er moet steeds naar gestreefd worden, dat in alle 
besturen de verschillende in het territoir aanwezige 
geestelijke stromingen vertegenwoordigd zijn. 
De Stichting is een ·werkgemeensêhap van mede-

werkers. De gesalarieerde medewerkers ( de func, 
tionarissen) zijn full-timers, die bij wijze van spre
ken dag en nacht in touw zijn voor de Stichting; 
zij missen in de Stichting "de beide kiesrechten ... 
De Stichting staat en valt echter met de "onge, 
salarieerde" medewerkers: zij zijn het cement der 
Stichting. Gesalarieerde bestuursleden kent de 
Stichting niet; alle bestuurders - van Dagelijks 
Bestuurslid tot Plaatselijk Bestuurslid toe, - ver, 
richten hun werk geheel belangeloos. Het Is wel, 
licht niet overbodig dit nog eens op te merken. 
Deze "vrijwilligersorganisatie" heeft, naast haar 
voordelen - o.a. belangrijk minder onkosten -
ook haar nadelen. 
Bestuursleden - en met name is dit het geval met 
personen, voortgekomen uit de verzetsbeweging -
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laten zich niet gemakkelijk "commanderen" door 
b.v. hogere organen in de organisatie. Een zekere 
eigengereidheid treffen we nog wel eens aan. En 
toch moet bij een "bedrijf' als de Stichting, waar 
ongeveer 9 millioen gulden per jaar omgaat, -
het onkostencijfer is .in vergelijking met andere 
soortgelijke instellingen laag -. met name voor 
het administratieve gedeelte, een volledig en cor
rect opvolgen der gegeven richtlijnen absolute eis 
zijn. De Stichting is verantwoordelijk tegenover de 
Overheid en het Nederlandse volk. 
De taak van de Stichting is omvangrijk. De reeds 
in bezettingstijd geformuleerde doelstelling heeft 
in de practijk haar juistheid bewezen. Zij stelt zich 
ten doel· 

het lenigen der zedelijke, maatschappelijke en 
stoffelijke noden van personen of groepen van 
personen, die tijdens de Duitse bezetting door 
daad of houding tot het binnenlands verzet 
hebben bijgedragen, alsmede van hun gezinnen 
of nabestaanden, een en ander voor zover zij 

de hier bedoelde bijstand behoeven. 
(Art. 2 der Statuten). 

De hulp kan zijn zedelijk, maatschappe, 
lijk of stoffelijk (financiëel). Dit wil tven
' ·l niet zeggen, dat een ieder, die door 
Jad of houding heeft bijgedragen tot het 
,innenlands verzet. financiële bijstaud zal 

ontvan9en. Zeer zeker niet. Financiële 
bijstand wordt alleen verstrekt, indien de 
te lenigen nood een gevolg is van het 
verzetswerk; daar moet zijn een oorzake
lijk verband tussen de te lenigen nood 
enerzijds en het gepresteerde daad- of 
boudingsverzet anderzijds. Als regel heeft 
de Stichting zich tut dusver beperkt tot 
uitkering van noodzakelijk Jevensonder, 
houd. In qevallen van materiële schade 
- b.v. van roerende goederen, door de 
SD weggehaald - wordt veelal met suc
ces bemiddeld bij andere instellingen 
(Schade-Enquête-Commissie, Beheers
in•tituut). Ook wordt de Stichting inge
schakeld bij de uitvoering van de rege• 
ling, waarbij aan hen. die in verband met 
een persoonlijke verzetsdaad of -houding 
materiële schade hebben geleden. een 
extra-vergoeding toegekend. 
Zedelijke en maatschappelijke bijstand 
omvat een belangrijk terrein van werk, 
zaamheden. Arbeidsbemiddeling, herscho
ling. rechtsherstel, juridische bijstand, 
credietbemiddeling. herstellings- en va• 
cantiekampen, kortom algemene hulp aan 
Stichtingsgevallen. Met name op dit ter
rein is veel en dankbnar werk verricht. 
Niet vergeten mag worden het regelmatig 
bezoek der getroffen gezinnen. De mede, 
werkers(sters) en de sociale werkers 
( sters) hebben hier wel hun voornaam• 
ste taak: het contact tussen de Stichting 
en de verzorgde gezinnen. 

De verzorging van de nabestaanden van 
de verzetsslachtoffers geschiedt door sa
menwcrkinq van Overheid en particuiier 
initiatief ( Stichting 1940-'-45 en de 
Friese Stichtingen). Zo hebben de ver• 
zetsmensen het steeds in de bezettings, 
tijd gezien. Elkeen, die het einde van de 
verzet~strijd mocht beleven, wist, dat hij 
vrijwillig een verplichting aanvaard had 
jeaens hen, die hun leven hadden ge• 
offerd: de plicht om te zorgen voor ben, 

die achterbleven. Dit is de grondslag van het werk 
der Stichting 19-40-'-45. 
Deze verzorging dient in nationaal verband te ge, 
schieden, naar normen, die voor het gehele land 
dezelfde zijn. En: draagt elkanders lasten, d.w.z. 
Groningen zorgt mee voor Zeeland en Limourg 
mee voor Friesland. De streken met de m,·e~te 
slachtoffers zijn nog niet altijd de gebieden met 
de meeste draagkracht, Het verzet was nationaal 
- door welke motieveri ook gedreven - de ver• 
zorging zij het ook. 
De verzorging zij derhalve niet uitsluitend Stich
tingstaak. Dit is reeds al niet mogelijk. omdat 
bij Wet de verzorging van de zo zeer gevari, 
eerde nood der verzetsslachtoffers niet llitputtend 



fit regelen is. Het grootst nuttig effect van het 
g eenschappelijk streven van Overheid en par
ti ier initiatief verwacht de Stichting 19-40-·-45 
v~ een taakverdeling, welke aan het particul!er 
i · tief, d.i. de Stichting, toestaat de correcties 
t ! te passen, die op dit terrein een op objectieve 
m· atstaven gevormde, algemene Overheidsmaat
re iel, in individuële gevallen steeds zal behoeven. 
~1amevens acht de Stichting de voorziening in 
p ende opvoeding en vakopleiding van de kin
d en wegens zijn sterk subjectieve verschillen 
e nzeer mett geschikt tot verwezenlijking door 
he particulier initiatief. 

H dezer dagen door de Regering ingediende 
o ~erp van wet tot "invoering van een buiten-

~ 
oon pensioen voor deelnemers aan het verzet, 

Fede voor hun nagelaten betrekkingen", voldoet 
•t geheel aan die verlangens. Het zou n.l. on

) t zijn als de Stichting in zeer vele gevallen 
g wongen zou worden tot belangrijke suppleties 

~r te gaan, teneinde de verzetsslachtoffers en 
b nabestaanden "binnen redelijke grenzen te 

en doen voortleven onder de materiële om
st [digheden, waarin zij voorheen verkeerden··. 
( em. van Toelichting). 
H wetsontwerp voldoet zeker niet aan hetgeen 
o fer de algemene beschouwmgen in de Memorie 
v ~ Toelichting wordt medegedeeld. Immers, vol
g ~s het daar gememoreerde, zou de Regering 
d r het wetsontwerp willen bereiken, ,.d~t de 

aliden en nabestaanden in de gelegenheid wor
gesteld binnen redelijke grenzen te blijven leven 
'un vroegere sociale milieu". Het wetsontwerp 
in vele gevallen dit doel niet bereiken. 

Stichting 19i0-·45 - die nu bijna twee jaar 
de verzorging der verzetsslachtoffers en hun na
be1 taanden op zich beeft genomen en daarom de 
vo1 edige verantwoordelijkheid heeft gedragen -
za zich terzake tot de Staten-Generaal dienen te 

den. Dit geschiede beleidvol en alleen op de 
is van argumenten. En laten allen, die zich 
rongen voelen om bezwaren tegen het wets

erp kenbaar te maken, dit doen via het ver
z gingsinstituut der verzetsslachtt,tfers: de Stich-

1940-'45 en de Friese Stichtingen. 

onderlijk optreden - hoe goed ook bedoeld -
oor de zaak, die we dienen. funest. Laat even
tigheid en zelfbeheersing ons in deze, voor 
doel zó belangrijke zaak. geleiden. 

In elk geval, 'in welke vorm de V1.>et het Staatsblad 
zal bereiken, zal de Stichting 1940-'45 regel

m tig een beroep moeten doen op het gehele Ne
d rlandse volk. Wil de Stichting haar sinds de 
be rijding ter hand genomen taak op verantwoorde 
wiJ ze blijven voortzetten, dan zal jaarlijks een 
b ngrijk bedrag uit particuliere middelen moeten 

den bijeengebracht. Gelet op de uitgaven van 
ns en op de raming van kosten van het wets

erp, zeer zeker een bedrag van twee millioen 
jaar. 

moet hoofdzakelijk geschieden langs de weg 
vaste contribuanten. De medewerkers van 

Stichting 1940-'45 zien hier mede hun taak. 
re Majesteit de Koningin - Beschermvrouwe 

Stichting - heeft het in Haar radiotoespraak 
Oudejaarsavond 1946 zo juist gezeg_d: 

"En ook gij, oud-illegale werkers, herinnert 
gij U voldoende Uw goede voornemens in tij
den van grote nood, toen gij Uw kameraden 
beloofdet, dat, mocht hun iets overkomen, voor 
hun vrouwen en kinderen gezorgd en goed 
gezorgd zou worden. Laten wij ons onze ere
schuld bewust blijven." 

Sticbtingswerk staat en valt met zijn mede
w 1rkers. De Stichting kan niet leven en werken 

bder de oud-medewerkers in het verzet. 

H t moest onnodig zijn de mannen en vrouwen 

~~ 
e verzetsstrijd hiervoor op te roepen. Teleur

s ling op aJlerlei terrein mag ons nimmer van 
roeping en plicht afhouden. Ook wij hadden 

k en vaJJen. Maar jwst omdat wij gespaard 
gebleven, hebben wij hier een taak te vervullen. 

k voor onze vrijheid hebben onze vrienden het 
of er van hun leven gebracht. 

N tuurlijk maakt de Stichting fouten, daarvoor 
is het mensenwerk. Schenkt de bestuurders echter 
v trouwen en komt met Uw opbouwende critiek. 
G eft U aan het nationale werk van de Stichting 
1 ij0-'45, aan deze bij uitstek nationale organi
sa ~e. waarin alle geestelijke stromingen van ons 
v Ik voor de verwezenlijking van een concreet 
o !schreven doel samenwerken. Maak van de 
S hting 1940-'45 een zaak van het Nederlandse 

k. Dit allu verhoogt de zedelijke volkskracht. 

Geeft "DE ZWERVER" aan 

familie, 
vrienden, 
buren, 
kennissen, 
co llega's, e nz. 

HOE DE GEDENKBOEKEN 
VERDIEND WORDEN! 

Er zijn voor de medewerkers van onze ad
ministratie enige drukke weken aangebro
ken. 
Nog maar nauwelijks bekomen van de 
schrik over de binnenbrand en tengevolge 
hiervan mln of meer primitief geïnstalleerd 
op ons C.B.-adres in de Nic. Witsenstraat, 
spannen zij alle krachten in om de resul
taten van onze propaganda-actie te kun
nen verwerken. 
En of ze het er druk mee hebben! 
De telefoon ratelt voortdurend en ook elke 
postbestelling levert een reeks van aanvra
gen voor proefnummers op. 
Hierbij blijft het echter niet. 

Reeds stroomt een aantal nieuwe abouné's 
binnen. 
Er was zelfs een zeer ijverig propagandist, 
die in eenmaal 22 nieuwe abonné's opgaf. 
Wat hij kon, kunt ook gij 1 
Nog voordat de maand Mei is ingegaan -
't is thans Maandag 28 April - zijn reeds 
meer dan honderd nieuwe abonnementen 
voor de Mei-actie opgegeven. 

HET EERSTE TIENTJE IS DUS VERDIEND 1 

De gelukkige winnaar hiervan is de Heer 
G. van der Hart, Esmoreltstraat 419 Dl, A'dam. 

Onze hartelijke gelukwensen, waarde Zwer· 
vervriend 
Ruim honderd nieuwe abonné's, reeds voor
dat de propagandamaand is aangebroken. 
Dit resultaat gaat ruimschoots boven onze 
verwachtingen. 

Dit succes geeft nieuwe moed. 
Behalve dat vele onzer lezers adressen op
gaven voor het zenden van proefnummers 
- waarvan de resultaten thans uiteraard 
nog niet zijn te overzien -. zijn er tiental
len aanvragen binnengekomen om proef
nummers voor eigen gebruik. 

Eén onzer lezers schrijft dienaangaande het 
volgende 

"A.s. Donderdag moet ik naar een 
bruiloft in het hoge Noorden. Deze 
gelegenheid wil ik meteen aangrijpen, 
om ,,De Zwerver" ook daar bekend
heid te doen verkrijgen. 
In verband met mijn studie kan ik 
anders niet veel activiteit ontplooien. 
Het gaat mij helemaal niet om een 
prijs, - hoewel 't gedenkboek me wel 
lokt - maar het is noodzakelijk, dat 
ieder weet, wat "De Zwerver" is en 
biedt. 
Ik lees hem graag. Daarom zal ik 
zoveel mogelijk mijn krachten aan de 
propaganda wijden. 
Is het bezwaarlijk een 20 exemplaren 
van het laatste nummer te krijgenî" 

Uit d e ze en soortgelijke aanvrage n spreekt 
wel heel duidelijk, hoe men zich voor ons 
blad interesseert en met hoeveel liefde m en 
zich voor o:nze propaganda-actie wil ge
ven. 

't Geeft de redactie te meer de overtuiging, 
dat zij alles In het werk moet stellen om 
ons blad te laten voortbestaan. 
Daarvoor moet onze propaganda-actie 
slagen . 
Da arom z a l onze propaganda-actie ook 
slagen. 
En om dat te bereiken , d ragen w ij allen e en 
steentje bij. 

AMICE, 
Even moet ik j; - in haast - een brief~ schrij
ven, in verband met onze propaganda-actie. 
Wij hebben met onze Redactie wekenlang de di
verse propaganda-mogelijkheden onder ogen ge
nomen en besproken. Aanvankelijk waren de 
meningen over de meest effectieve wijze van 
propageren nogal v•deeld. Ver:schillende moge
lijkheden zijn onder ogen genomen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld ideeën naar voren gebracht om te 
werken met rBlilfTlhiljetten en advertentie:s. Een 
andere keer dachten wij doOl' middel van verkoop 
in kiosken of bij de boekhandel iets te bereike,1. 
Kortom: in allerlei methodes hebben wij ons ver
diept, maar het was niet direct eenvoudig om de 
meest juiste wijz.e van propageren te vinden. Teg.:.n 
déze methode bestonden bezwaren in verband met 
de hoge kosten, géne methode werd verworpen, 
omdat men dacht geen resultaat te bereiken. 

Eindelijk waren wij het er allemaal over eens, 
dat de beste methode bestond in het activeren 
van onze eigen Zwerverlezers. Diverse voorbeelden 
werden naar voren gebracht van LO-ers en/of KP
ers, die geheel op eigen initiatief gedurende het 
bestaan van ons blad reeds meerdere abonnees 
hadden opgegeven. 

Uit talloze brieven en opmerkingen aan het adres 
van de Redactie is voldoende gebleken met hoe
veel instemming ons blad wekelijks weer wordt 
nelezen. 

&vendien - maar dit vind ik niet het belang
rijkste argument - is er geen enkel weekblad, 
dat tegen een abonnementsprijs van f 1 .50 per 
kwartaal een zo goed verwrgde inhoud weet te 
geven. Al deze factoren boden naar het inzicht 
van de Redactie voldoende waarborg voor het 
welslagen van een propaganda-actie in eigen 
kring. Eerlijkheidshalve moet ik je zeggen, dat ik 
aanvankelijk niet enthousiast was, maar naderhand 
door diverse argumenten toch wel volkomen over
tuigd ben van het perspectief van deze methode. 
En automatisch heb ik de verschillende personen, 
die al voortdurend met ,,De Zwerver" hun instem
ming hadden betuigd, in gedachte even de revue 
laten passeren. 

Ja, als al deze men.sen nu ook uit daden zouden 
doen blijken van hun interesse voor ons blad, ja, 
dan zal een actie in eigen kring het grootste re• 
sulfaat opleveren. 

Onder ons gezegd: Ik heb toen o.m. ook aan jou 
gedacht. Herinner je je nog, hoe je mij bij onze 
laatste ontmoeting, van je blijdschap over het 
wekelijks verschijnen van "De Zwerver" sprak? 
Weet je nog, hoe je mij op het hart bond, alles 
in het werk te stellen ons blad toch vooral voort 
te zetten? 

Toen ik je vertelde, dat het moeite genoeg zou 
kosten om "De Zwerver" te handhaven, zei je 
nog: .,Man, kan ik dan niet:s voor jullie doen?" 
Och, over ons gesprek behoef ik niet uitvoerig 
meer te zijn. Over dit ge:sprck als wdanig gaat 
het mij ook in dit schrijven niet. 
Wat ik je eigenlijk alleen wilde schrijven i.$ dit, 
dat het mij nu zo verwondert van jou nog geen 
aanvrnag van proefnummers ontvangen ~e hebbe'!-. 
Ik heb iedere morgen weer naar een brief van ie 
uitgezien en iedere morgen weer tevergeefs. 
Aanvankelijk dacht ik, dat je ziek was of'naar het 
buitenland vertrokken. Maar dit bleek niet het 
geval te zijn. 

Wie verte/de mij ook weer, dat hij je had zien 
lopen? Er moet iets heel bijzonders aan de hand 
zijn, anders had je allang om proefnummers ge
schreven. Het kan natuurlijk zijn. dat je bijna geen 
minuutje vrij kan maken om iets voor "De Zwer
ver" te doen. Maar een lijst met adressen opgeven 
voor próe/nummers, dat kan er toch altijd no9 
wel vanaf. 

Overigens, het staat voor mij vast, dat je er ge
makkelijk één uurtje uit kunt breken om wat pro
paganda voor ons blad te maken. 

Het moest even van m'n hart. Je moet het me maar 
niet euvel duiden. Het is van zo ontzaglijk groot 
belang, dat "De Zwerver" blijft voortbestaan. W0 
doen alles wat in on:s vermogen ligt om dit te 
bereiken en dan doet het zo goed ook zoveel 
medewerking uit de lezenskring te ondervinden. 
Zal ik ;e maar een partijtje proefnummer:s toe
zenden? 
Doe je mee? 
Ik hoor spoedig iets? 

Hartelijke groeten, 

FRITS. 
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et is ,:oed te herdenken 
Wilt U wel geloven, dat ik die tijd en alles, wat 

er toen gebeurde, al weer bijna helemaal ver
geten ben .... " 
.... Zo eindigde een gesprek, dat ik één dezer dagen 
bad naar aanleiding van een couranten-publicatie 
betreffende de Herdenking op 3 en 5 Mei. Het ein
digd~, want wat . moet je daar feitelijk op zeggen. 
Dat Je het best Wllt geloven - dat je nog een hele
boel meer wilt geloven - en dat je er zelfs niet ver
~onderd over bent, dat het helemaal vergeten is, 
Ja, dat het zelfs gelukkig is, dat de mens zo spoe
dig weet te vergelen? Het leven herneemt immers 
zijn rech_ten en gaat voort en wij moeten meel Ja, 
dat had 1k allemaal kunnen zeggen, maar ik zweeg. 

Er zijn nu eenmaal van die dingen, waar je niets 
meer op te zeggen hebt, omdat daar heel diep in je 
binnen~te iets kriebelt. Iets van teleurstelling, van 
ergernis, van opstand. Na twee jaar al bijna hele· 
maal vergeten. Nog zijn er vele van onze jongens 
niet terug op de plaats, van waar ze vertrokken 
nog liggen de sanatoria en rusthuizen vol van lang~ 
zaam herstellenden, nog hebben de lichamen van 
vele dierbaren hun passende rustplaats niet gevon
den en worden bij herhaling nieuwe massa-graven 
ontdekt - en nu reeds vergeten. 

Maar dat kàn nietl - Als je jong bent en durf hebt, 
kun je wel eens dwaze dingen doen. Het was niet 
allemaal zo principieel en overdacht als we na af
loop wel eens trachten te beredeneren en te bewe
ren. Zelfs voor een lege illusie zijn er mensen met 
een lach op de lippen de dood ingegaan. Zeker, we 
weten het. Het is mogelijk en het is allemaal gebeurd 
in de loop der geschiedenis. Maar dit kan niet! Mijn 
gevoel zegt me dat en nog meer mijn verstand. Het 
was te erg en het duurde te lang en vooral, het 
ging te serieus. Laat het waar zijn, dat we er zonder 
een jeugdige overmoed en een spontaan élan niet 
waren gekomen, maar de mensen, die zich verant
woordelijk wisten voor de anderen, vooral voor de 
jongeren onder onze jongens en meisjes hebben 
zich wel terdege afgevraagd of het kon ~n of het 
mocht - ze hebben gewikt en gewogen - eigen 
wensen en verlangens naar de achtergrond gedron
gen om toch maar heel zuiver het "ja of neen" te 
kunnen zeggen - en vooral God gevraagd om in
zicht en licht. Als je daar nog over twijfelen mocht 
neem dan ,,De Voorloper" nog maar eens op en lee~ 
daarin de overval op de Weteringschans. Dat werd 
een mislukking naar alle kanten - daar zijn onver
~?arbare punten in gebleven, dat bracht leed en 
p11n en tranen bij de tientallen, die vielen en achter
bleven en toch - als ik even mijn menselijke fan
tasie mag laten gaan - hebben God en al Zijn Hei
ligen klaar gestaan om, toen op het teken van het 
dodelijk schot hun zielen de hemel binnentrokken, 
haar met een ,,Je hebt het goed gedaan" te verwel
komen. De hemelkoren zongen een loflied om zo
veel Godsgetrouwheid te midden van een wereld, 
die Hem verliet, en de aarde deelde in de overwin
ning. Want nauwelijks had hun dierbaar bloed, traag 
druipend uit hun wonden, de aarde bereikt, of nieu
we wasdom werd haar gegeven. Nieuwe kracht, 
nieuwe moed, nieuwe bezieling, nieuwe helpers. 
Maar daarom is het ook juist zo goed, om te her
denken. 
Ook voor ons zelf en misschien wel Juist voor ons 
zelf. Zeker, ze vielen voor allen, dus allen zouden 
moeten herdenken. Maar laten we de werkelijkheid 
toch ook nu voor ogen houden. 'n Werkelijkheid, 
welke zich in deze Herdenkingsdagen zal demon
streren. Zal het goed zijn of nieB 
Maar wat doet dat er toe? .,Wij" moeten herdenken. 
Ook ik kan niet in de toekomst zien en heb daarom 
alleen maar -verwachtingen. Maar zelfs die verwach
tingen mogen de grens van de werkelijkheid niet 
overschrijden. En kunnen wij verwachten, dat de 
rust en stilte van de dood hen zal ontroeren, die 
door het lawaai van de strijd niet werden gewekt? 
Uit oude vriendschap, die verplichtingen schept en 
banden legt, welke zelfs door geen dood worden op
gelost. Uit dankbaarheid - voor hun voorbeeld, dat 
ons bezielde en hun zorg, die mèt God ons in het 
leven liet Maar ook - laten we het maar gerust 
erkennen - uit zelfbehoud. Tijd en omstandigheden 
beïnvloeden den mens. Ook deze tijd en omstandig· 
heden. Ook_ ons. Dat is een tweede werkelijkheid, 
welke we niet ontkennen mogen. Het verschil tussen 
,,toen" en "nu·:. is niet enkel een abstract begrip, dat 
alleen ~aar b11 _,,die anderen" bestaat. Maar ook bij 
ons en in ons 1s er veel veranderd. Mogelijk kan 
dat niet andeTS. Dat is in de ware zin van het woord: 
het leven, dat zijn rechten herneemt. Maar al kan 
dat niet anders, ièts anders kan het toch wel. 
Of boe zeiden we dat ook al weer in de bezettings
tijd: .,Die tijd en die geest van vóór '40 mag nooit 
meer terugkomen!" 
Dat was een wens - een voornemen - een belijde
nis. Toen! En nu .... t 
Zij, die vleien, zijn baar trouw gebleven in hun 
dood - wij, die leven: herdenken wij ons werken 
en hun sterven, opdat we die belijdenis maken tot 
een feit in eigen leven. 
Rotterdam. Pastoor VICTOR. 

REGEN 

In de nagelaten papieren van Frank, onzen landelijken Sabotage-Commandant, 

bevond zich het hierbij afgedrukte schetsje, door hem geschreven, nadat hij 

ongeveer half 1943 als onderduiker Bergen op Zoom moest verlaten en met zijn 

vriend Peter Zuid door de regenachtige straten van Venray zwierf, op zoek 

naar duikplaatsen. Het verblijf in de Peel wekte herinneringen aan het soldaten

/even bij hem op, omdat Frank in de Mei-dagen van 1940 als luitenant onder 

Kapitein Ninaber van Eyben in de Peel gelegerd was. 

De korte, abrubte zinnen zijn kenmerkend voor de figuur van Frank. 

Uur na uur: regen. 
Venray. Klein oud stadje, miezertg
grijs nu, onw~arschijnlijk stil. 
Met een vriend: lopen, in de pas, 
automaten, soldaten. 
Diep gedoken in blauwe regenjassen, 
kraag op. Hoofd neer. In de hand de 
onvermijdelijke acte-tas. 
Een, twee, links, rechts! 
Regen. 
Zwijgen. 
Kijken. 
Leveni 
Wie weetî 
Kijken. Naar je vriend. 
Strakke pas, snel, kordaat. 
Strak gezicht, starende ogen, grijzig
groen. 
Staren. Recht vooruit, in de regen. 
Denkend! 
Of niet denken: alleen maar zijn, al
leen maar lopen, in de regen. einde
loos. 
Eindeloos, 

Neen, Van Schagen, het regent niet op 
de bananenschil. Niet op het sigaren
peukje. Niet op den mistroostigen keil· 
ner in het deftige café. 
Het regent bier, in Venray, alléén 
maar op ons. Op twee doodgewone 
mannen, in doodgewone jassen, met 
doodgewone tassen. 
En op een waggel-dik zwart hondje. 
Een teefje. Zeer evident. Voortreppend 
langs de ruizen, rillend. 
Kijk, Van Schagen, jouw regen viel op 
allen en alles. Maar niet op jou. 
Maar deze regen valt op ons, in dit 
onwaarschijnlijk-stille, miezerig-kled· 
der-grijze Venray. 
Twee mensen. De een: lopen, kijken, 
denken. Zacht ironisch, wellicht ook 
licht-weemoedig. 
De anderî 
Ik ken dezen mens haast 20 jaar. 
Zoiets noemt men: intiem kennen. 
Ik ken hem, zijn vrouw, zijn kinderen. 
Ik heb met hem gewerkt. Vele avon
den met hem gesproken. Ernstig, mijn 
God, vooral ernstig. Men kent dat. 
Belangrijker: ik heb vele uren met 
hem gezwegen. 
06k: met hem gelachen, geschaterd, 
gegrijnsd, gegrinnikt. 
Met hem gezopen. 
Met hem geslapen. 
Met hem gespeeld. 
Van hem gehouden. Hem gehaat. Ver
foeid. Geprezen. Vergeten. Aangeval
len. Verdedigd. 
Men noemt dat: intiem kennen. 
Ik kan zijn reacties wiskunstig zuiver 
berekenen. 
Ik kan tot op seconden het moment 
bepalen, waarop hij een bepaalde 
conclusie zal bereiken. 
.,Intiem kennen" noemt men zoiets. 
En nuî Ik kan niet zeggen, nu, lopend 
in Veru-ay, links, rechts, automaat, 
soldaat, in die verfoeilijk-grauwe re
gen öf hij denkt. 
Tragisch masker, dat gelaat heet. 

Men doet zoiets nu eenmaal niet. 
Maar ik zou hem nu bij de arm willen 
grijpen, de strakke scander!ng van 
zijn passen verbreken. 
En dan vragen: .,Mens, wat doe je 
nuî Lééf jeî Bèn jeî Denk Jeî 
Denk f e aan den levenden God; aan 
den stervenden mens; aan Je vrouw; je 

kinderen, je etenî 
Mens, je moet toch èrgens aan den
ken. Je kunt toch zó maar niet lopen. 
Een, twee, links, rechts, automaat. 
soldaat, in dit verfoeilijke nest, in deze 
verdoemelijke regen en niets denken 
niets voelen. Mens, zèg iets." ' 
Ik herhaal: men doet zoiets nu een
maal niet. 
Wat zou het waggel-dikke teefje wel 
denkenî 
En daarom: zwijgen. 
Kijken. 
Lopen. 
Turen. In de regen. 
Eindeloos. 
En ellendig worden. 
Om te gillen zo ellendig. 
Eenzaam. Zó eenzaam. 
En dan denken: ça passe 1). 

SL Ça passe. 
Mais quandî 
Ouien sabeî 
Ik niet. 
God nee, ik niet. 

1) Dat gaat voorbij. 
Ja, dat gaat voorbij. 
Maar wanneer. 

Wie zal het wetent 



De Financiën en de Regering ~-., . 
,.Is dit alles dan geen Staatstaak?" 
Hoevelen vragen dit niet dagelijks. Ja, de Regering heeft een 
taak, een plicht tegenover de slachtoffers van het verzet. Wij 
verwachten ook een wettelijke pensioenregeling op korte termijn. 
Het ontwerp is immers pas bij de kamer ingediend. Maar er 
zijn twee fabeltjes, die eens en voorgoed de wereld uit moeten. 
Het ene: dat het Rijk zich tot nu toe aan de verzetsweduwen 
niets gelegen liet liggen. Het is in een vorige bijdrage reeds 
opgemerkt: van de 8 tot 9 millioen, die de Stichting jaarlijks 
nodig heeft, komt naar raming zeven millioen uit 's Rijks schat
kist, in de vorm van een crediet, dat de Stichting wordt" toege.
staan, zolang de wettelijke regeling nog niet gereed is. Maar 
ook dit Rijksgeld wordt door de Stichting uitbetaald. En daarmee 
zijn wij meteen aan het andere fabeltje: áls de regering zijn plicht 
deed, zou de Stichting niet behoeven te bestaan en zou de 
weduwe niet van de liefdadigheid behoeven te leven. Zo ligt 
de zaak niet. Staat of geen Staat, het Nederlandse volk heeft 
een plicht tegenover hen, die vielen. En die plicht dient nage
komen. De leden van àe Stichtingsgemeenschap hebben een be
lofte gedaan jegens hun makkers jn het verzet: .,wij zorgen voor 
je vrouw en kinderen". En die belofte dient ingelost. Als het 
pensioen voor weduwen en wezen tot de laatste cent door het 
Rijk wordt gedragen, is er nog een verzorging, een morele, een 
maatschappelijke, die door de Stichting moet worden uitge
voerd. En ook dat kost geld. Geen tientallen millioenen, maar 
we-! duizenden. · 
Van de bevrijding tot 30 April 1946 ( einde eerste boekjaar), 
werd door het Hoofdbestuur van de Stichting besteed voor ar
beidsbemiddeling (2.000,---- , voor opleiding van deskundige ver
zorgers f 2.600,-. Geen grote bedragen, maar noodzakelijke kos
ten. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Maar bovendien, en 
dat kost meer, geen wettelijke regeling zal kunnen voorzien in 
de eisen, die over tien of vijftien jaar voor de opleiding van de 
kinderen gesteld zullen worden. Als dan, naar gebleken be
kwaamheid, beslist moet worden tussen landbouwschool, am
bachtsschool, M.T.S. of Universiteit, dan zal de Stichting over 
de middelen moeten beschikken, om de gegeven belofte na te 
komen~ ,,wees voor je kinderen niet bezorgd". En dat zal vele 
millioenen kosten. 
Vandaar, dat er, met een wettelijke pensioenregeling, toch par" 
ticuliere hulp nodig blijft. Het zijn weer de cijfers, die bewij
zen, dat h'et Nederlandse volk tot nu toe niet in gebreke bleef: 
tot 30 April 1946 ontving de Stichting aan giften enz. (waar
onder f 500.000,- van H.M. de Koningin) f 13.300.000,-. 
Daarnaast f 50.000,.- aan contributies. Sinds 1 Mei 1946 tot eind 
Februari 1947 opnieuw aan giften f 5.900.000,.- en aan contri" 
buties f 326.000,..-. 
Als alle toegezegde contributies in 1947 worden geïnd, mogen 
wij daaruit f 600.000,---- verwachten. 
Maar daarmee zijn wij er niet. 

f 2.000.000 in 1947 
Het Hoofdbestuur van de Stichting 1940----1945 heeft zich ten 
doel g~teld, in 1947 f 2.000.000,.- bijeen te brengen. Voldoening 
over het in vorige jaren bereikte, kan hiervoor slechts een aan-
sparing zijn. Een generatie lang zal de Stichting moeten voort-
werken. Vandaar deze taak voor dit jaar. 

Maar hoe;> 

Het mag nog eens herhaald worden, dat de Stichting zich in het 
openbaar over het door haar gevoerde beheer wenst te ver" 
antwoorden. Vandaar bovenstaande cijfers, die gegeven worden 
in het volste vertrouwen, dat ons volk zal blijven beseffen, dat 
het mee moet blijven helpen. Tijdens het tekenen vau. de felici" 
tatie-registers bij de geboorte van prinses Marijke werd de eer--

..... ste f 90.000,- van 1947 bijeen gebracht. In de Mei-dagen van dit 
jaar zal opnieuw een beroep op de Nederlanders gedaan wor" 
den. Door het heffen van een toeslag op bus- en tramkaartjes, . 
door het werven van contribuanten in honderden plaatsen in Ne
derland, door het vragen van bijdragen voor, op en na de her-
denking van de bevrijding. Door de verkoop van landkaarten 
van Nederland, waarop vijf oorlogsjaren in beeld zijn gebracht, 
enz., enz. 

Op het oorlogspad 
Natuurlijk zijn het niet een paar mensen, die dit werk kunnen 
verrichten; ieder die in h:et verzet pal heeft gestaan, zal mee 
erop uit moeten in de Meidagen van dit jaar. De besturen van 
de Stichting, in elke plaats van ons land, rekenen op U. 
Dus wapen U; op het oorlogspad! 

• 

H ij woont ergens op de Singel in de hoofdstad. 
tussen de Schoorsteenvegerssteeg en de Raam

. steeg. En van z'n kantoor uit kun je de be
drijvigheid zien van de beurtvaarders, die de Singel 
tot één grote opslagplaats hebben gemaakt. Ergens 
hoog in hetzelfde huis, waar de laatste trap haar ein
de vindt, woont een kunstschilder. En eigenlijk zou 
je verwachten, dat de raadselachtige figuur van het 
kantoortje op de eerste verdieping ook een bohémien 
is. Maar nee, hij schijnt er een verzekeringskantoor 
op na te houden. 

Er liggen dan ook een paar nummers van verzekerings" 
bladen op het tafeltje. En de zaak schijnt goed be ... 
klant te zijn ook. Want regelmatig moet de bewoner 
z'n hoofd door het luikje steken, omdat er weer be-
zoek voor hem is. Doch vreemd is h'et wel, dat de 
meeste bezoekers niet het nummer kennen van zijn 
huis, maar altijd met vage aanduidingen komen als: de 
eerste groene deur naast de fietsenstalling. 

Er wandelt een Katholiek priester naar binnen, van 
wien men zeker niet zal verwachten, dat hij belang
stelling voor een levensverzekeringspolis heeft. Als 
hij, boven gekomen, zijn capuchon terugslaat en er 
150 bonkaarten uit te voorschijn komen, zal de juiste 
betekenis van het verzekeringskantoor u helder wor
den. Het is een illegaal adres. En de bewoner, die 
thans de naam Berger, of gemeenzaam Toontje 
draagt, was in het normale leven een hooggeplaatst 
ambtenaar van het Departement van Onderwijs, Kun ... 
sten en Wetenschappen. Als ge hem goed aanziet en 
het voorrecht hebt regelmatig de Politiebladen te 
kunnen raadplegen, dan zult ge u herinneren, dat dit-
zelfde gezicht u nog niet zo lang geleden daarin heeft 
aangezien. 

Toontje Berger is er één uit het grote leger der ge
zochten. Dies is hij geen ambtenaar meer van een 
Departement, doch soldaat in het leger der schaduwen. 
Het is 15 Juli 1943. En er is weer bezoek op de vrij
gezellenwoning aan de Singel. Een jonge Baron heeft 
twee nieuwe relaties voor Toontje meegebracht, een 
fabrikant en een provinciaal leider van de L.O., Teus 
uit Zuidholland. Toontje heeft vele contacten in het 
land, welke hem regelmatig van bonkaarten voorzien 
en hij heeft er evenveel, die ze gaarne van hem be.
trekken. Wederzijds is men verheugd over de nieuwe 
relaties, welke hier gelegd kunnen worden. En bo" 
vendien: Toontje is een gul gastheer, al leeft hij zeer 
sober. Een kaal ,. kantoor, een fles melk, een paar 
broodjes met een stukje worst, daar doet hij het mee. 
Mogen z'n Belgische sigaretten minder in de smaak 
vallen, het vloeibaar goud, dat hij vandaag in de 
glazen schenkt, doet dat des te beter. Er zijn spij
kers met koppen geslagen. De LO~man kan valse 
puntjes leveren en Toontje heeft contacten genoeg 
in het land, die hem daarop de bonkaarten willen 
brengen. Om te beginnen wil hij er -..:1000 voor z'n re-
kening nemen. ' 

Als daarop geen glas gedronken mag worden kan h'et 
beter bestoft tot na de oorlog in de kast blijven staan. 
Een wonderlijke figuur, die Toontje. Ik schrijf dat 
nu maar zo: Toontje. Maar niemand zegt dat direct 
zonder meer. Want Toontje is een ...... heer, in de 
volle betekenis van het woord, een man, die iets be
tekent in het leven, één waar je tegenop ziet. 

Het gesprek komt op het lot der ongelukkigen, die in 
handen van de SD vallen. Want dagelijks zijn er in 
het werk, die gegrepen worden. Toontje kan er van 
meespreken. Hij heeft zijn huis in de Residentie moe
ten prijsgeven, omdat de Moffen hem op de hielen 
zaten. Hij woonde daar met zijn moeder en twee zus
ters. Toen de SD kwam om hem te arresteren, doch 
hem gevlogen vond, wilden ze zijn moeder meenemen 
als gijzelaarster. Zijn beide zusters protesteerden daar" 
tegen echter en boden aan haar plaats in te nemen. 
Ze hebben dan ook enkele maanden in het Oranje
hotel doorgebracht en uit dankbaarheid heeft Toontje 
voor ieder van haar een zilveren broche laten ver
vaardigen, met de inscriptie: ,.In dankbare herinne
ring van Toon - Voor Vaderland, moeder en broer." 
Zo'n sieraad is wel iets, dat hem ligt. Toontje houdt 
van sieraden. Aan zijn handen prijken dan ook ettelijke 
ringen. Een enkele sierspeld getuigt mede daarvan, 
terwijl een lichte parfumlucht dit nog accentueert. Hij 
is beslist kunstzinnig. Daarvan kan zijn bovenbuur
man, de kunstschilder, getuigen. Met belangstellin9 
neemt hij altijd kennis van zijn werk en hij heeft er 
ook reeds enkele van zijn doeken gekocht. Doch ook 
op literair en muzikaal gebied is hij niet zonder gaven. 

En als deze dag de gedachte aan al die van huis en 
haard verdrevenen weer bij hem boven komt, dan 
wil hij zijn diepste gevoelens daarover in dichtmaat 
neerschrijven. 
,,Ik heb een idee", zegt hij, .. maar weet het nog niet 
precies. I½, denk echter, dat ik het je straks wel kan 
voorlezen. 

Hij schrijft nu en dan wat, leest het nog eens over. 
gaat even met z'n onafscheidelijk hondje naar buiten. 
komt weer terug en, terwijl hij met de ene hand de 
kachelpook grijpt en het hondje onder de andere arm 
knelt, declameert hij zijn lied: 

,,Het leger der gezochten". 

TOO.NTJEBERGER 
EEN UIT HE1 
DER GEZOCI 

Antoon Petrus Paulus Schweigman werd de 29e 
Juni 1893 te Leeuwarden geboren. Zijn liefde ging 
uit naar het onderwijs. Hij haalde zijn diploma's 
aan de R..K. Kweekschool te Oudenlosch, werkte 
geruime tijd in de practijk aan de opvoeding der 
jeugd, om daarna verbonden te worden aan het 
Departement van Onderwijs. Zijn hele persoon kon 
hij echter pas goed inzetten tijdens de bezetting. 
Bewust nam hij de risico's, aan de tegenstand van 
den bezetter verbonden. Onder verschillende na
men heeft hij gewerkt; de meest bekende is wel: 
Toon Berger. Doch zijn achternaam veranderde 
hij dikwijls met kleine nuances, als Borg, van 
Bergen e.d. Zijn huis was een toevluchtsoord voot" 
onderduikers, doch na de inval in d~ zomer van 
1943 werd het gesloten. · 
In diezelfde zomer legt Toontje tal van Katholieke 
contacten, welke later zich bij de L.O. aansluiten. 
Daarb(i zijn Arnhem, Velp, Doesburq, Dieren. de 
Steeg en andere plaatsen. Deze contacten brengt 
hij meestal tot stand via de Katholiek<> geestelijk ... 
heid, waarmede hij zeer veel connecties heeft. Pater 
Campman te Velp is dan in het Oosten des lands 
een verzamelcentrale, waar bonkaarten en p.b.'s uit 
het Noorden, Oosten en Zuiden bijeengebracht 

HET LEGER D1 

ln 't donker uur, met stil gebaar. 
Bewust van 't grijpende gevaar, 
En boordevol van vaste wil 
Zijn plicht te doen .....- zo God het wil, 
Zo trokken z' op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Door d' overmacht temeer geveld, 
Ontrukt, beroofd, bedreigd, gekweld, 
Gedood, onteerd, tot as verbrand, 
Zo was 't in 't vrije Nederland. 
Toen trokken z' op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Hun legers groeiden tot een macht; 
Het onrecht wekte op tot kracht, 
Tot offerdaad, tot offermoed, 
Tot offeren van goed en bloed. 
Zo trokken z' op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Hun legers telden rang noch stand. 
't Verschil viel weg, slechts éne band 
Verbond hen allen, groot en klein. 
Zij wilden dienen, redders zijn. 
Zo trokken z' op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Zijn bolle, blozende, maar haast vrouwelijk zachte ge.
zicht, licht van een ongekend vuur, wordt onverzet.
telijk als van den verbeten strijder, vastbesloten de 
strijd tot het bittere einde vol te houden. 
Zo wordt het lied geboren, dat het diepste innerlijk 
van eiken verzetsman, die het las, ontroerde. Zo 
wordt het lied geboren, dat het lied van de strijd, het 
lied van het geloof in de overwinning wordt. Weldra 
zal het, in het verborgen gedicht, ook in het verbor-
gen gedrukt en gelezen worden, in duizenden exem.
plaren. Het wordt Uw lied en mijn lied. Omdat zijn 
geest de uwe en de mijne is. 

Voor Schweigman, want dit was zijn werkelijke naam. 
in Den Haag moest onderduiken, greep hij reeds elke 
kans, welke zich voordeed om den bezetter afbreuk 
te doen. Aanvankelijk was hij één der voormannen 
van de Ned. Unie, doch al spoedig begreep hij, dat 
het verzet niet lijdelijk, doch actief moest zijn. Reeds 
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worden, welke een of tweemaal per distributiepe .... 
riode naar Amsterdam worden overgebracht. 
In de tijd, dat het contact met de L.O. steviger 
werd, nam Toontje de taak op zich zoveel in zijn 
vermogen was de Distributiekantoren te bezoeken 
en het afgeven van bonkaarten op echte en valse 
inlegvel bonnen (puntjes) te stimuleren. 
Op 13 Juni 1944 liep hij, met tientallen anderen, 
in de val, welke de SD op het contactadres uan 
de PBS aan de Nieuwe Zijdsvoorbur:gwal te Am .... 
sterdam, had opgesteld. Na enige tijd op de We .... 
teringschans te zijn opgesloten geweest, werd hij 
naar Vught getransporteerd, gin,q irt de Septem .... 
ber .... dagen op transport naar Oraniënburg, ver" 
volgens naar Bergen .... Belsen en Fargen a.d. Weser, 
waar hij in April 1945 overleed. 

ER GEZOCHTEN 

En _velen vielen om hen heen - -

Hun rijen sloten weer ineen. 
En steeds opnieuw en onverstoord 
Wérd 's vijands macht' ge druk verstoord. 
Zo trokken z' op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Al duurd' de strijd nog maanden lang, 
Al werd het om hen heen zo bang, 
Al zagen zij geen uitkomst meer, 
Toch waagden zij hun leven weer. 
Zo trokken z' op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Eens zullen zij den vijand slaan! 
Eens breekt de dag der zege aan! 
Eens heeft hun voorste liniestrijd 
Hun land van vijanden bevrijd. 
Dan jub'len zij, die vochten, 
Het leger der gezochten. 

Na de arrestatie van een groot aan" 
tal medewerkers, toen het besluit ge" 
nomen was: Ondanks alles, we gaan 
voort! 

vroeg in 1943 legt bij contacten in het land, waardoor 
hij over bonkaarten kan beschikken ten bate van de 
vervolgden, die men door broodroof denkt mm w te 
maken. In Pater Campman uit Velp vindt hij een 
zeer actief medewerker, doch ook in Brabant en d· 
ders in den lande zet hij zijn fuiken uit. Ook Pastoor 
Victor betrekt reeds in het voorjaar van 1943 bon
kaarten van hem. 
Doch de SD komt hem op het spoor. 
Hij moet Den Haag verlaten en vlucht naar ~e pas" 
torie van Victor in Rotterdam. Daarna is hij ~en 
poos bij de zuster van Victor in huis. Vervolgen:; 
neemt hij zijn intrek. in het verzekeringskantoortje aan 
de Singel in de hoofdstad. Eens, in de zomi>r van 
1943, is hij weer op bezoek in Rotterdam geweest, 
doch zijn gastvrouw raadt hem, omdat hij zo sterk 
gezocht wordt, niet naar het Rotterdamse station, doch 
met de tram naar Schiedam te gaan en vandaar te 
vertrekken. Zo ontkomt hij, want later blijkt, dat, zo" 

wel op het DP als Maas .... station posten staan om hem 
te grijpen. 
Belangrijk is ook de rol, die Toontje speelde in het 
bijeen brengen van de Katholieke en Protestantse il.
legale werkers in de L.O. Een week na het boven ge" 
schetste onderhoud in Amsterdam, n.l. op 21 Juli, wordt 
reeds een vergadering in Veenendaal belegd, waar 
Toontje en de Haas namrns de Katholieken aanwezig 
zijn en men reeds tot zekere overeenstemming komt. 
Later komen beiden ook op een Beursvergadering in 
Den Bosch en wordt in Rotterdam een bijeenkomst 
gehouden, waar o.a. Ambrosius en Kapelaan Naus 
voor het Katholieke Zuiden, de Haas en Fernhout 
voor het Noorden aanwezig zijn. Voor het Katho .... 
lieke deel van Rotterdam waren daar verder Victor 
en Karel. 
Bij dergelijke gelegenheden was Toontje op zijn best. 
Hij had er slag van de mensen tot elkaar te brengen, 
h'ad een grote overtuigingskracht, doch kon zichzelf 
niet binden aan een bepaalde organisatorische taak 
in het geheel. Daardoor heeft hij ook nooit een vaste 
plaats in de organisatie gehad. Als er moeilijkheden 
waren haalde men er Toontje dikwijls bij. Dan kon hij 
een principieel betoog houden over naastenliefde, eer 
en cultuur, waar de twistenden stil bij werden. Dies 
droeg hij ook enige tijd de erenaam: de olieman. La" 
ter droeg Van Tuyl die naam, doch toen had dat een 
andere betekenis. Ook het contact met de grote SD 
AP .... groep van De Boer uit Haarlem kwam door zijn 
toedoen tot stand. 
In alle opzichten was hij een volkomen "vrij gevoch.
ten" werker. Zijn werk droeg een sterk impulsief ka-
rakter. Vandaag sjouwde h'ij in een kamerjas in zijn 
kantoortje rond, zich onledig houdend met vervalsin-
gen, om de volgende dag van vroeg tot laat door het 
land te sjouwen. En zo gebeurde het, dat meh hem 
weer zag opduiken, waar hij allerminst verwacht werd. 
En waar men hem zocht, vond men hem juist niet. 
Zeer zeker had hij een enigszins romantische inslag. 
Hij bezigde altijd veelbetekende wachtwoorden en be.
paalde klopseinen. 
Toontje is een goed vriend, een minzaam mens, een 
hoofse figuur. 
Een aardig voorbeeld daarvan. 
Toontje en Teus koesteren grote bewondering voor 
elkaar, zien elk voor zich in den ander den man, die 
alles weet en alles kan. Waar nog bij komt, dat Teus 
groot respect heeft voor de hoge positie, welke Toon" 
tje eens bekleedde aan het Departement, dat ook de 
bescheiden salarissen regelt van schoolse paedagogen, 
zoals Teus eens was. 
Derhalve gebruikt Teus in zijn gesprekken het prae
dicaat "mijnheer", wanneer hij vol adoratie tot Toon
tje het woord richt. 
"Mijnheer", zo zegt Teus eens tot zijn gastheer, ,,zou 
ik mij even mogen verwijderen?" 
Toontje, één en al ijver om Teus terwil1e te zijn, komt 
overeind en noodt: ,.Zal ik u even wijzen?". 
Teus: .,Gaarne, mag ik u dan maar volgen?" 
Bedrijvig loopt Toontje met z'n kleine pasjes voorop 
naar het binnenplaatsje en overvloeiend van voorko
mendheid, opent hij de deur van het gezocht~ ver
trekje. 
Dan rept hij zich terug, bedenkt zich halverwegey 
keert op z'n schreden terug. klopt op de deur, waar.
achter Teus zich bevindt en roept: ,,Zegt U voortaan 
maar Toontje, hoor." Waarop Teus, zeer verrast en 
bovenmate verheugd, doch in lichte consternatie. uit
roept: ,.Als 't u blieft, mijnheer Toontje". 

Om aJle argwaan te voorkomen, verhuist Toontje 
later van de eerste naar een volgende verdieping. 
Daar speelt zich eens een kostelijk tafereel af. Als 
Femhout hem komt bezoeken. staat Toontje radeloos 
op straat. Hij heeft z'n sleutelbos in de kamer laten 
liggen en de d_eur is in 't slot gevallen. Hij kan er 
niet meer in. En op zijn tafel liggen honderden bon
kaarten te wachten op de liefhebbers. 
Er is juirt een glazenwasser aan het werk en Pern
hout raadt hem dezen man de opdracht te geven na;ir 
binnen te gaan en de deur te ontsluiten. 
Aldus geschiedt. De glazenwasser verdwijnt in het 
kantoortje en opent even later de deur........ zonder 
iets ç:tezien te hebben van de kostbare last. welke op 
de schrijftafel lag. 
M;:rnr dat benauwde ogenblikje heugde Toontje r.og 
lang. 
Evenals de tijd, toen hij in een onbewaakt ogenblik 
zijn gebit had ingeslikt. Gelukkig kwam dit weer op 
natuurlijke wijze terug. 

Ook op de Singel Iaat de SD Toontje niet met rust. 
Enkele malen wordt er een inval gedaan, doch juist 
als hij niet aanwezig is. Dan slaat hij zijn tenten op 
in het Zuiden van de stad. 
Opnieuw is "de Gezochtè" ontkomen aan de mazen 
van het net. Doch het net slaat toe over dezen vrij" 
heidlievenden mens, wanneer hij het 't minst ver-
wacht. Toontje heeft zelf zijn sporen op het gebied 
van de vervalsingen verdiend. In het voorjaar van 
1944 heeft hij regelmatig contact met de PBS van 
Lex. Zo komt ook hij argeloos op de 13e Juni naar het 
contactadres van de PBS aan de N .Z. Voorburgwa], 
waar hij met vele anderen wordt gearresteerd . 
Als de mislukte overval op de gevangenis aan de 
Weteringschans plaats vindt, zit ook Toontje Berger 

in één der cellen. Hij hoort het leger optrekken, de ge
zochten, die de gegrepenen willen bevrijden. Doch de 
bevrijding klopt niet aan de deur van zijn cel. 
Dan volgen de maanden in de SD~barak in Vught. 
En hier is deze kleine man in vele opzichten het mid-
delpun t. Velen houden hem voor een geestelijke, om" 
dat hij in zijn gesprekken zo buitengewoon grote ken
nis van geestelijke zaken toont. Hij is het, die alles 
doet om de twij felmoedigen op te beuren, die de lei.
ding néemt bij het kweken van een werkelijke gemeen-
schapsgedachte. Hij houdt lezingen over de groot" 
Nederlandse poëzie, die van diepgaande kennis ge" 
tuigen. Een zangkoortje ontstaat onder zijn leiding, 
dat de stemming op peil houdt. De limericks, die hij 
maakt, tintelen van humor. Hij maakt velen het zijn 
hier dragelijk. 
Er zijn n.l. behalve zwarthandelaren ook velen, die, 
hoewel geen iUegaal werker zijnde, voor een kleinig-
heid tegen de lamp gelopen zijn. Tot hen zegt hij: 
"Heus, niemand zit hier onschuldig. Jullie hebben iets 
gedaan, dat niet mocht van de Duitsers. Dus is het 
vanzelfsprekend, dat je hier zit. Ik heb niets gedaan. 
Maar omdat ik niets gedaan heb, verdien ik het ook 
hier te zitten. Want als je niets gedaan hebt, dat is 
nog veel erger". 
Met een vooraanstaand Communist, een overtuigd 
Atheïst, heeft hij dagenlange gesprekken, die dezen 
mens wel niet overtuigen, maar toch een geheel ander 
beeld van den gelovigen Katholiek geven. Ze hebben 
felle discussies over den Sovjet, maar de wederzijdse 
waardering blijft. En nu nog spreekt deze man met 
grote bewondering over Schweigmann, over wien hij 
eerst na zijn dood vernam, dat het geen geestelijke 
was. 
En in de Duitse kampen, welke na September zijn 
deel werden, was het niet anders. Als kostbaar aan
denken bewaart zijn familie talrijke brieven van vrien
den, die hij daar maakte. Allen getuigen van zijn ga· 
ven om temidden van depressie en inzinking optimis, 
tisch te blijven. Hij kende het apostolaat van de vro
lijkheid. In het geheim organiseerde hij ter afleiding 
vele culturele bijeenkomsten, bracht priesters bij de 
stervenden en bewaarde zelfs ( wie za] zeggen met 
hoeveel levensgevaar) de H. Ziekenolie. Eind Maart 
1945 werd zijn gezondheidstoestand zeer wankel. Toen 
hij kort daarop met een transport van Bergen Bel~ 
sen naar Fargen vertrok, was het ieder duidelijk, dat 
dit zijn einde zou worden. Vermoedelijk is hij daar 
begin April overleden. 
De bevrijding heeft hij niet meer mogen smaken, deze 
gezochte uit het grote leger. Maar God heeft hem ge
zocht en gevonden e'n uit de rij der strijders geroepen 
tot "Zijn leger der verlosten". 
Laten we God voor zijn leven danken en Hem bidd~J.li 
voor de verwerkelijking van zijn ideaal: 
Een eensgezind en Godvrezend vaderland. 

Duizenden slachtoffers van razzia's 
heeft zij met haar papieren uit de 
handen van den overweldiger gered. 
En honderden strijders op het binnen
landse front, die bij ontdekking vaal 
ter dood verwezen waren, hebben hun 
leven aan het stille werk van de F.C. 
te danken. 

K. NOREL 

Stuurt "Den Vijand Wederstaan" naar 
onze militairen in Indië. 

AD. 
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BEZINNING 
N U _moet U mij niet kwalijk nemen, als 

ik in deze brief dingen zeg, die ik al 
eens eerder gezegd heb. De Redactie 

van De Zwerver heeft mij opgedragen om 
in het herdenkingsnummer iets te schrijven 
en als U nu even bij mij In mijn studeer
kamer kon kijken, zou U zien, dat mijn 
bureau bezaaid ligt met geschreven vellen ' 
papier. Ik heb al bladzijden vol geschre
ven en telkens begin ik weer opnieuw en 
het wil maar niet lukken. Ik wil praten, in 
de eerste plaats met de achtergeblevenen. 
Zij zien terug . .. . 
Er is heel wat gebeurd. Dat het soms zo 
moeilijk zou zijn, hadden ze toch niet kun
nen denken, maar vooral niet, dat mensen 
het hen zo moeilijk zouden kunnen maken. 
Zij horen Sfreken ~ver de "illegalen" op 
een toon, die hen pijn doet. Zij beluisteren 
miskenning van het werk van man, vrouw 
of kind. Met een medelijdend lachje wordt 
over dit werk gesproken .... En dat is maar 
niet de eerste de beste,. . . . soms eigen 
predikant, eigen geestelijke eigen familie-
lid. • 

Soms vooraanstaande mensen. Men kropt 
zijn verdriet op en de vraag dringt zich 
~terk op: Zijn wij idealisten geweesH En 
ineens, daar ligt "Den vijand wederstaan" 
op tafel. 
Ze lezen het ene stuk na het andere en ze 
genieten. Ja, dat Is het, dat was het. Zo 
was het mooi. Men leeft zich weer in ver
leden tijden. Men zegt tegen zichzelf, wat 
hen ik toch een dwaas, dat ik zo In de put 
zit en me zo laat ontmoedigen. Je mocht 
toch niet anders. 
Ja dat was het, .,Den vijand wederstaan". 
~l die _verhalen laten je weer den vijand 
zien. Het was het Duitse volk, het was het 
Nazidom, het satanisme. Men zag het mon
ster, ja een monster was het, terrein rul· 
men, hoe langer hoe meer. Hij strekte zijn 
klauwen uit naar onze kinderen. En toen 
werd er iets wakker. 
Deze vijand moest wederstaan worden. God 
wilde het. Koste wat het kost. En men ging 
aan 't werk. Men ging zonder schroom 
verder. Steeds verder, want de vijand ging 
verder. Zijn aanvallen werden niet alleen 
a!geslagen, maar men zocht hem op. Men 
gmg van het deJensief in het offensief 
De vijand strek\e de hand uit naar ~nze 
kinderen. En dat heeft juist onze vrouwen 
wakker gemaakt. 
Ik heb de brieven gelezen van tientallen 
vrouwen en mannen, die "Den vijand we
derstaan" aangeboden hadden gekregen. 
Deze brieven zijn meestal van vrouwen. En 
dan merk ~k in veel brieven deze vraag 
op: Is, gezien de tegenwoordige toestand, 
ons offer wel gerechtvaardigd geweesH 
Hadden wij zoveel op het spel mogen zet
ten? Velen hebben, nadat zij dit verzetsboek 
gelezen hebben, gezegd: Ja, het moest. Ja, 
het moest. En de tegenwoordige toestand in 
ons land is hiermede in s trijd. Deze zegt 
ons alleen, dat we veel en veel ~eer had-
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den moeten doen. We zien helaas, dat het 
nationaal-socialisme niet zijn duizenden 
maar_ ~ijn tienduizenden verslagen heeft'. 
Relat1v1s~e en opportunisme vieren hoogtij. 
Materialisme en egoïsme beheersen ons 
volk. Het zuivere rechts-, vrijheids- en ge· 
zagsbegrip, hebben een diepe deuk gekre
gen: Wij hebben lang niet genoeg gedaan. 
Er 1s veel gered, maar door slapheid van 
de aangewezen leiders, veel verloren ge
gaan. Hebt U het verslag van Sobibar ge· 
lezenî 
Hebben wij onze plicht tegenover de Joden 
gedaanî 
Neen .... en nogmaals neen. Laten wij niet 
met onze goedkope verontschuldigingen 
aan komen dragen. Ze moeten voor God 
bestaan kunnen. Het spijt me, dat ik niet 
meer heb gedaan. God vergeve het ons. 
Onze liefde was zo klein. 
Wat nu .... We gaan het derde jaar van 
de bevrijding in. In het derde jaar moet 
het parool zijn: Uitzuivering. Ik versta er 
toch iets anders onder, dan zuivering. Het 
gaat mij hier niet om mensen, maar om 
beginselen. Jongens, bestudeer de begin
selen van het nationaal-socialisme even. 
Men heeft dat niet gedaan in 1940 en de 
gevolgen zijn vreselijk geweest. 
Men zag de gevaren van Arbeidsdienst en 
verdere nazi-propaganda niet. Als men te· 
gen bepaalde mensen vandaag zegt, dat ze 
geïnfecteerd zijn door de nazi-beginselen, 
dan worden ze kwaad. Maar de verschijn
selen van deze ziekte komen in alle rangen 
en standen voor. 
~en kan geru.st zeggen, zonder overdrij· 
ving, dat een groot deel van ons volk niet 
immuun is gebleken. Jongens, vergeet' niet: 
De strijd was een beginselstrijd. 
Een beginsel maak je niet, maar wordt je 
door God gegeven. Wie zijn beginsel ver
loochent, verloochent het leven. 
Een beginsel is een van God gegeven start
punt van actie. Wie van hieruit begint, komt 
zeker bij het doelpunt. 
Liefde tot God en medemens :was het uit
gangspunt. God boven alles en de naaste 
om Godswil. 
Het nationaal-socialisme ging uit van den 
mens en nog eens den mens. De autonome 
mens, die van geen vaste wetten wil we
ten. Het historisme van vandaag loopt uit 
in dezelfde bedding. Het miskent God en 
dientengevolge den mens. Het loopt uit op 
vernietiging van de vrijheid, het gezag en 
voert tot despotisme en slavernij. 
Dat de anderen het niet begrijpen is hen 
te vergeven, maar dat ik vandaag zei dat 
oud-illegale werkers, die toch wel wisten, 
waarom het ging, nu ook nog mee gaan 
doen met die afbraak, is wel heel erg. Men
sen studeert, bestudeert bij het licht van de 
Bijbel, wat die Duitsers ons wilden geven, 
en wijst dan ook af, al lijkt het nog zo mooi, 
wat stoelt op dezelfde wortel. Zuivert mee 
uit, wat hier geïmporteerd werd. Gij zijt 
daartoe de aangewezen mensen. We gaan 
door en wij winnen. Ja, wij winnen. De 
ogen gaan open .... 
Troost U, ze zijn niet tevergeefs gestorven. 
Een beginselstrijd wordt nooit tevergeefs 
gevoerd. Zo'n strijd is altijd de offers 
waard, die ervoor gebracht zijn. 

* 
Raad aan onderwijzers. Gebruikt de laatste 
schooldag voor de vacantle, en leest een 
stuk voor uit "Den Vijand Wederstaan". 
Maar leest het eerst zelf. 

* 
Raad aan rekeninghouders. Pakt op 3 Mei 
Uw giroboekîe en schrijft op rekening van 
de Stichting 1940-'45 een bedrag over van 

f 1000.-, f 500.-, f 100.- of tenminste 
f 10.-. Zorgt dat het een offer zij. 
Giro Nr. 194045. 

* 
Raad aan niet-rekeninghouders. Koopt een 
blanco girobiljet of postwissel en doe het· 
zelfde. 

* 
Raad aan bezitters van geblokkeerde gel
den. Schrijft het over op Giro Nr. 1 9 4 o 4 s 
en het is gedeblokkeerd. 

Raad aan allen: Gedenkt de daden van 
de gevallenen. En bidt voor de nabestaan• 
den. Wanneer ge dit alles doet, is 3 Mei 
voor U en voor velen een gelukkige dag. 
Ik hoop op 3 Mei en volgende dagen een 
stroom van girobiljetten bij de Stichting 
1940-'45 binnen te zien komen. 
Ik informeer. Toon Uw dankbaarheid. 

• 
Jongens in Indië. Weest kerels van sta• 
vast. Komt terug met opgericht hoofd. Je 
hebt de Gids bij jullie. Gebruikt hem. 
.Wij bidden veel voor jullie. 

* 
Wij denken op 3 Mei ook aan de gevalle
nen uit de geallieerde legers. Zij s tierven 
voor onze vrijheid. God sterke hun familie. 

* 
Wij buigen in dankbaarheid ons hoofd en 
loven God, dat Hij ons helden gaf, bezield 
met de offergeest van Jezus Christus. 
Niet in het hebben ligt het geluk, maar in 
het geven. 

* 
Wij hebben op de Landdag in Zeist beloofd, 
dat wij "onze doden" zullen gedenken, niet 
alleen door monumenten en kransen, maar 
ook door daden. 

Hoorn. FRITS DE ZWERVER. 

DENK BIJ UW PROPAGANDA-ACTIE 

MET "DE ZWERVER" AAN DE 

VOLGENDE CATEGORIE!N: 

Personen, die op welke wijze ook, een 
aandeel in het verzet hebben gehad 
(raadpleegt o.m. BS-lijsten). 

Ex-onderduikers. 

Personen, bij wie onderduikers gehuis• 
vest zijn geweest. 

Ex-politieke gevangenen. 

SlachtoUers van de oorlog. 

Verzorgingsgevallen van de Stichting 
1940-'45 . 

Contribuanten van deze Stichting. 

G ·--en van gesneuvelden uit de 
oorlogsjaren. 

Poli ' ie-, distributie-, gemeente- en rijks· 
ambtenaren. 

Geestelijken. 

Onderwijspersoneel. 

Jeugdleiders. 



EEN LEVEND MONUMENT 

I 

"De Zwerver" van deze week staat 
in het teken van de herdenking. Naast 
hetgeen hierover reeds door andere 
medewerkers is opgemerkt, is het 
overbodig in deze bijdrage nogmaals 
uitvoerig bij dit onderwerp stil te 
staan. 
Het is goed te herdenkén. Het heeft 
ook zijn grote waarde monumenten op 
te richten, als een herdenking aan de 
jaren van oorlog en verzetsstrijd. 
Zulke monumenten hebben onze volle 
sympathie. 
Het zou echter van armoede getui
gen, wanneer de dank en waardering 
zich tot deze monumenten zo1Jden be
perken. 
Er is tegenover onze gesneuvelden een 
groter ereschuld in te lossen dan al
leen d.m.v. op te richten monumen
ten. 
Dat men zich ook van deze ereschuld 
bewust wordt, bewijst hetgeen wij 
ontlenen aan het in "Strijdend Neder
land" gepubliceerde verslag van de 
gemeenteraad van Kampen. 
In deze raadsvergadering, - Woens
dag 23 April j.l. - kwam n.l. een 
voorstel van B. en W. aan de orde, 
het stadserf 19 te verpachten aan den 
21-jarigen Jan Post, zoon van den ge
sneuvelden K.P.-er, Marinus Post. 
Ongetwijfeld zullen B. en W. van Kam
pen zich, alvorens met dit voorstel 
te berde te komen, bezig gehouden 
hebben met de vraag of het goed is 
de verantwoordelijkheid voor een 
groot Kampereilandbedrijf in handen 
te leggen van een zo jongen boer als 
dezen Jan Post. Maar hij heeft stoere 
schouders en het pleit voor hem, dat 
het voorstel in deze vergadering werd 
behandeld; het pleit nog meer voor 
hem dat het voorstel ook door de 
Kamper-raad zonder hoofdelijke stem
ming werd aangenomen. 
De geest die hieruit spreekt, is ons 
lief. Het komt voort uit het besef, dat 
Kampen een morele plicht heeft je· 
gens het gezin van Marinus Post. Dit 
gezin heeft vrijwillig veel geofferd in 
de strijd tegen de dragers van het 
Nationaal-Socialisme, de Duitsers. 
De vlammen, die uit de boerderij van 
de familie Post sloegen, nadat de va
der had moeten vluchten en de moe
der met de jongens in gevangenschap 
werd gevoerd, vernietigden een be
drijf, dat met hard werken en zorgen 
was opgebouwd. De vader kwam niet 
terug, de wilde onvervaarde Geus, 
die met zijn knokploeg en zijn Bijbel 
voor geen Mof benauwd was. 
Dat het gemeentebestuur van Kampen 
het gezin Post deze kans heeft gebo
den op een stadserf, waar het werk 
van den vader kan worden voortgezet, 
is ons meer waard dan welke pië· 
teitvolle herdenking ook. 
Op de plaats, waar Marinus Post met 
een aantal gevangenen uit de Wete· 
rlngschans, in Alkmaar werd neerge
schoten, staat thans een eenvoudig 
monument, a ls hulde van de bevol
king. 
Dit besluit van de Kamper gemeente
raad is de hulde van Kampen en he t 
erf van Jan Post op het Kampereiland, 
is het levend gedenkteken van Kam
pen. 
De Kamper gemeenschap heeft hier
mede een ereschuld ingelost aan de· 
fa.m!l!e Post 
Het moge strekken tot een voorbeeld. 

,.FRITS". 

- - - --- ~ --

HIER VELDE 
'T DUITSE ZWAARD 
) k weet een weiland langs een stil kanaal 
waar ochtendmist rondhangt 
en in het dom-banaal 
gescharrel van wat schapen 
niets verteld 
van wat gebeurde op dit tamme veld. 
Alleen een schuur - geblakerd en verbrand 
als duizenden in verwoest Nederland 
staat daar als teken. 
Volk, het is voorbij, 
maar twaalf vielen en daarbij was bij 

Wij schreven dit in Juni 1945. En bijna twee jaar lang 
scheen ons dat genoeg. Toen was de verbrande schuur 
een nette noodwoning geworden. Er was alleen nog een 
muur met de gaten der kogels erin - deel van een puin• 
hoop -. 
Niet meer voldoende om te melden en voor het nage
slacht vast te houden, dat de Duitsers hier 12 mensen 
vermoordden. Zeven verzetsmensen en vijf burgers uit de 
buurt. Er moest iets meer komen. Een kruis of een een• 
voudig gedenkteken. 
Maar hoe? Geld ervoor bij elkaar bedelen wilden we niet. 
Het zou ook schade doen aan "De Stichting". Iets Laten 
maken door vreemden, die slechts uit verhalen wisten, wat 
zich hier had afgespeeld? Die er niets van doorvoeld of 
doorleden hadden? 
We besloten het zelf te doen. 
En toen was het verder een kwestie van "relaties" en 
"organiseren", juist als in bezettingstijd. De plaatselijke 
architect maakte een eenvoudig ontwerp, dat wij allen kon
den "mee-denken·· en "mee-voelen". Hij kreeg de leiding. 
Drie middagen werd er gegraven en zoden gestoken, door 
ied~r. dii: lielp~n kon en htlpen wilde. Een v01:: ons hakte 
letters in de muur. Een ander kapte uit een eikenboom het 
zwaard. Het Duitse zwaard, dat doodde en "kruis" werd 
voor hem die ogen had om te zien. Een derde gaf de 
beplanting. Stenen waren er genoeg. De buurt hielp. Er 
werden nooit vermoede talenten ontdekt voor stenen leggen 
en afmetingen vaststellen. 
Zo bouwden wij samen ons herdenkingsteken. In een stille, 
wat weemoedige stemming, als een man, die Zaterdags in 
2:ljn tuintje werkt. Elke steen werd met liefde gelegd. En 
elke schep grond was ter ere van hen, die wij herdachten, 
voor hen en hun strijd. 
En samen bouwend beleefden we weer voor enkele mid
dagen de eenheid, die verloren ging. 
13 April in de vroegte, twee Jaar oa de stervensmorgen, 
werd het ingewijd. Samen met de mensen uit de buurt, die 
zo zeer geleden hadden. Met alle oude vrienden van vroe• 
ger. Met wat bloemen en een eenvoudige toespraak. 
Nu staat daar, voor ons en ons nageslacht, ons gedenk• 
teken. Geen deftige commissies hebben er over vergaderd. 
Geen hoge hoeden zijn er voor uit de kast gehaald. Onze 
handen bouwden het en onze ogen zien het - met liefde 
en voldoening. 
Waarom ik dit schrijf? Om alle kameraden uit het verzet, 
die ook zo iets willen, te zeggen: doe het zelf! Onder de 
bezetting kon alles. Waarom nu niet? Laat het geld aan de 
Stichting en de mooie dure ontwerpen op de tekentafel en 
bouw samen iets van ons. Dat daardoor eerst recht voor 
hen wordt. Voor hen die vielen. 

GERARD - Heerde. 

't Kwijnend hart vol droefenis, 
Dat wars van alle vreugde is, 
Verhe~ zich tot een stil gebed 
In duisternis vol vuile smet. 

* 
Het volgt de somb're zieledrang; 
Het krimpt van pijn en voelt zich bang 
Om waJ er komen gaat •.. •• 
De dood door lust en haat I 

* 
Zie, 's vijands hand maakt zich gereed; 
De helden, neen, er komt geen kreet 
Geperst uit hunne borst. 
Slechts vuur"ge hoop en levensdorst 

* 
Spreekt uit hun doffe ogen. 
0 God, kunt Gij gedogen 
Dat dit onrecht zegeviert: 
d'U hatend' vijand kwelt en tiert? 

* 
Gij zijt in Uw verbond getrouw 
En dekt met liefde hunne rouw. 
De vijand schende Uw gebod: 
Zij leggen in Uw hand hun lot. 

* 
't Is Uwe zaak waarvoor zy staan 
En nimmer hen dcx:t ondergaan. 
Geen vijand, die het kan, zo snel 
Hun ziel te storten in de hel. 

* 
Zingt dan, o helden, voor gij sterH 
Hem lof. Al zijt gij'rllêr onterfd, 
God heeH Uw plaafs gereed, 
Als erfenis voor 't aardse leed, 

PRINS BERNHARD 
onthult monument 

Woénsdag 7 Mei a.s., des middags te half 

drie zal Z.K.H. Prins Bernhard op de derde 

Algemene Begraafplaats "Tolsteeg" aan 

het Houtenschepad te Utrecht. een grafmo

nument onthullen, opgericht door de Bin

nenlandse strijdkrachten te Utrecht, ter ere 

van de nagedachtenis dergenen, die vielen in 

de uren van de bevrijding. 



.. 

• 
GBBN VLE.BS EN GBBN VIS. 
Het ee.rate walvisvlees Js in Engeland op tafel verschtnen. 
ledereto is htt u over eens dat het uitstekend sma~kt. On.
geveer als biefstuk, en In ieder geval ten enenmale niet als 
vis. De deftige "Times" wijde « een (voor dit blad nogal 
humoristlscbj boofdarlikel aan: « zijn twte moeilijkheden: 
1 e moet walvisvlees bij den vishandelaar of bij den slager 
worden verkocht? 2e moet het met een vlees-- of met een 
vismes gegeten worde.n1 
Walvis Is geen nieuw voedingsmiddel. In den jare 1351 
stond walvis op het ntt·nu van Eduard den Zwarten Prins 
en bet vuscheen een bruilofumaaltijd van Hendrik de Vierde 
(In het Jaar 1103). Zouden wij nog dit jaar 1n on:e brood
jtSwin.kels etn broodjt•walvfs kunnen eten? 

(Kompas). 
Het is dus geen vis en geen vlees. Het schijnt in 
ieder geval wel gauw tegen te staan, want de 
beursspeculanten hebben er letterlijk mee "in hun 
maag•· gezeten. 

• DUITSB SPOORWBGBN. 
Vóór de oodog buat Du,taland 800.000 SP<)Orwagons. daarna 
had hel er 230.000. Sinds bel einde van de oorlog zijn van 
dit laatste aantal tr ongeveer 50.000 a(ge:,~aUen wegens oo
hctstclban: slijtage, terwijl er 30.000 op oo.naspeurlijkt WiJ?t 
:1jn vudwenen. 

(Manchester Guardian). 
De Duitse spoorwegen zijn blijkbaar minder hard
leers dan de Duitsers. Ze hebben van ons tenminste 
het "onderduiken" geleerd. 

• ZAAK TBGEN RAUTBR IN BBHANDBLlNG. 
In opdracht van den procurtur-1!,caal bij bei 8ij:onder Ge
rechtshof te '•·Gravenhage is door de Haagse P.R.A. in 
behandeling genomen de :aak contra Hans Rauter, tijdens 
de Duitse beietting van Nederland generaal du Waffen 
S.S. en höbere S.S.- und Poli:ei-Führer. Het hoofd van de 
nchercbe van de P.R.A. vu:oekt diegenert in N«terland, 
bij w,e tijdens cle ben<tmg meubilair werd weggehaald. om• 
dat zij hun radio niet hadden ingeleverd. zich schriftelijk 
In vetbfodi.ng re will~n .stellen met zijo bureau. La.age 
Voorbo11t 13. Kamer 61. 

(De Nieuwe Nederlander 
Als de zaak-Rauter op deze wijze behandeld wordt, 
voorzien wc, dat bij hier nog wel een jubileum kan 
vieren. Of wil men controleren of er onder het 
meubilair van zijn cel nog geroofde goederen zijn? 

• DB MOPPEN KONDEN HBT BBTBR l 
Volgens berichten uil Gealli«rdc bron hebben 10 gevaar
li/ke S.S." ers. waarondtr ernstige oorlogsmi,dadigers. kans 
ge.zien uit ten gevaogenkamp te ontvluchten. De kerels wis
t~ de beschikking te krijgen over te.n Amerjkaao5e vratht.
auto en slaagdtn enn. daarmee dt prikkeldraad-verspetrlng 
van het kamp omvtr te rijden. Ot Oostenrijkse waehttn 
scbote.n wel op hen. maar konden dt vJucbt niet verhinderen. 
Me.n motst ,.,oor zulk wtrk wat oud--gevangene.n uit de 
kampen gebruiken. Dit wtt.., wel ho• de S.S. in zijn go•d• 
dagen dat opknapte! 

IDc Kroniek). 
,.Bei uns ist alles viel grosz<!r'' geldt blijkbaar nog 
steeds voor de Heimat. In Nederland gaat het in 
het klein, bij onze Oosterburen in 't groot. In elk 
geval betekent het weer een aanmerkelijke ont
lasting voor de rechterlijke.- macht. 

~
~~Lw<~ue1;9 
~ 8RU1Dn 

Ja, maar ook een 
verstandig bruidje. 

Want ze heeft gezorgd 
voor een paar dege
lijke, wit gelakte ledikan
ten met soepel veerende 
ondermatras. Natuurlijk 
schreef ze naar Vander
veen. Dat was Immers het 
vertrouwde adres van haar 
moeder en van honderden 
andere ervaren huisvrou
wen uit het geheele land! 
Hebt U trouwplannen? 
Schrijf dan ook eens over 
ledikanten aan Vander
veen. 

Fa. B. H. VANDERVEEN 
Kruisstraat 13, ASSEN 

Tel. 2583 

* 

~ 
INUCETINGEN VERSCJIAFFEN? .,,,, 
818 Jan Hoogstad, wonende 

Geervlietstraat 42 a, Rot, 
terdam, geb. 17 Mei '14, ~ 
tenger postuur, lang ong. 
1.70 M., donkerblond haar, 
blauwe ogen, litteken aan 
zijn schedel, werd 10 No
vember 1944 bij razzia's te 
Rotterdam opgepakt en m. "' 
duizenden medeslachtoffers 
n. Duitsland gevoerd, zag 
kans vandaar te vluchten, 
maar werd in Gelderland 
opnieuw gepakt en naar 
kamp Amersfoort gevoerd. Op 12 Febr. '45 
van Amersfoort op transport gesteld met ver
moedelijke bestemming Neuengamme en na
dien niets meer vernomen. 

819 Machiel J. Jansen te Middelburg. geb. 28 
November 1921, student T.H. Delft, werd 
half Juni 1944 in Den Bos.:h gearr. en naar 
het concentratiekamp te Vught vervoerd. Na 
20 Augustus 1944 werd niets meer van hem 
vernomen. 

820 Johannes Gerardus Mijn• 
lieff, geb. 2 Aug. 1917 te 
Hilversum. lengte: J.80 M., 
blond baar, blauwe ogen, 
stevig gebouwd, ongeh. 
Destijds woonachtig: An
na van Saxenstr. 28. Den 
Haag; op 7 Augustus "H 
uit Den Haag vertrokken, 
teneinde zich naar Frank
rijk te begeven. Nooit meer 
iets vernomen . 

821 Frits Frohn, geb. 14-7-'22, 
gevangen genomen en naar 
Vught vervoerd van 13 
Aug. 1943-6 September 
1944 (Dolle Dinsdag). Op 
transport n. Oranlënburg. 
Op 16 Oct. 1944 n. Neu
engamme. Pl.m. 15 Maart 
1945 naar Bergen-Belsen 
(dit niet zeker). Nummer 
in Vught: P. 260, Block 
20-21. later 12. Nummer in 
Oraniënburg tussen 99637-
99737. Adres luidde: Aru-
bastraat 3. Amsterdam. 

822 Hans Friedrich Hörn, ge
boren 25 Oct. 1912 te 
Kiel. Heeft 27 Maart '43 
dienst moeten nemen en 
van hem zelf niets meer 
gehoord. Zit waarschijn
lijk in Rusland gevangen. 

WIE KAN HELPEN? 

In de nacht van 7 November 1941 werd een En
gelse bommenwerper, bij een luchtaanval op Keu
len, neergeschoten bij St. Truiden (St. Trono) 
België. De vier leden der bemanning werden hier
bij gedood. Onder hen bevond zich Sgt. Vlieger 
G. A. Me. Garvey uit Belfast. R.A.F. Nr. 969452. 
De vliegers zijn begraven op het kerkhof te St. 
Truiden (graven nr. 11-14). 
Wie kan hierover inlichtingen verstrekken? Ook 
ooggetuigenverslagen over het neerschieten van 
de bommenwerper en de begrafenis van de beman, 
ning worden zeer op prijs gesteld. 
Brieven aan: Piet Klaassen, Spieringweg 103, Vijf

huizen, Haarlemmermeer (Holland). 

ADVERTENTIES 
FAMILIE--ADVERTENTIES 

(pr/Ja f 0./0 p. m.mJ 

BOUDEWIJN VAN DEN BERGH (Henk Brand) 
en 

MARIA MARGARETHA WILLEMSEN 
hopen D.V. Woensdag 14 Mei a.s. in het huwelijk te 
treden, des namiddags 2 uur ten stadhuize, waarna de 
kerkelijke bevestiging zal plaats vinden door den 
WelEerw. Heer Ds. B. Richters in de Geref. Kerk te 
Weesp om 2.30 uur. 
Weesp. 23 April 1947. 
Kerkstraat 17. 
Prinses Beatrixlaan 8. 
Toekomstig adres: Stationsstraat 29, Tiel. 
Gelegenheid tot feliciteren na afloop van de trouw
plechtigheid in de Sociëteit van hotel "De Roskam"', 
Buitenveer, Weesp, van 4-5 uur n.m. 

PSALM 33. 
Hiermede stellen wij U ervan in kennis, dat het stof
felijk overschot van onzen innig geliefclen Man en 
Vader 

JAN VAN DER SLOOT (Jan 33) 
die op 6 November 1944 op 33-jarige leeftijd werd 
gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte, 2 Met a.s. 
tussen 14 en 15 uur door ons ter aarde wordt besteld 
op het Eregrafhof te Overveen. 
De rouwdienst vindt plaats in de Begijnhofkapel aan 
het Begijnhof te Haarlem. 
Verzoeke geen bloemen of toespraken . 
Delft, 25 April 1947. 
J. de Wittstraat 33. 

Namens de familie, 
Wed. A. J. v. d. SLOOT-VAN MEESEN 

en kinderen. 

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een 
langdurig lijden, mijn geliefde Echtgenoot, 

FRANCISCUS JACOBUS VAN MELZEN 
in de ouderdom van 48 jaren. 

Uit aller naam, 
G. H. VAN MELZEN-GROOTVEL T. 

Utrecht, 24 April 1947. 
Amsterdamsestraatweg 197 bis. 

Liever geen bezoek. 
De crematie heeft plaats gehad op Maandag 28 
April j.l. 

DIVERSEN 

Te huur of te koop GEVRAAGD een goed lopende 
rijwielstalling, waarbij geen vakdiploma nodig is. 
Br. aan G. VERSCHOOR. Kinheimstr. 30, Alkmaar. 

Friese boerenjongen uit illegaal gezin, oud 26 jaar, 
zoekt correspondentie met een flink meisje uit een 
getroffen gezin, leeftijd 20-25 jaar. 
Br.: S.J.3.9, Post Bakkeveen. 

Te koop aangeboden: 
goed beklante zaak in gas-, wateraanleg- en electr. 
art. met werkplaats en woning te Haarlem. 
Zeer geschikt voor jong gezin. 
Brieven onder No. 225 Bureau van dit blad. 

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

.,Prachtige Bijverdiensten" 
voor oud-LO- en KP-ers, die vooruit willen. 
Studio Lelox te Geldrop vraagt voor geheel Nederland 
plaatselijke vertegenwoordigers of agenten, welke op 
provisie-basis willen gaan werken. Vakkennis niet 
vereist. Wel goede wil. Inlichtingen en sollicitaties 
met foto (ret.) aan STUDIO LELOX-GELDROP, 
Afd. Personeel, Eindhovenseweg 8. Tel. 453. K 4903. 

Oud-illegaal werker in Overijssel. R.K. en 24 jaar 
oud, thans werkzaam bij de Politie (PRA) wenst van 
betrekking te veranderen. Opleiding: 3-jarige MULO, 
boekhouden en typen. In het bezit van rijbewijs A 
en B met eigen motor. Uitstekend psycho-techoisch 
rapport en prima referenties. Liefst vertegenwoortiiger 
bij goed ingevoerde firma in Oosten, Noorden en of 
Zuiden van ons land. 
Brieven onder No. 220 Bureau van dit blad. 

Ondergetekende geeft hierbij op all abonaé van "De Zwerver". 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 
Het abonnementsgeld wordt betaald: 

i MEI~ACTIE 1 

•) Doorhalen, wat nie.t wordt verlangd. 

per giro 
per postwissel 
bij aanbieding van een kwitanlie•). 

Naam: 
- Adres: 

Handtekening: 
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Weekblad 
der LO-LKP-Stichting 
LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP 

DE WEG TERUG 
Ds. A. A. KOOLHAAS 
AMERSFOORT 

-+c 

0 nlangs heb ik nog eens gelezen het boek 
van Remarque ,.Der Weg zurück". Zoals 
de meeste lezers weten, beschrijft dit 

boek de terugkeer van de Duitse soldaten na 
de oorlog van 1914---1918, met alle moeilijk
heden en conflicten daarmede verbonden. 
Ofschoon ik het boek vroeger, voor mijn doen, 
goed gelezen had, trof mij nu op een geheel 
nieuwe wijze de geweldige moeilijkheid van, 
deze mensen om zich weer te voegen in de 
gewone burgermaatschappij. 
Onwillekeurig gingen m'n gedachten naar ons 
elgen land en ik dacht aan vele groepen, die 
ook losgeslagen, zijn teruggekeerd in ons 
land, in hun dorp of stad, hun gezin en werk. 
Ik schrijf met opzet "vele groepen"; wij moe
ten ons wachten voor verenging van ons be 
wustzijn en noem daarom allereerst hen aai 
wie wij gewoonlijk niet iedere dag denken 
Dan denk ik allereerst aan hen, die terugkwa
men uit Indië. Bijna altijd is de terugkeer naar 
Holland voor hen moeilijk, zij zijn er aan 
ontgroeid. Maar nu - na de oorlog - was het 
dubbel zwaar; schier allen hadden enige ja
ren gezeten in een kamp, zonder enige com
municatie met de buitenwereld en terugge· 
komen in hun eigen Indische omgeving vinden 
zij alles verwoest en onveilig. In plaats van 
te kunnen werken aan de opbouw van hun 
vertrouwde omgeving, moeten zij terug naar 
Holland, om daar als vreemdeling te verke
ren, zonder woning, geduld in het huis, waar 
zij een kamer hebben, wachtende op de din
gen, die gebeuren; vol heimwee naar Indië; 
vol vrees over de toekomst. 
Degene, die wel eens met deze mensen in aan
raking komt, weet hoe ongelooflijk moeilijk 
deze mensen het hebben. Zij lijden geestelijk 
zeer diep, al breekt dit lijden slechts hier en 
daar een enkele keer naar buiten. 
Ik denk in de tweede plaats aan hen, die 
weerkeerden uit Duitsland. 
Zonder een oordeel te gaan vellen over mo
tief of oorzaak van het verblijf aldaar, kun
nen wij zeggen, dat velen van hen bij hun 
terugkomst geen thuis hebben gevonden. 
Het huis verwoest, het gezin kapotgeslagen, 
de werkkring bezet door een ander. 
Door hun verblijf in concentratiekamp of fa
briek hebben zij de ergste oorlogstijd niet 
meegemaakt, begrijpen niets van de menta
liteit van velen en zo staan zij losgeslagen In 
deze tijd. ,.M'n man wordt nooit de oude, hij 
is eigenlijk altijd afwezig," zei een vrouw 
onlangs. 
In de derde plaats denk ik aan de politieke de
linquenten. Daar men· onder deze mensen de 
grootst mogelijke verschillen in houding aan
treft, ga "ik hier niet nader op in. Wie met deze 
mensen in aanraking komt, weet echter, dat 
een bepaald gedeelte totaal en totaal ont
wricht is door schuld, teleurstelling en angst. 
Zeker is, dat deze groep zo goed mogelijk 
wordt opgevangen en er voor hen meer wordt 
gedaan dan voor welke groep ook. 
Nu tenslotte de ex-illegalen. 
Het best· van het weekblad der LO-LKP
Stlchting wijst er reeds op, dat er velen zijn, 
die de weg terug niet hebben kunnen vinden 
en afleg,.,,en. 
Wanneer velen zich afvragen, wat doet nu 
zo'n ,,blad" eigenlijk, wanneer ook vele oud
illegalen het "onzin" vinden, ligt daarin een 
te goedkoop oordeel. Al hebben verschillen
den wel de weg terug gevonden, er zijn er 
oog velen die, hoewel met een vaste woon
plaats, toch ,,zwerven". 
Het is ook niet voor niets, dat dit blad heet 
.,De Zwerver". 
Wij moeten zeggen, dat het grootste gedeelte 

• van ons volk niet begrepen heeft, dat de ver-

zetsmensen een weg terug moesten afleggen, 
dat men niet begrepen heeft, }loe zwaar deze 
weg was. 
Immers voor iedere losgeslagen groep is de 
weg terug moeilijk, maar voor hen wel in het 
bijzonder. 
Ik bedoel nu de mensen van het actieve ver
zet. Niet alsof het andere verzet "minder" zou 
zijn geweest, of van minder moed zou ge
tuigen. Iedereen die enigszins op de hoogte 
is, weet wel beter. Er is nu eenmaal verschil 
in aanleg en karakter. Den een ligt het ver
zet met de actieve daad, de ander verricht 
daden van ongelooflijke moed en volharding 
in het meer passieve verzet. Wij mogen niet 
een bepaalde vorm van verzet gaan verheer
li!ken. 
Voor de mensen van het actieve verzet is het 
moeilijk de weg terug te vinden, omdat zij, 
los van allerlei verbanden waarin zij pasten 
en thuisbehoorden (b.v. gezin, werkkring), 
r aanden of jarenlang een totaal ander en 
nieuw be,'.cran hebben geleid. In dar nieuwe 
b ~-,ta an · "!)ben zij een band gevonden van 
grote vastheid, die uitging in vastheid boven 
b wen alle ander~ verbanden van vroeger 
Dit kwam door allerlei oorzaak. Men was b.v. 
vrijwillig bij elkaar gekomen; het was niet 
zo, dat men noodgedwongen in het schuitje 
zat en nu maar varen moest; neen men was 
in zekere zin iedere dag vrij om he~n te gaan. 
Daarnaast kan genoemd worden deze factor, 
dat het verzet "actief" was, verzet met ge
meenschappelijke daden. waar de één voor 
den ander verantwoordelijk was, en dit in het 
aangezicht van de dood. 
Deze verbondenheid onder elkaar was voor 
velen een bevrijding, een opluchting, men 
wist niet, dat er zo iets bestond. 

Dat reizigersbestaan van ons c.D.K., 
sjouwend met volle koffers en valse 
papieren, sporend naar de uithoeken 
van ons land, waar de KP-ers hun 
slag hadden geslagen, soms enkele 
uren achter de S,D. aan om de ge· 
kraakte bult weg te slepen . . .•. 

G, SPANHAAK. 

Er is maar één oordeel: 
Voortreffelijk! 
Er is maar één zorg: 
Bijna uitverkocht! 

LoH• n11mmen 10 cent 

Na de oorlog Is deze bevrijding omgeslagen 
in een diepe teleurstelling, niet alleen door 
de houding van ons volk in haar geheel, maar 
ook door de houdlnq van verschillende llle· 
galen zelf. 
Wij mogen ook niet vergeten, dat velen in de 
oorlogstijd de gelegenheid kregen om zich te 
geven. Immers er was meer dan een hang 
naar avontuur en gevaar! 
Achter dat alles zat, dat zij diep leden door 
de wereld, waarin zij leefden. Zij waren beu 
van al het schipperen. Dat had men nu al zo 
lang gedaan. 
In de oorlogstijd konden zij het kwaad aan
pakken, zoals dat In een geordende maat
schappij onmogelijk was. 
De oorzaak van alle ellende balde zich samen 
in het Nationaal-Socialisme. 
Nu konden zij tenminste aan de slag. 
Zn streden samen, mensen van allerlei levens
overtuigingen, maar één hierin, dat men leed 
aan de werkelijkheid. 
De een dacht over de oorzaak van het leed 
heel anders dan een ander. Wanneer op een 
stil ogenblik, of vlak voor een beslissing men 
zich rekenschap gaf van eigen standpunt en 
dit ook vertelde, bleken er de grootst moge• 
Ujke verschillen te zijn. 
Toch was men hierin één, dat men wist: het 
kwaad moet concreet aangepakt worden 
Daarom is voor hen deze na-oorlogse tijd zo 
moeilijk. 
A!lereerst is het gevaar niet meer op één con
creet punt te zien als een samenbindende fac
tor. Daardoor valt men nu uiteen. 
Door de verschillende kijk op de oorzaak van 
het kwaad gaat men nu weer verschillende 
wegen. 
Wanneer er nog verscheidene groepen zijn in 
ons land, die toch nog in tact zijn gebleven, 
dan is het vaak de band met het verleden, 
die hen samenhoudt, daarom wordt er dan 
grotendeels alleen gesproken over het . verl~
den of over de houding van de regenng m 
het heden ten aanzien van vraagstukken sa
menhangende met bezetting_ 
Het is een smalle strook, waarover men het 
eens is, die steeds smaller wordt. 
Toch leeft er in ieder mens, diep verborgen, 
de gedachte, dat er iets nieuws komt, tets 
heel nieuws. Deze gedachte is in de oorlog 
verlevendigd. 
Zo zijn er verwathtingen gewekt en gevor~d, 
die niet In vervulling zijn gegaan. Als Chris
ten zeg ik: Men heeft de wederkomst van 
Christus verwisseld met de terugkomst van 
de Koningin. 
Wat wij mogen verwachten op de dag van 
Christus' wederkomst, hebben wij verwacht 
op de dag van de terugkomst van de Koningin, 
Daarom leven wij nu te veel in de herinne
ring, Daarom is de meeste verzetslitteratuur 
blijven steken in de anecdoten, het vertellen 
van verhalen uit de bezettingstijd, e.v. een 
overval op een gevangenis, het opbreken van 
een spoorweg, het opblazen van een brug, 
àe overval op een gemeentehuis. Men leeft 
meer in herinnering dan in verwachting. 
Hoezeer velen nu ook worden tezamen ge
dreven door het misverstand, dat er heerst 
ten aanzien van de waarde van het verzet, 
hoezeer er ook moellijkheden, misverstanden, 
achteruitstellingen zijn, wij mogen ons niet 
laten drijven om alleen achterom te zien. 
Nu de weg-terug van het verzet naar de 
maatschappij zo moeilijk is, mogen wij ons 
niet laten verleiden om te capituleren en de 

, weg van het vreemde heden te gaan afleg
gen in onze gedachten naar de goede-ouwe
tijd van het verzet. 
Op deze wijze is de weg-terug erg gevaarlijk. 
Eigenlijk gaat het niet om de weg terug, maar 
de weg-vooruit. Dat de weg-vooruit zo moei
lijk is komt door het feit, dat er zo weinig 
verwachting is. 
Niet de moeil"kheden bepalen onze moed, 
maar de verwachting . 
Echte verwachting houdt ons staande en houdt 
ons op de weg-vooruit 



Mcmumenten in JV eCWtland 
Ons volk is geen volk voor monumenten. 
Plechtigheden, die het Franse volk tot een 
betoon van eerbied of van grote geestdrift 
br~ngen, die de Engelsen een fijne beleving 
van de nationale traditie geven, zij wekken 
onze belangstelling over het algemeen slechts 
als er iets interessant bij te beleven is en 
anders vinden we zoiets vrij vervelend. 
Ik zal nooit vergeten, dat ik in het Bois de 
Compiègne bij de beroemde spoorwagon 
stond, waarin de wapenstilstand 1918 ge
sloten werd. Hier en daar liepen groepjes 
mensen. die met de voor de situatie nodige 
ernst zich een indruk verschaften van de 
omgeving. Daar nadert een groepje mensen. 
Met armen gesticulerend, jassen slepend ach
ter hen aan over de grond, hoeden achter 
op het hoofd. druk gebaar met zakdoeken . 
over warme gezichten, vrolijk geschreeuw 
over en weer. Er was niet veel fantasie no
dig om te veronderstellen, dat dit Neder
landers waren. Zij kwamen nieuwsgierig 
snuffelen aan dit vredesmonument. 
Die Nederlandse hoedanigheid heeft haar 
oorzaken natuurlijk. maar ik zal niet zover 
gaan om ze op te sommen. 
Eén ervan is belangrijk en dunkt mij vrij . 
duidelijk. Ons naaste verleden kende wei
nig momenten, die met zin in een monument 
verbeeld konden worden. Daardoor mede 
kon het gevoel voor monumenten, in onze 
generatie nauwelijks gekweekt worden. 
Wij hebben natuurlijk wel enkele monumen
ten, maar 1813 ligt ver weg en nog verder 
weg voor ons, omdat onze zin voor eigen 
historie maar matig is, ook tegenover onszelf 
en ons voorgeslacht staan we zeer critisch. 
Van Heutz is een man. waar men tegen
woordig alleen over mag fluisteren. Enz. 
Ergens hebben wij een pracht monument 
staan. Het is het standbeeld van Christiaan 
d~ Wet, op de eenzame wijde vlakte van de 
hoge Veluwe. Hoog staat hij daar, sterk en 
eenzaam. Hij doet denken aan Mozes. Bei
den konden eenzaam zijn onder de mensen, 

omdat zij een verborgen omgang met God 
hadden. Voor dat monument zou ik eens in 
't jaar een plechtigheid mee willen m:iken, 
maar dan ook alleen, net als de Wet. En de 
gehele plechtigheid zou moeten bestaan uit 
zwijgen en stilstaan. Want dan gaat de Wet 
spreken van geloof en vrijheid en dan gaat 

• de verte achter hem fluisteren over onbe
stemde verlangens en over geheimen, waar 
we altijd weer naar willen grijpen. Zo wordt 
een standbeeld een monument. 

Maar ik dwaal af. Thans hebben wij iets 
beleefd. Ons volk heeft een ramp beleefd 
en in die ramp zichzelf gesterkt. Nu kunnen 
wij iets gedenken en in monumenten ver
beelden. Ons lijden en strijden. 
Maar dit moet gaaf gehouden worden. Op 
twee punten. 't Monument moet gaaf zijn 
en het gedenken bij het monument moet gaaf 
zijn. Dat is een moeilijke opgave voor men
sen, die aan al deze zaken ontwend zijn. 

Ik wil mij in dit artikel tot het eerste be
perken. 
Het is duidelijk, dat maar weinigen in staat 
zijn om een ontwerp voor een monument te 
beoordelen. Het prijzenswaardig enthou
siasme van velen onzer vrienden houdt dus 
wel terdege het gevaar in van overijlde of 
onoordeelkundige besluiten. Daarom moeten 
zij de wijsheid betrachten zich goed te laten 
voorlichten en het probleem goed te laten be
zinken, alvorens een besluit te nemen. 
Aan de andere kant moeten vanwege de over. 
heid maatregelen genomen worden om het 
particulier initiatief te leiden en om een ze
kere evenwichtigheid te bewaren in aantal 
en plaatsing der monumenten. Daarnaast is 
controle op de ontwerpen. ten aanzien van 
onze aesthetische en symbolische kwaliteiten 
dringend nodig. 
Ik wil thans wat nader ingaan op de wijze, 
waarop men in Nederland het monumenten
probleem meent te moeten oplossen. Daarbij 
is het goed drie soorten monumenten te on
derscheiden. Monumenten op plaatsen, waar 
fusilleringen plaats vonden, streekmonumen
ten en nationale monumenten. 
Een Commissie Gedenktekens, in 1945 door 
den min ister ingesteld, heeft een uitgeschre
ven prijsvraag voor de eerste soort monu
menten te beoordelen. Men stelt zich dus op 
het standpunt, dat er een uniform monument 
moet komen op alle plaatsen. waar fusille
ringen plaats vonden. Intussen zijn er al ver
schillende monumenten verrezen op derge
lijke plaatsen. die met dit plan dus niet in 
overeenstemming zijn. 
Over de streekmonumenten, die aan het 
particulier initiatief overgelaten worden, zal 
de genoemde commissie van advies dienen. 
Voor de nationale monumenten liggen de 
zaken anders. Om twee redenen was het ge
wenst daarvobr een nationale monumenten
commissie in het leven te roepen (officieel: 
Nationale Commissie voor Oorlogs- en Vre
desgedenktekenen). 
In de eerste plaats zal deze commissie de 
wensen van het Nederlandse volk over aan
tal. plaatsing en aard. dezer nationale mo
numenten bij de regering kenbaar moeten 
maken. De commissie zal in dit verband met 
voorstellen moeten komen. 
In de tweede plaats zal deze commissie moe
ten bewerkstelligen, dat ook financieel ge
realiseerd wordt, dat deze monumenten een 
nationaal bezit zijn. De kosten, die de op
richting dezer monumenten meebrengen, 
moeten door ons volk gedragen worden. 
Om beide redenen is de commissie samenge
steld uit vertegenwoordigers van alle scha
keringen in ons nationale leven. Representan
ten van de overheid, van het leger enz .. uit 
het politieke leven, de ÇJeestelijkheid, het be
drijfsleven. het culturele leven en de v.m. ille
o::i liteit. hebben er zitting in. 
Ziet men eenmaal de noodzaak in de Qe
beurtenissen uit de afÇJelooen tijd te symbo
liseren in monumenten. dan moet daarvoor 
ook een offer ÇJebracht worden. Er is èen 
vonrtre ffelijk plan ÇJemaakt voor het verkrij-

gen van gelden. Een plan, dat alle kans van 
slagen heeft en dat bovendien aan iedereen 
in Nederland gelegenheid biedt om voor dit 
nationaal bezit zijn offer te brengen. 
De bedoeling is, dat het nationale monument 
op de Dam in Amsterdam geplaatst zal wor
den. Men wil nu de grond, waarop het mo
nument opgericht zal worden per cm2 à f 0.50 
verkopen aan het Nederlandse volk. Nie
mand zal het in zijn hoofd halen op die. cm2 

een huis te zetten, maar de gedachte, dat 
men ergens in Nederland een cm2 grond be
zit, moet op zichzelf voor het merendeel der 
Nederlanders. die die weelde nooit gekend 
hebben. al aantrekkelijk genoeg zijn. 
Deze nuchtere overweging mag er ons ech
ter niet van weerhouden op de hoofdzaak de 
nadruk te leggen. 
Op deze wijze wordt door het Nederlandse 
volk zijn bezit aan monumenten, die grote 

gebeurtenissen van de afgelopen tijd symbo
liseren, gekocht en betaald. En meer dan dat. 
Volgens een ruwe schatting zal er voor de 
nationale monumenten en voor die monu
menten, die fusilleeringsplaatsen willen vast
leggen en in herinnering houden, ongeveer 
2½ millioen gulden nodig zijn. 
Wanneer de verkoop slaagt, zal er nog 10 
millioen resteren van het totale bedrag. Dit 
zal naar rato verdeeld worden over de stich.
tingen, die de verzorging van slachtoffers uit 
de strijd tegen de Duitsers of hun nagelaten 
betrekkingen, op zich genomen hebben. 
Thans iets over de nationale monumenten 
zelf. 
Däar is dän in de eerste plaats ht:t nationale 
monument, waarvan de commissie van oor
deel is, dat het op de Dam, in Amsterdam, 
zal moeten verrijzen. Een nationale plek bij 
uitnemendheid, een plaats, die gelegenheid 
biedt voor een massale plechtigheid, een 
plaats, die goed bereikbaar is, vooral ook 
voor buitenlanders en overigens een plek. die 
midden in het leven van ons volk staat en 
waar toch een rustige sfeer geschapen kan 
worden. 
.,Het Parool" heeft op dit plan een zeer ge
slaagde aanvulling voorgesteld. Het wil een 
klok doen plaatsen in het carillon van het 
Paleis op de Dam; een klok, die iedere avond 
een minuut luidt op het tijdstip. waarop de 
Duitsers in 1945 capituleerden. 
Deze klok gegoten uit Duitse kanonnen is 
ook een antwoord op de hoon van het ge
schenk. dat Mussert Göring aanbood, 
op de roof van onze klokken voor de Duitse 
bewapening. 
Vervol~ens zal er een monument verrijzen op 
de Erebegraafplaats te Bloemendaal. Wie er 
al eens geweest is, zal het met mij eens zijn, 
dat dit een van de schoonste plaatsen is, 
waar wii een ÇJedenkteken kunnen oorichten. 
Persoonlijk ben ik van meninÇJ, dat de be
graafplaats en het kruis op de achtergrond 
op een duintop, tezamen reeds een indruk.-

.l.lle nieuwe aboJlllé's van de Mei-actie, ontvangen "De Zwerver" gedurende deze maand gratis! 
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wekkend monument vormen. Wanneer men 
hier plannen heeft voor 11itbreiding, hoop ik, 
dat die zo eenvoudig r.1.;~elijk gehouden zul
len worden. 
Ook te Amersfoort en te Vught zullen mo
numenten opgericht worden ter herinnering 
aan het lijden van onze landgenoten in de 
concentratiekampen Hier. zowel als in het 
vorige geval. hebben reeds bestaande com
missies aJ zeer veel goed werk gedaan en het 
is vanzelfsprekend niet de bedoeling, dat de 
Nationale Commissie dit werk doorkruist. 
Het is mogelijk. dat in Vught twee monu
menten komen, één voor het concentratie
kamp en één op de plaats. waar, vooral in 
de zomer 1944 op zo willekeurige en wrede 
wijze. honderden landgenoten door den vijand 
zijn doodgeschoten. Wie er toe in de ge
legenheid is. moet deze plaats eens bezoeken 
Zij maakt een overweldigende indruk. 
Men heeft nog gedacht aan het oprichten van 
een monument in Westerbork, maar men 
heeft hiervan afgezien, omdat de plaats zeer 
moeilijk bereikbaar is en omdat men in de 
Hollandsche Schouwburg in Amsterdam het 
gedenken aan het ontzaglijk leed van onze 
Joodse medeburgers wil vastleggen. 
Een legermonument op de Grebbeberg, een 
marinemonument te Den Helder en een 
koopvaardijmonument te Rotterdam zullen 
eveneens in de sfeer van de nationale monu
menten getrokken worden. 
Te Eede in Zeeuws-Vlaanderen zal een 
monument opgericht worden ter herinnering 
aan de wederkomst van H.M. de Koningin 
in Nederland, symboliserend de hereniging 
van Nederland en Oranje. 
De capitulatie van de Duitsers te Wagenin
gen. zal in een monument aldaar vastgelegd 
worden. 
Te Oosterbeek en te Arnhem zijn reeds mo
numenten opgericht, die de herinnering le
vend willen houden aan de strijd van de Air
bornedivision in September 1944. Voor de 
herdenking van de strijd op Walcheren zal 
een monument verrijzen in Vlissingen. 
Tenslotte zal in Maastricht een monument 
opgericht worden, waarin tot uitdrukking zal 
komen, dat dit de eerste plaats in Nederland 
was, die door de geallieerden ( de Amerika
nen) bevrijd werd. 
Zoals men ziet, zal, wanneer deze plannen 
slagen, ons land een tiental monumenten rij
ker worden, Monumenten, die ieder voor 
zich, een zeer bepaalde betekenis hebben, een 
be-tekenis, die sterk plaatsgebonden is. Het 
is daarom. dat in het Noorden van het land, 
geen monument zal komen. Hoe zeer dit ook 
te betreuren is. men zal de argumentatie, in
zake keus en plaats der monumenten moei
lijk kunnen bestrijden. Wel heeft men ge
dacht aan de afsluitdijk, maar de commissie 
was van oordeel. dat de strijd bij de afsluit
dijk geen uitzonderlijke plaats mocht hebben 
In het geheel van de strijd in 1940. Toch is 
m.i. deze leemte in het Noorden belangrijk 
genoeg om een en ander nog eens rijpelijk te 
overwegen en het geheel in ieder geval niet 
als afgedaan te beschouwen. 
Wij zullen dan in Nederland over enkele ja
ren een groot aantal monumenten hebben, 
waaronder enkele van nationaal karakter. Ik 
twijfel er tenminste niet aan, of het Neder
landse volk zal zijn financiële plicht in dit 
opzicht verstaan. 
Het is dan te hopen, dat ons volk. geleerd 
uit de ervaring van de afgelopen jaren en 
doordrongen van de betekenis der gebeurte
nissen uit die tijd, zijn monumenten in ere zal 
weten te houden, en dat betekent niet alleen, 
dat in die monumenten een aanqrijpende 
periode uit het ]even van ons volk. in de 
herinnering levend gehouden wordt, maar het 
betekent ook, dat in die herinnering de toe~ 
komst van ons volk gebouwd wordt: de toe~ 
komst van het vrije volk der Nederlanden. 
Het herbeleven van de historie maakt sterk 
voor de toekomst. H. v. R. 

DE STICHTING EN DE KAMER 
De Stichting 1940-'45 heeft zich tot de 
fracties van de Twaede Kamer gewend in 
verband met de voorgestelde wet op het 
rijkspensioen voor verzetsslachtoffers. 

Het ideaal. dat de Stichting wil verwe
zenlijken, is het herstel van het levenspeil 
àer getroffenen. Zij heeft zich steeds voor
gesteld, dat de regering bij wet een zo
danige verzorging zou garanderen, dat 
de Stichting slechts een geringe suppletie 
zou moeten geven, daar, waar de wet 
ten enenmale niet in staat stelt, zich 
nauwkeurig aan de werkelijke toestand 
aan te passen. De toelichting op de 
voorgestelde wet deed dit ook vermoe
den. De inhoud van de wetsartikelen is 
daarmee nu echter in strijd; de wet zal 
geen herstel van het levenspeil geven. 
Als de wet in deze vorm aangenomen 
zal worden, zal de uitvoering van het 
Stichtingsideaal in groot gevaar komen, 
misschien niet direct, maar bijna zeker 
In de toekomst. De suppleties zullen te 
groot ·moeten zijn. Wij zullen zien, wat 
in dat geval nog bereikl kan worden, 
maar het eerste wat ons te doen staat 
i& de Kamer te bewegen door amende'. 
menten de wet in een vorm te doen 
brengen. die in overeenstemming is met 
de beloften, dle herhaaldelijk gegeven 
zijn. 

, /11e WaallAeid'' 
en de W-a<JAPudd 

In verband met deze zaak schrijft ,,De 
Waarheid" dat de Stichting de progres· 
sieve partijen achter zich heeft. M.a.w. 
dat de z.g. reactionnaire partijen tegen 
een ruimer voorziening der slachtoffers 
zullen zijn. .,De Waarheid" weet echter, 
geachte lezer, dat alle partijen op dit 
pun• ontvankelijk bleken voor de argu
mentatie van de Stichting. 
En waarom schrijft "De Waarheid" dan 
deze onwaarheidl 

Omdat ,.De Waarheid" er al meer ge
schreven heeft, n.l. deze, dat de verzet
ters in hoofdzaak communisten waren, en 
deze, dat de reactionnalren heulden met 
het fascisme. Conclusie: De neo-fascis
tische reactionnalren zullen tedere ver· 
betering van de positie der verzets
slachtoffers tegenwerken. 

Natuurlijk weet ,,De Waarheid", dat dit 
alles niet waar is, maar Ik heb reeds 
eerder geschreven, dat in die kringen 
"waar" is, wat de propaganda voor de 
partij dient. 

Dat is daar principe en daarom moet 
men om zoiets als het bovenstaande ook 
niet boos worden. Alles weten, doet veel 
vergeven en wekt eerder medelijden dan 
ergernis. 

Niettemin wake "De Waarheid" ervoor, 
op dit punt niet al te ver door te gaan. 
Anders komt de waarheid op tafel. En 
die kan pijnlijk zijn. 

H. v. R. 

Deponeert een exemplaar van 
.,De Zwerver" In o.a.: 

* 

Openbare Leeszalen, 
Bibliotheken, 
Cantines van kazerne,. 
Sociëteiten. 
Politiebureaux, 
Ziekenhuizen, 
Kapperswinkels, 
Wachtltamen van artsen, 
Stations-wachtkamers, enz. 

• 
SCHAARS. 
De .,Nieuwsg!er". een dagblad te Batavia. geeft een vee. 
slag van de onderttktnlng vao Linggadjati, waarvan be1 
,lot was: 
Nauwelilk• hadd•n de ondtttekenaars tlch teruggetrokken 
oE het grote schilderij van de Koo1ngin werd naar beneden 
gehaald. 
De hetr Sanders haastte :ieb •• vcrdu!dtlijken. dat dit 
g,en politieke bctehnia bad, er was maar ttn beelteoi. vao 
dt Vorstin en die morst nu vcrhuu.co oau bet palet, 
Koningsplein. waar de beu e.a mcvcouw Vao Mook voor 
bun gasten ce.n koele dronk ge.reed haddtn 1taan 

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

De schilderijen van onze Vorstin ia Indië schijnen 
schaars te zijn. Maar het is toch wel rrappant, dal 
er zdfs in het paleis aan het Koningsplein blijk
baar geen aanwezig was. Heeft het beeld van onze 
Vorstin daarom de herrn zo weinig voor ogen ge
staan? 

• Op de voorpagina van een dagblad stonden twee 
berichten: 
Ie. VOUTE VOOR 1 
Pel sprak de pre.sidtnt ook over ten serlt nota·, van diners 
in het Am,telhote1, waar verd. met zijn medccommis.sa.cisse:o. 
van de Centralr Red«ij. als de beren Louwu. Hlrseblcld 
en Binnendijk In de hongerwinter. ,om btt Ned. volk niet 
tt eten had. grott vtrteriug,n ma.akte. voo, maaltifdcn .met 
bonnen' en glaasjes cognac vao f ).- per stuk. 

Dit was te verwachten van de heren. 
2e.. DESKUNDIGEN VOOR I GOED GEDRAG GEEN 
VEREISTE. 
Het otaat thans vast. dat de brrco de. H. M. Hlrschlcid, 
economisch advutu.r van het mfoiste:rie van Buitenlandse 
Zaken, tJl mr. H. Albarda, direettur van dt Ned. Han• 
delsmiJ .. naar lndll zullen gaan. om de aangekoodlgde reis 
van den mtn,ster van Pinancit.n. prof mr. P Ltdtiack, 
voor lt btrtideo. 

Dat was niet te verwachten, maar...... alles went. 

• Nu aum:.t~r Dre,es een wttaontwe:rp tot plaatstag van m.t.a. .. 
der valide arbeidskcacbltn bij de Tweede Kamer heeh lo, 
gediend. I• dit vraagstuk lo de algemene belangslelltng 
komto te staan.. 

(.,Trouw"), 
Die Minister Drees toch! Als er minder valide ar
beidskrachten in de Tweede Kamer geplaatst wor, 
den, krijgt de naam ,,Tweede" Kamer allicht een 
nieuwe betekenis. In teder geval kan eruit blijken, 
dat er tot nu toe alleen valide arbeiders in de Ka
mer zaten. 

• DE THBORIE VAN DE KlP l!N HET El. 
Het Au,crikaanse departtment van landbouw Is al Jarea 
buig kippeneieren te ontw1.klr.eten. dit m!ndu gemakkelqk 
breken dan de gebruikelijke. Or boeren en elerhandelaren 
zo,;sdea dMrdoor aan:lenliJk• verliueo bupaard kunnen 
worden. Eeret nu:endc men. dar bct aan de voe.dlng lag. 
Toen """ et achter kwam, dat kippen mer duellde voeding 
eierscbal1'.D van verschil lende breekbaarheid produceerden, 
ging men de. oplossing zoeken fn selectieve b.roedhi9. eà 
met aucces. Terwijl het normale el be:wijl<t onder het ge
wicht van 1.81 kg .. breekt htt nieuw• eeut bij een druk 
vao 3.33 kg. 

( .. Trouw"), 

Naast de bekende Russische eieren krijgt men -
wanneer de pogingen van dit departement althans 
slaçieo - dus ook nog Amerikaanse eieren. Dan 
zal wellicht ook de tijd aanbreken, dat men inder, 
daad beter "eieren voor z'n geld kan kiezen". 't 111 
overigens niet alleen Amerika, dat ons op bijzon
dere eieren gaat trakteren. Ook in andere landen 
doen zich op dit terrein wonderlijke dingen voor. 
We lazen n.l. het volgende: 
Velt: Italianen, die Pasen viudtn mcr cbocolade-e.le:tcn. 
vondt:n u een portret van Mus,olint fn. hettIJ tn fascistf" 
acne uniform btl:ij in burger. De Pauvacan ti• der politie 
weed be:dorvtn door htt moeten op.sporen van de nto-fas" 
clstischt citrmakcrt. 

(.,News Chronicle") , 
De politie zal wel gezocht hebben onder het motto: 
"Beter een half ei, dan een lege dop". Zolang de 
inhoud echter oog tot een f o t o beperkt bUjft, :>e
boeven wij ons niet ernstig bezorgd te maken. 't 
Zou heel wat erger geweest zijn, wanneer 
Mussolini zelf ult zo'n Paasei gekropen was . .,Het 
ei van Columbus" zou dan een gevaarlijke concur
rent hebben gekregen. 
De bijzondere Paaseieren bleven overigens ook 
weer niet tol Italië alleen beperkt. Eén onzer week
bladen schrijft n.l.: 
De b- Van Asperen In Den Boach werd ven"t door eco ûjaer 
kJppeo die ren blj:ondu Peau! wilt t< brei,gea. Het ,1 woog nl. 
103 gram, Het gemiddelde gtw!cht nn te.tl !lppeod !,.,draagt 7S ~r. 

(.,Vrij Nederland''], 
Dit was natuurlijk geen chocolade el en een foto 
van Mussolini kan er dus niet uit komen. Toch Is 
het een bijzonder el. Als het nu maar weer niet 
de knuppel in het Amerikaanse hoenderhok gooit. 
Hoe dan ook. de haan van den beer van Asperen 
mag met recht victorie kraaien, 



DE ZIL.VERVLOOT 
·t Gebeurde in een der zwaarst getroffen 
gebieden van ons land. 
Tijdens de bezetting hadden enige goede 
Nederlanders zich voorgenomen niet aan 
de eis der Duitsers om hun zilvergeld 
in te leveren, te voldoen. Ze staken de 
koppen bijeen en besloten hun zilver
geld bij elkaar in een grote bus te doen 
en deze in de grond te stoppen tot betere 
tijden zouden aanbreken. De plaats was 
aan de eigenaars bekend. Als iemand 
hunner kwam te vallen zouden de an
deren zorgen, dat later hun deel aan de 
rechthebbenden zou worden overhan
dlgd. 
De bevrijding kwam. maar niet, dan na
dat weken lang een zware strijd had ge
woed en duizenden granaten hun land 
en hun dorpen hadden getroffen. Elk 
dorp telde zijn slachtoffers bij tientallen. 
In plaats van aaneen gebouwde dorpen 
zag men op die plaats hier en daar nog 
enkele huizen, die waren blijven staan. 
Overal grote nood en diepe rouu. 
Veel zou nodig zijn om in de eerste 
nood te voorzien. 
De eigenaars groeven hun bezit weer 
op en uit dankbaarheid dat zij gespaard 
bleven, besloten zij spontaan het bedrag 
te bestemmen tot leniging van de nood 
van anderen. Overal was zo grote nood, 
dat men haast niet wist waar te begin
uen, doch direct kwam de gedachte op 
dit geld nog even te reservèren voo; 
de slachtoffers van het verzet. Daarbij 
had men in de eerste plaats het oog op 
de eigen streek. 
Toen na de bevrijding van het Noorden 
de Stichting 1940--1945 haar werk naar 
buiten organiseerde en ook de getroffen 
gebieden contact met haar kregen en 
toen men inzag dat de verzorging van 
de verzetsslachtoffers in het gehele land 
het beste aan haar kon worden toever
trouwd, werd de suggestie gedaan het 
bedrag aan de Stichting af te staan. Na
tuurlijk moest men hier nog eens over 
~enken, maar toen men zag, dat de Stich
ting met dit werk ernst maakte, besloot 
men ten tijde van de inzameling 1946 het 
bedrag aan zilvergeld bij de ingezamel
de gelden te voegen. 
Zo kwam het, dat kort na - de inzame
lingsweek in Mei 1946, op een vroege 
morgen een lid der Ged. Staten, voor hij 
naar een vergadering ging, nog even het 
d_istrictsbureau binnenstapte en hulp in
nep om een vrachtje uit zijn auto te ha
len. ~~t bleek de bewuste, door het lange 
v~rbhJf onder de grond, roestige bus te 
z11n. Er was wel twee man voor nodig 

· om deze binnen te krijgen. De heer 
overhandigde de opbrengst van de in
zameling uit zijn gemeente en voegde 
daar namens de eigenaars het bedrag 
aan zilvergeld, groot f 4082.-, bij. 
Dit treffende voorval typeerden we als 
de binnenkomst van de Zilvervloot. 
Zo kwam het, dat een zwaar getroffen 
gemeente van 1950 zielen, doch waar
van een gedeelte nog was geëvacueerd, 
een op zichzelf mooi bedrag van f 1570.
bijdroeg voor de Stichting 1940-1945, 
welk bedrag verenigd met het zilver
geld, totaal f 5652.- werd. 
Wat ons het meest trof, was, dat mensen 
die zelf in grote nood hadden verkeerd 
en die zelf nog een enorme schade had
den te verwerken, misschien wel juist 
~oor die nood bereid waren een offer te 
brengen voor de nabestaanden van hen 
die in het verzet vielen. 

\'lij zijn overtuigd dat, wanneer iedeï 
dit voorbeeld volgt en een offer brengt, 
Wij in staat zullen zijn ons werk te ver
vullen, zoals wij het ons voorstellen. 1 

FLITSEN 
EN MEMOIRES 
Uit de tijd, dal het 
Zuidelijk_sle stukje 
Vaderland, om en nabij 
Maastricht, zuchle 
onder de verstikkende 
druk \lan Germaansé 
dwingelandij .•... 

in M llttcl.i9á4 

G\ "' ate -·· __J ,,, ,,.ue .J-:Jl,O..I.J..O.C U't ge,pw.tJ.o.cee,uc, .. 

Hulde ook aan Piet Pietersen ,- mijn excuus, oh, 
grote phantasie-rijke, onbekende, illegale werker 
die nu weer onder deze zeer prozaïsche naam 

ter wille van Uwe al te grote bescheidenheid ten to-
nele wordt gevoerd ,- om zijn vindingrijkheid, die den 
sluwen provocateur op zulk een charmante wijze 
schaakmat zette! 
Was het niet op een schone Meimiddag, _dat onze 
vriend Piet een der meest gevreesde en in de illegale 
wereld reeds meermalen gesignaleerde provocateurs 
op zich af zag komen met een groots aanbod voor een 
- ,.natuurlijk ,- zwaar clandestiene wapenleveran
tie". Ons naief provocateurtje "was lid van de "Witte 
Brigade" - waarom eigenlijk niet generaal van het 
Wit-Russische leger, olijkerd?! ,- ,,hij. was volkomen 
op de hoogte van de illegale positie van cnzen Piet" 
,_ maar in alle vertrouwen natuurlijk en het gesprek 
werd dan ook volgens de regels van de illegale kunst 
op diep-fluisterende toon gevoerd! ,- , hij "kende de 
vrienden van Piet'' en noemde dan ook inderdaad en
kele namen, om diens vertrouwen te winnen en hem 
zodoende als argeloos vlindertje in zijn _ netten te kun
nen vangen. 
Maar wat doet onze Piet? Met grote onschuldige ki;
kers ziet hij den enigszins uit het veld geslagen pro
vocateur aan, aanhoort het gehele verhaal, ontkent 
alle relaties met welken illegalen werker dan 001<, 
poeie1 t zijn aanspreker op onvervalst verontwaardigde 
wijze af.. .... en stapt vervolgens - oh, Brutaliteit, 
Uw naam is illegaliteit! _. parmantig naar het SD
gebouw in de Wilhelminasingel, om daar, met tranen 
in de ogen en in de armen van den Führer-telg Strö
bel den "landverraderlijken" provocateur te gaan aan
klagen en diens zwarte bedoeli~gen aan de kaak te 
stellen. 
,,Nog nooit in m'n leven", aldus onze glundere Piet, 
,,hebben een borrel en een sigaar mij zo heerlijk gp
smaakt als die, welke ik daar mocht genieten als dank 
voor dit "verraad". 
Ströbel was diepbewogen over mijn trouw aan het 
Groot-Germaanse-rijk en- beloofde mij met de hand 
op het hart dat "deze zaak ten spoedigste ernstig zou 
worden onderzocht!" 

Z •• . ~-Il.IJ ---' ,,, ,,~tpJ.ett "1-........ Ap,Wt,ett van menAerwt-O.rn .. 

,,Was deze gulden regel toch meer in de hersens ge
grift geweest van vele goedwillenden tijdens de be
zettingsjaren. Want helaas", zo verzucht de zwijgza
me Klaas Klaassen - straks schiet mijn phantasie te
kort in het bedenken van nieuwe namen en ontsnap
pen mij toch weer jullie eigenlijke of desnoods on
eigenlijke "illegale" namen en dit, niettegenstaande 
deze zelf gekozen aanhef! _,, ,,nog velen, tévelen, zijn 
er de dupe van geworden van het geroddel van men
sen, die rechtstreeks of zijdelings in het werk betrok
ken waren." 
En is hij het niet zelf geweest, die, waarschi_inlijk ook 
door het geklets van enkele onverantwoordelijke ele
menten voor het eerst op z'n kantoor het dra "gevleu ... 
gelde woord" van den SD-beul Nitsche moest horen, 
net op het ogenblik, dat hij lont geroken had en spoor" 
loos wilde verdwijnen: .,Herr Klaassen, dein Spiel ist 
aus!" 
"Herinneren jullie je nog", aldus wendt hij zich tot 
het gezelschap, en er klinkt nog een zekere mate van 
ergernis in zijn stem, ,,die dag, waarop enkele knok
ploegen zouden arriveren om enige van onze beste 
mensen uit de gevangenis te lichten? • 
,,24 man komen met Paasvacantie", luidde het be
richt. Heei de avond en de daarop· voigende morgen 
zaten wij in spanning, want het ·was een uitermate 
riskante onderneming. Laat ik nou 's middags op kan-

~IJ)a? 0 ~ 0 DOOR OBSERl 

toor komen en mij daar door een mijner niet-.,illegale'· 
collega's moeten laten vertellen ,- natuurlijk op de ge~ 
bruikelijke, geheimzinnige fluistertoon, die dergelijke 
verhalen vereisten _,, dat er ,,een grootse inval door de 
illegale werkers zal worden gedaan in de gevangenis, 
ter bevrijding van enkele politieke gevangenen!'' 
"Geloof me, ik kon mijn oren niet geloven en het 
duurde enkele ogenblikken voor ik mij kon realiseren, 
welk een ont?e-ttend gevaar er schuilde in de bekend
heid van de voorgenomen plannen. Het '.vas met moei
te, dat wij nog net bijtijds een tegenbericht hebben 
kunnen doorgeven. Gelukkig maqr, want nog die zelf..
de daq V'Prden onze gevangen vrienden door de mof
fen naar elders op transport gesteld _, het sein voor 
ons, dat men dus de lucht had gekregen van ons voor
nem ,n _, zodat wij thans gerust kunnen aannemen, 
dat door on.3 tegenbericht een vreselijk bloedbad. dat 
overigens zonder enige resultaat zou geweest zijn, 
voorkomen is kunnen worden." 

(J,etJ.angenl-4-p,e,,ti&elen 
Nu het thf".ma "gevangenis" eenmaal te berde is ge
bracht, 1.omen de tongen eerst goed los. V/ ant wie der 
hier aanwezigen heeft .tijdens zijn illegale periode niet 
rechtstreeks of zijdelings met deze inrichting te ma
k~n gehad? Legio is dan ook het aantal verhalen, dat 
in deze kring de ronde doet over de belevenissen. der 
illegaliteit in en om ,,'t retraitehuis op de berg". 
Verbittering leeft er over het lamlendig gedrag van 
sommige bewakers en leden van de leiding, grote 
dankhlarheid echter aan de andere kant ook voor het 
manmoedig, opofferend geduld en beleid, dat door an
dere leden van het gevangenispersoneel in die dagen 
werd getoond. 

•••• met zijn zeer verscheid~n inhoud •• -•• 
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" Waar in 't bronsgroen eikenhout 

't nachtegaaltje zingt". 

Karrevrachten. belegde broodjes zijn er clandestien de 
poorten der gevangenis binnengesmokkeld en velen 
der gearresteerden hebben hun kracht en de mate van 
hun uithoudingsvermogen tijdens de latere verhoren 
door de SD etc. voor een groot deel te danken gehad 
aan de reserve, die zij hebben kunnen opdoen door de 
extra, clandestiene levensmiddelen die hun werden toe 
gestopt in de Maastrichtse gevangenis, tijdens hun 
voor-arrest aldaar. 
Tot op vandaag worden enkelen der meest edelmoe
dige helpers in de nood uit die tijd der gevangenis
misère met ere genoemd. Wie zal dien nooit vers~
genden vriend vergeten, die niet alleen met ziju stor
felijke gaven, maar ook met zijn woord van troost en 
opbeuring in de letterlijke zin van het woord dag en 
nacht voor onze jongens klaar stond? 
En dat onder de steeds scherper wordende controle 
van het Duitse toezicht en de ten dele toch, o, zo voor
zichtige en formalistische Nederlandse gevangenis
leiding zelf. Vele priesters gedenken nog met bewon
dering de moed van enige dappere gelovigen, door wie 
zij in de gelegenheid gesteld werden in het geheim de 
H. Mis te lezen, terwijl menige Katholiek in dankbaar~ 
heid zich zal blijven herinneren de malen, dat, naar 
het voorbeeld der catacoml,en-Christenen, hem door 
eerbiedige lekenhanden de H. Communie werd ge ... 
bracht. 
Wie zal tem:lotte ooit vergeten het onvergelijkelijke 
.,Dubbelc,pel" van één der hoge gevangenis-functiona
rissen, die zich door zijn "betrouwbaarheid" en "ver
klikkingsverdiensten" zogenaamd ten gunste van de 
zaak der moffen, wel zo'n wit voetje had gehaald bij 
de SD in de Wilhelminasingel, dat zelfs bij zijn arres
tatie - op zware gronden van verdenking, - een 
der opperbeulen, Nitsche "himself", nog een verkla
ring van betrouwbaarheid over hem aan zijn superieu" 
ren dorst verstrekken en het gewoon "ausgeschlos
sen" achtte, dat genoemde functionaris tot het hem 
ten laste gelegde in staat zou zijn geweest! 

Exadtu ........ 
Of er dan geen serieuze pogingen in het werk zouden 
zijn gesteld onpolitieke gevangenen te bevrijden? Luis
ter slechts naar de opwindende verhalen der plannen, 
waarvan de koelbloedigheid, waarmee zij werden ont
worpen, slechts kan wedijveren met de daaraan ten 
grondslag liggende stoutmoedige verbeeldingskracht. 
Niets werd onverlet gelaten, dat ook maar enige kans 
van slagen zou kunnen geven. Mag het hier verklapt 
worden, dat er zelfs bijna eens "een heuse zware jon
gen", die ook in deze gevangenis verblijf hield, aan 
werd opgeofferd, toen hij moest dienen als proefko" 
nijn bij een poging om een praeparaat samen te stel-
len, dat onze gevangenen net zó ziek moest maken, dat 
zij voor elk verhoor of transport menselijkerwijze ge
sproken volslagen ongeschikt zouden zijn? De "zware 
jongen", die het experiment door midde] van het on-
schuldige uitziende ampulletje moest ondergaan, moet 
het de bedrijvers van deze "aanslag op z'n leven" 
maar niet euvel duiden - mocht hij onverhoopt deze 
regels onder het oog krijgen -. dat er een ware juich-
kreet opklonk uit de kelen der samenspannenden, toen 
het bericht door kwam dat "alles naar wens verliep 
en de patiënt hardstikke ziek was geworden, zelfs wel 
een tikkeltje té!" 
Maar dan de apotheose der gevangenis~ontvluchting, zo 
geheel volgens de regelen der kunst door de LO-groep 
Maastrkht, in samenwerking met de KP, in scène ge
zet aan de voor-avond der bevrijding van Zuid-Lim
burg. 
Het gebeurde op de 4de September. De gehele stad 
leefde in de hevigste spanning over de grootse din-
gen die op tiJ waren. Geruchten over de in aantocht 
zijnde bevrijdingslegers liepen van mond tot mond en 

naar het schijnt was men zelfs op het hoofdkwartier 
van onze vrienden aan de Wilhelminasingel eniger-
mate aangegrepen door een lichte, overigens zeer ver
klaarbare nervositeit! 
Natuurlijk mocht er zich geen mens op straat begeven. 
Doch wie kon op die gedenkwaardige dag, waarop 
ieder vervuld was van de meest persoonlijke gevoe-
lens, vermoeden, dat het corps der vrijwillige Brand
weer- en Rode Kruismannen opeens met zulk een aan
zienlijk aantal was uitgebreid? 
Een feit was het in ieder geval, dat het op een gege
ven ogenblik in de onmiddellijke omgeving van de ~e
vangenis krioelde van bovengenoemde al te ijverige 
functionarissen ..... . 
En te midden van de steeds toenemende verwarring, 
maar ook temidden van ontelbare hals over kop terug,., 
trek,kende Duitse colonnes, kon het dan geschieden, 
dat er een hele strafgevangenis compleet met Directie 
en bewakingsstaf, plus een tachtig zware politieke ge" 
vallen op vakkundige wijze "gelicht" werden. 
Z?~ het_ gevaar, van dit drieste avontuur dreigen g~
m~mmaltseerd te worden, wanneer hier even aange
stipt wordt, dat bij deze uittocht er hier en daar door 
toevallige opmerkers aan de huizen in de omgeving 
van de gevangenis zelfs gejuicht werd? 
In ied~r geval moest het volledig voor rekening van 
den blIJkbaar plotseling door een ontijdige bevrijdings
k~?rts overstuur geraakten, pas-bevrijden gevangene 
b~11ven, dat deze persoon in kwestie nog diezelfde dag 
z1~h vervoegde aan de Wi1helminasingel _ nog vóór 
men ~ldaar Jont geroken had - om zijn bij het ver
hoor in beslag genomen eigendommen te gaan temg--
vorderen! · 
De ijlings gearriveerde ,,überfallwagen" trof slechts 
~en als een kerkhof zo stille gevangenis aan, met a!<e
hg-Jege cellen die "unheimisch" de liefelijke kir~ge
!uidjes der brul1ende edel-Germanen terugkaatsten ... 
de vogels waren gevlogen en hadden intussen al een 
veili~ en ietwat vriendelijker onderdak gevonden. 
":-V11 hebben onze Sieg-heil-vrienden nog heel even 
zien knarsetanden van spijt en woede over de loer die 
wij hun g_:draaid hadden," zo meesmuilt mijn r~ch
terbuu~, b1J het ophalen van deze herinnering, ,,en ik 
geloof . zo voegt hij er aan toe, ,,dat wij allen van 
deze roemruchte manoeuvre, nog net even onder de 
n~us van het SD-gespuis- uitgehaald, het meeste plei" 
zier f!ehad hebben van alles wat wij zoal beleefd heb
ben. 
'.'Trouw~~s het was o?k geen kleinigheidje en ik geef 
J~ de heilige verzekermg, dat wij in die ogenblikken, 
niettegenstaande onze zware pistolen, menig zweet
druppeltje van angst om een eventueel débäcle ge
plengd hebben. Maar wat een voldoening nader ha ,1J. 
te wete_n, dat je nog net even meegeholpen hebt ~~ 
e~n klei_ne honderd mensenlevens uit de klauwen oan 
die sadistenbende gered te hebben!" 
f:et is middernacht wanneer wij o_Qstappen. Heel die 
t~Jd van angsten en zorgen, maar ook van koortsach-
ti_g werken en warme ka_meraadschap, is als op een 
f dm aan onze geest voorbij geflitst. 
Hoog boven onze hoofden 'crekken snelle wolken 
v~orbij en in de koelte van deze nachtelijke stilte ver
klmken onze stemmen. Diep in gedachten verzonken 
s~appe~ we voort; en zou het anders kunnen dan dat 
dit z':1Jgen voor a~_Ien een innig en eerbiedig eerbe
toon mhoudt, gew1Jd aan hen, de vrienden, die niet 
weêrom kwamen?! 

.. 

MIJN 
BEVRIJDINGSFEEST 
Het gebeurde in 1943. Met twee 
vrienden, Wim en Ruud, was ik op 
een verjaardagsfeestje genodiijd. 
Blij dat we er dan eens "uit" wa· ·· 
ren, namen we de uitnodiging lllet 
beide handen aan. We amuseerden 
ons uitstekend, waren vrolijk en 
op 't laatst zelfs uitgelaten. 
Vroeg in de ochtend keerden we 
gedrieën huiswaarts. De straten 
waren stil en verlaten; een enkele 
voorbijganger ~choof als een scha
duw langs ons heen. Juist passeer
den wij het Binnenhof, waar vele 
Duitse instanties gevestigd waren. 
toen Ruud overmoedig het popu
laire "Op de hoek van de straat 
staat een N.S.B.-er" aanhief. 
Wim en ik lieten ons natuurlijk 
niet onbetuigd en vielen hem geest
driftig bij. Wonder boven wonder 
lieten de Germanen ons met rust. 
Misschien vertoefden zij nog in het 
land der dromen, misschien ook 
drong de betekenis van het versje 
niet tot hun hersenen door. Wat 
het ook geweest is, wij hadden ge· 
luk en kwamen zonder strubbe
lingen thuis. 
Enkele maanden hierna werden -
kort na elkaar - Wim en Ruud 
door de S.D. gearresteerd. Nimmer 
heb ik hen teruggezien. Wim is in 
Neuengamme aan uitputting over· 
leden, terwijl het lot van Ruud on
bekend is. Nooit zullen zorgzame 
vriendenhanden bloemen schikken 
op hun graven, zelfs geen eenvou
dig houten kruis zal hun laatste 
rustplaats aanduiden. 
Mei 1945. Nederland is in feest· 
stemming. De voor deze heugelijke 
dag jarenlang bewaarde bQrrel 
wordt geschonken, men werpt ser
pentines en bloemen naar de bin
nentrekkende geallieerden en is 
goede maatjes met iedereen. Joe
lende mensenmassa's, gewapend 
met toeters, ratels en andere la
waaimakende apparaten hossen 
door de stad. 
Ik ben de stad ingedwaald en 
sluit mij bij zo'n vrolijke groep 
aan. Op het Binner\hof, waar nu 
in plaats VO'" de gehate haken
kruisv lag weer het rood-wit-en
blauw wappert, houdt men stil. 
Men wil .zingen. En als eerste lied 
zet men in: ,,Op de hoek van de 
straat .... " 
Op hetzelfde ogenblik herinner ik 
mij die avond twee jaar geleden, 
met Wim en Ruud op dezelfde 
plaats. 
Ik zie Ruud overmoedig zijn 
schimplied de lucht in slingeren. 
Ik zie Wim met een lach op zijn 
gelaat een Ausweis van een Ger
maanse handtekening voorzien. Ik 
hoor ze vol verrukking vertellen, 
dat ze weer een prachtadres voor 
een Joods gezin op de kop hebber 
getikt. 
In gedachten zie ik hen sjouwen, 
uur na uur, dag na dag, in regen 
en wind, bezield met de gedach
te de verdrukten te heJnen waar 
ze konden. 
De menigte zingt verà' .r. Als van 
heel ver komen de woorden tot 
mij.... ,,voor zes losse centen". 
Ik keer mij om en ga heen. Voor 
mij is het feest ten einde. 

,,ARNOLD VAN WAVEREN" 

,,DE ZWERVER". 
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UIT EIGEN KRING 

K.P. Utrecht vergaderde 
Dinsdagavond 29 April J.1. vergaderde het butuu1 
der K.P. reûnie Utrecht ter besprdung van enkel, 
:aken, die dringend aandacht behoefden . 
O.m. werd getracht t:eo oplossing tt v iodtn voor d t 
motilijkbedtn, waarmede enkele leden hebben te k&inpen 
Daarbij kw•m nog eens ter aprake de onwettndloeld. 
dit zelfs bij oud-illtgalt werkers heerst t-a.v. bt1 
wui< der Stichting 19'10-19i5. Activtrfng In dit op· 
:!ebt bleek een dwingende ds. 
Vervolgens besloot het bestuur om evenols la het vorig, 
jaar, ook 111 1917 weer een uitgaan•dag aan de nage
laten IH:trekltlngtn ulr dt K.P .-kring Urrecht ean t< 
bieden. 
Htt lagt m dt btdoel!ng ten zeiltocht op de Loos 
dnchtst plas.sen te organisue.n. Dh ge.scbiedt rn over· 
leg m•t de Stichtiog 19'10-19'15. 
Waarin e•11 IJfOOt land klein kao dj n 
Tenslottt bracht Ad verslag uit van zijn titndoag>< 
reb door Frankrijk, waarbij hij erin is geslaagd con 
tact tt krijgen met het be.iuur der Franst Verzetsbe
weging. de z.g. ..Secvice Sótlal". Uit dil vtrslav 
,leek. dat de verzorging der nagelaten IH:trekklngen in 
Frankrijk wel uer ten achter stond bij dit In ons land 
De u,tkulngea ?ljn dermatt laag, dat dt achtergeblt
v,n.to wtl vuplicbt zijn door hard we:rktn In bun on
duhoud te voo . .uiea. De. P.ransc ttg:uing draagt slecht! 
tot een bedrag vao 12.000 francs. d-1. plm. 1 720,
p,r lear bij, In de onderhoudskosten van de getzollen 
gezin.oen en dat bij eeo hogen levensstandaard dan In 
on• land. 
'n Prtttlgtr geluid was de rotdtdellng. da, htt bezoel 
van Ad tot gtvolg b.etlt gehad, dat binnenkort ten 25 
tal Pranse kinderen uit dt arm..ste getroffen getinnen 
zullen worden ~itgtnodlgd tot een verbhf( In Neder 
land. die dan zvllcn worden ondergebracht in dt 11< 
tinnen van K.P .~rs. 

L. 0 .-Eindhooen 
nam af scheid van Paulus 

De L,0.-Eiadbovtll aam Donderdag I Mei alschttd 
van haar voonnaligen sttdtlijkea leidsmao, Dr. J F . H. 
Cu)ttrs, Paulus, die bi.noenk.orl met zijn gezin naai 
Zuid-Afrika vutreltt. Van dtzt gelegenhdd werd teven, 
gtbcuik vemaokt om 009 enkele gegevens voo.r het Ge· 
denk.boek te vuzamelen. 
Dea cniddags was een klelr, aantal medewerkers naai 
de l>oven:aal van .,Trianon" gekomtn en konden oog 
versthillendt biatea io dt verstrekte 9e9evea1 wo.cdto 
aagevuld. 
Du avond• was de opkoms t aanmerktlijk groter. Piel 
opende de rcunle cnet een kort opeo_iogswoord en spra~ 
lat«. bij het afscheid van Paulus, van de hecht• ban
den. wtlke tijdens het werk ontstoodeo. van de geest, 
welke ooa bezielde. om met de wtns tt eindigen. dat 
Paulus ook in Zuid-Afrika dragtr van die geest zal 
mogen blljvtn. 
Hel geschenk. dat dt L.0.-trs, van bUJI baodttktnlngtn 
vooc:iien aan Paulus mcdcgaven op zijn verre rels, 
was dt voorloper van ons Gedeokbotk: .. Den Vijand 
W edcrstaan · · 
Paulua weea In zljo dankwoord op het vtlt goede, dat 
lo. de be:etlingsjaren zijn dtd ,mocht worden, Het was 
«ll tijd, wauaaa wlj. ondanks alle,, met vrcugdt te• 
rugdenlr.en. Zijn gaan naar Zuid-Afrika Is de vervulling 
van een rec-<:U lang voor de oorlog gekoestt:rde we.os 
Er Is een tmigratie-nood:aak voor ons volk. Blijktll dt 
ptrsptclieven nitt gunstig. dan hoopt hij te.rug te kuen 
naar zijn gtboortutad. Is tr mogtlljkheid voor een 
toekomst, dan :al bij tr allicht ook voor andtren tea 
tweede vaderland kunnen vinden. Mede namtns <ljn 
v.ro'4w dankte Pëtulus voot dt ondervonden vdtodscbap 
tn btt aaogtboden geschenk. 
Jacques P. M. weostt e.ventent Paulu, Gods zege.o 
tot, daarbij over zijn reis 1prek~nd als over een 
oituwe trtlt. n.l. een ,Paulus-tttk". 
Het was voor 't eeut na dt btvcijdiog, dat de L.0.
Etndhoveo weer bijetn w.s. Het vlei dan ook niet t• 
vuwondere:n. dat e:r heel wat te pratc.o was. 
Pier vutlgdt 11011 de aandacht op het lelt. da: een 
borkh.andelaar zich bertid verklaarde zijn provlslt op 
vla de plaatselijke L.O. bij hem bestelde utmplartn 
vaa •. Deo Vljand Wedtrstaan ' ter beschikking van dt 
Stichting te sttllen. waardoor ptr v<rkoch.t exemplaar 
een bedrag van bijna twet gulden voor de Stfcbttng 
vrij komt. Van de gelegenheid om 'liet botlr tt besttl
len. werd druk gebruik gemaakt. 
Ook "De Zwervtt" hletk nog lang niet bij leder 
bekend. Er kwamen heel wat aanvragen om proef" 
.iuau:ners en eoke.Je oleuwe abonnementen weiden ge: 4 

notetrd. Een der aanwezigen besteld• 100 protfnum• 
mtu om propaganda mtt te ma ken. Bra vol 

OPDAT WIJ 
NIET VERGETEN ..... . 

De Ntdetlandse Vereniging van Ex-Pollllclre Ccvange. 
,en u,t de Bezettingstijd. afdeling Utrecht e.o. orga. 
nl,cect op Vrijdag 16 Mei a.o. om 8 uur In de grolt 
zaal van de Stadsschouwburg ttn propaganda-avond. 
welkt alleen toegankelijk :al zijn voor !,den, dona 
ttun ~n introducé 's. 
Vutoood tal worden een documentalrt film. dit dt 
v,rtnlglng vao haar ,usterorganlsatle In Tjecbo-Slova
lrij• tto geschenke bedt ontvangen. Dezt film geeft een 
aangriJpeod beeld van Duitst wrtedbtdtn In oorlogs
voering en behandeling van gevangenen ln coocentra" 
tlekampeo (Btrgto-Btlstn, Ravensbruck e_o Auschwitz). 
Deze film Is niet voot vtnonlng In btt optnbur vrij· 
gtgtven. Zij mag ultslulttnd onder ausplclh der ver
,aJglng worden ve-rtoond, 
Alleen volwasstoto zullen wordt11 toegdateo.. 
Daacnust :uilen de bekende declamatrice WANDA 
REUMl!R en de zeer IH:gaafde daruerea MAUD 
KOOL met ttn steo,mlg en ver:orgd programma op· 
tred,n. De music\!$ PIET VAN DEN HURK. Ud dtr 
vereniging, :al mtt ten dubb,lkwarttt voor de mu:I• 
kale omlijsting zorgen. 
ro,gangsbtwijzeo ad f 2.- ,,n verkrQgbHr blJ het 
Sec«tariaat dtt Afdeling Utrecht co Omstreku. Ht11· 
drld: de Ktyscrstraat 63. 

HERDENKEN IS GOED, MAAR NIET ZO 1 
W AAR zouden wij onze doden beter kunnen herdenken, dan in d, 

stemmiogsvolle Ridderzaal aan het Binnenhof van onze vorstelijk, 
Residentie? Daar heeft de eeuwen door het hart van ons volk geklop! 
hebben de grootsten onder onze voorvaderen hun gedachten ontvouwd 
welke een klein volk onvergankelijke grootheid konden schenken. 
De Ridderzaal, het is een nobel bouwwerk, zonder protserige opsmuk 
eenvoudig en zuiver; strak vao lijn en zonder camouflage. De gebinter 
van de kap, gekorven door eeuwenlange dienst, zijn door geen pleister 
werk verborgen. De reusachtige schouw is van een treffende oud-Ho' 
Jandse degelijkheid. 
Ja, het moest goed zijn de Herdenkingsdag hier te mogen zijn en samen i 
gedachten te vertoeven bij hen. die uit onze rijen wegvielen. 
Juist hier 1 
Omdat ook hun strijd zuiver en oprecht was; vol treffende eenvoua 
Massief en onven:ettelijk, zoals ook 's lands vergaderzaal. 
Omdat in hun strijd mee het beste, wat ons volk kon voortbrengen. ge 
bundeld werd. 
Omdat de smaad moest worden uitgewist ons volk op deze zelfde plaat~ 
aangedaan, toen de flemende stem van een renegaat ons de grondwettelijke 
vrijheden waarborgde, terwijl zijn beulslcoechten reeds rondliepen met d, 
bevelen ze ons tot de laatste toe te ontnemen. 

Hoewel het nog dag is daarbuiten, branden boven ons de honderden kleine 
lichten lijk kaarsen in de luchters. De pilaren, welke de wapens der Ne
derlandse gewesten dragen, rijzen op tussen wandtapijten, palmen en 
bloemenpracht. De groen-trijpen zetels zijn geschaard om het fluweel en 
purperen baldakijn, waar, als symbool van onze herwonnen volksvrijheden 
de- voorzitter van onze Eerste Kamer der Staten-Generaal. Prof. Mr. R. 
Kranenburg, de herdenkingsrede uitspreekt. 
En voor hem is ons Prinselijk paar gezeten, waarvan wij zo menigmaal 
de ondubbelzinnige bewijzen mochten zien, dat Zij onze strijd op de 
juiste waarde weteo te schatten. 
Dan is er zuivere. subtiele muziek, als het Haagse Strijkkwartet een 
Adagio van Caesar Franck ten gehore brengt. 
In Albert van Dalsum's voordracht uit Vrij Volk van Defresne vinden 
wij den fiereo, ongebroken mens weer. die, zelf beklaagde, zijn rechters ter 
verantwoording roept; die- de ondergang der Duitse legioenen voorspelt, 
niet door Russische horden, Britse tanks of Amerikaanse vliegtuigen, maar 
door dien enen Jood. nu 19 eeuwen geleden aan een kruishout gehan
gen ... Van Dalsum·s stem niPt meer sonoor en vol als eertijds. heeft aan 
glans en kleur ingeboet. Desondanks weet hij ons te boeien, tovert hij 
dien onverveerdeo, stoutmoedigeo aanklager. die beschuldigde had moeten 
zijn. voor ons geestesoog. 
Het was alles goed, waardeerbaar et\. gewaardeerd. 
Doch wat daarna geschiedde, brak deze herdenking aan stukken, ont
wijdde dit uur en deze plaats, kon alleen ontsproten zijn aan het brelu 
van lieden, wie elk begrip van wijding en eerbied ontbreekt. kan alleen 
verklaarbaar zijn uit een streven een internationaal programma te br<!ll· 
gen, waarin .• voor elck wat wils" geboden werd. Met als enig gevolg 
dat dit niemand naar de wil geweest kan zijn. 
Er verscheen een Britse zanger ten tonele, die liedje:: ten beste gaf, nog 
fluweliger dan het gordijn achter de vleugel oog zijiger dan het borduur
werk op het baldakijn. Eerst vreesde ik, dat hij tengevolge van een 
betreurenswaardige vergissing in de verkeerde zaal terecht was gekomen, 
doch het stond werkelijk ook in het programma vermeld. Zijn "Sleep" 
"Market Girl", .,Shepherd's Song" en hoe ze verder mochten heten, waren 
kennelijk bedoeld om als tegenhanger tegen de dramatiek te fungeren. 
Begrijpt men dan niet. dat wij hier geen door impressario's uitgebalan
ceerde programma's wensen, die aan de smaak van een blasé publiek ook 
de juiste 11eest en de tere sfeer offeren? Dat wij op deze dag van onze 
11evallenen niet vragen naar hetgeen wellicht tot de "bon 1011" behoort 
bij een concert in zekere kringen uit de Residentie? Dat wij niet wense.n 
te luisteren naar het gefluit van een bastaard-nachtegaal. wanneer wlj 
denken aan de wrede snavel en scherpe klauwen van de adelaar, die het 
leven neep uit het kloppend hart van onze vrienden? 
Daarmede lag voor ons dit plechtig ogenblik aan scherven. Noch Sb!phan 
Askenase met zijn ballade van Chopin, noch Maarten Kapteyo, die het 
lied der achttien doden voordroeg, met hoeveel gevoel zij zulks ook deden, 
konden de breuk meer helen. Bovendien was het ootreden van Madeleine 
Renaud en Jean-Louis Barrault - van wie vooral de laatste zich als een 
groot kunstenaar ontpopte - door het feit, dat zij Franse stukken voor
droegen, welke alleen voor lieden me! gedegen kennis van de Franse 
taal, te volgen waren, een minder gelukkige greep. Hoeveel waardering men 
hiervoor op zichzelf moge hebben, bij een nationale h'erdenking is zulks 
niet op zijn plaats. 
De Commissie Nationale Herdenking 1940-'45 deed een goede greep 
bij het organiseren van deze bijeenkomst in de Ridderz~al: zij faalde helaas 
blf het samenstellen van het programma en bij het regelen van ver
scheidene andere zaken. Waarom moesten de vertegenwoordigers van 
de Stichting 1940-'45 ergens worden wegge-stopt? En waarom was slechts 
voor een blijkbaar zeer select deel van het gezelschap het voorrecht 
weggelegd om met het Prinselijk paar in de Rolzaal de thee te mogen 
gebruiken. terwijl op het programma van ?Ik der aanwezigen stond aan• 
gegeven. dat de thee in de Rolzaal werd geserveerd? En tot dat selecte 
qezelschap behoorden ook hier weer niet de vertegenwoordigers van de 
Stichting 1940-'45. Om van anderen maar te zwijgen. 
En het was zeker niet de schuld van het comité. dat één der Stichtings
mensen kans zag den bode om de tuin te leiden, door steeds maar 
.Excellentie'· tot zijn metgezel zeggend, mee naar binnen te glippen. 
Wij zijn teleurgesteld. En die teleurstelling laat zich zelfs niet verdrijven 
door het !eit, dat vele rode, gouden, gesierde en bebalkte kragen uit 
hinnen- Pn buitenland de zetels In de Ridderzaal stoffeerden. 

Niet het decorum, de "bon ton" of het "elck wat wils" hebben ons 
vaderland gered. 
Maar de eenvoud, de oprechtheid en het zeilen van een vaste koers. 
Zo willen wij ook herdenken. 
En niet anders I l\D. 

e MET ONS BLAD ER OP UIT 1 
Het is een moeilijke taak, aan te kloppen bij de 
'labestaaodeo van onze gevallen vrienden. om
dat wij voor ons Gedenkboek hun levensbij
~onderhedeo zo goed mogelijk willen weten. 
Een oud-illegale strijdmakker karakteriseerde 
::lat onlangs zeer juist en scherp, toen hij tot 
:ms zei: .. Je hebt, als je bij de vrouw van een 
gevallen vriend komt, altijd iets van schaamte 
in je, omdat fij er oog bent en juist hij er het 
leven bij moest laten". 
Toch merk je telkens weer bij zulke bezoeken, 
;lat bij alle schrijnende gedachten, welke zo'n 
bezoek kan opwekken, de dankbaarheid bij de 
weduwe overheerst, om het weten, dat ze niet 
vergeten wordt. 
En het is met stille dankbaarheid, dat je dan 
telkens weer ervaart, hoe sterk deze vrouwen 
hechten aan ons weekblad. Ik meen wel te 
mogen zeggen, dat zij de trouwste lezeressen 
van ons blad zijn. Dat betekent tevens het 
vêrvullen van een dure plicht voor ons Ons 
blad zal haar zeker nooit mogen grieven of 
teleurstellen. 
De weduwe van één onzer grote leidsmannen 
uit de bezettingstijd zeide ons onlangs, dat 
hetgeen haar in "De Zwerver" het me-est 
trof, dit was, dat de inhoud van ons blad zo 
goed hannonieert met hetgeen onder "In 
Memoriam" wordt geschreven. 
Dat achten we één van de mooiste getuigenis
sen, welke we ooit kunnen verwerven. 
Het is niet eenvoudig in een blad én hen, die 
een zo groot verlies leden te voldoen, én hen. . 
die nog alles van het leven verwachten, die 
het volle bruisende leven willen ondergaan. 
te bevredigen. 
.Dit hebben wij willen volbrengen. 
Wij hopen daarin geslaagd te zijn. 

Maar wij kunnen bij het vervullen van die taak 
niet alleen staan. 
Elke week weer een blad te brengen voor 
een zo geringe abonnementsprijs kan alleen, 
wanneer wij een zeer ruime lezerskring heb-
beo. Aan de opbouw daarvan hebben velen 
uwer reeds het nodige gedaan. 
Doch zolang er oog één weduwe van een ge• 
vallen vriend is, die ons blad niet krijgt, zo~ 
lang er oog oude makkers e-n kwartiergevers 
zijn, die ons blad niet kennen, is het doel nog 
niet bereikt. 
Ons blad wil de band met het verleden zijn. 
Het wil ook, waar mogelijk, de brug naar de 
toekomst worden. 
Geniet je elke _ week van "De Zwerver"? 
Laat ook een ander in dat geluk delen. 

A,J. 

De propaganda gaat Yoort. 
De maand Mei levert geweldige reSllltaten 
Het tweede tientje is Yerdiendl 
De winnaar is: 
De heer H. Brands, Wolvega. 

Jij de verzameling vu gegevens voor het Ge,. 
denkboek op de te Eindhoven gehouden r..o .• 
reünie kw.-men nog enktlt vermakelijke &aken 
naar voren. 
Br was oen L.O.-vergaderlng bij ee11 ttllvoudlg 
man In de stad. dit zijn buis altijd gastvrij 
beschikbaar sttldc. Toen er onverwacht gtbdd 
werd, heerste er. zoals altijd, eell auveu1c 
•pannlng. D, gasthttr opeGde de deur ea hak
kelde: ...... de gru...... de gru...... - vaa:tlf
•Pctkead klopten de harten boorbaa: - de 
gcu...... 't fs de grunteman maer, 

• Na de arre.statie va.o een k.ot.rJu uit Vulo 
zocht de S.O. naar het adres van Ad uit Elad· 
honn. Mm reed dt11 koedtt door de stad ea 
bij mo~st de straat aaowijz-en, waar Ad woon
lt. Hij buweek voor do op beo, 9eotleade 
aandrang. doch •tldt het buis niet te kunaeo 
vloden. Toen aam de S .O. blijkbaar ten adres
boek en :och< naar een 11aam la dit •trut, 
welkt met Ad begon. Ea die werd gevoadm,y 
Ir. Advocaat. Dat was natuurlijk de 9e:ochte. 
De alets vermoedende Ir. werd 9eatrut~rd. 
doch keerde 11a vier dagen weu, De L.O. zood h•• toen als doekje voor 't b!oedm et11 bloe, 
meninand, versierd mtt enkele bonkaartea, Dat 
gHchenk prijkte voor het raam van z!Jn wo
alng. Dat wil zeggtR:...... de mand. De kaar
tea voaden op andere wijic waarcfulag. 

Ad, 
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IN MEMORIAM 

SIMON KOOPMAN PETRUS PRONK 

WERVERSHOOF 

Simon Koopman, in de dagelijkse omgang genoemd 
Siem, werd te Wervershoof geboren, op 6 Sept. 1919. 
Toen de Duitsers hun menseniacht begonnen te or
ganiseren, was Siem één der eersten, die daadwer
kelijk den vijand md hart en ziel begon dwars te 
zitten en een volledige actie ontplooide om de 
"prooien" te ontnemen. Dit was de kiem van het 
nog ongeorganiseerde verzetswerk. Later groeide 
dat uit tot plaatselijk~ activiteit in gezamenlijk ver-
band en groeide samen op met het algemeen landelijk 
verzet. 

De LO was opgericht. Dag en nacht was Siem bezig de onderduikers een 
veilige schuilplaats te bieden, verzorgde hen op alle mogelijke wijze en waar
schuwde hen ten tijde van gevaar. Verder werden door Siem gelden bijeen
gebracht om de gezinnen van onderduikers, die achterbleven, te kunnen 
verzorgen. Steeds was hij op zijn post en deed zijn werk uH zuiver principe, 
om de lichamelijke en geestelijke belangen te dienen; vooral ook de geestelijke 
belangen hadden zijn bijzondere zorg en toewijding; de jongens bewaren 
voor het ziele-bederf in Duitsland, dat was de diepe ondergrond van al zijn 
werken en ploeteren. 
Ook in KP-vcrband heeft Siem zijn sporen verdiend. Het leeghalen van fa
brieken enz., het "kraken" in georganiseerd overleg en met toestemming van 
de top-leiding maakten hem enthousiast. Het selecteren van de geschikte krach
ten voor de op te richten BS was één van zijn vele arbeidsobjecten. En hij 
deed dat met een idealisme, dat stimulerend werkte op zijn andere vrienden in 
het verzet. 
In de herfst van 1944 werd hij door de Duitsers gegrepen, doch op de weg 
naar Medemblik ontsnapte hij aan hun grijpklauwen door plotseling rechts· 
omkeert te maken en per fiets te verdwijnen, ondanks het feit, dat de kogels 
hem om de oren floten. 
Enige tijd later week hij uit naar de Maaslinie om zodoende te trachten de 
Engelse legers te bereiken; doch dit plan gelukte niet, zodat Siem naar Wer
vershoof terugkeerde. 
Na de arrestatie van de leiding van Wervershoof werd Siem. nadat hij vanuit 
zijn duikadres even zijn ouders wilde bezoeken. door de Duitsers met een rug
schot dodelijk gewond. Een kwartier na het fatale schot stierf hij in de armen 
van zijn Moeder, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Stervenden, 
met op zijn lippen de laatste woorden: ,.Het is beter als goed mens en als held 
te sterven, dan als een slecht mens verder te leven". 
Zijn levenswandel was oprecht en zijn Geloof ging boven alles. De grote 
smart, die zijn overlijden achterliet bij zijn ouders, br()(!rS en zusters, wordt 
veranderd in grote vreugde, wanneer zij bedenken, dat hun zoon hierboven 
gelukkig is en dat hij heeft geleefd en is gestorven voor een heilige zaak. 

J. D. 

JOHNNIE HUIBRECHT 

Petrus Pronk, geboren te Hoogkarspel op 8 November 
1920, was één dergenen, die het verzet in Wervers
hoof tegen de Duitse tyrannie verbeten en onverschrok
ken hebben gevoerd; hij was koerier bij de illegaliteit 
en zijn werkzaamheden be.stonden in het wegbrengen 
van ilJegale bladen, zoals "De Wacht" en "Pijpje 
Drop", het plaatselijke illegale nieuwsblad, en het 
bezorgen van de voor de onderduikers onmisbare bon
kaarten, het alarmeren van de onderduikers ten tijde 
van gevaar. 
Dit werk was zeer gevaarvol, gezien het feit, dat te Medemblik, in de onmid
dellijke omgeving van Wervershoof, een detachement "Groenen" was gelegerd, 
die herhaalde malen op onverwachte tijden het dorp onveilig maakten. Eens 
m()(!st Pronk gedurende een lange nacht in een slootkant blijven liggen. daar de 
weg terug was afgesneden. Doch al deze belemmeringen werden niet geteld, het 
grote doel moest worden bereikt ten koste van alles. Het Vaderland vroeg dit 
en het principe eiste dit. 
Op 2i Januari 1945 werd Pronk. tijdens een razzia op zijn werk aan de gaar
keuken in de zuivelfabriek te Wervershoof, gearresteerd en naar Medemblik 
gevoerd. Via Alkmaar en Amsterdam werd hij enige tijd in het concentratie
kamp te Amersfoort gevangen gezet. Later werd hij naar Duitsland vervoerd 
en met het oprukken van de geallieerde strijdkrachten naar Duitsland steeds 
verder het binnenland ingebracht. Zijn vrienden zagen kans te ontkomen, doch 
hij werd opgejaagd tot in Hongarije en doodziek opgenomen io het Reserve 
Lazaret te Lübtheen-Kaschau, waar voor hem geen redding meer bestond, daar 
hij geheel uitgeput van de doorgestane ellende niet meer kon herstellen. Hij 
stierf aan de gevolgen hiervan op 12 Mei l-945 in datzelfde Lazaret en werd 
ter aarde besteld op 13 Mei 1945 te Lübtheen-Kaschau ver van zijn dierbaar 
vaderland. van zijn beminde ouders en verloofde, die allen tevergeefs op zijn 
terugkomst hebben gewacht. 
Met Pronk is de lijst van hen, die uit de ~meente Wervershoof het slachtoffer 
zijn van hun arbeid voor God en Vaderland, weer met één vermeerderd. 
Moge Q.L. Heer. Pronk voor het offer, dat bij voor ons aller vrijheid heeft 
gebracht, reed!l het eeuwigP loon ge!lchonken hebhen en aan Pronk's ouders, die 
hem steeds getrouw ter zijde stonden in zijn arbeid. en zijn verloofde, die zo 
sterk op hem rekende, kracht en troost schenken. 
Mogen alle zwakke broeders een voorbeeld nemen aan zijn vurige activiteit en 
moge de toekomst van Nederland dit offer waardig zijn. 

J. D. 

PIET STOKHOF 

W ERVERSHOOF 

den te nemen, zelfs 
opgeruimd gemoed. 

Johnnie Huibrecht, genoemd J. van Laar in zijn hoe
danigheid van onderduiker, kwam -in Wervershoof 
zijn toevlucht zoeken om bescherming te vinden tegen 
de Duitse onderdrukkersmethoden. Met gastvrije 
handen werd hij door de bevolking van Wervershoof 
opgenomen en behandeld als één hunner. De huis
genoten van het gezin, waarin hij werd onderge
bracht, hadden er geen spijt van, want Johnnie was 
een flinke kerel. met echt Hollandse kwaliteiten, altijd 
van zessen klaar, steeds bereid het werk uit de han

huishoudelijke bezigheden. En hij deed dit altijd met een 

Door de leiding van de illegaliteit van Wervershoof werd hij zeer gewaardeerd 
en hij was dan ook een der eersten, die toetrad tot de BS onder de zeer goede 
leiding van J. Lodder en P . Stokhof. 
Met grote ijver en met hart en ziel volgde hij de lessen Jn wapentheorie en in 
de practijk. Geen moeite was te groot voor hem om het Vaderland te zijner tijd 
van dienst te kunnen zijn en zijn landgenoten te kunnen bevrijden van de 
gehate tyrannie der Duitse overheersing. Vrij moesten we kunnen leven en 
die vrijheid moest tegen elke prijs worden bevochten, al zou dat het eigen 
leven moeten kosten. 
Doch ook zijn verrader sliep niet en zijn naam werd genoemd door verborgen 
misdadige elementen. 
Hij werd op 25 Januari gegrepen en weggevoerd. 
Fel werd hij verhoord, doch hij zweeg; hij werd mishandeld, doch hij zweeg. 
Hij wilde zijn vrienden en zijn leiding niet in gevaar brengen, koste wat het 
kost. 
Als slachtoffer van zijn plicht werd hij op 8 Maart te Amsterdam doodge
schoten op Rozenoord en begraven op het heldenkerkhof te Overveen, waar 
hij zijn laatste rustplaats vond tezamen met andere vechters voor vrijheid en 
recht. 
Johnnle, wij achtergeblevenen uit de illegale wereld, danken je voor je held
haftig gedrag en je spontane t()(!wijding voor de zaak van God en Vaderland. 
Je hebt je leven geschonken voor een groot ideaal. Moge je offer niet tevergeefs 
zijn geweest voor de toekomst van Nederland. 
Moge God je hierboven een ereplaats bereiden, want je was dapper, eerlijk 
en oprecht. 

J. D. 

Piet Stokhof, in de illegale wereld genoemd Piet Slof, 
was in 1910 onderofficier bij het Korps-Mariniers. 
Tijdens de gevechten te Rotterdam werd hij door zijn 
longen geschoten. 
Hij werd opgenomen in een ziekenhuis, waar hij ge
durende een jaar werd verpleegd. Afgekeurd voor 
dienst bij de Mariniers werd hij te Groningen aan
gesteld als brugwachter. 
Toen de beroepsmilitairen zich voor krijgsgevangen
schap moesten melden, zocht Stokbof een veilig 
heenkomen en kwam terecht in Wervershoof. Hij werd met open armen door 
de bevolking ontvangen. Hij vond schuilplaats bij J. Langedijk, den leider der 
verzetsbeweging en later bij Lodder, de rechterhand van den verzetsleider. 
Hij wierp zich volop in het LO-werk en was een grote steun voor LangedJjk 
en Lodder. Hij maakte zich verdienstelijk als koerier. en maakte later deel uit 
van de leiding. 
Toen in '44 de O.D. zich begon te roeren, was Stokhof de eerste, die het 
contact opnam en de zaak ter plaatse ging organiseren. H ieruit groeide later 
de BS, afd. Stoottroepen. Hij werd zeer gewaardeerd door zijn hogere chefs, 
hetgeen bleek uit het feit, dat hij werd aangezocht als Directeur-Instructeur der BS. 
Op 26 Januari 1945 werd hij door de "Groenen" uit Medemblik gearresteerd, 
na eerst de moffen van katoen te hebben gegeven. Na getrapt en geslagen te 
zijn werd hij via Medemblik en Alkmaar naar Amsterdam (Weteringschans) 
overgebracht. Door Gods genade tot inkeer gebracht, bekeerde Stokhof zich 
tot het geloof van zijn ouders en werd een waardige zoon van de Oude Moe
derkerk en was in staat, gesterkt en gelouterd, zijn lijden te dragen. 
Op 8 Maart 1945 werd onze dappere "Slof" door de barbaren doodgeschoten 
en begraven; hij ligt nu begraven op het Erekerkhof te Overveen bij alle andere 
helden voor de zaak van God en Vaderland. 
Je vrienden uit de illegaliteit zijn trots op je, zullen je nimmer vergeten en 
steeds aan je denken; je kwinkslagen en opgeruimde natuur. je harde arbeid 
en oprechtheid waren ons een grote steun in het moeilijke en gevaarvolle werk. 
Je vrouw en kinderen kunnen trots op je zijn. Mogen zij worden gesterkt 
door Je heldhaftig gedrag en moge Q.L. Heer hen in hun verder leven steunen 
en sterken, om dit grote verlies te kunnen dragen. 

J. D. 

1 



•DAAGSE RUBRlft( VAff O CONTACTCOMISSIE 
OER 8 t (01'\P. GElA8frROEPE N ( DISTR. DRErtTE) 

Secr.: J. WIELI NGA, Taco Mesdagstr. 8, Gronlncen 

2c RBUNlB OP ZATERDAG 9 AUG. A.S. 

Zoals wc reeds cudr.r geschreven hebben werd op de reûnic 
la PcbruarJ J.J .. de wens naar voren gcbcacbt om, :o mogelijk. 
a og dit jaar etn bijeenkomst te houden met daaraan verbonden, 
een autobustocht. 
Jid vol~nde voouttl wordt thans gedaan: 
Een autobustocht op Zaterdag 9 Aug. a.s. dus precies een 
jaar na de ontbJndlng der comp. De bus vertrekt van Leek en 
gaat dan via Gronmgto, Hooge:and. Zuidbro•k. Noordbro•k 
aaar Winschoten. Hier wordt gepauzeerd en tr :al daar tevens 
gele:genht.id :11n oude reJatits te buocken. Van Winschote.o. 
ovtr Oude- en Nieuwe Pekcla, Stadskanaal en Musselkanaal 
naar Emmen met o.a. buoek aan de d ierentuin. Tenslotte naar 
het ons bekende Eelde en dan naar Groningen, alw•a.r einde. 
Dt k<>Sttn komtn op f -1.50 à f 5.- per ptnooo. be:oek die
rentuin inbegre:pen. Daar een spoedige be.spre.kiog van een 
autobus nood:akelijk is motten we tijdig "veten of t:t voldotn
dt: animo is om daartoe over te gaan. lcdtt, die denkt mede 
te gaan :endt dus to Spoedig mogelijk :ijo opgave in. Het 
geld moet \•ooruit betaald worden door girostortang aan ons 
"cr.iariaat, no. -177623. Men kon dil gtld ook in gedttlten 
atocten : bedrag naar eigen vtrkie:ing. Stort men dus b.v. in 
Mea. Juni en Juli f 1.50 dan bueiken we hiermee een soort 
spaarsysteem en behoeft men niet in ttn keer f -i.50 te oussen. 
Ook voor de vrouwen en verloofden van on:e leden staat de 
tocht open. 
Dus goed begrepen, de boord:aak is dat wij eerst moe:ten we~ 
ttn of er voldoende deelname is. Zendt dus bericht, en •••••• 
vergeet dt giro.storcing niet. 

ER ZIJN NOG COMP. POTO'S VOORRADIG. 

Wrj zijo ia het be:it gekomen van 2 soorten foto·s, formaat 18 
b1J J 2. welkt genomen zijn in Winschoten. Op él!n hiervan 
ataar d• g•h•l• Comp. roen nog genaomd Ie Mil. G•:angscomp. 
on g•nomen op 31 Aug. 1945. 
De 2e fs ('en groepsfoto van leden van het le Peloton, waarop 
o.m . voorkomen Bosma. IJ .. Bos, H" Daling. M" Drent. H" 
,an E.s•n. A" Go,s, H" v. d. J•ugd, T" Klein. ).. KoM<r. 
J . Mause. G .. Noorman. 8 .. Otte. D" Otteo, ) .. Verm,.r, 
J .• Verm,ulen. J .• Vos. A .. en Vmk, L. 
Pri;:, per stuk. afgehaald aan het .secretariaat. f 2.75. 
Franco toc:tnding volgt na .storting van ( 2.95 op giroreke
ning van J. A. W1elinga. Taco Mtsda9.straat 8. Groningen, 
9 ronummer -177623. 

OUD COJ1,iP. LBDBN IN INDIB. 

\Vij ont-.·jng:e.n be.richt dat Lucas Straatman behouden in lndil 
,~ aangekomen en daar zeer verv,.,onderd opkeek toen hij met 
Hou t--n Trou groettn om.vangen werd aan de boot. door Tromp 
..-n Busker, dlc daar retd~ ruim etn half jaar vertoevc:n. 
Htt vertrek van Dirk Ottt tn Jan Timmerman. dat in April 
:ou plaats vinden. \\'trd uitgesteld tot 2 Mei. Zij :r.jjn dus nu 
onder-weg met de lndr:.pocra. Zodra we hun adressen weten 
:uilen we die publictrèn. 

DE GBSCHIBDBNIS DER COMP. 7 (Oao). 

liet do•I In Groningen was h<t g•bouw aan d• Hetreweg. dot 
tt-genwoordig dienst doet als militair hospitaal. De op:et was 
het g,bouw te be:ett•n •n dan d• komst van de beren, die 
h1u tttelden, af te wachten. Het ging :onder moeilijkheden 
~cpaard. daar de schildwachten totaal overbluft werden. Vóór 
dat :ij iets konden uitrichten, waren :ij al .schadeloos gemaakt. 
Zó overbluft warvi :e. dat. toen éên on:er kalm op een 
,ehtldwacbt toeliep en =ti: .. Och j6. laat mi) dat geweer eens 
:1en", dit zonder slag of stoot overhandigd werd. 
\V1t. :jen aan dit optreden wel. dat er van een militaire tucht 
gl!rn ~prake ~·as. De illeg,:tlt geest :.at nog vastgeroest bij 
vtlt-n. 0( de:e •• overval" succu beeft gehad7 Ja, maar niet 
die- welkt er van verwacht werd. \Vant de comp. ztlf kwam 
onder zwaar arrest te .staan en de hoofdaansticbters verlieten 
•po•dig de comp. Maar toch had na\ir buiren de:e daad wel 
r-nlge i.odruk gemaakt, in het bij:ondcr bij de compagnietn. dit 
in Groningen gcltgud we.c:en. Hu,-~ heerste ook al ontevreden• 
heid, 
Emgt. dagen na dit \'oorval. het ~"as meen ik op t Juni. kwam 
uit Groningen de he.er ). M. v. d. Zee, reservc ... oHicier van 
h<t leger van 19"0. die dt comdt. /. Bohju kwam v,rvang,n. 
Wij konden natuurlijk nltt wete.n " met welke opdracht de bee:c 
v. d. Zet naar ons gestuurd was e.n getn wonder dus. dal wij 
hjerove.r allerlei gissingen maa;kte.n. Bij zijn intrede hield hij een 
rede. waarvari ik me nog de volgende woorden herinner: 

" Jullie doel Is mijn doel. Jullit werk Is mijn wtrk. maar 
jull!e weg is nl.i mijn weg. Ik ben officier. heb mijn ••d 
v•n trouw. volg all,tn de legalt wtg. want allten langs 
deze weg is het moge-lijk iets blijvends tt bereiken." 

D• dag hierna volgde dt I è theorie "Krijgstucht". Oir maakt• 
indruk en bet vertrouwen in den beer v. d. Zee als comman
aant was gewonnen e.o toto hij 3 dagen in de comp. was. kon 
~én der dienstdoende oHicittt.n hem meldu; .. Commandant. 
de gehele. comp. staat achter U.'' 
F.n hiormedt wud ct.o nieuw tiJdptrk ingeluid. Op 13 Juni 19'15 
gang de comp. verbui:c.n naar Winschoten en nam intrek in de 
Nut5kleut<trschool. welke na 11 dageo alweer verlaten werd 
w~1orna wjj ons vestigden in dt Op~nbare school aao het St. 
V11u,holt. waar de comp. bleef tot I Nov. 19"5. En ik gtloof 
wel te mogtn zeggen, dat deze periode de nuttigste e.n gezel-
1igste is gewe:tst tijdens het besta3n van de comp. 
Over deze tijd :ulltn nu enlge 5tukjes volgen, welke ge.schee. .. 
vtq zullen worden door Harry Deut:. 

w-lw 
INUCETINGEN VERSCHAFFEN? .. ,,,, 

823 Jan Martinus van den Brink, geb. 15 Sept. 1924, 
in Vorden (Gelderland). 
op 8 Augustus 1944 
gearr. en van 9 Aug. tot 
29 Aug. 1944 in Huis van 
Bewaring in Arnhem gezeten. 
Daarna vermoedelijk naar 
Amersfoort gebracht en be
gin September doorgestuurd 
naar Duitsland. Vermoedelijk 
eerst Neuengamme, daarna 
Husum. Naar men zegt, over
leden op 5 December 1914 ,, 
in kamp te Schwesing bij 
Husum (Deense grens). 

824 Hans Tellers, 34 jaar oud, 
Duitse Nationaliteit, heeft 
jaren in Holland gewoond, 
moest, doordat hij Duitser 
was, in dienst. In .Juni 1944 
uit Holland vertrokken en is 
in Joego-Slavië gedeserteerd. 
In Sept. 1944 nog gezien in 
Skopic (Joego-Slavië). Leng
te pl.m. 1.75 M. Blond haar. 
Blauw-grijze ogen. Heeft in 
Amersfoort illegaal gewerkt. 

...... in Breda zes militaire artsen dienst doen voor de 
aldaar gelegerde militairen ...... 

.. .... deze artsen thuis in andere plaatsen een eigen 
practijk in de steek moesten laten ...... 

...... zij niet meer te doen hebben, dan het houden 
van één spreekuur, dat soms tot een half uur beperkt 
kan worden ...... 

• ..... zij verder duimen kunnen draaien ...... 

...... het elders wel van hetzelfde laken een pak zal 
zijn ...... 

...... er iemand ergens bovenaan de ladder zaagsel in 
tijn hoofd moet hebben om onze dungezaaide artsen 
zo kwistig te gebruiken op kosten van onze toch al 
wrakke begroting. 

OPROEP 
Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft 
onlangs getallen gepubliceerd over de Nederlandse 
slachtoffers van de oorlog, en het publiek verzocht 
om verdere gegevens. 
Wij maken er onze lezers opmerkzaam op, dat, indien 
zij verzetsslachtoffers aan ons opgaven, deze gege
vens niet nog eens aan het R. v. 0. verstrekt be• 
hoeven te worden. 
Men bedenke evenwel: Heeft men voor een bepaald 
geval vanwege ons bureau geen gratis "Voorloper ... 
ontvangen, dan blijkt daaruit, dat de gegevens van 
dat geval nog niet volledig in ons bezit zijn. 
Vul die dan alsnog aan. 

Ondergetekende geeft blerbij op als abonné van "De Zwerver". 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 
Het abonnementsgeld wordt betaald: 

1 MEI--ACTIE 
•) Doorhalen, wat niet wordt verlangd. 

per giro 
per postwissel 
bij aanbieding van een kwitantie*). 

Naam, 
Adres, 

Handtekening: 

ADVERTENTIES 

FAMILIE-ADVERTENTIES 
(prijs f 0./0 p. m.m.) 

VERLOOFD tijdens ioschepingsverlof der 2e Divisie: 

HIEKE DAM (Ans) 
en 

HENK J. OORD 
(econ. cand.) 

op 20 April 1947. 
Sneek, Peperstraat 13 
Eindhoven. Glas/aan 25. 
Toekomstig Militair adres en functie: res. 2e Luite, 
nant der Artillerie 4-2-2 R Lt. LuA no. 190320008 
Veldpostkantoor Batavia. 

Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte 
van ons zoontje en broertje 

MARIUS 
dat bij het H. Doopsel de namen ontving: Marius 
Johanous Antonius. 

G. B. Godwaldt, 
J. W. M. Godwaldt-Augevaare, 
Anneke, Ria, Truusje, Gerard. 

Den Haag, 27 April 1947. 
Harstenhoekweg 229. 

DIVERSEN 

Wil LOUIS, die io 1942 t/m 1944 contact had met 
KAREL (ontmoeting Tivoli West Rotterdam) zich 
bekend maken. 
K. de Voogd, Akeleistraat 17, Rotterdam. 

OORLOGSWEDUWE met 2 kinderen, resp. 5 en 
2 jaar oud, zoekt voor ongeveer I maand VACAN
TJE-VERBLIJF in bosrijke omgeving. Gaarne brieven 
onder no. 228 v. d. blad. 

OPROEP. Gevr. door zieken militair, die zeer lang 
moet liggen, geall. pamfl. en il!. krtn. Br. onder no. 
229 bur. v. d. blad. 

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

Mr. P. Plantenga, Amsterd.weg 336, Amstelveen zoekt 
voor zo spoedig mogelijk HULP in de HUISHOU
DING voor zijn gezin met 4 kleine kinderen. Aan, 
meldingen tel. (Amstelveen 3044) of schr. aan boven
staand adres. 

Handelskantoor i/h Noorden des Lands vraagt voor 
spoedige indiensttreding een mann. KANTOORBE
DIENDE. Leeftijd pl.m. 22-25 jaar. 

Vereisten: Dip!. Boekhouden en vlot kunnende 
machineschrijven. 
Zij, die tevens over handelsgeest beschikken, genie• 
ten voorkeur. 
Brieven onder no. 231 bur. v. d. blad. 

~· ..V. Welkom 'tJ in eigen l:,uis 

Het viel niet mee om de 
zaak een beetje fu orde te 
krijgen. Maar op de slaap
kamer staan de ledikan
ten van Vanderveen, wit 
gelakt, met soepel veeren
de ondermatras. U moet 
heusch ook eens aan Van
derveen gaan schrijven. 
Behalve 1-pers. ijzeren 
ledikanten zijn er ook nog 
2 -pers. houten ledikanten. 
Stel Uw schrijven niet te 
lang uit' 

Fa. B. H. VANDERVEEN 
Kruill8traat 13, * Tel. 2583 

ASSEN 



- .... - - -------- - ------ ---~- -~-=::::..~----:::::---- - - - ---=====-=--=::,,a~~~---=------=-~ - - - - -

17 M El 
1 9 4 7 
No.20 
)~JAARGANG 

Weekblad 
der LO-LKP-Stichting 

_- .... 

LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP 

• 
~ 

Barmhartigheid is Christenplicht 
maar wat krom was blijft krom 

E r is in ons land al veel stof opgewaaid 
over de politieke delinquenten, hun be
rechting en hun vrijlating. 

Allerlei meningen zijn er rondom deze afge
dwaalden in dagblad en tijdschrift openbaar 
geworden, meningen, die niet zelden scherp 
met elkander in strijd zijn. 
Sommigen wensen het harde recht zonder 
meer te doen gelden, hoewel de aard en de 
omvang der bestraffing, die zij gerechtvaar
digd achten, sterk variëren; anderen willen 
het element der barmhartigheid sterker be
lichten in navolging van Regering en Epis
copaat, en zij vinden, dat het g,;durende on
geveer twee jaren geïnterneerd zijn een vol
doende straf of "correctie" inhoudt voor hen, 
die, hoewel schuldig in velerlei opzicht, niet 
persoonlijk de hand hebben gehad in oor
logsmisdrijven of in hoge mate landsverra
derlijke activiteit ontplooiden door recht
streekse dienstneming bij de Duitse weermacht, 
begunstiging der SS en dergelijke. 
Een feit is, dat practisch alle z.g. lichte ge
vallen en zelfs vele minder lichte (zoals de 
wapendragende civiele macht, W.A. etc.) in 
vrijheid zijn gesteld en dat de overblijvenden 
dezer laatste categorie en vele der zwaar
dere gevallen nog op hun berechting of vrij
lating wachten. 
Over de zwaardere gevallen en de eigenlijke 
oorlogsmisdadigers zal op dit moment niet 
veel meningsverschil bestaan, hoe gewenst 
een snellere berechting ook ware. Evenmin 
mogen wij vergeten, dat ook zij, vijanden uit 
een voorbije, gruwelijke tijd, onze medemen
sen zijn, die naar rècht geoordeeld moeten 
worden. 
Het is over de minder lichte ge•allen, dat de 
pennen nog in beweging blijven. Het zijn zij, 
die meer op hun kerfstok hebben dan alleen 
het lidmaatschap der NSB; zij namen als 
kringleider of anderszins leidende functies in, 
voerden propaganda op belangrijke posten 
of werkten met den vijand mede, zonder veel
al direct lid te zijn der partij. Het zijn zii. die 
minder uit nooddruft dan wel uit een verkeer
de overtuiging of bedacht op eigen gewin den 
vijand of zijn handlangers hielpen. Ook ten 
aanzien van hen moeten wij de christelijke 
deugd der barmhartigheid betrachten en hun 
straks de mogelijkheid bieden weer terug te 
keren in het maatschappelijk leven. 
De bereidlteid van het Nederlandse volk ech
ter om barmhartig te zijn, dient niet te worden 
misverstaan; maar daarover straks nog een 
enkel woord. 
Welke zijn de maatregelen, die ten aanzien 
van deze minder lichte gevallen genomen 
kunnen worden? 
Er staan hier voornamelijk drie wegen open, 
n.l. vrijlating zonder meer, internering voor 
korter of langer tijd, doch niet langer dan tien 
jaar, en voorwaardelijke buitenvervolging
stelling, waarbij een der belangrijkste voor
waarden is het stellen onder toezicht. 
Welke weg moet men klezenî 
Eén overtuiging staat bij den schrijver, die 
met nog een ander tribunaallid en een socia
len werker der Stichti.ng Toezicht Politieke 
Delinquenten, onlangs een der bewarings- en 
Interneringskampen heeft bezocht, als een paal 
boven water: 
Van correctie of heropvoeding is bij de ge
Interneerden geen sprake, maar dan ook in 
het geheel niet, een enkel geval uitgezonderd. 
Niet slechts, dat velen hunner ons niet geheel 

(- dO'ór Dr. J. F. B. Custers - Eindhoven 

ten onrechte, vooral in verband met hetgeen 
zich in de begintijd heeft afgespeeld, het ver
wijt maken, dat wij ongeveer dezelfde metho
den toepassen, die wij den onmenselijken be
zetter zo zeer verwijten, maar bovendien ont
groeien deze mensen in deze sfeer van oude
partijgenoten geheel en al aan de maatschap
pij en worden zij met · de dag meer verbitterd. 
Zij ontwortelen opnieuw en in totaal ver
keerde zin. 
Correctiel Integendeel, hun gedachtenwereld 
is nog geheel dezelfde; zij hebben de strijd 
aangebonden met het Communisme. Britannië 
is nog steeds de vijand van het continent, zelfs 
de boerenoorlog doet er nog steeds fiks op
geld, in een woord, hun hoofden zitten nog 
overvol met nazi-propaganda, die er in deze 
omgeving niet uit verdwijnen zal. 
Indien zij hun straf verdiend hebben, behoren 
zij deze te ondergaan, maar laten zij, die over 
de macht tot invrijheidstelling beschikken, de 
Procureurs Fiscaal en hun gemachtigden en 
de Tribunaalleden. n.i.l•t, talen langere c:letentle 
opleggen, dan met het rechtsgevoel, de bar~-

leder heeft wel iets gehoord van het 
geheime telefoonnet van de be:r:ettings
tijd. Maar dat dit net het hele land 
bedekte, dat de illegaliteit op ieder 
uur van dag of ,nacht met bijna ieder 
dorpje telefoneren kon en dat eeri 
corps van duizend man geregeld 
werkte voor deze CID,, dat weten wei
nigen. En velen zijn nieuwsgierig naar 
het naadje van de kous. Welnu . . . 

K, MOREL, 

Ge kunt nu weer vrij gebruik maken 
van uw telefoon. 
Gebruik die telefoon voor het te laat 
is, om dit boek bij uw boekhandelaar 
te bestellen. 
Wacht niet tot morgen, want dan kan 
de eerste druk uitverkocht :zijn. 

Loes• nummera 20 cent 

hartigheid daarbij betrachtende, strikt over
eenstemt. 
Het is voor deze ontwortelden èn voor ons 
als volk, dat hen te eniger tijd weer in zijn 
midden zal moeten opnemen, beter dat de 
tijd van internering beperkt is en dat zij ver
volgens onder toezicht worden gesteld. On
der toezicht van wijze mensen, streng doch 
met een ruim hart. Het hangt niet uitsluitend 
van de invrijheidgestelde delinquenten af of 
zij weer behoorlijke Nederlanders zullen wor
den, het hangt voor een zeer groot deel ook 
van ons af. Niet slechts wat onze persoonlijke 
houding betreft, maar ook wat betreft onze 
wijze een nieuwe maatschappij op te bouwen. 
Een interneringskamp is niet iets goeds, ook 
niet wanneer het behoorlijk geleld wordt; het 
is een erg kwaad, zij het een noodzakelijk 
kwaad. Het is opvallend, welke verwondering 
er bij de geïnterneerden gaande wordt, wan
neer zij bij de vrijlating constateren, dat de 
maatschappij bereid is hun een kans te geven 
weer een behoorlijk mens te worden. Pas 
buiten het kamp gaan hun de ogen open en 
pas hier begint de reclassering. 
Men moet echter ons volk niet tureluurs ma
ken door recht te noemen. wat krom was. 
Voor een onzer tribunalen heeft een verdedi
ger niet geschroomd het leiderschap van de 
N.V.D., waargenomen door de vrouw van __ een 
voormaligen N.S.B.-functlonnaris te vergeh1ken 
en op één lijn te stellen met het lidmaatschap 
der St Elisabethverenlging van de echtgenote 
van een katholiek. Zo natuurlijk als dit laat
ste Is zo natuurlijk zou ook het eerste zijn. 
Zelfs • zou het allerverwonderlijkst zijn ge
weest, Indien de N.S.B.-mevrouw geen lid ware 
geweest van de N.V.D., W.H.N., etc. 
Dit nu is velen te gortig en terecht. Een ande~e 
advocaat heeft het gepresteerd een man, die 
jarenlang districtsvertegenwoordiger der 
W.H.N. in een onzer provincies was en de 
mensen duizenden guldens uit de zak klop~_e. 
hnk te noemen, omdat hij op advies van z11n 
geestelijkheid geweigerd bad N.A.F.-lid !e 
worden; hij nam echter wel het W.H.N.-baant1e 
aan, hoewel ook dit hem ten sterkste ontra
den werd. 
Men moet de zaken nu niet op hun kop gaan 
zetten. Wat verkeerd is, blijft verkeerd. Dat 
de barmhartigheid betracht wordt, valt toe te 
juichen, dat er misbruik gemaakt w~rdt om 
allerlei gedragingen en landverradenj re~bt 
te kletsen, is en blijft onjuist. Deze houding 
dreigt bovendien geheel averechts te werken. 
Er is teveel leed doorstaan. teveel angst heeft 
er in Nederland rondgewaard, tevelen van 
onze besten zijn gevallen in het verzet (en 
hoevelen zijn er niet, die dit alles wensen dood 
te zwijgen?) om niet scherp en duidelijk te 
beseffen. welk een schuld zij allen, die hun 
sympathie met dit onmenselijke gedoe, in 
welken vorm dan ook, betuigen, op zich ge
laden hebben. 
Het is een slag in het gelaat van hen, die in 
de strijd om Nederland gevallen zijn, wan
neer men al deze ellende tracht weg te rede
neren en de mede-aanstichters ervan tracht 
schoon te wassen. 
Laten wij volhouden verkeerd te noemen, wat 
slecht en bar slecht was en laten wij ons best 
doen de afgedwaalden op het rechte spoor te 
brengen. al zal dit ons dikwijls zwaar vallen, 
omdat zij bijna niet kunnen herstellen, wat 
ons volk door hen is aangedaan. 
Alleen een Nederland, dat weet wat het wil, 
dat bereid Is de rechtvaardigheid door te voe
ren op alle levensterreinen, kan zijn landge
noten een rechtgeaarde levensovertuiging bij
brengen. 
Hoevelen weer zondigen schrijnend en voor 
iedereen waarneembaar tegen de rechtvaar
digheid. 
Wenst men dan nogmaals een gruwelijke 
Apocalyps of zijn velen onzer stekeblind 
geworden na onze zo blijde bevrijding. 
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0 NS volk heeft vele goede tradities. Enkele 
hiervan dragen een speciaal provinciaal- of 
althans een sterk regionaal karakter. Maar 

er zijn er ook, die zich niet beperken tot een 
bepaalde volksgroep en in de Toop der jaren ;,en 
uitgesproken nationaal karakter hebben gekregen. 
Zo hadden we Zondag j.l. de traditionele Moe
derdag. 
De speciale kenmerken van zo'n Moederdag zijn 
tweeërlei. Het voornaamste is, dat wij onze Moe
ders eren in de vorm van bloemen, gebak of iets 
anders; minder belangrijk is het tweede kenmerk. 
dat de Vaders zich op zo'n dag jaarlijks weer 
afvragen, waarom nu toch eigenlijk wel de Moe
derdag en de Vaderdag zo weinig iJ1 trek is. 
Om nu niet af te dwalen: Zondag j.l. was het 
Moederdag en op deze dag heeft zich iets voor
gedaan, dat m.i. zelfs in aanmerking komt voor 
publicatie in .,De Zwerver". 

Wie herinnert zich niet het ontroerende verhaal 
in ons weekblad, over de decoratie van onze 
Koningin door den Commandant van de KP
Margriet? 
,.Zelden heb ik zo'n ontzaglijk Jeuk verhaal ge
lezen als die keer, onder de titel: ,.Hoe Stefke de 
Koningin decoreerde", zei mij eens één onzer 
trouwe abonoé's. 
En lk moest toegeven, dat het niet voor het eerst 
was, dat ik een dergelijk geluid over deze publi· 
catie hoorde. 
Ja, die KP-ers zijn wondere mensen. Er zijn 
vergaderingen gehouden, waarin men, zonder één 
uitzondering, besloot nooit een onderscheiding aan 
te pakken, ja er zelfs nooit meer in KP-vergade
ringeo over te spreken en intussen decoreren zij 
zelf maar verder. 
Men mag terecht opmerken, dat, toen de Koningin 
door Stefke werd gedecoreerd, dit besluit oog 
niet genomen was. En we sluiten ons hierbij dan 
direct aan. Bovendien staat onze Koningin na
tuurlijk boven de wet. Toch gaan deze argumen
ten thans niet meer op. Neen, ook nu worden in 
de KP-kriogen nog onderscheidingen uitgereikt. 
Ook nu kan men beleven, dat een KP-er 
iemand decoreert. En 't was weer onze Stef, die 
tengevolge van de Moeq:rdag naar Amersfoort 
kwam om één onzer vele KP-Moeders het ere
embleem van de KP-Margriet op de borst te 
spelden. 
Ik zal er niet in slagen, het moment van de deco
ratie te beschrijven, zoals Kees N.B.O. het eer
tijds deed. Neen, ieder vogeltje zingt zoals het 
gebekt is, en er is nu eenmaal onderscheid tussen 
het gezang van lijsters en ...... dat van vele an-
dere vogels. 
Toch meende ik onze lezers een klein verslagje 
van deze plechtigheid ruet te mogen onthouden. 
!k moet zeggen, dat ik er van heb genoten. 
t Was een Plechtigheid, zoals we ze alleen maar 

in onze LO- eu KP-kringen mee kunnen maken. 
Geen hoge hoeden, geen gouden kragen, geen 
vertegenwoordigers met klinkende namen. Slechts 
een heel gezellig intiem clubje bij Tante Wieu 
thuis. Men moet Tante Wien kennen om te we
ten, hoe gezellig 't er kan zijn. 
Nog maar nauwelijks gezeten, wordt het woord 
gevraagd door den afgevaardigde van de Lim
burgse KP-Margriet 
Ja, ik kan mij voorstellen, hoe men indertijd io 
Deo Bosch heeft genoten. Dit keer behoefde niet 
geholpen te worden bij het openen van het doosje, 
doch wel heb ik mij afgevraagd, hoe ·t mogelijk 
was van zo'n bibberend vel papier één letter te 
lezen. En we zijn in de lach geschoten toen Stefke 
gul en openhartig - ge kent hem toch zeker? -
d~ opmerking maakte: ,.Ik krijg er zowaar de 
bibber van; dat heb ik nog nooit gehad". 
In het midden van de kring hield ruj zijn toe
spraak, opgeluisterd door refreintjes van Hans, 
het éénjarig zoontje van Stefke, dat door het jeug
dig echtpaar is genoemd naar den gesneuvelden 
KP-er, Hans Dobbe, Stefke's eersten leider. Het 
was geen oratorisch bouquet, dje toespraak van 
Ste-'ke, integendeel, het bad meer van een tuiltje 
veldbloemen. 
M aar soms kan de waarde daarvan, met zorg ge
plukt, groter zijn dan van de duurste kweekbloe
men, gekocht voor veel geld. 
Welke bloemen zoal in dat tuiltje voorkwamen? 

Hier zijn er enkele: 
.. Reeds lang heb ik met het plan rondge
lopen om U, Tante Wien, vriendelijk te 
verzoeken. erelid te worden van de KP
Margriet. Bij dezen wilde ik dan beleefd 
vragen: Wilt ge als Moeder van alle 
KP-ers dit lidmaatschap aanvaarden?" 
En na een dankbaar bevestigend antwoord 
van Tante Wien; 
"Nimmer zal ik persoonlijk vergeten, Uw 
spontane en opbeurende glimlach; Uw wel
gemeende en steeds weer opnieuw aange
boden gastvrijheid; de altijd slagende ver
gaderingen van de KP-vertegenwoordigers, 
als U, Tante Wien, mede aanzat. 
De Stichting is momenteel een der test ge
organiseerde instellingen en eenieder is 
vol lof over haar werk, waarin U zo'n 

. leeuwenaandeel hebt gehad ?n nog hebt. 
Door dit grote werk alleen al. hP.bt ge ons 
een zwaar drukkende Jast van de schoud<'rS 
genomen. Ge weet, dat wij in de zware 
bezettingsjaren een heilige belofte aflegden 
om, hoe het ook mocht verlopen, voor de 
nabestaanden van onze gevallen vrienden te 
zorgen en voor een goed KP-er geldt altijd 
nog: een man. een man. een woord een 
woord. 
Mede dank zij U zijn wij dit eens gegeven 
erewoord nagekomen en hiervoor, Moeder 
van ons allen. :ûjn wij U ons Jevffi lang 
dankbaar. 
Gelukkig leven wij nu weer twee jaar in 
een vrij Vaderland, al is het er dan ook 
nog lang niet, wat wij ervan verwacht had
den; maar a~leen het vrij te zijn, het niet 
meer staan met het ene been in het graf, 
het vrije spreken en denken, het weer rustig 
aanzitten in eigen huis bij moeder de vrouw 
en kinderen, dit alles wordt door de massa 
nog te weinig gewaardeerd." 

De K.P.-Margriet is andermaal met een erelid 
uitgebreid. We wensen de Margrieten van harte 
geluk met de aanwinst. 

ONZE 
SOLDATEN 

IN DE 
OOST 

)t 

,.FRITS". 

Wij citetten uit un 6.,uej u.an. un 
/uvtp,evtaal in :l,ndië,: 

Want het zijn meest jonge jongens en velen zien 
de gevaren niet in. Zo heb ik er laatst tcvee uit 
de kampong gehaald, waarvan ik er één, ter af
koeling, in de kali heb gegooid. 
En dan is het zo fijn, dat ze allemaal met hun 
moeilijkheden naar mij komen. lk heb bijv. een 
soldaat, die getrouwd is in Holland en hier ook 
een meisje heeft, waar hij niet meer af kan. Er 
bleef maar één oplossing voor mij over. n.l. zelf 
met dat meisje praten. lk wist helemaal niet, wat 
ik moest zeggen, maar ik had kracht gevraagd. 
Ik heb ongeveer een uur met het meisje zitten 
praten en alles op alles gezet op het laatst. maar 
het resultaat was nihil. Ik voelde mij wel erg 
teleurgesteld en was bijna, vergeef het mij, aan 
de helpende Hand gaan twijfelen, temeer daar ik 
rotsvast in succes geloofde. Toen ik weer terug
kwam. kwam een half uur later die jongen op mij 
af en was de overwinning toch van boven ge
komen, want hij zei, dat hij nu niet meer naar 
het meisje toekon. Zulke dingen versterken je 
geloof. Maar ook wist ik, dat ik dien jongen in 
de gaten moest houden, om dat hij het nog moeilijk 
zou kunnen krijgen. Toen hij dan ook een week 
later, het huis uitstapte, voelde ik intuïtie/, dat 
hij weer naar het meisje toeging. lk ging hem 
dus met de jeep na en bij het hek kreeg ik hem 
te pakken. Ik heb niets anders tegen hem ge:ugd, 
dan: .,Ziezo, nu gaan wij vanavond eens uit en 
zullen we eens zien, of we het niet zonder wijven 
kunnen stellen". 

W ie zijn taak zo ziet, bouwt aan een leger, dat 
de eer van ons land hoog zal houden, en heeft 
het tegengif tegen de gevaren, waar een leger in 
de vreemde mee te worstelen heeft. 

• 
DB VOORUITGANG VERDUBBELD . 
Een Amcrlka..,s psycholoog. prof. Lehman, httlt e•n aantal 
grafieken gepubliceerd, waaruit bHjkt, dat wij vubaztnd snel 
ge1etrder wordtn. De vooruitgang op htt gebied dtt ktnnis 
is de laatste .300 Jaar e:Jke ttuw dubbel zo groot geweest als 
dt voora[gaandt eeuw. 
Oezt vooruitgang had plaars op btt gebied du ~cheikunde, 
geologie. mathematische wett-n!'lcbappc.n. het onderwijs, de ie.co 
nomie. de wetenschap der politi<k, de losectenkund,, de plant, 
kunde. dt optramu:ie..k. de wijsbtgtcrtt, de guetischt biologie. 
de literatuur tn dt orchest.rale tn sympbomsche mu:iek. 

(,.Kennemer Koerier"). 

't Is min of meer beangstigend, die vooruitgang. 
Vooral als men bedenkt, dat deze :z:ich hier beperkt 
tot exacte wetenschappen, doch dat de wetenschap 
der vernietiging zich in de eerste 50 jaren van 
onze 20stc eeuw zeer vele malen verdubbelde. De 
vraag rijst, waar deze wetenschap elke verdergaande 
ontwikkeling zal vernietigen. 

• 
,.WERKELIJK" BN "NAAKT". 
De. totnemtndt vustre.ngt1Jng vao btidt ,·olk~n. dit door 
L,nggadjati (volgens Nederlandse opvau,og!) wordt beoogd. 
betc.k.tnt vanze.lfsprtkeod ten ,·enonlgd contac.t tuutn bejdt 
cu)tur,n. e:en toenemend gebruik van dt N«ferland,e taal (dit 
éf:.n dtr voornattm$tt d.ragtrs van een cultuur fsl u ten toe.
ne:tntnde: lJJt'llt.iu:e:hng op de g:tbltdtn vao wtte:nsc.bap en kunst. 

(.,Vrij Nederland"). 
Het lndon•s,scb onduwijscong<ts te Solo (SouahitaJ he,lt. 
naar Antara meldt. btsloten, het Nederlands als leervak af te 
wiju:o zolang die taal een "psychologisch gevaar" inhoudt. 
Voor~bands zal )es worden g•gevtn In het lndon.s,sch. en En• 
9els wordt toegelaten als lcuvak op de midd,lbare scholu. 

(,.De Groene"}. 

Ziehier één van de gevolgen van een facultatief ge• 
stelde interpretatie "Naakt!" en "Werkelijk!" 

• 
.,BBRGEN-BBLSEN.RANTSO.ENEN" TB HAMBURG. 
Oe Hamburgs• havenarbdders :tijn nl•t tevr<den met wat zq 
not:mt.n hun .,Ber9tt1·Btlst:n-rantsoe.ne.n ... 
Vandaag zijn ongc:vcu :ndui:e-nd arbeiders vao de grote Blobm. .. 
en Vo&1-.ch.tcpswcn·u in .. :sit...-dow11·· -1taklng gegaan. 
Zij bebbm een deputatie naar buo ,,ahtrmlgiog•leidtrs en naar 
den burgemttsltr van Hamburg gestuurd. 

(.,De Nederlander"). 
Zou er dan toch in "Bergen-Belsen" iets "niet in 
orde" geweest zijn? En geven de Hamburgers dat 
nu zo maar toe? Dan is er toch oog hoop, dat we 
de "es-ist-nicht-wahr-periode" te boven komen. In 
dat licht bezien is zelfs een "sit-dowo"-staking (naar 
Amerikaans recept) vooruitgang. 

• 
NAZI-VERMOGBNS. 
John Hynd. de: Britst: Minister van dt Buue 10nt io Owuland. 
h.,[t in hu Lagerhuis medegedeeld. dat In d• Brotse z6ne b•slag 
is gelegd op eigendommen van Ribbcntrop. von Papen, Roz.e:n
be:rg. Keittl. Doe:nitz en Gotring, ter waarde: ,•an re.sp. 690.000, 
721.000, 657.000. J .015.000 en 1.000.000 Mark. Dil bezit wud 
mcl goe:dv,ndt.n van de andere bt:tutnde: mogendheden In be
waring gt.houdtn. 1otdat ttn ngchng hn.akt de btsteOJming 
zou z.ijn gttrofft'n. 

Dat was de grote kunst hoe breng je zo veel 
mogelijk "nullen" bij elkaar! En dan onder het 
motto, dat niet het goud, doch "arbeid" de enige 
waardemeter is. 

• 
Dl! ,.KRUlDENIBRS" GEWROKEN. 
Voor de krijgsr••d te ·s-Gravenbage heeft zich ie verantwoorden. 
gehad de voormalige re:t. kapJteln der militai,e. adauoistr ~ ie N. 
J. van dec W" dl• in een brief aan het hoofd van btt di<nst
vak der mil. administratie, den genuaal•majoor Bughuijs. zija 
gemoed gelucht bad in zlnsn•den als ........ uw kzuidtniers geut, 
dit ge bij uw intrede in d• maac•ehappij hebt inguogen .•...• 
e-nz:. 
De prufde.ot achtte het vak ,•an ltruideniu uiterst eerzaam. 
doch het woord "kruidenier'' in de door b,kl. gebruikt• btC<• 
ktnls is wel degelijk beledigend. 
O, uitspfOak luidde: een boete van f 8()0.- subs. 100 dagea 
hechtenis. 

(.,Eiodh. Dagblad"), 

Zijn Jot Polman en "De Zwerver" daar eventjes 
door gerold, toen ze indertijd het woord "kruide
nier" io minder vleiende zin gebruikten. 

U hebt geen g elege nheid om nieuwe abon
n é's voo r ons te werven l 
En to c h wilt ook U voor ons blad Uw 
steentje bijdragenJ 
Denkt U dan eens aan on ze rub rieken : 

.,Wist U, dat . . .. J" 
Kraak jes, en 
Ik zwerf de wereld ro n d. 

--
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EEN FRANS GETUIGENIS OVER 

* Geschreven iD de 
zuivere oorlogssfeer. 

VRIJWEL geen week gaat er voorbij, dat 
men niet in de kranten een aankondiging 
vindt van een boek tentoonstelling of 

film over de oorlog, het ;erzet of het leven 
in een gevangenenkamp. 
Direct na de bevrijding waren het sensatio
nele concentratlekampbrochures, langzamer
hand werden deze verdrongen door meer ge
documenteerde beschrijvingen, er ontstond 
een rage in het organiseren van verzetsten
toonstellingen met erg veel valse persoons
bewijzen en Duitse affiches, er kwamen toneel
stukken, die de bezettingsjaren behandelden, 
de meest uiteenlopende boeken over de oor
log gingen verschijnen en tenslotte na twee 
jaar bevrijding zitten we midden in een reeks 
films over het verzet, die voorlopig nog niet 
schijnt op te houden. 
Soms ontstond het gebodene uit zuiver com
merciële overwegingen: het publiek iets voor
zetten, waarvan men zeker was, dat het er in 
zou gaan; vaak zat echter ook de eerlijke 
wens voor iets groots voor het nageslacht vast 
te leggen en ook is er gesproken door hen, 
die geroerd tot in hun diepste binnenste, het 
eenvoudig niet konden laten. 
Dat de resultaten altijd de moeite waard wa
ren zal niemand, die het nijvere mierennest 
der oorlogspubliciteit zo eens heeft aangeke
ken, durven beweren. Menig boek had beter 
niet geschreven kunnen worden, het geld voor 
verschillende, met veel bravour als ,,verzets
film" aangekondigde, spionnage- en detec
l!vestories had beter besteed kunnen worden. 
Maar goed, naast al het goedkope, dat spe
culeert op de maar al te gemakkelijk te w in
nen sensatiegevoelens van het grote publiek, 
is er toch inderdaad op verschillend gebied 
wel het een en ander verschenen, dat de volle 
belangstelling verdient. Een boek als "Amor 
Fati" van Mr. Abel Herzberger en een film 
als "De Laatste Kans" om nu maar twee wil
lekeurige en ver uiteenliggende voorbeelden 
te kiezen, zijn voor wie achteraf het beeld 
van de oorlog ln zijn geest w il r econstruëren, 
onmisbaar. Wat echter, over d e gehele linie 
genomen, opvalt is, dat ook de beste auteur, 
die het eerlijk meent met zijn stof, zo zelden 
er in slaagt de juiste sfeer van "hoe het eigen· 
lijk geweest is" te treffen. Naarmate wij ver
der van de oorlog verwijderd raken zal de 
gemiddelde waarde van kunstvoortbrengselen, 
die zich met de oorlog bezig houden, globaal 
gesproken, stijgen; de tweederangs auteurs 
hebben immers langzamerhand hun kruit ver
schoten en zelfs bij mensen, die geneigd zijn 
critiekloos te aanvaarden, ontstaat door over
verzadigdheid op den duur een instinctieve 
afkeer van deze wanproducten. 
Maar terzelfdertijd wordt het ook voor hen, 
die zich wèl kunnen handhaven, steeds moei
lijker de juiste toon te vinden. De tijd werkt 
hier in het nadeel. 

Veranderd beeld. 

Nog kortgeleden hoorden wij van een oorlogs
correspondent, die een half jaar in het be
vrijde Zuiden had gewerkt en in die tijd aan 
de bezettingssfeer dus volkomen ontgroeid 
was, dat hij verwezen stond te kitken, toen hij 
met de geallieerde troepen vlak na de capi
tulatie het Westen des lands binnentrok en 
een duilse schildwacht op post zag staan. 
Het was een beeld, waarvan de contouren 
binnen een half jaar tijds reeds aanmerkelijk 
vervaagd waren voor zijn geest. Dezelfde er
varing geldt voor ons allen met betrekking 
tot ieder oorlogsfragment. 
Wij hebben allen onze verlangens en voor
nemens gehad in de oorlog en onze· plannen 
voor "hoe de wereld er na de Duitse nacht
merrie uit zou moeten zien". Veel daarvan is 
als een kaartenhuis na de bevrijding in elkan
der gestort. 
Thans kunnen wij soms zelf glimlachen om 
onze overmoed, onze naïeviteit om niet te 
voouien, dat anderen, die weinig of niets 
leerden in de bezettingsjaren, zich niet zo 
gemakkelijk zouden laten uitschakelen. Deze 
deceptie, of als er zijn, die het niet zo heftig 
hebben ervaren: dit waarne.men van feiten, 
die anders zijn uitgevallen dan de toekomst
droom van destijds, is een deel geworden van 
ons wezen, waarvan men zich niet kan los
maken. 
Het heden zal bijvoorbeeld dengene, die wil 
schrijven over het contact van verschillende 

politieke groeperingen, die een nieuw Neder
land in nationale saamhorigheid wilden op
bouwen, altijd in zijn achterhoofd dwars zit, 
ten en hem wat toen gedaan werd doen be
zien met dat tikje meewarigheid, dat juist ge
noeg is om het reële van de toen gehouden 
toekomstbesprekingen de nek om te draaien, 
terwijl het voor tallozen allerminst vage illu
sies, maar steenharde werkelijkheid is ge
weest. 
Waarmee we maar willen zeggen, dat het vrij
wel ondoenlijk is voor den Nederlander van 
1947 om een zuiver beeld te ontwerpen van 
zichzelf, anderen en de wereld rondom hem 
in 1945. 
Om de situatie en het gebeurde in de juiste 
verhoudingen voor ben, die na ons zullen ko
men, vast te leggen, is het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie dan ook begonnen met 
het aanleggen van een verzameling copieën 
van oorlogsdagboeken, geschreven door on
verschillig wie, die van de bezettingstijd de 
zuiverste peiling kunnen geven. Deze jour
naals zullen echter om zeer begrijpelijke :e
denen van discretie eerst na jaren voor be
langstellenden ter lezing beschikbaat worden 
gesteld. 

Een getuigenis uit Bucbenwald. 

Inmiddels voert ons de speurtocht naar dat, 
wal in de bezettingsjaren zelf is ontstaan, 
van Nederland naar Frankrijk, waar onlangs 
een gedichtenbundel is verschenen, die zulk 
een merkwaardige plaats inneemt tussen al
les, wat over de oorlog is gepubliceerd, dat 
men haar niet onopgemerkt voorbij mag la
ten gaan. De verzen, die Pater Léon Leloir, 
oud-aalmoezenier van de Maquis, het licht 
deed zien onder de titel "Je Reviens de l'Enfer 
- Ik kom terug uit de Hel" behoren niet tot 
de verzetspoëzie, zoals wij die kennen. Deze 
immers geeft vrijwel altijd indrukken, Is ge
schreven naar aanleiding van een bepaald 
voorval of een bepaalden persoon, In leder 
geval niet episch. De auteur van "Je Reviens 
de l'Enfer" verhaalt echter in verzen zijn lot· 
gevallen en het leven van de gevangenen in 
het concentratiekamp Buchenwald, verzen, 
die hij. . . . uit zijn hoofd leerde, omdat op 
schrift stellen te riskant zou zijn geweest. De 
SS-bewaking was niet mals in dit soort ge
vallen en al mag het waar zijn, dat speciaal 
binnen de "Zaun" van het kamp Buchenwald 
de vrijheid der gevangenen betrekkelijk groot 
was, de dreiging van een transport, misschien 
ook de angst van medegevangenen voor ont
dekking, plaatste het aanleggen van een ver
zenschrift over wat in het kamp voorviel in 
die categorie dingen, die in het hoofd van den 
niet-prominenten ,,Häftling" niet opkwamen. 
Een concentratiekamp was nog wel wat an
ders dan een kamp voor geïnterneerden of 
gijzelaars, waarov&r genoeglijke dagboeken 
zijn verschenen. 
Pater Leloir maakte zijn poëzie dan ook uit
sluitend tot zijn geestelijke eigendom (al zal 
hij natuurlijk wel eens kladaantekenlngen bij 
zich gehad hebben) en hij is na zijn terug
keer in Parijs enige dagen achtereen aan het 
dicteren geslagen om ze, wat men met een 
mooi woord noemt, aan de vergetelheid te 
ontrukken. 
Indien ergens, dan vindt men hier het oor
logsgetuigenis in zijn meest gave vorm. Want 
deze dichter legde zijn indrukken over den 
op de Appèlplaats, ten aanschouwe van dui
zenden opgehangen Pool, vast, tijdens of al
thans vlak na dit luguber gebeuren. Hij heeft 
geen moeite om de Juiste toon te vinden, als 
hij die hartekreet van ieder gevangene, ,,Kom 
ik er nog ooit uit ... . " in prachtige tweerege
lige strofen neerschrijfL Men hoort het schorre 
blaffen va.n de SS, zoals het geweest Is en niet 
anders, wanneer hij het onmenselijke transport 
beschrijft van zonder voedsel, drinken en kle
ding in beestenwagens opgesloten gevange
nen van Frankrijk naar Buchenwald. Van een 
misdaad, die voor de geschiedschrijving in 
zijn juiste toedracht moet worden vastge legd, 
namelijk het geallieerde bombardement op de 
Gustloff-Werke van Buchenwald, w a arbij 
Ukra inse manschappen van de SS. de uit een 
brandend bos wegvluchtende gevangenen be
schoot, geven zijn verzen een ontstellend oog
getuigeverslag. 
Kortom, Père Leloir's gedichtenbundel draa gt 

onmiskenbaar het stempel van niet geschreven 
te zijn door iemand, die achteraf nog eens met 
een Ioupe zijn geheugen heeft afgezocht, doch 
door een gevangene, die het grote leed van 
een concentratiekamp in zijn ontzettende wer
kelijkheid gefilmd heeft met close-ups. die de 
diepte hebben van een schilderij. 
Van het proces tegen de misdadigers van 
Buchenwald. dat gehouden werd op 11 Aflrll, 
de datum, dat het kamp door het Achtste 
Amerikaanse leger bevrijd werd, heeft de pers 
voor zover de ruimte het toeHet, ons korte 
verslagen gebracht. In algemene bewoordin
gen, die door het vele gebruik versleten zijn, 
is de ellende van dit concentratiekamp toen 
nog eens summier samengevat. De lezer, die 
eens even prettig wilde griezelen - voor zover 
hij door de vele berichten van die aard de 
belangstelling niet reeds geheel is kwijtge
raakt - heeft er zijn nieuwsgierigheid aan 
kunnen bevredigen. 
Voor wie echter van mening is, dat het van 
belang moet worden geacht, dat dit gruwelijk 
nazibedrijf in zijn ware hoedanigheid voor 
het nageslacht blijft opgetekend, is het een 
geruststelling te weten, dat een Frans gees
telijke nog voor zijn dood - Père Leloir is 
na de bevrijding door een ongeluk om het 
leven gekomen - de heftige zielsberoeringen 
van een der duizenden, die er zelf, en door 
zijn gevoelige natuur waarschijn!jjk dubbel, 
leed, zonder de onvermijdelijke stemmings
veranderingen van na de oorlog, heeft vast
gelegd. TON ELIAS. 

• • 

Bij de uitgevers Van Loghum Slaterus en J. M. 
MeuJenhoff verscheeo de eerste aflevering van het 
staodaardwerk "Onderdrukking en Verzet." 
{Nederland in Oorlogstijd), onder redactie van 
Mr. J. J. van Bolhuis, Dr. C. D. J. Brandt. H. M. 
van Randwijk en Prof. 8. C. Slotemaker. Wij 
hopen op deze uitgave in ons blad nog nader terug 
te komen, doch gevoelen behoefte reeds thans een 
misverstand, dat blijkbaar in het land door het 
verschijnen hiervan gewekt is, recht te zetten. Ge
bleken is nJ., dat bij verschillenden de gedachte 
heeft postgevat, dat de LO-LKP zou hebben afge
zien van het uitgeven van een eigen Gedenkboek 
en de verschijning van dit werk zou hebben aan
gegrepen, om daarin haar historie te boek te stel• 
Jen. 
Hiervan nu is beslist geen sprake. 
Het misverstand is ontstaan door de mededeling 
in deze eerste aflevering. dat de Grote Advies
commissie der Illegaliteit haar oorspronkelijk plan 
een eigen gedenkboek over htt Illegale Verzet 
uit t~ geven, heeft laten varen. Daardoor zou het 
deel van "Onderdrukking en Verzet", handelende 
over de Illegaliteit, omvangrijker worden dan aan
vankelijk werd geraamd. 
Men begrijpe goed, dat alleen de GAC in deze 
haar plan heeft laten varen. De LO-LKP-Stichting 
heeft haar plannen in geen enkel opzicht herzien. 
"Onderdrukking en Verzet" zal derhalve niet Jo 
de plaats treden van het door ons aangekondigde 
Gedenkboek. 
Men rekene daarmede en spreke overal, waar 
dit gerucht mocht zijn doorgedrongen, zulks met 
de meeste klem tegen. 
De geschiedenis van het verzet zal In "Onder
drukking en Verzet" slechts eeo bescheiden plaats 
Innemen. 
Ons gedenkboek zal daaraan in zijn geheel gewijd 
zijn, terwijl de daa.rvoor verzamelde gegevens op 
geen enkele andere wijze gepubliceerd zullen wor• 
den. 
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SCHIPBREUK~ TENZIJ •.... 
Terwijl de natuur rondom ons nieuw, sterk leven stuwde door de tot 
voor kort nog dood gelijkende bomen en takken, stonden wij in die 
eerste, met weemoed geladen dagen van de maand Mei, aan de graven 
der gevallenen en herdachten...... Het "lied der Partisanen" heeft in 
onze harten geklonken, ,,hier en daar waren herdenkingstranen" en vele 
"regels" werden er geschreven. Twee minuten lang heeft in Nederland 
de tijd, die nimmer, voor niets en niemand, stilstaat, als het ware zijn 
loop gesta~kt en twee minuten lang werden wij uitgeheven ver boven 
de tijd om ons in de geest te verenigen met de gevallenen. 
Nu, nu is alles weer voorbij. Wij zijn weer terug geploft in de snelle 
stroom der dagelijkse dingen, spartelend en slaand om boven te blijven. 
En hebben deze herdenkingsdagen ons iets gedaan? 
Is er, zoals in de natuur, nieuw, sterk leven in ons gekomen, of is dat 
leven aan ons voorbijgegaan, zoals de zom;1ekracht is voorbijgegaan aan 
het dorre, in de winter gestorven, gewas? 
Zijn die twee minuten van inkeer geweest een confrontatie met onze 
plichten tegenover onze gestorven vrienden of betekenden ze niet meer 
dan een formeel gebaar met een omlijsting van kransen en cliché-vol
zinnen? 
God verhoede het, want meer dan ooit heeft ons· land in het algemeen 
en onze nagelaten betrekkingen in het bijzonder de stralende bloei nodig 
van onze geest, van ons leven. 

Van die noodzaak ben ik weer eens te mee~ overtuigd in een praatje 
met een sociale werkster van een der Stichtingsbureaux. Zij gewaagde 
van haar moeiten en zorgen in haar dagelijkse strijd om het geluk van 
de haar toevertrouwde gezinnen. ,.Och neen, niet de financiële verzor
ging is voor ons, sociale werksters, het belangrijkste", zo vertelde zij, 
"maar veel zwaarder dan dat weegt dikwijls de zorg voor een bloeiend 
en gezond gezinsleven ... 
En dan spreekt ze verder uit de veelheid harer ervaringen. 
"Zoveel gezinnen missen de krachtige leiding van een vader, van een 
man, die aan het roer staat. Vooral in deze tijd van distributie en tex
tielschaarste kunnen de zorgen zo ontzaglijk zwaar op een huisvrouw 
drukken. Als daar dan nog bij komen de moeilijkheden, die een man en 
vader meestal op zich pleegt te nemen - geldzaken, opvoedingsaan
gelegenheden etc. - dan is het te begrijpen, dat alleen de zeer sterken 
onder de alleenstaande moeders hun taak behoorlijk kunnen volbrengen. 
Vele moeders zijn bovendien psychisch nog- niet hersteld van het haar 
getroffen leed en dreigen "eronder" te geraken met alle droeve gevol
gen van dien voor de opvoeding der kinderen. In vele grote gezinnen 
is bovendien de taak, die vroeger door man en vrouw samen vervuld 
werd, te groot voor 'n vrouw alleen. Het is zo oneindig triest te moe
ten constateren, dat sommige moeders h'aar vat op de kinderen lang, 
zaam maar zeker verliezen; dat sommige kinderen van tien, elf jaar, zich 
los rukken uit de geleidelijk slapper wordende band van het gezin en 
dan in hun onnadenkende wreedheid moeder verwijten, dat alles veel 
beter ging, toen pappie er nog was. Je ziet sommige gezinnen voor je 
ogen schipbreuk lijden zonder er veel aan te kunnen doen, tenzij ..... . 
en dan komt de oplossing van het probleem - ,.tenzij een aantal oud
illegale werkers hun medewerking zou willen verlenen." 
Die oplossing is eigenlijk zo heel eenvoudig. Als er slechts een aantal 
krachtige, sterke gezinnen bereid gevonden zou kunnen worden om 
gedurende enkele maanden een kind, dat l.eiding en een opgewekte om~ 
geving behoeft, op te nemen, dan zou het probleem al voor een groot 
deel zijn opgeheven. Maar ja ...... ". en het is met een zucht, die alleen 
twijfel aan de uitvoering van deze mogelijkheid uitdrukt, dat de sociale 
werkster eindigt. 
Lezer, ik eindig hier niet. Integendeel, ik begin hier pas. Er zijn mensen 
in nood, zwakke moeders, leiding missende kinderen. En wij, wij kun
nen hulp bieden. Wij mogen hulp bieden. Nu kunnen wij tonen of onze 
herdenking is geweest een confrontatie met onze plichten tegenover de 
gevallenen of slechts een lege vorm. Nu kunnen wij "over de breedte 
en diepte het Christendom in toepassing brengen", zoals H.M. de Ko.
ningin het uitdrukte in haar jongste rede op de fusilleringsplaats bij de 
Woeste Hoeve. 
Gij, oud-LO-er, hoeveel onderduikers plaatste gij in de tijd, dat van alle · 
kanten het gevaar loerde? Tien, twintig misschien? En nu zoudt ge terug
deinzen voor het herbergen van één kind, zonder gevaar? 
Denk nog eens terug aan- de vroegere LO-beursvergaderingen, waar U 
in één keer tien onderduikers toegewezen kreeg om plaats te verschaffen; 
waar U er voor straf nog een paar bij kon krijgen als U niet vlug 
genoeg: ja knikte. Welk een rijke voldoening hadt ge dan, als ze alle 
tien waren geplaatst? En nu behoeft ge er maar één te plaatsen, i_n Uw 
eigen gezin, terwijl de voldoening blijft. 
Komt op, boeren, met Uw ruime huizen en grote erven; komt op, bur
gers, met Uw gezellige tafels en taterende kinderen; komt op, allen, die 
bewaard bleven voor het leed, dat anderen zo diep heeft getro4fen. 
Stel niet uit, maar schrijf een kaartje aan het districtsbureau der Stich
ting 1940-1945, Vondelstraat 11 te Amsterdam, onder vermelding van 
grootte van Uw gezin, godsdienst, beroep en voor hoe lang U plaats 
kunt bieden .. 
Laat niemand wachten op een ander, laat er straks kinderen tekort zijn, 
laat een ieder de herdenkingsdag 1948 tegemoet kunnen gaan in het 
dankbare besef te hebben voldaan aan de grote plicht der illegaliteit. 

TOON. 

RECTIFICATIE. 
De Heer J. Smallenbroek (en niet Smallebroek, zoals wij abusie
velijk schreven) plaatste in Nr. 18 een artikel: ,,De Stichting 1 
1940-'45 en onze taak". 
In de derde kolom, laatste alinea, staat.: ,,De verzorging zij 
derhalve niet uitsluitend stichtingstaak". Dit . laatste moet zijn: 
N~verheidstaak". 

GEEN enkele mof zou in de vriendelijke dame 
met het reeds gri!zende haar een medewerkster 
der Gooise verzetsgroepen gezocht hebben·. Toch 

was zij het, die iedere middag . weer de slagzinnen van 
Radio Oranje opnam. 
Ook die bewuste Zaterdagmiddag kreeg ik weer het 
lijstje met de meest vreemdsoortige dingen. Snel keek ik 
de lijst door en ja, daar was het: .,Margriet is nog steeds 
hongerig". Reeds weken hadden we op deze woorden 
gewacht, maar nu was het dan toch zo ver. En het 
werd tijd, reeds waren de Canadezen de Achterhoek 
binnengedrongen en nog steeds hadden wij in het Gooi 
niet voldoende wapens om mee te doen, als het zover 
was. Enthousiast reed ik dan ook op mijn karretje naar 
Muiden. · 
To, de KP.-commandant in Muiden, ontving mij echter 
met een lang gezicht. Nu vandaag dan eindelijk de drop.
ping komen zou, was er een S.S.-bezetting in Muiden 
gekomen van ca. 500 man en was op de brug, waarover 
wij 's nachts de wapens naar de bergplaats moesten ver, 
voeren, een wacht geplaatst en wat nog erger was, de 
moffen waren met de inundatie van het gebied rondom 
Muiden begonnen, dus zou ons droppingveld blank ko
men te staan. Wat nu? Het vliegtuig voor niets laten 
komen en met z'n kostbare lading aan boord weer terug 
laten vliegen? Dat nooit! Krijgsraad werd gehouden en 
de verschillende mogelijkheden besproken. Een andere ' 
bergplaats voor de wapens was wel te vinden nl. een 
der scheepswerven. Per schuit zou de zaak er dan he-en 
gebracht moeten worden. De .grote moeilijkheid bleef 
echter het water. We konden toch moeilijk op een onder 
water staand terrein, doorsneden met sloten, in het don, 
ker werken. Jo kwam echter op een idee. ,,We moeten 
het water stoppen, De moffen hebben de sluis vernield, 
de sluisdeur is niet meer te sluiten. We zetten er echter 
een andere deur in!" Twee KP.-ers stelden zich direct 
beschikbaar om dit karwei · uit te voeren en het lukte. 
Na een uur kregen we bericht, dat het water de polder 
niet meer instroomde, maar slechts langzaam langs onze 
sluisdeur naar binnen sijpelde. 
3nel werden nu de verschillende groepen gealarmeerd, 
met bevel zich zo onopvallend mogelijk naar de boer
derij te begeven, vanwaar de actiE:.., zou plaats _vinden. 
Toen wij tegen achten aankwamen, waren alle Jongens 
reeds aanwezig, totaal 35 man, meest boerenjongens, en 
~nkele jonge fabrieksarbeiders ertussen, allen vervuld van 
de vaste wil hun land te dienen. Nadat allen er nog eens 
op gewezen waren, dat de moffen in de nabijheid waren 
en dat het absoluut verboden was te roken of te praten, 
werden de gewapende wachten in een wijde boog om 
het v~ld heen uitgezet. Twee aan twee hadden zij tot 
opdracht met hun stens een eventuelen vijand tegen te 
houden of bij overmacht zo lang op te houden, dat de 
jongens op het veld zelf_ zich konden terugtrekken. 
Tegen tien uur werd het veld bezet door de ploeg, die 
de wapens zou ontvangen. Het was inmiddels stikdon, 
ker geworden. De drie lichten, een rood, een wit en dan 
weer een rood, werden uitgezet. Zij mochten pas aan
gaan, als het vliegtuig gehoord werd. Ook de man met 
de seinlamp werd op zijn post gezet. Alle vier de lam, 
penisten hadden houten schotten bij zich, die zo gezet 
moesten worden, dat van uit het vliegtuig uit het licht 
van de zaklantaarn wel gèzien kon worden, maar vanaf 
de betrekkelijk dichtbij zijnde rijksweg Amsterdam~Mui
den~Amersfoort niet, daar de mogelijkheid ·bestond, dat 
daarop Duitse wagens langs zouden rijden. Hierna werd 
de receptie-ploeg over het veld verdeeld. Het veld was 
door sloten in vijf "kampen" verdeeld. Op ieder kamp 
vier man. Een · laatste ploeg zou in de boerderij blijven 
om daar de containers in ontvangst te nemen, uit te 

Eén abonné kan · ieder winnen, zolang er meer dan 
twintig tegelijk worden opgegeven door onze pro-
pagandisten. Laat niemand achter blijven! 

pakken en op de gereedstaande boerenwagens te laden. 
En nu maar wachten op de dingen, die komen zouàe.n. 
We troffen het niet met het weer. Nieuwe maan, laag, · 
hangende wolken met af en toe een flinke regenbu; en 
ongelooflijk donker, zo donker, dat al liep je tegen 
iemand op, nog niet te zien was, wie het was. 
Traag kropen de minuten voorbij. In een wijde kring 
om mij heen wist ik mijn makkers, maar ik zag, noch 
hoorde enig levend wezen. Huiverend hurkte ik neer 
in het natte gras. In zulke ogenblikken zwerven de ge
dachten rond. Ik dacht ~n de bittere nood, waarin ons 
land zich bevond, aan mijn makkers, gegrepen door den 
vijand, waarvan wij niet wisten, of ze nog leefden. of 
reeds dood waren, aan mijn vrouw, opgejaagd door de 
S.O. en nu veilig bij vrienden onr:lergedoken, aan onze 
bevrijders, die ook in deze donkere nacht hun leven 
waagden om ons van wapens te voorzien. Haast niet 
te geloven hoe het vliegtuig precies ons plekje zou we en 
te vinden, geleid door radio-plaatsbepaling van Enge ... 
land uit en door ons slechts geholpen met een paar nietige 
zaklantaarns. In de verte galmde een klokslag door 
de donkere nacht. Reeds half twaalf. Tussen tien en 
twaalf zouden ze komen. Nu zou het spoedig gaan ge.
beuren. De nacht bleef echter even stil als tevoren. P ot, 
seling een zacht gebrom snel aanzwellend en dan een 
gierend donderen van een groot viermotorig toestel, aag 
over het land zwierend. De lichten knipten aan -
rood-wit~rood - en Jo met de seinlamp fanatie ang, 
kort-lang knipperend. 
En ja, ze hadden het gezien, uit de staart van het Ylieg
tuig flikkerde het even terug lang-kort~lang. 
Het vliegtuig was echter reeds overgevlogen en we boor
den hoe het in een wijde boog over Weesp en Naarden 
weer ·over zee terug zou komen. Het gebrom tierf 
weg maar spoedig zwelde het weer aan pal uit het · r.
den en met daverende motoren kwam het recht op ons 
aan. Helaas, de piloot had z'n positie niet goed geko, 
zen en zeker een kilometer te veel naar Muiden ·'oog 
hij ons voorbij. Weer draaide hij weg, weer kwam hij 
uit zee opzetten, maar een dichte regen belette hem 
iets van onze zaklantaarns te zien en voor de derde 
maal vloog hij over, weer teveel in westelijke richting. 
Nog eens draaide hij zijn boog over Weesp en ... aar.
den, maar kwam niet terug. Verslagenheid onder onze 
jongens. Zou hij het opgegeven hebben? Was de nacht 
te donker of zou hij een flink eind naar het Noorden 
terugvliegen, weer radio-peilingen maken en dan \l,1eer 
opnieuw proberen? En ja, daar kwam hij weer, na 
bijna tien minuten wachten, voor de vierde maal aan-
daveren. 
De lichten aan, maar weer mis. Teveel naär het Oosten. 
Blijkbaar zag de piloot onze zaklantaarns pas als hij 
pal boven ons was en · kon dan zijn reuzen gevaarte niet 
gauw nog een kilometer naar rechts of links sturen, 
maar was dan al weer voorbij, daar hij, naar het .geluid 
te oordelen, op niet meer dan vijftig meter zat. 
Weer draaide hij weg en voor de vijfde maal hoorden 
we hem na enkele minuten weer aankomen. Nu of nooitJ 
dacht ik en blijkbaar dacht de piloot er ook zo over. 
want hoewel hij weer niet goed boven het veld zat. kon
den we toch het bekende knallende geluid van de para
chutes als ze openklappen, horen. Het vliegtuig hoorden 
we in de verte verdwijnen. De piioot had zijn werk ge-
daan. · 
Voor ons begon het nu pas. De parachutes met de con
tainers waren ver buiten het eigenlijke dropping-veld 
terecht gekomen, ongeveer bij onze meest westelijke 
schildwachten. Nu moesten we in het stikdonker zien 
uit te vissen, waar ze precies lagen. De moeilijkheden 
werden nog verhoogd door het feit, dat het water. on.
danks onze deur, toch langzaam de polder binnen
stroomde, zodat de smalle slootjes, die de verschillende 
kampen omgrensden tot de nok toe gevuld en niet meer 
te ûverspringen waren. Het leek een volkomen hope
loos geval. Doordat we elkander absoluut niet konden 
zien, werd het ene kamp drie of viermaal door verschil-
lende groepjes afgezocht en het andere kamp overgesla
gen. Al spoedig echter hadden we de eerste containers 



te pakken. Er stond met grote letters P 24 op geschil
derd. We wisten dus, dat de partij uit 24 containers 
bestond en zouden dus alles op alles moeten zetten om 
er ook 24 te vinden. Zodra een container gevonden wàs, 
werd de parachute afgehaakt en de container met ver~ 
eende kracht (ze wegen ca. 300 kg.) recht overeind ge
zet. Om half twee werden de eerste containers op melk
wagentjes naar de boerderij gereden, waar ze onmiddel
lijk door de daar gereedstaande ploeg ui~gepakt werden, 
waarna de inhoud op grote boerenwagens opgeladen 
werd. 
Dit alles gebeurde op de deel bij het flakkerende schijn
sel van een stallantaarn, terwijl er natuurlijk angstval
lig voor gewaakt werd, dat er enig schijnsel naar buiten 
doordrong. Jammer genoeg was een der containers met 
zo'n kracht op de grond gekomen, dat hij kapot gevallen 
was. Het was juist de voedsel container. Blikken met 
suiker, koffie, biscuits en Engelse chocolade, half of he
lemaal opengescheurd, alles door elkaar vermengd met 
echte Hollandse modder. De brokken chocolade werden 
door ons zorgvuldig schoongeschraapt en ze smaakten 
er niet minder heerlijk om. Om drie uur waren er, dank 
zij de grot~ plaatselijke kennis van de boerenjongens, die 
het terrein op hun duimpje kenden, reeds 23 containers 
gevonden. De 24ste bleef onvindbaar. We konden ech
ter niet langer wachten. Vier man bleven achter met de 
opdracht de· lege containers in de sloot te gooien, alle 
sporen van onze nachtelijke bedrijvigheid uit te wissen en 
met het ochtendkrieken zo mogelijk de 24ste container 
te bergen of indien onmogelijk, hem dan voorlopig ook 
in een sloot te gooien. · 
En nu ging het - nog steeds in volkomen duisternis -
in optocht met de boerenwagens· naar de zeedijk. Af en 
toe bleef een der wagens in de reeds drassig wordende 
grond steken, maar met vereende krachten P (aarde) 

K(racht) en K.P., kwam er dan weer beweging in de 
wagens. Om kwart voor vier werd de z-eedijk bereikt. 
De tijd drong, want voor het licht werd moest de 
zaak, koste wat het kostte, veilig binnen zijn. Op het 
IJsselmeer lag, dank zij de goede zorgen van Johan, een 
grote dekschuit. En nu begon een moeizaam werkje. Een 
lange ketting werd van de wagens over de zeedijk naar 
de dekschuit gevormd en nu -..yerd alles, stuk voor stuk, 
van hand tot hand, doorgegeven. De s_limmerikken 
gingen op de zeedijk staan, dan ging het naar beneden 
naar de schuit. Ik was niet zo slim geweest en nu moest 
ik alles. stens, brens, loodzware blikken met munitie, 
pakken handgranaten, basooka's, dozen bandenbommen, 
pakketten brandbommen, uitrusting-stukken, sabotage
materiaal, karabijnen, etc. omhoog doorgeven aan mijn 
buurman en die weer naar zijn buurman, tot na drie 
kwartier hard werken alles op de schuit was opge
stapeld. 
De jongens uit Muiderberg konden nu naar huis gaan 
met de wagens en voor de overigen, de Mujdenaren, be
gon het meest spannende deel van de nacht. We moes
ten proberen met de schuit over het IJsselmeer door de 
monding van de Vecht de bewuste jachthaven zien bin
nen te glijden, waarbij we op een afstand van 200 M. 
voorbij een Duitse schildwacht moesten. Het materiaal 
Was in de lengte van de schuit in het midden opge
stapeld, zodat de jongens voor de ene helft aan bak
boord en voor de andere helft aan stuurboord konden 
liggen. De beschikbare stens werden verdeeld; de lui 
aan bakboord moesten hun blik over de lading heen 
naar stuorboord gericht houden en omgekeerd, zodat, 
indien nçidig, gedekt vuur gegeven kon worden. 
Fluisterend werd voor de laatste maal de order tot 
absolute stilte gegeven. En daar gingen we, het donkere 
IJsselmeer op. Twee man met rubber laarzen aan, zou
den de dekschuit bomen. Geluidloos gleden -we door 
de nu uit zee opkomende ochtend-nevel heen. HuiveM 
rend van de koude mist. lag ik achter mijn blik met 
patronen. Gingen we goed? Hadden we de juiste richting 
nog wel? Plotseling zagen we aan bakboord uit de mist 
spookachtig de muren van het Muiderslot opdoemen. 
Deze muren, die reeds zoveel bewogen tijden uit onze 
historie hadden meebeleefd, keken thans neer op ons, 
gewikkeld in een nieuwe vrijheidsstrijd. 
Geen tijd echter voor bespiegelingen, reeds begon het 
te lichten en voor de dageraad moesten we veilig bin-
nen zijn. Het critieke punt naderde. Voor de laatste 
maal een stevige duw met de vaarbomen en reeds gle-
den we onhoorbaar over de stille Vecht langs het sla
pende stadje. Nog een zachte druk aan het roer en de 
beschermende haven, achter een muur van rietmatten, 
verborgen voor ongewenste blikken, was bereikt. Op
nieuw een ketting gevormd, nogmaals het bevel tot 
stilte herhaald en nu werd alles weer van de schuit over 
de werf in een loods gebracht. In de loods stonden tien
tallen jachten en motorjachten in winterstalling. Drie 
achteraf staande motorjachten werden uitgekozen om 
onze kostbare vracht in op te bergen. Nadat alles netjes ·1 
in de kajuiten was opgestapeld, werden de kajuit
deuren op slot gedraaid en geen mof zou onze tijdelijke 
bergplaats, waar onze wapens drie dagen zouden blijven, 

kunnen vinden, tenzij door verraad. 
Precies tegen het licht worden konden de jongens 

naar huis gaan. Bij Jo thuis bespraken we nog eens de 
gebeurtenissen van de afgelopen nacht, met dank in het 
hart, dat God ons zo in alles had beschermd. Na nog 
een heerlijke bak warme koffie van zijn vrouw te hebben 
genoten, toog ik naar mijn gastvrije Muidense onder
duik-adres, waar ilc vermoeid en slaperig, maar olij 
en dankbaar over de geslaagde dropping, onder de wol 
kroop. D. S. 

Jan Salie 
OP HET 
BEVRIJDINGSFEEST 

* 

N EDERLAND heeft zijn bevrijdingsfeest ge
vierd: U en ik en alle andere Nederlanders. 
Jan Sali ook. 

Jan Sali is een geschikt mannetje. Niet al te 
slecht. Niet al te goed. Gewoon!! Om niet te 
zeggen halfslachtig. Hi] feliciteerde zichzelf op de 
tweede verjaardag van de bevrijding. Hij had het 
er toçh maar lekker heelhuids af gebracht. 

· Hij moest de radio maar eens aanzetten. Er zou 
allicht wel een feestprogramma worden uitgezon
den. Toen de lampen warm waren, klonk een 
ernstige stem uit de luidspreker: 
"Wij herdenken onze soldaten, die in 1940 in de 
strijd tegen een overmachtigen vijand vielen." 
Dat was het vervelende van zulke dagen. Er 
werd voor die radio veel te veel gezwamd. Maar 
enfin, die meneer had toch eigenlijk wel gelijk. 
,,Steek de vlag uit, vrouw!" 
De buurman, Bierenbroodspot genaamd, trad de 
kamer binnen. 
"Heb je die kerel er nog op staan?", vroeg hij 
smalend. ,,Ik heb hem al lang zijn nek omge
draaid. Onze gevallen soldaten!! Wie is er nou 
zo stom om tegen een overmacht te gaan vech
ten." 
,.Dat is ook eigenlijk zo", vond Jan. 
,.Haal in die vlag, vrouw.'' 
De stem uit de luidspreker was inmiddels verder 
gegaan. 
"Wij herdenken de soldaten van de geallieerde 
legers, die op onze bodem in de strijd voor de 
vrijheid vielen.'' 
.,Toch is het eigenlijk wel waar," peinsde Jan. 
,,Hang de vlag uit, vrouw." 
"Ach wat," kwam Bierenbroodspot, ,.gevallen voor 
de vrijheid? Voor het kapitalisme bedoel je zeker!" 
,.Haal in de vlag, vrouw." 
"Wij herdenken diegenen, die ons als gevolg van 
de ontberingen tijdens het schrikbewind ontvallen 
zijn." 
,,Steek uit de vlag, vrouw." 
,.Waarom moeten we ze herdenken?", lijsde Bie
renbroodspot weer . .,Het had ons ook kunnen ge
beuren." 
,.Haal in de vlag." 
,,Wij herdenken de gevallenen in het verzet.'' 
,,Hang uit de vlag, vrouw." 
"Verzetsslachtoffers? Nogal lekkere jongens. Je 
moet eens zien, wat er bij loopt. Het was er alle
maal om een goede baan of een medalje te doen." 
Jan was omtrent tureluurs. Hij had geen rugge
graat en geen oordeel genoeg om een keus te 
doen. 
Ten einde raad zei hij: .,Hang de vlag halfst~k. 
vrouw. Al is het alleen maar om ons ei\jen marte
laarschap te demonstreren. En het kan daarbij 
soms dienen als symbool van de halfslachtigheid 
van mij en mijn soortgenoten. En in de derde 
plaats kan het dienen als teken van rouw over àe 
halfslachtigheid. Het rouwen over de gevallenen 
kunn~? we wel aan de goede Nederlanders over
laten. 

Als er maar één Jan Sali was, had dit artikel 
nooit geschreven behoeven te worden. 
De houding van het Nederlandse volk tijdens de 
bezetting is niet positief genoeg geweest. Da"lr
om heeft het Nederlandse volk schuld en daar 
wij deel uitmaken van dat volk zullen wij die 
schuld mede moeten dragen. Hetgeen o.a. hieruit 
blijkt, dat wij de politieke delinquenten in ons 
midden moeten dulden. 

COEN. 



BRENG HEM 

,,:ile ZwelttJeJt'' 
We ontmoetten hem in één onzer provincie
steden. 
Nog voor L.O. en K.P. bestonden, werkte hij 
samen met één onzer gevallen vrienden, 
over wien we hem enkele inlichtingen wil
den vragen. 
Deze verstrekte hij met genoegen. Het ver
lichtte d ezen individuelen werker merkbaar, 
wee r eens te kunnen praten over die tijd 
van onbaatzuchtige vriendschap, onwankel
bare trouw èn oprechte offerbereidheid. 
Hil was fabrikant en zijn fabriek, die hij 
nooit voor den mof had laten draaien, werkt 
nu op 20 pCt. van haar vroegere capaciteit, 
terwijl bedrijven. die zo "verstandig" wa
ren, den bezetter in alles ter wille te zijn, 
op bijna vooroorlogse productie staan. 
In ons gesprek vertelden wij hem ook, dat 
er een weekblad bestaat, uitgaande van de 
LO.-LKP., dat ook nu nog draagster wil zijn 
van "de geest van toen". Bij het heengaan 
vroeg hij me, het hem vooral ter kennis· 
making te willen sturen. 
De desillusie van deze na-oorlogse jaren 
had hem er bijna toe gebracht te geloven, 
dat met de oorlog ook de geest. waaruit wij 
leefden, verdwenen was. En wij konden ons 
dat goed voorstellen, omdat in de plaats 
van zijn inwoning de voormalige illegaliteit 
als een zeepbel was uiteengespat, ja ster
ker nog, verdeeld was in twee kampen, die 
elkaar bijna te vuur en te zwaard te lijf 
gaan, omdat men het er met elkaar niet 
over eens is of een bekend plaatsgenoot, 
die destijds veel met onze "beschermers" 
verkeerde, dit alleen gedaan heeft om er 
beter van te voren, of om mensen uit 
hun klauwen te halen. 
En n u hoop ik, dat de lezing van onze 
"Zwerver" deze vereenzaamde, vergrijsde 
en gedesillusionneerde figuur iets zal kun
nen hergeven van hetgeen hij tevergeefs el
ders zocht. 
Zulke figuren zijn er meer. 
En wij kunnen hen niet allemaal bereiken. 
Toch zouden we dat zo gaarne doen. 
En het kan. 
Maar dan moet ieder lid van onze Zwer• 
vers-kring daartoe het hare of het zijne bij
dragen. 
Ieder van ons kent er wel één. 
Breng er nu eens Uw 
.,De Zwerver". 

eigen nummer van 

Maak hem abonné. 
Hij zal U er dankbaar voor zijn. 

Ad. 

PROPAGANDA! 
"Hoe hoog staan we nul" 't Is de dagelijks 
herhaalde vraag van tientallen Zwerver· 
vrienden, die zich voor onze propaganda 
interesseren. 
We behoeven er niet uitvoerig over te zijn. 
De cijfers spreken voor zichzeU. T~t nu toe 
konden wij in elk van onze vonge num
mers melding maken van de prijs van één 
tientje. Zoals U weet krijgt eiken propagan
dist voor de honderdste abonné, die wordt 
genoteerd, tien gulden. . 
We zijn dit keer in de gelegenheid van twee 
prijswinnaars tegelijk melding . te maken. 
Ongelooflijk. Dat hadden we nooit verwacht. 
Hier zijn hun namen: • 
Voor de 300e abonné: P. N. v. d. Weide, 
Plataanlaan 49, Zaandam. 
Voor de 400e abonné: C. v. d . Wiel, Hugo 
de Grootstraat 82, Sliedrecht. 
Hartelijk gefeliciteerd Zwerver-vriendenll 
Ga zo voort!! 

U hebt onmogelijk tijd om met 
.,De Zwerver" propaganda te maken~ 

En toch hebt U ook het gevoel: 
,.Ik moet ie ts doen!" 

Plaatst U dan eens een advertentie in ans blad ! 

( 5~ 
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AAN HET GRAF VAN 
,, JAN 33" 

Aan de vooravond van onze Nationale Herdenking 
hebben wij het stoffelijk overschot van Jan van der 
Sloot uit Delft - in LO- en LKP-kringen beter be
kend als "Jan 33". - een laatste rustplaats gegeven 
in de duinen bij Overveen, de Erebegraafplaats. 
Deze Vrijdagmiddag beeft ons opnieuw bepaald, niet 
alleen bij het droeve verlies, maar ook bij al het lijden 
en strijden, van de eerste bezettingsjaren af. On
willekeurig toefden de gedachten van alle aanwe
zigen bij het verleden. Van heinde en verre waren 
wij gekomen om deze l)liddag in Overveen te kun
nen zijn en dezen dierbaren vriend de laatste eer te 
bewijzen. Op eenvoudige en sobere wijze werd hij 
van de Begijnekapel uit te Haarlem begraven, na
dat Ds. de Kleer zijn vrouw en familie en ons allen 
had toegesproken. Geen lofredevoeringen werden af
gestoken en dat heeft ons •zeer goed gedaan. Dat 
ware ook niet in Jan 's of ons aller geest geweest. 
In eenvoudige treffende woorden werd Jan·s strijden 
en lijden getekend. We hebben hem en ook die 
vele anderen, die van ons wegvielen, in dit tref
fende beeld herkend. Voor dezen man, dezen een
voudigen held gold het devies: .. God, Nederland en 
Oranje". Als ons nu zijn voorbeeld voor ogen wordt 
gesteld, dan is dat om de basis te tonen, waarop 
het leven alleen werkelijk betekenis kan hebben. In 
een punt des tijds wordt immers ons aller leven af
gesneden. 
Jan was bereid om gerust heen te gaan. Datzelfde 
weten wij van zovelen, aan wie wij juist deze middag 
ook moesten denken, toen wij na de dienst in de 
Kapel, de Erebegraafplaats betraden. Voor een 
korte stonde werden wij allen gegrepen in de her
innering aan Jan en die vele dierbaren, wier overschot 
rust op dit kerkhof, maar ook aan hen, die hier 
niet rusten en ook gebleven zijn in de vreselijke 
strijd: Aad van Rijs, Kees Chardon. Bertus. Jan·s 
boezemvriend en alle anderen. Mannen van gelijke 
idealen. moed en durf en boven alles...... geloof. 
Na een korte schriftlezing en gebed, wordt het stof
felijk overschot aan de aarde toevertrouwd, in het 
bijzijn van vele tientallen, die met den overledene sa
mengewerkt hebben. 
Namens de familie dankt Ds. de Kleer de aanwezl-
3en en wekt hen op, de achtergeblevenen te willen 
blijven gedenken. 
Deze opwekking was bijna niet nodig, want Jan's 
vrouw en vijf kindertjes liggen ons allen na aan 't 
hart. Niet uit medelijden. want zijn kordate vrouw, 
die zich nu voor 'n zo ontzettend moeilijke taak 
gesteld ziet, was een vrouw uit duizend, die on
danks haar huiselijke beslommeringen, meevocht in 
de frontlijn, naast baar man. Daarom is zij meer 
waard dan medelijden! We zullen haar niet vergeten 
en wij weten ook, dat deze wetenschap. nu - en la 
de verre toekomst - voor haar een grote bron van 
troost en kracht zal zijn. 
Nog één ding is er, dat op deze Vrijdagmiddag een 
onvergetelijke indruk heeft achtergelaten. De een• 
voudige stenen met de alleszeggende namen, van 
al die jonge kerels. die eens tot de onzen behoorden 
en met wie we vreugde en leed hebben gedeeld. Hun 
daden zijn voortgekomen uit innerlijke overtuiging. 
Fijne en eenvoudige kerels waren het. Zo de loop der 
gebeurtenissen, vooral in de na-Septembertijd, wel 
eens tot verwijdering, soms zeer ernstige, aanleiding 
gaf, vindt op deze middag weer een stille verbroe
dering plaats, omdat de stem van de Eeuwigheid tot 
allen spreekt; een stem, die sterker is dan alle mense
lijke berekeningen. Deze sprake gaat uit tot allen 
en ondanks de smart en teleurstellingen danken wij 
3od, dat hij ons. eenieder zijn eigen taak liet ver
vullen. Moge Hij ons ook schenken. dat wij uit al 
deze beproevingen, daadkracht mogen putten voor de 
toekomst. 

}(,-. Stichtingsconferentie 
De bestuurderen van Hoofdbestuur en 
Prov. Besturen der Stichting 1940-'45 
hielden op 9 en 10 Mei te Birkhoven een 
confere';itie, waarbij ook de directeuren 
van de Stichtingsbureaux aanwezig wa-
ren. 
Er was een rijke verscheidenheid van 
onderwerpen, waarover men van ge
dachte wisselde. Allereerst kwam de wet 
op het rijkspensioen in bespreking. Daar
bij bleek in opzet wel een overeenstem
ming tussen de departementen en de 
Stichting, maar de mate van hulp, waar
in door de wet zal worden, voorzien, 
werd door de Stichting niet voldoende 
geacht. Daarbij kwam ook het feit ter 
sprake, dat de wettelijke voorziening 
voor de miltairen beter is, dan die voor 
de stichtingsslachtoffers. Een interessan
te bespreking had plaats over de vraag, 
of de wet moet voorzien in een onver
anderlijk pensioen. dan wel rekening 
moet houden met inkomsten uit anderen 
hoofde. Waar de Stichting zich steeds 
voor ogen heeft gesteld, het levenspeil 
van de nagelaten betrekkingen te her
stellen, was de meerderheid van de ver· 
gadering geneigd het tweede standpunt 
te aanvaarden. 
Vervolgens kwam het zeer moeilijke on
derwerp van het causaal verband tussen 
verzet en schade ter sprake. Hierin zal 
een nauwe aansluiting gezocht moeten 
worden op de ontwikkeling der rechts
practijk op dit punt. 
Daarna werd het probleem van den kost
winner besproken. De vergadering was 
van oordeel, dat de wet onmogelijk zou 
kunnen voorzien in de verrekening van 
alle goede en kwade kansen, die werke· 
liJkheid hadden kunnen worden, indien 
de betrokkene niet in het verzet geval
len was. Ook de Stichting 1940-'45 zelf 
zal in het algemeen hiermee geen reke· 
ning kunnen houden. 
Verder kwam nog het jaarverslag ter 
sprake, het probleem van voorlichting en 
inzameling en de niet-financiële bijstand. 
De stemming ter conferentie was ultste· 
kend, zowel op de vergaderingen als aan 
tafel. als!llede in het gezellig samenzi1a 
na afloop der vergadering, waarbij men 
bedenke, dat het woord "uitstekend" in 
deze drie gevallen een zeer verschillen
de betekenis heeft. 
Bij ontstentenis van grote slaapzalen, was 
de nacht vrij rustig te noemen. 
Dergelijke conferenties hebben tal van 
voordelen. Het Hoofdbestuur, het Dage· 
lijks Bestuur en het Hoofdbureau ku_nnen 
zich daardoor oriënteren over de stem
ming in het land en bovendien veel wijs· 
heid uit op- en aanmerkingen vergaren. 
Omgekeerd komt door zo'n conferentie 
een honderdtal voormannen der Stichting 
uitstekend op de hoogte van de stand 
van zaken der verschillende problemen. 
Zij moeten daar hun voordeel mee doen 
en op hun beurt de plaatselijke bestu1en 
en medewerkers op de hoogte stellen. 
Dat zo'n conferentie bovendien aoede 
diensten bewijst aan sfeer en activiteit 
in de Stichting, behoeft niet nader be
toogd te worden. 

H. v. B.. 

-----------------WET RECHTSHERSTEL PERSONEEL IN 
OVERHEIDSDIENST 19'6. 

Wij kunnen mededelen, dat deze wet, 
waarbij de uitbetaling van achterstallige 
salarissen uit de bezettingstijd w ordt 
mogelijk gemaakt, op 1 Mei j.t in w er
king is getreden. Belan ghebbenden kun
nen formulieren aanvragen op het ge
meentehuis van de plaats hunner inwo
ning. 

D. B. der LO.·LKP.-STICHTING. 



IN MEMORIAM 
Mevrouw 
M. Postema ~ Bonnes 

Amsterdam 

Op 25 Maart 1917 overleed na 
een ernstige keeloperatie Me
vrouw M. Postema-Bonnes. 
Zij heeft een groot aandeel ge
had in de verzorging en onder
brenging in de bezettingstijd vaa 
Joodse landgenoten. 
Aan haar graf en ook door mid
del van een advertentie in de dag-
bladen, getuigden dezen van hun 

dankbaarheid voor wat de overledene voor hen In de be
zettingstijd geweest was. 
Enige tijd voor het uitbreken van de oorlog verhuisde Me
vrouw Postema met haar echtgenoot en zoon naar een 
stadsbuurt, waarvan het grootste deel der bewoners i,1t 

Joden bestond. Zij kon op dat tijdstip er geen flauw idee van 
gehad hebben, welke een moeilijke maar toch ook weer 
heerlijke en zegenrijke taak voor haar weggelegd zou zijn. 
In het voorjaar van 1942 was de toestand zo geworden, 
dat verschillende Joodse buren bevreesd waren om hun 
distributiebescheiden te halen. De stamkaarten zouden vol
gens hen ingehouden worden. De familie Postema had toe
valligerwijze een tweetal kennissen bij de Distributied1enst 
en toog er eens op uit, om informaties in te winnen. Op 
wat voor een -simpele wijze men in het verzetswerk inge
schakeld kan worden! 
Alras raakten verschillende stamkaarten geblokkeerd en 
moesten de distributie-relaties te hulp geroepen worden om 
de blokkade-lljsten (on-officieel) te controleren, en daarna 
om geblokkeerde kaarten clandestien te lichten. Daartoe 
moesten zelfs stempels nagemaakt worden. Verder moesten 
onderduik-adressen gezocht en persoonsbewijzen van niet
Joden bemachtigd worden, terwijl men bovendien geld blj 
elkaar haalde voor steun enz. 
In dit alles had Mevrouw Postema een groot aandeel. 
Vrouwen hadden, naar bekend, minder last van visitabe 
dan mannen. Met de nodige distributie- en andere beschei
den tussen haar kleding, toog Mevrouw Postema er vaak 
op uit voor de verzorgir;g harer onderduikers. 
Door verraad - ( waarschijnlijk van een NS~buurman) -
kwam er ten haren huize op 26 Febr. 1913 een overval van 
de SD. Met revolvers in de vuist drong een drietal SD,ers 
de woning van Mevr. Postema binnen, terwijl haar man 
en zoon afwezig waren. 
Een Joodse onderduikster was er echter wel, en deze werd 
gearresteerd, ondanks haar "goed" persoonsbewijs, dat ech
ter waarschijnlijk niet "geheel goed" bleek te zijn. 
Door het zelfopofferend en moedig gedrag van dit meisje, 
dat alle schuld op zich nam en beweerde, dat haar ga;;t-

• vrouw niet kon weten. dat zij een Joodse was - schi;n,m 
de SD-ers Mevrouw Postema niet gearresteerd te hebben, 
maar lieten haar vrij, echter niet dan na haar de nodige 
beledigingen en bedreigingen toegevoegd te hebben. 
Op 10 Maart 1913 vindt nogmaals een overval van de SD 
plaats. Nu is het klaarblijkelijk om Joodse goederen te doen. 
Maar Mevrouw Postema is op haar hoede en al het bezwa
rend materiaal is verdwenen. 
Desondanks ging het werk voort. Het kleine groepje, dat 
ten huize van Mevrouw Postema haar domicilie had, ver
zorgde in de loop dezer periode circa 80 à 90 onderduikers. 
Op enkele uitzonderingen na, allen Joden. Veel moeilijk
heden moesten daarbij overwonnen worden. Men zat niet 
allttn met bonkaarten, maar ook met de omstandigheid, dat 
het meerdere onderduikers begon te ontbreken aan geld 
voor hun levensonderhoud. Onoverkomelijk werden de 
moeilijkheden in 19+4, na de uitreiking der T.D. (Oh, Hirsch
feld). Als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. 
Juist in die dagen kon een contact gelegd worden met de 
LO, waardoor deze organisatie achter dit groepje kwam 
te staan. 
In zeer veel opzichten was Mevrouw Postema de motor 
van dit bescheiden werk. Zij moest het doen om haar 
gewetenswil. 
In alle eenvoud, haar eigen, nam zij aan, dat dit werk 
baar van God was opgelegd. 
Zij heeft het genoegen mogen smaken, dat het overgrote 
deel van haar verzorgden veilig de eindstreep op 5 Mei 
1945 konden bereiken. Het leven van de overledene stond 
in het teken van het offer. Zij geloofde in het offer, dat 
de Heiland eenmaal gebracht heeft, ook voor haar! 

N.N. 

W.aaJuJ.m ? 
Week aan week rijen zich nu 
reeds twee jaar lang de herden• 
kingsstukjes over onze gevallen 
vrienden op deze pagina aaneen. 
En U zult wel begrijpen. dat er 
nog velen, zeer velen zijn, van 
wie wij U iets vertellen willen. 
Het zijn geen heldendichten, noch 
in de stijl, noch in de bedoeling. 
Ze vertellen U van mannen en 
vrouwen, die, toen de vijand votd 
voor voet ons land, ons levl'n en 
het leven van onze medeburgers 
binnendrong. opeens zo'n gewone 
simpele daad van verweer daar 
tegenover stelden. En eenmaal 
begonnen, eenmaal de ware nood 
gepeild, eenmaal de vrijheid van 
het verzet geproefd, moesten zij 
voort op die weg. Toen kwam de 
dag, waarop zij uit onze rijen ne
licht werden door een yenade
lozen vijand. Zij zijn daarvan niet 
teruggekeerd in ons midden. Zij 
zijn gebleven in de strijd. 

Ontroert hei U nog, iedere keer 
weer. die korte geschiedenis van 
een man, die leefde als ieder an
der, in een gezin, in zijn u-crk, 
die ook zijn vreugden had en zij11 
zorgen. die ook zijn r.:erwachtin
gen had van dit leven, zijn dro
men over wat zou komen, en die 
door God afgelost werd va.-i zijn 
post? 

Leest gij ze goed, die .,/n Memo
riam" pagina's? Als gij den vijand 
erin leest en hem zo meent te 
leren haten, dan leest ge ver
keerd. Als ge den held erin leest 
en zo meent te leren vereren, 
dan leest ge verkeerd. Als ge de 
tragiek erin leest van het onver
mijdelijke. waardoor zoveel idea
len de bodem ingeslagen werden, 
en daaruit medelijden leert, dan 
leest ge verkeerd. 

Men moet ze lezen als een testa, 
ment. Het ging hen immers er
gens om? Zij hebben de vrijheid 
hoger geacht dan hun leven. Als 
't moest, liever vrij in de gevan
genis, dan slaaf erbuiten; liever 
vrij voor de geweerlopen van den 
vijand, dan dienstbaar aan zijn 
voorschriften en ideologie. 

Zo lieten zij een erfenis na, een 
erfenis met condities. Zij vielen 
voor de vrijheid van het land, 
dat hen lief was. Zij hebben het 
ons (het Nederlandse volk) 
overgedragen. En de conditie is, 
dat wij die vrijheid tot elke prijs 
zullen verdedigen. Als het erom 
gaat, waar die vrijheid haar fun
dament heeft en welke de zin 
ervan is, hoe zij besteed wordt, 
dan gaan wij langs vele lijnen 
uiteen. Maar het is juist. om dit 
m o g e l ij k te maken, dat zij ge
vallen zijn. 

leder "in memoriam" is een her
denking en een opdracht tegelijk. 
Het verbindt verleden en toe
komst. Wie ze zo niet leest, leest 
ze niet goed. 

R.BD. 

Dr. Johann Heinrid1 
Diemer 

(Harry - Dr. v. d. Steen) 
geb. 7 Nov. 1904 te Dronrijp 

.,Harry"-Dlemer stond bij zijn vrien
den bekend als een zeer onpracuscb 
man. Voor alles. was hij' weten
schapsmens; de studeerkamer was 
zijn domein en de gewone dagelijkse 
dingen lagen ver buiten de aandacht 
van zijn wetenschappelijke geest. 
Men koesterde in dit opzicht van hem 
hoge verwachtingen en velen zagen 
in den jongen doctor In de biologie 

reeds den toekomstigen professor. De anecdotes over zijn pro.. 
fessorale verstrooidheid waren vele. In hem zien we echter het 
typisch voorbeeld van iemand, die in ongewone situaties over 
onvermoede kwaliteiten blijkt te beschikken. De bezetting kwam 
en zoals zovelen werd ook Diemer gedwongen zijn aandacht 
te richten op de daarmee opdoemende vragen. Als assistent in 
de Anatomie aan de Rijksuniversiteit te Groningen, konden 
conflicten met zijn chef. den NSB-er De Burlett, niet uitblijven. 
Deze namen steeds in hevigheid toe en leidden, nadat hij in 
magistrale apologie zijn principiiiel vaderlands standpunt had 
verdedigd, in Maart 1944 tot zijn ontslag. Reeds een jaar te
voren had Diemer zijn eerste schreden op 't "illegale" pad gezet 
door hulp te verlenen aan ondergedoken studenten o.a. door het 
geven van clandestiene lessen. aanvankelijk op de kamer van 
één der ondcrgedokenen, late, in het R.K. Ziekenhuis. 
Hij verzamelde enkele vrienden om zich heen en verzorgde met 
hen de studenten met geld. bonnen etc. 
Na zijn ontslag kon hij zich aan deze taak ten volle wijden en 
hij deed dit met een bewonderenswaardig enthousiasme. Van die 
tijd af dateert het contact met de LO. Hij werd speciaal be
last met de huisvesting: in het zoeken en vinden van adressen 
werd hij een ware virtuoos. De studie werd verwaarloosd en 
de man, die zo "onpractisch" was, sloofde zich ten dienste van 
de vaderlandse zaak uit en dwong zich tot allerlei practische 
werkzaamheden. geheel in strijd met zijn oorspronkelijke aard. 
De spoorwegstaking gaf hem gelegenheid zijn talenten op dit 
gebied ten volle te ontplooien en vele spoorwegmannen danken 
aan "Dr. v. d. Steen" een veilig onderkomen. 
Op 24 Januarl 1915 kwam aan zijn veelzijdige activiteit, die 
door haar aanstekelijk enthousiasme ook anderen wist mee te 
slepen, een ontijdig einde. Een afspraak aan de Spilsluizen, Gro
ningen. werd hem noodlottig. Dit hoofdkwartier der LO was 
door verraad aan Lehnhoff c.s. bekend geworden en Diemer 
liep in de val van de SD. Hij werd naar het Huis van Be
waring gevoerd en verbleef daar tot 17 Maart. 
Zij, die de cel met hem hebben gedeeld, zullen steeds Diemer 
in dankbaarheid blijven gedenken. Onttrokken aan de sfeer der 
"illegaliteit" kwam zijn oude liefde weer boven. Hij was een 
overtuigd aanhanger van de Wijsbegeerte der Wetsidee. (Be
stuurslid der Ver. voor Calv. Wijsbegeerte en redacteur van 
Philisofia Reformata). Uren achtereen wist hij zijn medege
vangenen te boeien met interessante lezingen over hiermede 
samenhangende onderwerpen en het monotone celleven te 
breken door het ontlokken van discussies. 
O.m. gaf hiertoe aanleiding zijn :z:eer persoonlijke visie op het 
scheppingsverhaal. waarover hij bezig was een boek te schrij
ven. De kinderlijke naïviteit. waarmede hij in deze ongewone 
situatie de dingen tegemoettrad waren steeds in deze sombere 
omgeving een bron van vreugde voor zijn lotgenoten, zijn een• 
voudig beleden geloof voor hen een grote steun, 
Op 17 Maart werd hij met 96 anderen op transport gesteld naar 
het beruchte Neuengamme. In de wagons. waarin we in aller
lei ongemakkelijke houdingen dagen achtereen opgepakt zaten, 
bewees Diemer zijn ongebroken geestkracht en wist door het 
houden van causerieën over biologische proefnemingen ons op 
te monteren. Bijkans onherkenbaar door het ontbreken van zljn 
haardos en het gehuld zijn in lompen, bleef Diemer in Neuen
gamme toch zichzelf. 
We zien hem nog de kampstraat op en neer lopen, peinzend over 
een of ander wetenschappelijk probleem... .. . 
Omstreeks half April ging Diemer weer op transport. we heb
ben hem niet weergezien. Latere inlichtingen wezen uit, dat hij 
naar Sandbostel was gevoerd. Op 29 April kwam daar de be-
vrijding. ' 
Voor 't laatst werd Diemer daar gesignaleerd op 10 Mei 1915, 
ziek. Daarna niets meer. Hij is edl van het grote leger der ver
misten. Zijn vrouw en drie jonge )cjnderen wachten tevergeefs 
op zijn terugkeer. Menselijkerwijs ge.sproken zal dit zo blijven, 
maar hen trooste de blijde zekerheid, dat hij dan is bij die vele 
.,bevrijden", wier vreugde de onze verre overtreh. 

ERIK. 



Onthulling van een gedenkteken op "T olsteeg" 
Prins Bernhard verrichtte de plechtigheid. 

Den strijd gestreden 
De trouw beleden 
Den dood ontgleden 
In eeuwigheid. 

Bovenstaande regels, geschreven door Ina 
Boudier Bakker, vormen het opschrift op het 
grafmonument, dat werd opgericht ter nage· 
dachtenis aan een twaalftal leden der B s., 
Utrecht, die in de dagen rond d~ bevrijding 
hun leven offerden voor de vriJhdd van hun 
land. 
Het monument, aangebracht op dé begraaf
plaats "Tolsteeg", werd Woensdagmiddag 7 
Mei j.l. door Prins Bernhard, ontnJtd 
Het was een korte, sobere plechtigheid, maar 
Juist die soberheid was het, die het de aan
wezigen mogelijk maakte hun blik vanuit het 
heden nog eens naar het verleden te richten. 
En aan hun oog trok voorbij de rij der ge• 
vallen vrienden. De gesneuvelden van de 7e 
Mei: C. A. de Bode, P. J. Wevers Bettink, P. A. 
W. Laseur, J. B. M. Muus, P. A. v. d. Hurk, G, 
Hoogerwerff, J H. M. Regout, C. Odijk; die van 
de 28e Juni (ontploffing fort Hemeltje): F. Eyf
fius, J. J. Eyffius, J. C. A. Merkestein en dan 
nog de kwartiercomdt. van de binnenstad, Leo 
Maagdenberg, welke laatste bij een overval 
op zijn commandopost op 20 April zwaar werd 
gewond en kort daarop overleed. 
Ecce quomodo moritur, zong het koor van de 
Kon. Utr. Mannenzangver. Ziet, hoe de recht
vaardige sterft; uit het gezicht der ongerech· 
tlgdheid wordt de rechtvaardige weggenomen. 
De zon speelde over de met bloemen gesier
de graven en de wind neuriede een lied van 
milde dankbaarheid, toen Prins Bernhard het 
tot nu toe door de Nederlandse vlaggen aan 
het oog onttrokken monument onthulde. 
Tenslotte werd het gedenkteken door Mr. M. 
M. Kwint, vm. districtscomdt. der B.S., overge
dragen aan de gemeente Utrecht en met enke
le welgekozen woorden aanvaard door den 
burgemeester Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk. 

,,De 're1•1•orist" 
Betreftende de heropening van "De Terrorist" 
ontvingen wij het volgende verslag van den 
secretaris dier vereniging: 
Op Dinsdag 6 Mei 1947 heeft "De Terrorist", 
het vacantiehuis van de KP-Friesland haar 
deuren weer geopend en daar als gasten de 
eerste groep van nagelaten betrekkingen van 
onze strijdmakkers uit de bezettingstijd ont
vangen. 
Na een dag van pech met de boot konden zij 
toch Dinsdag van de vaste wal naar ons va
cantiehuis oversteken. Na aankomst werden 
allen direct omringd door de goede zorgen 
van de leidsters Truus en Jannie en kreeg men 
een heerlijk diner. 's Middags kwam het offi
ciële gedeelte en werden allen vereerd door 
een bezoek van het gemeentebestuur van Ame
land. Onder het gebruik van de thee werden 
hartelijke woorden gesproken door den vice
voorzitter Gatse van de Ver. Friesland Oud 
K.P., waarin vooral de dank aan B. en W. naar 
voren kwam, voor hetgeen zij ten behoeve van 
het vacantiehuls van oud-KP-ers hadden ge· 
daan. 
Hierna richtte de Burgemeester ook nog enkele 
hartelijke woorden tot het bestuur en de gas
ten. 
De Heer Wierda van Leeuwarden vertolkte de 
dank van de gasten voor de royale ontvangst, 
welke de leiding van "De Terrorist" bij aan
komst had bereid. 
's Avonds heerste er een huiselijke stemming. 
Hierbij waren enkele bewoners van Ameland 
aanwezig, die altijd voor de gasten van "De 
Terrorist" klaar staan. 
De vice-voorzitter sprak nog enkele woorden, 
en dankte o.a. Dr. Soeters als geneesheer 
en de fam. Steinvoorte voor de behulpzaam
heid, welke zij altijd aan de bewoners van "De 
Terrorist" bewezen hebben. Verder werd de 
gezelligheid van de avond nog verhoogd door 
verschillende zang- en muzieknummers, welke 
ten beste werden gegeven. Zo was het reeds 
middernacht geworden toen deze openingsdag 
werd gesloten en allen zeer voldaan hun le
gersteden opzochten. Wij hopen, dat onze gas
ten hier in dit vacantie-oord de krachten mo
gen terug vinden, welke velen van hen verlo· 
ren door het leed, dat zij geleden hebben. 
Mocht U, als lezer nog eens op Ameland ko
men, zoek dan ons huis eens op en zie, wat er 
gedaan wordt voor hen, die achterbleven en 
het dierbaarste, dat zij op aarde hadden, heb
ben afgestaan in de strijd voor Koningin en 
Vaderland. Kom en zie dit werk als een roe
ping tegenover hen, die anderen hielpen. 
Ga gerust ons vacantleoord eens binnen met 
zijn fijne, gezellige stemming. U Is welkom. 

M. 

~ 
INLICllTINGEN VERSCllAFFEN? .. ,, 

825 Jan Willem Kalk, geb. 6-5-1921 te Groningen, 
2 Sept. 1942 in Dresden 
:ewerkgesteld als chauffeur-
1lOnteur, adres: Oesterrei
:herstrasse 40. Laubegast 1 
::>resden. Ongeveer eind 
December 1944 gevangen 
~enomen wegens sabotage. 
Februari 1945 vervoerd 
naar concentratiekamp 
Mauthausen Brux, vermoe
delijk 14 April 1945 over
leden. Nadere gegevens 
>nbckend. Gaarne inl. over 
zijn laatste levensdagen. 

826 Leonardus Hendrik Penninkx, geb. Middelburg 
27 November 1895, wonende: Utrecht, Cremer

l 
straat 124 bis A. beroep: 
Sergt. Majoor-Instructeur 
der Motor-artillerie, be
hoorde tot L.O. stad 
Utrecht en O.D., gearr. op 
20/21 Juni 1944, gevangen 
gezeten in de Euterpestr. 
en Amstelv.weg. A'dam 
tot 6 Juli 1944. Daarna 
naar Vught, Block 14. nr. 
10537. Eind Juli naar bui
tencommando Arnhem. SS.
kazerne aan de Apeldoorn-
seweg. Dolle Dinsdag terug 

naar Vught. Daarna 12 Sept. naar Duitsland, 
" Oraniënburg, begin October 1944 naar Neuen

gamme, aldaar overleden 30 November 1944. 
Begraven op de begraafplaats Ohlsdorf bij 
Hamburg. 

Ex - politieke gevangene• herdenken 
op de Erebegraafplaats 

Zaterdag 10 Mei verenigde zich te Haarlem 
een duizendtal leden van de Ned. Ver. van Ex
Politieke Gevangenen, afkomstig uit alle delen 
des lands, voor een pelgrimage naar de Ere
begraafplaats aan de Zeeweg te Overveen. 
Voorafgegaan door de Haarlemse Postfanfare 
zette de stoet zich om ongeveer drie uur in 
beweging. Het werd een moeizame tocht, deze 
gang naar de begraafplaats. De voortdurende 
zonnebrand werkte afmattend en maakte het 
wegdek zwaar te begaan. Traag schoven de 
voeten voort, anderhalf uur lang, meegezogen 
door de langzame maat van dof tromgeroffel. 
Dwars door het duinlandschap voerde de weg 
naar een van zware steen omringd plateau, 
de dodenakker 
Vlaggen waaien halfstok, op een hoog duin 
staat een donker houten kruis en eerbieds· 
stilte daalt over de grafhof. 
Dan begint de plechtigheid, ontroerend. Een 
koele zeewind suizelt over de hoofden, mee
nemend de weemoedige tonen van ten gehore 
gebrachte koraalmuziek. 
Wanda Reumer zegt een gedicht, waarna Z.E. 
de Minister van Justitie de herdenkingsrede 
uitspreekt. 
Hij gewaagt van het ideaal der gevallenen 
om, boven alle verdeeldheid, een hogere een· 
heid te vormen; een hechte samenleving, ge
baseerd op de grondslagen van liefde en 
recht. Hun strijd legt ons de plicht op de nage
laten betrekkingen recht te doen en zij ver
dienen voorrang voor andere bevolkingsgroe
pen, die huns ondanks werden getroffen. De 
regering is zich hiervan diep bewust en maat
regelen in deze mogen en zullen dan ook niet 
uitblijven. 
Na een korte rede van Mr. B. W. Stomps, alge· 
meen voorzitter van de vereniging, wordt ten
slotte nog gezamenlijk gezongen het eerste en 
zesde couplet van het Wilhelmus, waarmee de 
plechtigheid wordt beëindigd. 

ADVERTENTIES 
PAMILIE-ADVERTENTIES 

(prij• f 0./0 p. m.m.) 

Door Gods goedheid werden wij verblijd met de 
voorspoedige geboorte van onzen zoon 

JAN HENDRIK ALBERT. 

H. TOBY (Henk v. Vliet) (N.H.) 
I. C. TOBY-VERKUYL. 

Wandelweg 129, Wormerveer. 
7 Mei 1947. 
Tijd. adres: St. Jan-Ziekenhuis, Zaandam. 

Uitsluitend langs deze weg geven 

MARTEN JAKOB VAN TIL 
Wedn. van Wietske Bakker 

en 
PIETERKE HILLENA WIERINGA 

Wed. van Albert Klaas Dijkema 

kennis van hun voorgenomen huwelijk. waarvan de 
voltrekking D.V. zal plaats hebben op Dinsdag 27 
Mei om 12 uur te Groningen. 
Kerkelijke bevestiging om 12.-'!5 uur door den Wel
Eerw. Heer Ds. J. Brouwer in de Zuiderkerk (Sta
tionsstraat) Groningen. 
Gelegenheid te feliciteren van 3 uur tot 4.30 uur in 
Restaurant "Riche", Vismarkt. 
Middelstum, ,,Zonnehoek"". 
Groningen, Kraneweg 109. 

Hartelijk dank aan Leden der K.P.-linie Oost voor 
attentie, bewezen aan de nagedachtenis van onzen 
Zoon en Broer A. BAKKER. begraven op de Ere
begraafplaats te Overveen. 

Fam. A. Bakker. 
Czaar Peterstraat 152 huis. 
Amsterdam. 

Bij de herdenking van de bevrijding werden wij door 
God verblijd met de geboorte van een zoon 

LOUIS RENÊ 

Groningen, 5 Mei 1947. 
Ubbo Emmiusstraat 30. 

A. van der Kaaden 
A. van der Kaaden-Dijk. 

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN 
{priJ• f 0./0 p. m.m.) 

B.z.a. CHAUFFEUR-MONTEUR met goede getuig
schriften; ca. 20 jaar ervaring als zodanig. Brieven 
onder no. 236 aan het bureau vao dit blad. 

DIVERSEN 

TE HUUR: Gem. zit-slaapkamer voor 2 of -! per
sonen, met kookgelegenheid; en gem. Kamer met 
slaapkamer voor 2 personen. met kookgelegenheid, op 
Boerderij in rustige, bosrijke omgeving. Adres: St. 
Hoekerd. Vaarbekerweg G 100, Doornspijk. 

Wie weet voor mijn zoon, als enig middel om zijn 
:olleges te bezoeken, een INVALIDEW AGENTJE 
met motoraandrijving, eventueel zelfs defect of on
volledig? Brieven gaarne verwacht door A. C. A. 
Hartman, Biesdelselaan 12. Velp (G.), Tel. 710. 

WIE KENT DEZE DAME? 

De Commissaris van Politie te 
Almelo verzoekt inlichtingen, 
omtrent de persoon. die neven 
geplaatste foto voorstelt, zoals 
naam en adres, alsmede gege
vens betreffende haar itleÇJale 
werkzaamheden en contacten. 
Zij, die op enigerlei wijze. iets 
betreffende bedoelde persoon 
weten. worden verzocht, ten 
spoedigste hiervan schriftelijk 
mededeling te doen aan den 

Commissaris van Politie te Almelo, Wierdensestraat. _____________________ , _____________________ _ 
Ondergetekende geelt hierbij op als abonné van "De Zwerver". 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 
Het abonnementsgeld wordt betaald: 

i MEI-ACTIE j 

per giro 
per postwissel 
bij aanbieding van een kwitantie•). 

Handtekening: 

Naam: 
•) Doorhalen, wat niet wordt verlangd. Adres: 

Il 
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JEUGD EN TOEKOMST 
gevoeld. En ieder ander, die de echte jeugd
boeken stuk voor stuk verslond, heeft die ln• 
vloed gevoeld. Wie was in zijn jonge jaren 
niet dol op verhalen vol avontuur en roman· 
tiekî En steeds wandelden door die boeken 
een of meerdere figuren "met karakter". Dat 
viel den jeugdigen lezer niet op. Maar alles 
grifte zich diep in het geheugen van de be
wonderende jeugd en miste later zijn uitwer
king niet. 

't Is alles bij elkaar erg prachtig, dat wij 
blijven zoeken naar wegen, om het ideaal 
van een beter Nederland, waaraan wij vooral 
in de tijd der bezetting zo sterk geloofden, t~ 
verwezenlijken. Ik hoop van harte, dat het 
geloof aan dit ideaal thans nog even sterk 
en diep is. Maar het is nog een open vraag 
of de wegen, die wij bewandelen om tot het 
doel te geraken, kans op slagen 
bieden. 
Verbetering van het maatschappelijk 
leven, want hierop komt ons ideaal 
van een "beter Nederland" toch in 
hoofdzaak neer, betekent voor velen 
het opzetten en beredeneren van 
spitsvondige en ingewikkelde theo
rieën en het volkomen veronacht
zamen van vele dingen, die onmiddel
lijk practisch uitvoerbaar zijn en geen 
breedsprakerlge en wijdlopende dis
cussies nodig hebben. Het is een vun 
de verdiensten van "De Zwerver', dat 
hij zich niet verliest in eindeloos ge
theoretiseer op dit punt, doch bij tijd 
en wijle een suggestie van zichz~l! 
of van een ander van zijn persen laat 
glijden, die den lezer treft en pakt, 
omdat er wat "in zit". 
Ik heb nl. weer eens een duik geno
men in de oude exemplaren van "De 
Zwerver". Dat is een zeer interessan
te en aantrekkelijke bezigheid, die iels 
weg heeft van het zien van een ver
zetsfilm, al is de montage vanzeU
sprekend niet logisch en systema
tisch en al mis je ook het filmbee::i. 
Maar 't is even boeiend en leerzaam. 
Ik heb verschillende artikelen, schets· 
jes, verslagen en wat al niet meer, 
herlezen en ik vind 't zeer jammer. 
dat de oude Zwervers, die ons nog 
zoveel te bieden hebben, vaak ge~n 
ander lot beschoren is dan voor altijd 
te worden geborgen in een stoffige 
map om te vergelen, indien de ge
achte lezer er althans nog toe komt 
om ze te bewaren. Ik betreur het, dat 
zovele goede en gezonde aanwijzin
gen en plannen, die je erin kunt vin
den, dezelfde weg gaan. Zij glijden in 
de brievenbus, worden met meer of 
minder belangstelling gelezen en dan 
weer vergeten. Een enkele keer komt 
er een reactie -op wat vroeger geschre
ven werd, soms bruisend als cham
pagne, die uit de fles berst, soms ge
degen als oude en belegen wijn. Maar 
er is nog veel in de oude "Zwervers", 
dat meer dan de moeite waard is om 
er op terug te komen. Neem het arti
kel van Jules Janssen in het Kerst- en 
Nieuwjaarsnummer 1946 onder de titel 
,.1947, een program", dat al eens eer
der aan de vergetelheid werd ontrukt 
en terecht. 
Ik sprak hierboven over de verbete
ring van onze maatschappij. Elke sa
menleving, die stoffelijke maar meer 
nog geestelijke elementen in zien 
draagt, bestaat uit mensen. De mens 
vormt daarin de kern, de cel en om te komen 
tot verbetering van die samenleving, is aller
eerst nodig een verbetering van den indivi
duelen mens, een verheffing van den mens 
naar een hoger plan. En hoe jonger de mens 
Is, hoe g~makkelijker en vruchtdragender deze 
verbetering zich voltrekt en hoe langer de sa
menleving daarvan profijten trekt. De ver
standelijk volgroeide mens heeft zijn eigen, 
rijke levenservaringen en daardoor zijn eigen 
visie op en mening over het leven. En deze 
zijn soms goed, maar vaker nog totaal ver• 
ward en verkeerd, doch zij hebben zich zo in 
dezen mens vastgegrepen, dat zij hun plaats 
niet meer kunnen inruimen - gesteld al, dat 
zij het zouden willen - voor de ware, gezonde 
kijk op het leven en de samenleving. Met alle 

respect en piëteit voor de ouderen en hun ver
diensten, moet men erkennen, dat het op de 
eerste en voornaamste plaats de jeugd is, C:ie 
gegrepen moet worden om den mens als zo
danig te verheffen en te verbeteren en daar
door de maatschappij. Ik denk hierbij aan het 
gezegde: ,.De koning is dood, leve de koning", 
en met een kleine variant hierop zou ik in dit 

Een voorbeeld. Ik stel me voor, dat duizenden 
onder ons vroeger, met de handen onder het 
hoofd liggend in het gras en de benen onbe. 
zorgd in de lucht bungelend, uren en dag1m 
de boeken van Karl May hebben gelezen en 

in hun fantasie de Far West hebben 
doorkruist, van de Rio Pecos tot aan 
het Zingende Dal. 
Fiere en edele woudlopers als Old 

Onderstaand gedicht uit de bezettingstijd werd door 
Mees gemaakt na de arrestatie van een bekende fi
guur uit LO- en KP-kringen, bij wie vele vergaderin
gen werden gehouden. 

Shatterhand, Old Firehand, Bloody Fox, 
een Indianen-opperhoofd als Winni1ou, 
dwongen ons een grenzenloze bewon· 
dering af en wij waren gelukkig, als 
wij het waagden, ons In onze fanta
sie tot hun gezelschap te rekenen. Fel 
en moedig vochten zij tegen het on
recht, bestreden veediefstallen en 
overvallen op goudtransporten, be
schermden de landverhuizers, àie 
door de onherberyzame Llano moesten 
trekken, tegen roofzuchtige moorde
naars, waren eerlijk en verdraagzaam 
tegen de Indianenstammen, of het nu 
Comanchen of Apachen waren en 
reikten ieder de hand, die hun hulp 
nodig had; gave en correcte woud
lopers, die we leerden waarderen en 
hoogachten om hun edele karakters en 
die we zo gaarne zouden navolge!l. 
Dat is een voorbeeld. Naast de boeken 
van Karl May werd de jeugdboeken
markt vroeger volgegooid met werke· 
lijk goede producten tegen een meest· 
al zeer lage prijs. 

Zijn witte villa is uitheems en kostbaar ingericht, 
Zodat visite altijd driemaal voeten pleegt te vegen. 
Zijn vader heeft eertijds de grote zaak gesticht, 
Waar, vóór de oorlog, duizend man hun daaglijks brood verkregen. 

Zijn bed en stoel zijn zacht en diep, zijn kle?ing eerste klas. 
De upper ten komt op sofrée, de kleine man ten eten. 
Wijd open deur en hart en altijd opt.., kas 
Voor veler nieuwe nood, waarvan met velen weten. 

Solide opgevoed tot goed-Gereformeerde, 
Heeft hij de pijn van deze tijd, ontvankelijk, verstaar.. 
De wijzen uit het Oosten, die onbarmhartig deerden, 
Heeft hij hardnekkig, met waarachtigheid, weerstaan. 

Zo werd hij consequent tot illegalen werker, 
Die opgejaagde paria·s ontving in zijn salons. 
Hij wist dat, wat hij deed, bestraft wordt met de kerker, 
Of eenzaam eindigt voor de duitse pelotons. 

,,Tóch, doen: 't is christenplicht, geen plaats voor zwakke vonden, 
Láát huis en bed en stoel maar doodgeriefelijk zijn. 
Komt, bieden wij hun plaats en vullen wij hun monden. 
Komt, drogen wij hun ogen en stillen wij hun pijn." 

Zijn villa werd tot toeverlaat een veilige oase, 
Voor eiken vaderlander, die van huis verdreven is, 
Hij zorgde dag en nacht voor altijd nieuwe mazen. 
Hij sjouwde waar de grens van dood en leven is. 

Maar éénmaal heeft er één, één woord te veel gesproken. 
En oor en mond van den verrader waren vlug. 
Zijn werk werd plotseling en hardhandig afgebroken. 
Hij ging gerust op reis ....... maar kwam niet meer terug. 

De cel is kaal en vierkant en voor boeven ingericht, 
Zodat hij zeker driemaal in de rondte heeft gekeken. 
Toen hebben zij hem bars en vloekend ingelicht: 
dat hij het doen moest met een ton, een brits, een tafel en een deken. 

verband willen zeggen: ,,De jeugd is dood, 
leve de jeugd", niet om uiting te geven aan 
een vreugde, maar meer om een wens uit te 
spreken. 
Met die verbetering van de samenleving ls 
het helemaal niet zo Ingewikkeld gesteld als 
men om onverklaarbare redenen maar al te 
graag wil voorstellen. 
Karakters zijn er nodig! Mensen met karakter 
moeten we hebben! Daarom, kweekt karakters 
en begint bij de jeugd! 
Dat kan op verschillende manieren gebeuren. 
Aan één daarvan hecht ik echter bijzonder 
veel waarde: het schrijven en verspreiden van 
jeugdboeken. goede jeugdboeken. Misschien 
komt dat, omdat Ik in mijn persoonlijk leven 
de invloed van goede jeugdboeken sterk heb 

MEES. 

En onbewust gingen wij aanvoelen 
wat "karakter" was l!n hoevelen zou
den er niet zijn, die aan deze bewust
wording mede hun deelname aan het 
verzet te danken hebbenî 
Nu zijn er in de onmiddellijk voorbije 
jaren nieuwe helden opgestaan, waar
van velen helaas thans niet meer le
ven. De helden uit het verzet. Daar
over moeten en kunnen boeken ge· 
schreven worden, mooier nog dan de 
fascinerende Far-West verhalen vcrn 
Karl May. Jeugdboeken over hel ver
zet! Avontuur en gezonde romantiak, 
gekoppeld aan karaktervolle verzets
figuren, zal de jeugd aan de ene kant 
een beter begrip van het verzet ge
ven en haar aan de andere kant op
voeden tot karaktervolheld, het 
hechte fundament, waarop een werke
lijke goede samenleving kan worden 
opgebouwd. 
Dat mag niet worden vergeten. 

.,DE ZWERVER". 
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TE LICHT BEVONDEN 
Oud-minister De Geer, een man vergrijsd in 
de dienst van de staat, heeft verleden week 
terecht gestaan terzake van ernstige bena
deling van de zaak van het vaderland ge
durende de bezetting. 1n 1939 stond De Geer 
bekend als een man, die, hoewel wat for
malistisch, uiterst bekwaam was, en zeer 
geschikt als minister. 

Insiders hebben toen vermoedelijk reeds 
begrepen, dat hij en enkele andere minis
ters uit het kabinet toch niet opgewassen 
waren tegen hun ambt in een zo critieke 
tijd als het laatste jaar voor de oorlog. 
Iedere tijd baart en selecteert zijn mannen. 
Ook dat kabinet uit 1939 moest in de smelt
kroes van de tijd. In dil kabinet zaten man
nen voor zachte tijden, die geen staal had
den voor het keiharde neen tegen het on
recht van den sterke. Ze doezelden in vredes
theorieën tot elke prijs, in weerstandsloos
heid, in rekensommetjes als: Jan is sterker 
dan Piet en daarom moet Piet altijd alles 
toegeven. Hoe ernstig dit defaitisme voor de 
voorbereiding en de uitvoering van onze 
strijd in 1940 is geweest, zal de geschiede
nis nog wel onlhullen. 
Dat zielig vertoon is in Londen voorlopig 
zo doorgegaan. Gelukkig zijn er daar on
der den verzetsmoker Gerbrandy enkelen 
bekeerd. Niet aldus De Geer. 

Maar dan komt het ontstellende. De Geer 
breekt de solidariteit, hij gaat (formeel als 
gewoon burger, maar in feite als balsturig, 
kwaad weggelopen minister) naar Neder
land en schrijft daar dan n.b. nog een 
brochure. 
leder heeft het recht er een eigen mening 
op na te houden, maar niemand heeft het 
recht in het uilen daarvan de solidariteit te 
breken, die dikwijls in ongeschreven wet
ten vastligt. En zeker niet na waarschu
wing en verbod. Zoiets heeft bovendien 
consequenties. 
Ik neem aan, dat De Geer heilig overtuigd 
was het goede voor ons land te beogen. 
Maar dat is niet voldoende om een mens 
te rechtvaardigen. Het beginsel, waaruit 
hij handelde was fout. Hij zwichtte voor 
het recht van den sterkste. 
Hij wilde vrede ten koste van alles. Hij was 
niet, ziende op het gebod, blind voor de 
toekomst. Hij was blind voor het gebod en 
wilde zo zien in de toekomst. Zo faalde hij 
bij de start. Maar hij faalde ook in de 
voorwaarden. Hij schiep zich een moge
lijkheid met behulp van den vijand, bij zag 
niet meer en heeft vermoedelijk nooit ten 
diepste gezien, het afschuwelijk onrecht, 
dat Duitsland vrije volken aandeed, het 
verschrikkelijk geloof, dat de nazi's be
leden en dat juist en vooral een Christen 
als De Geer tot een onvoorwaardelijk neen 
tegen dien vijand had moeten brengen. 
Wij hebben indertijd geloofd en gehoopt, 
dat De Geer aan seniele aftakeling leed. 
Helaas bewijst de rechtzitting het tegen
deel. Wij hebben gehoopt, dat De Geer 
zich van de dwalingen ziins weegs na ver
loop van tijd, zou bekeren. De rechtzitting 
heeft helaas bewezen, dat hij verstokt is 
en vlucht in formaliteiten, teneinde de hoofd
zaak te ontwijken. 
Niettemin moet hij berecht worden naar de 
mate van zijn verantwoordelijkheid, voor 
zijn falen op het meest kritieke moment van 
zijn carrière. 
Wij voor ons wensen hem bovenal toe, dcrt 
hij de moed en het inzicht mag krijgen 
om nu eèn brochure te schrijven, waaruit 
zijn bekering blijkt. En als hij het ons niet 
wil bekennen, dan toch elders, want hij 
zal ook aan het eind van zijn leven verant
woording af moeten leggen. 

H. v. R. 

,.In Zoeklicht en Afweervuur" - Guy Gibson. 

Uitg. G. W. Breugbel - Amsterdam. 

We hebben enkele uren aan een boek besteed. Dat overkomt ons wel meer, maar in dit 
geval waren ze goed besteed en dat is iets, wat de laatste tijd niet zo vaak gebeurt. Laten 
we het maar eerlijk zeggen, we hebben langzamerhand genoeg van oorlogslectuur, d.w.z. we 
zijn niet meer bereid om datgene te slikken, wat we in de eerste tijd na de bevrijding als 
kostelijke, lang ontbeerde spijs met gejuich hebben begroet. Toen maakte de honger rauwe 
bonen zoet, maar nu, nu we ons verzadigd voelen, worden we kieskeuriger. Vijf jaren oorlog 
en bezetting, een dankbaar onderwerp voor schrijvers, die het gretig exploiteren en voor 
amateurs, die worstelend met beperkte uitbeeldingsmogelijkheden, hun belevenissen op papier 
trachten te zetten. Maar na lezing van ieder boek was er maar één conclusie: Dit wordt geen 
monument, geen boek, dat we voor al het geld van de wereld niet zouden willen missen en 
die overigens op de vingers van een hand zijn af te tellen. 
Guy Gibson, een Engels piloot, heeft zeker niet gestreefd naar het scheppen van zo'n monu
mentaal werk met het schrijven van "In Zoeklicht en Afweervuur ·. Hij heeft alleen maar zijn 
eigen ondervindingen opgeschreven, van het ogenblik af, dat hij in begin September 1939 
reeds een aanval op het Duitse oorlogsschip de "Von Scheer·· uitvoerde, tot zijn meest glo
rieuze prestatie, het bombardement van de Möhne en Eder-dammen. Wat daar tussen ligt is 
de geschiedenis van de bombardementsdienst van de Engelse luchtmacht, het zgn. Somber 
Command. Het is meer dan dat, het is de historie van een land, dat met een veel te kleine 
luchtmacht, uitgerust met verouderde machines, de strijd aanbond met Goerings trotse adelaar. 
Nuchter en zonder opsmuk vertelt de schrijver zijn geschiedenis, maar de wijze, waarop hij 
dat doet, geeft het werk zijn bestaansrecht. Haast argeloos vertelt hij van het vliegveld en 
de cantines, de sfeer, die onder de jongens heerst, van de eerste vluchten in oud "gammele 
kisten", van de kinderlijke vreugde om nieuwe moderne machines, van de hel tussen het 
Flak en de zoeklichten en door deze wijze van vertellen, beleven we alles zelf tot de spanning 
haar hoogtepunt bereikt in het bombardement van zijn leven. Herinnert gij U nog dat bom
bardement op die Duitse dammen, waardoor de oorlogsindustrie der moffen een catastrofale 
slag werd toegebracht, daar millioenen tonnen water het Roerdal binnenstroomden? Weet 
U nog, dat de Engelse zender als bijzonderheid vermeldde, dat voor deze aanval een speciaal 
team maandenlang werd opgeleid? 
Gibson was commandant van het eskader, dat de aanval uitvoerde en hij vertelt ons in de 
laatste drie hoofdstukken van de voorbereidingen en de aanval zelf. Geen sensatielectuur, 
maar werkelijkheid onder een groeiende spanning. 
Gibson heeft het licht van de overwinning zien dagen, hij beeft haar niet mogen beleven. 
Hij liet ons een boek na, dat in betekenis ver uitgaat boven de persoonlijke herinneringen 
van een Engels oorlogsvlieger. 
"Dit is", zoals luchtmaarschalk Harris in zijn voorrede zegt, ,.een groots verhaal in juiste en 
simpele bewoordingen, verteld door één van de grootste helden, die de Britse eilanden ooit 
hebben voortgebracht. Het is tegelijkertijd geschiedenis." KEES. 

Toen plotseling kwamen de 

dropplngen ln menigte, op te 

voren precies aangegeven vel· 

den en na waarschuwing door 

de radio met afgesproken 1la!f" 

zinnen. 

* 

NAAR DE DUIZEND! 
Duizenden zijn er, die nog nooit van .,De Zwer
ver" gehoord hebben of ons blad nooit inzagen, 
en van wie we zeker kunnen zijn, dat zij de inhoud 
op prijs zouden stellen. 't Zijn zij, die niet tot de 
illegaliteit behorende, toch in de bezettingstijd 
het hart op de goede plaats hadden. "t Zijn zij, die 
wel iets meer willen weten en ook m o e t e n we
ten van de sfeer van het verzet, van de motieven 
tot het verzet. Ook zij hebben behoefte aan voor
lichting over dat, waarvoor onze vrienden geval
len zijn en wat thans aan het Nederlandse volk 
als een kostbaar bezit is toevertrouwd: de vrij· 
heid en de democratie. 
Zij moeten "De Zwerver" gaan lezen. Eerst als 
dat het geval is, bereikt "De Zwerver" ' zijn be
stemming. 

Van deze vele duizenden zullen wij er in de maand 
Mei toch zeker éénduizend als nieuwe abonné"s kun
nen noteren. 
Om dit te bereiken zijn tientallen medewerkers reeds 
weken lang op het propagandapad. 
En wij zijn in de gelegenheid als resultaat van hun 
activiteit, mede te delen, dat we de halve duizend 
intussen reeds hebben bereikt. 
Het tientje voor de 500e abonné viel te beurt aan: 

S. de Vries, A. 15 P, Steenderen. 
Om ons ideaal te verwezenlijken, moeten alle zeilen 
worden bijgezet. 
Wij doen dit voor de komende weken onder het motto: 

,.VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK", 
Dezer dagen ontvingen wij een briefje van één onzer 
lezers, waarin de opmerking werd gemaakt: ,.Het Is 
mij een eer, in de propagandamaand ook mijn aandeel 
bij te dragen". 
Wanneer al onze lezers er zo over denken, dan zijn we 
spoedig op het aantal, dat we ons voor ogen hebben 
gesteld. 
't Lijkt een zware opgave, duizenden abonné's te win
nen. 't Valt echter zo licht, wanneer ieder meewerkt. 
Daarom roepen we onze lezers voor de laatste propa
ganda-weken op, minstens elk één abonné op te geven. 
De propaganda wordt gevoerd in de maand Mei. Tal
loze medewerkers hebben echter gedurende langere 
tijd pr~fnummers aangevraagd. 
Ten gerieve van hen, wordt de termijn van inzenden 
één week verlengd. Propagandisten moeten dus vóór 
7 Juni a.s. hun abonné's hebben opgegeven, om mee 
te kunnen dingen naar de diverse beschikbaar gestelde 
prijzen. 
De Hoofdprijzen (150.- gulden, 100 gulden, 50 . .
gulden) worden echter toegekend aan hen, die gedu~ 
rende Mei de hoogste aantallen opgaven. 
Deze termijn sluit dus precies op 31 Mei. 
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. . _. . . 
,,Ist es bestimmt wirklichkeit, dasz wir nach Hause 
gehen?" 

~nd 
het pistool 
op de borst 
van Engeland 

,,Jawohl, sie gehen nach Holland und nach Hause", 
sprak de Oberfeldmeister van het arbeidskamp Norder
ney en hij keek op minzame wijze van den één naa.r 
den ander, als wilde hij toch maar doen uitkomen, 
hoe goed de Duitsers voor hun medemensen wel waren. 
Toen bovenstaand gesprek plaats vond waren wij, 
150 jonge Nederlanders, reeds 3 maanden op het 
eiland Nordemey als gevangenen te werk gesteld, 
nadat we eerst de Hollandse gevangenissen, de Euter
pestraat en Amersfoort hadden leren kennen en het 
zal geen verwondering wekken, dat ook bij ons de 
wens de vader van de gedachte werd en de meesten 
van ons. na alle ellende, die wij als gevangenen had
den meegemaakt, graag de woorden van "De Boos
wicht" geloofden. Een beeld van de verwoesting na het opblazen uan Helgoland. 
Helaas bleek het al spoedig, dat de pessimisten het 
bij het rechte eind hadden. Wij werden naar het vas
teland gebracht. in beestenwagens gepropt met 50 man 
of meer in één wagen, de deuren gesloten en wij wa
ren al te gauw overtuigd, dat wij Holland voorlopig 
nlet zouden zien. 
Tijdens de reis werd ons dan ook medegedeeld, dat 
we Holland wel uit ons hoofd konden zetten, want dat 
het doel "Helgoland" zou zijn. 
De tocht duurde twee dagen en een nacht, zoals ge
zegd met 50 man in een beestenwagen, afgesloten, 
mid-zomerse temperatuur, geen eten en slechts heel 
weinig drinken. Het valt te begrijpen. dat meerderen 
wanhopig werden. Zo'n prachtige belofte en dan de 
wanh·opige werkelijkheid. Velen trachtten dan ook 
door de vlucht zichzelf daaraan te onttrekken, doch 
hoewel enkelen geluk hadden, werden de meesten 
weer gepakt, met de daaraan verbonden gevolgen. 
Ook in Cuxhaven, waar we een nacht bivakkeerden 
en waarvan we met de boot naar Helgoland werden 
gebracht, werden diverse pogingen ondernomen, doch 
ook daarvan was het resultaat nihil en het enige was, 
dat vele geweren finaal stukgeslagen werden op de 
hoofden der vluchtenden. 
De straf op deze ontvlucbtingspogingen bestond daar
in, dat we tijdens de reis naar Helgoland totaal geen 
water kregen. Dit was verschrikkelijk. We waren uit
ged(co9d en dit werd nog verergerd, doordat de Mof
fen tussen ons plaats namen en zo demonstratief moge
lijk hun glazen bier naar binnen sloegen. 
Ondanks onze ellendige toestand echter, waren wij allen 
diep onder de indruk van het schitterende schouwspel, 
dat Helgoland ons bood, toen we de rots al van de 
verte uit door de zon-geblakerd zagen opsteken uit 
de zee. De zon gaf de rode kant een fantastische 
mooie teint, het groen stak er prachtig bij af en even 
moesten we onze ellende vergeten bij het zien van dit 
prachtige natuurschoon. AI heel spoedig vergaten we 
dit echter weer. Op de kade wachtte ons een ,,menigte 
van heirlegers". Als waren we de grootste boeven, was 
er een waar leger op de been gebracht om "de terroris
ten" te brengen, waar ze thuishoorden. 
Onze verwachtingen waren geenszins hoog gespannen, 
doch toen we aankwamen op de plaats, waar we ge
huisvest zouden worden, leefde de moed weer op. We 
kregen een - voor ons - prachtige kazerne, elke 10 
man een eigen kamer, warm en koud stromend water 
aanwezig, douchecellen, kortom een comfort, waarvan 
we het bestaan reeds lang vergeten waren. De dag vol
gend op onze aankomst - een Zondag - moesten 
we aan het werk. In colonne ging het van Helgoland
beneden, door de tunnel naar "De Knoest", de 60 tot 
70 meter uit zee opstekende rots. Daar was het minder 
mooi. Kaal en vlak, geen boom of struik, slechts be
tonnen bunkers, geschut en niets wat herinnerde aan 
de mooie aanblik, die wij hadden van de boot af. 
De versterkingen op dit eiland waren geweldig. Het 
was naar on.ze mening niet overdreven, dat H<!Igoland 
gen~md werd: .. Het Pistool op de borst van Enge
land , want geen centimeter grond was onbenut ge
laten en overal staken de lopen van geschut uit J.: rots
grond omhoog. Zwaar en licht geschut stond in bonte 
mengeling opgesteld. radar-apparaten zoemden de 
ganse dag, de Moffen-soldaten waren heel de dag druk 
in de weer - bet was een fort en wel een zodanig, 
dat wij onze ogen niet konden geloven. Later bleek 
ons wel, dat bet gevaarlijk was voor de Geallieerde 
vliegtuigen laag boven Helgoland te komen, want wij 
hebben diverse vrienden naar omlaag zien storten en 
brandend in zee zien verdwijnen. Ons werk bestond 
uit kuile~ in de rotsgrond hakken, waarin dan weer 
bunkers werden geplaatst of de bestaande bunkers 
werden versterkt. 
Het werk was zwa;ir en vooral voor degenen, die 
geen zwaar werk gewend waren, viel het buitenge
woon moeilijk. Eten kregen we practisch niet, slechts 
eenmaal per dag en wel nadat het werk v0lbracht was. 

De gehele maaltijd bestond dan uit een halve liter 
watersoep met 2 sneden brood en daarop moesten we 
een dag lang zwaar werk verrichten. 
Daarna kwam de herfst met zijn snijdende winden, die 
op "De Knoest" van welke kant ze ook kwamen, onze 
ledematen deden verstijven, gevolgd door een winter, 
zoals wij die in Holland niet kennen met sneeuw en 
vries-wind. Het ergste van alles was, dat wij geen 
kleren hadden, die ons konden beschermen tegen de 
snerpende wind en de bijtende koude. Slechts een 
broek en jasje - enkelen waren zo gelukkig nog 
ondergoed te hebben - en een paar klompen met ka
potte voetlappen, was onze kleding. De meesten hul
den zich in lege cementzakken om op die manier hun 
lichaam te beschermen tegen de werkelijk abnormale 
kou, die daar heerste. 
Het was dan ook geen wonder, dat velen ziekten 
opliepen. Dysenterie, griep en longontsteking vierden 
hoogtij en wlj moesten enkele van onze vrienden ver
liezen, die wij zelf in de aarde van Helgoland be
groeven. 
De ellende was verschrikkelijk. De jongens zagen er 
uit als geesten en allen, of ze rijk waren of arm, 
tràchtten door de mazen van het bewakingscordon 
heen te glippen om in vuilnisbakken etensresten te 
bemachtigen, hetgeen vanzelfsprekend weer andere 
ziekten met zich bracht en we1"cbt oorzaak was, dat 
t.b.c. en dergelijke gevaarlijke ziekten meegenomen 
werden naar Holland om daar het leven van de onge
lukkige verder te slopen. 
Ons mooie tehuis werd al spoedig verwisseld voor 
de z.g ... Russenbarakken" eu deze waren het tegen
overgestelde van wat we daarvoor hadden. Koude 
stenen vloeren, tochtige ramen, 100 man in een te 
kleine barak, vrijwel geen ruimte om zich te bewegen, 
geen water om zich te wassen - waardoor vervuiling 
en ongedierte hun intrede deden - kortom. de toestand 
was verbijsterend. 
Helgoland, dat oorspronkelijk moet hebben betekend 
Heilig-Land, werd voor ons een Helle-laad. 
En dan de straffen. Dagelijks werden onze Jongens 
afgeranseld, steeds was er wel een overtreding te be
denken. Zelfs wisten de Moffen het zo ver te bren
gen, dat enkelen van ons '(.OOr extra brood hun eigen 

, kameraden gingen knuppelen. Het leed groeide met de 
dag en vaak waren we de wanhoop nabij. Al kwamen 
dan gunstige berichten binnen, waarover wij ons kon
den verblijden, toch werd deze blijdschap getemperd 
door de wetenschap, dat we op een eiland zaten en 
de schone belofte van de Moffen, dat ze ons eerder 
van de rots zouden gooien dan ons uit te leveren aan 
de Geallieerden. 
Doch, ook aan deze ellende is een einde gekomen. 
Onverwachts werden we overgebracht naar het vaste
land, toen de dag der bevrijding reeds gloorde en mijn 
twee vrienden en ik zagen reeds de dag na aankomst 
kans door ontvluchtin_g het nieuwe kamp mis te lo• 
pen. Velen volgden daarna ons voorbeeld en het stemt 
tot grote blijdschap, dat vrijwel allen weer in Holland 
teruggekomen zijn. De knuppelaars hebben hun straf 
gehad. De een werd gedood door een granaat, de 
ander zit zijn tijd uit in de gevangenis. 
Niet allen keerden echter terug. Ook moesten wij ka
meraden achterlaten. Enkelen rusten in de bodem van 
Helgoland, anderen overleefden hun vlucht niet of 
werden in het kamp neergeschoten wegens zogenaam
de overtredingen. Zij gaven ook bun leven voor onze 
bevrijding en zij vragen ook van ons deze offers niet 
te vergeten. 
En nu is Helgoland een puinhoop geworden. 
Het leven gaat voort en het vraagt van ons, dat we 
vooruitzien en niet teruggaan naar wat gebeurd is. 
Vergeten, Helgoland met zijn ver:schrikki.ngrn en Jen-

ken aan wat komen kan. Zorgen, dat Helgoland nlet 
weer een fort wordt of dit blijven zal. met de gevaren 
daaraan verbonden. 
De radio sprak er dagelijks van, de kranten gaven er 
hoofdartikelen over en ieder werd verzocht goed te 
luisteren of een knal of iets dergelijks werd vernomen. 
Ik stel mij voor, dat vele van mijn vroegere vden
deo, zich evenals ik voornamen goed te luisteren. Hel
goland verwoest, het oord van onze ellende een puin
hoop, dat moest ook ik horen en ik nam mij heilig voor 
om 12 uur mijn oren open te zetten. 
Neem mij echter niet kwalijk De Bilt, mijn voornemen 
was goed en ik was vast van plan U mijn bevindin
gen mede te delen, doch voor ik het in de gaten bad 
was het twaalf uur geweest en ik ben het werkelijk 
vergeten ...... 

.. KLEINE COR", 

Het Gedenkboek 
Wij moeten nog even terugkomen op ons bericht 
over het boek: ,.Onderdrukking en Verzet". Wij 
hebben namelijk bericht ontvangen, dat zeer vden 
intt:A:1tnen op dit boek. In de veronderstell1i!~ dllt 
het ons gedenkboek is, zulks onder invloed van 
inlichtingen, door de boekhandel verstreki. 

D i t is on w a a r. Ons gedenkboek heeft niets 
met "Onderdrukking en Verzet" te maken. Het 
laatste is veel duurder, behandelt ook de bezettings
tij1l. voor zover die niet het verzet betrof en baseert 
zich tenslotte niet op dergelijke gegevens, als 
waarover wij beschikken door een mociwme inz:a
melingsactie. 

Wij weten niet of de verkoop van "Onderdrukking 
en Verzet", opzettelijk of zonder opzet, door mw.
del van deze onjuiste voorlichting geschiedt en dat 
interesseert ons ook weinig. Het moge dit boek 
goed gaan. Wij zijn echter verplicht onze lerers 
van de feiten op de hoogte te stellen, z.odat zij 
geen kat in de zalc kopen, met name als het een 
dure kat van f 130.- is. 

DAG. BEST. 

* 
De Voorloper 

.,Den Vijand Weerstaan" blijkt kopers te trekken. 
In "Elseviers Weekblad" lezen wij, dat, volgens 
de Nederlandse Stichting voor Statistiek, ons boek 
de derde plaats inneemt in de ranglijst van meell 
gekochte boeken in de maand April. _. 

Helpt mede ons boek in de komende maand op 
<k eerste plaats te krijgen. 



Het Zomerkamp Birkhoven op excursie in Amsterdam 
( DE MORELE TAAK VAN DE STICHTING ) 

E r komen soms van die dagen in een mensen
leven, zo boordevol geluk en goedheid, dat de 
gedachten er heen blijven reiken als bloemen 

naar de zon. Ogenblikken, die ons doen vergeten de 
grauwe alledaagsheid van het leven en plaats geven 
aan een diepe innerlijke vreugde om teruggevonden 
waarden, die verloren werden gewaand. Zulke dagen 
beleeft thans een· groot aantal vrouwen uit onze 
Stichtingsfamilie in de dit jaar opnieuw georganiseer
de zomerkampen; zo'n dag beleefde een zestigtal 
van die vrouwen ( deels afkomstig uit het zomerver
blijf Birkhoven te Amersfoort, deels uit Amsterdam) 
Dinsdag, de dertiende Mei. Op die datum toch werd 
hun door het districts-bureau der Stichting te Am
sterdam een uitstapje aangeboden naar en in de 
hoofdstad des lands. 
In het algemeen passen adjectieven als "prettig" en 
,.leuk" beter bij het onderwerp "uitstapjes" dan bepa
lingen als "boordevol geluk en goedheid". Toch wil 
ik in dit geval de hierboven gekozen woorden hand
haven, want die dertiende Mei is inderdaad gewor
den tot een gelukkige en goede gebeurtenis. Er heer
ste rondom deze excursie een sfeer, een stemming, die, 
beter dan onder woorden te brengen, slechts is aan te 
voelen. Men zou eigenlijk zelf zo'n dag van wondere 
hartelijkheid mee hebben moeten maken om er een 
juiste indruk van te krijgen. Woorden, met hoeveel 
zorg ook gekozen, zijn dikwijls zo leeg, banaal haast, 
als het er om gaat iets weer te geven van wat boven 
het gewone ligt. Natuurlijk, ik zou kunnen .wertellen 
van de rondvaart door die Amsterdamse grachten, 
van de bezichtiging van een troepentransportschip en 
van alle andere belevenissen, maar toch was het niet 
dat, wat deze tocht zo'n bijzondere bekoring gaf. Het 
was veel meer de stijl, de geest, die tot uitdrukking 
kwam vooral in de onderlinge gesprekken. Ja, ik ge
loof wel, dat dat het was, wat me het diepst heeft ge
troffen, de houding van deze vrouwen tegenover en 
in het leven, hun herwonnen moed en kracht. 
Ik heb ervaren, welk een enorme steun deze vrou
wen putten uit de wetenschap, dat zij hun zware 
strijd niet alleen strijden, maar dat er een Stichting 
van gelijkgezinde mensen naast hen staat. 
Ik heb ervaren, dat de morele steun, die de Stichting 
volgens de statuten naast de financiële beoogt te ver
lenen, voor deze vrouwen geen hol ideaal is geble
ken, maar rijke werkelijkhclc!. 
Meer dan ooit is me duidelijk geworden, dat de leni
ging der financiële noden alleen, slechts een fooi zou 
betekenen, indien daarnaast niet stond de innige rela
tie tussen de Stichting en de nabestaanden. Laat nooit 
iemand meer beweren, dat de Stichtingszorg staats
zaak moet worden, want deze en soortgelijke dagen 
zijn er om de onhoudbaarheid van die stelling te be
wijzen. De staat zal nimmer die morele steun kunnen 
geven, die de Stichting verschaft. Denk niet, dat die 
steun maar een paskwil is, een soort doekje voor het 
bloeden. Dat zouden de deelneemsters aan deze tocht 
U anders hebben kunnen vertellen. 
Luistert een moment. 
"Ik heb een tijdlang gemeend, dat het leven me niets 
meer had te bieden na de dood van mijn man en ik 
meed de omgang met mensen," zo vertrouwde· me 
iemand toe, .,maar de omgang met lotgenoten, waar-

toe de Stichting m11 m de gelegenheid heeft gesteld, 
heeft mij er weer boven op geholpen. Ik wil nu weer 
leven om anderen, zwaarder getroffen dan ik, tot 
steun te zijn." 
En een ander, die vertelde hoe moeilijk ze het die 
eerste tijd na de oorlog heeft gehad in haar alleen
zijn, en er het eerste jaar van de zomerkampen niet 
toe kon besluiten om er eens heen te gaan, was nu 
dankbaar en blij, dat men haar haast had gedwong~n 
tot een bezoek, want "ik voelde me weer baas wor
den over mezelf." 
Wel zeer duidelijk wordt in deze gemeenschap bewaar
heid het gezegde: gedeelde smart is halve smart. 
Laat daarom een ieder toch goed begrijpen van hoe
veel waarde de Stichting is voor honderden zwaar 
getroffenen, opdat de gestelde taak tot het einde zal 
kunnen worden volbracht. 
En nu de tocht. 
Ongeveer half élf arriveerden de Amersfoortse deel
neemsters, verdeeld over twee bussen, aan het Victoria
hotel, om daar tezamen met de Amsterdamse geno
digden de koffie te gebruiken, aangeboden door de 
directie van het hotel. De ontvangstzaal was gere
serveerd, maar de conversatie in genen dele. Van 

stonde aan heerste er een prettige, open stemming en 
het leek wel of men elkander al jaren kende. Ikzelf 
zat nog gen vijf minuten of reeds bekeek ik een foto 
van een stoer uitzienden jongeman, mij overhandigd 
door een rouwende, maar trotse moeder. Na een 
enkele vraag deed ze mij haar triest verhaal, toch ook 
blij, dat ze weer even over haar jongen, ,.die tegelijk 
man en zoon voor me is geweest." kon praten. Haar 
ogen glansden een ogenblik vochtig en om haar lip
pen speelde bewogenheid. Toen kwam daar de mee
levende stem vah een andere vrouw, die had meege
luisterd: .,Wij willen soms zo graag ons verdriet met 
beide handen vast houden, maar het is verkeerd, daar 
moeten we over heen." 
Daarom zijn juist deze dagen zo goed. Verleden jaar 
was ik met een gezelschap in Zwitserland en ...... " 

Even een foto genomen in ,,Artis". 

Het gesprek nam een nieuwe loop en "moeders" ge
dachten gingen mee. Zo ging het steeds. Telkens, 
waar dit nodig was, stond er iemand klaar om hulp 
en troost te bieden, ongedwongen, als iets vanzelf 
sprekends. Overigens was er voor diepgaande ge
sprekken of ·gedachten niet veel plaats. Direct na de 
koffie maakte men zich gereed voor de rondvaart van 
het Rokin af met een boot van de rederij P. Kooy 
door de grachten en havens. Op deze tocht, die plm. 
een uur duurde gingen de harten van alle waterlief
hebbers wijd open. Het "verrukkelijk" en "heerlijk" 
was niet van de lucht. Wie de schoonheid van Am
sterdam wil zien, moet deze tocht maken. Het prille 
groen van de bomen lang9 de Herengracht, de statige 
patriciershuizen, dromend van oude glorie, de vele 
pittoreske boogbruggen, het was alles een lust voor 
het oog. Zo'n stukje Herengracht, afgepenseeld op 
eenvoudig schilderslinnen met rechts onderaan de 
naam Vermeer, zou door iederen handelaar in oude 
kunst met schatten geld worden betaald, terwijl de 
musea er om zouden vechten. 
Na de haven "gedaan" te hebben, waar het beeld van 
de bijna plechtig aandoende rust der grachten ver
anderde in het levendige, drukke beweeg van handel 
en scheepvaart, werd doorgevaren naar de werven 
der Nederlandse Dok Maatschappij. De directie dezer 
Maatschappij bood de bezichtiging van het ruim 7000 
ion metende troepentransportschip "De Groote Beer" 
aan. Voor de meeste bezoekers was dit de eerste 
kennismaking met een zeeschip; voor sommigen zal het 
waarschijnlijk ook de laatste zijn geweest. Of het 
kwam door de broeiende warmte benedendeks of als 
gevolg van overgevoelige landbenen, een feit is, dat 
enkele dames te kampen kregen met een rudimentair 
zeeziektetje, dat gelukkig weer spoedig verdween, toen 
eenmaal vaste grond werd gevoeld. Overigens ver, 
maakte men zich best op de "Grote Beer". 
Rondgeleid door een drietal dokemployees kreeg men 
alles te zien, wat er te zien viel. En dat was veel, 
zodat de voortreffelijke lunch, eveneens een surprise 
van de dokdirectie, zich na de debarkatie goed liet 
smaken. Tijdens de lunch werd een korte toespraak 
gehouden door den heer Schuiveling van het districts
bestuur der Stichting, welke toespraak werd beant
woord door Mw. van der Mast, die daarbij o.m. zeide 
diep getroffen te zijn door de liefde, die achter al 
h'et Stichtingswerk zit. Intussen was het half drie ge
worden en derhalve hoog tijd om in de alweer gereed 
staande bussen te sthppen voor een bezoek aan Ar
tis. Hoewel voor de pont "bijna wortel werd gescho
ten" en tante Mien "ijzige" verhaaltjes ovç_r ijsco's 
en de afgelopen koude winter moest vertellet'l' om het• 
naar frisse lucht snakkende gezelschap toch nog wat 
koelte te bezorgen, kwam men nog behoorlijk op tijd 
en gezond in de dierentuin aan. Even thee gedronken, 
even een foto genomen en toen naar de apen. Van 
elk dier wist de begeleider iets te vertellen, maar wat 
hij van de apenfamilie Dril vertelde, was wel zeer 
interessant. 
De vader van de familie Dril, de Man-dril, werd door 
de natuur in het rijke bezit gesteld van een "achter
bout, die hij geenszins verscholen houdt" en die rood 
ziet als een op springen staande steenpuist. Velen 
zullen tot nu toe met recht hebben betwijfeld of dat 
bezit wel zo "rijk" was, doch men kan gerust zijn. 
Zodra er des nachts gevaar dreigt voor de familie 
Dril, beurt Pa Dril zijn staart op en gaat aan de 
haal, gevolgd door Ma Dril en haar babydrilletjes, 
waarbij de laatsten worden geleid door de "lichtende 
ster" van Pa. Simple comme bonjour, niet waar? 
Het zou te ver voeren om in dit verslag stil te blijven 
staan bij alle dieren, die werden bezichtigd. Alleen 
nog een vraag: 
Wist U dat in de familie der struisvogels het man, 
netje de eieren uitbroedt? {Niet verder vertellen 
s.v.p.). 
Als laatste nummer stond op het programma vermeld: 
Diner in de American Lunchroom, om zes uur. Daar 
wil ik niet veel meer van vertellen. Het goud-gele 
bier stond te glanzen van ingetogen licht, de soep 
geurde, de doppertjes waren zacht en het vlees mals, 
de pudding zag uitdagend rood, kortom: het was een 
goed maal. Het was weer Mw. van der Mast, die in 
enkele welgekozen woorden dank uitbracht aan allen, 
die hadden meegewerkt aan het welslagen van deze 
dag. 
Daarna het afscheid. 
Handen drukken. Beda~kjes, Beloftes: volgend jaar 
weer en tot ziens. 
Het was bij achten, toen de bussen van het Rokin af 
de terugtocht naar Amersfoort aanvaardden. 
Er zijn soms van die dagen in een mensenleven, zo 
boordevol geluk en goedheid, dat de gedachten er 
heen blijven reiken als bloemen naar de zon. 

TOON. 

\ 



\ 

FANTASIE . en Wedtelyltfieid 

N u na twee jaren wil ik het toch eens bekennen, 
dat ik diep teleurgesteld ben. U weet, wat ik in 
de oorlog gedaan heb. Het is niet weinig ge

weest, hoewel, als ik sommige mensen in de trein 
hoor, dan denk ik, ik heb niets gedaan. Maar ik had 
zo na de oorlog mijn illusies en nu er twee jaar later 
toch niets van terecht komt, wil ik het U eens 
toevertrouwen. Maar ik zeg U er bij: U moet niet 
schrikken. Ik had zo, ziende op mijn gaven gedacht: 
Ik kan wel eens minister-president worden. Natuurlijk 
niet voor mij zelf, maar om zo verschillende mensen 
aan een baantje te helpen. En dan had ik zo gedacht, 
dat Victor maar mijn mede-kabinetsformateur moest 
worden. Dan was het vast veel beter geworden, als 
het nu gegaan is, en had oud-minister Welter niet 
zo'n rede behoeven te houden, waarom er geen samen
werking was gezocht tussen R.K. en de andere chris
telijke groepen. Dat was niet nodig geweest, want 
wij b~rijpen elkaar en respecteren elkaar. Maar Vic
tor werd maar heel gewoon pastoor in Rotterdam, en 
ik moet nog zwerven. 
Ik Jiad dan zo gedacht, dat Heini U kent hem toch 
wel, het is de grote specialist op financieel gebied 
financiën moest hebben. 
Hij heeft me een keer toevertrouwd, er zin in te 
hebben, maar jammer voor het land, het werd niet zo. 
Maar wat niet is, kan nog worden. De man is veel 
jonger, dan hij lijkt. Ja en dan Henk, onze Henk. Een 
man van groot formaat. Een goed spr('ker, als hij 
kwaad is. Ingenieur en bijna philosoof. Indisch specia
list in het verborgen. Deze man had in de plaats van 
Van Mook moeten staan. Het was beter gegaan, vast 
en zeker. Ik noem zijn naam maar: je kunt het nooit 
weten. En dan heb je Frits; ik bedoel Frits van de 
KP. Deze man is bescheiden. Een deugd, die men 
bij niet vele regeerders in de wereld meer aantreft, en 
die toch' wel siert, al ben· je ook minister. Ik vind, dat 
de ministers tegenwoordig veel meer doen, als zij 
kunnen, en daarom komen er zoveel ongelukken. Bij 
dezen man zou je daar geen last van hebben. Iets 
moois bij hem is, dat, als hij fouten · maakt, hij ze ook 
erkent - let maar op De Zwerver - ook al moet hij 
ze niet erkennen. Een nieuw ministerie. Voor geen 
enkel bestaande, deugt hij. Minii.5ter van oorlogsdo
cumentatie. De zolders kraken, zo zwaar is de ge
schiedenis van de LO en KP gedocumenteerd. 
Ik had gedacht: Clara moest Minister worden van 
zuivering. Bijgestaan door Oom Hein van Meppel. 
Een huivering gaat door het land. Wat zullen er 
dan een burgemeesterszetels kiepen en wat zal er veel 
stof uit groene kussens geklopt worden. 
Maar zegt ge, een vrouw minister, dat kan toch niet. 
Ja het kan wel, als de nood het eist. Grondwet is 
maar grondwet. 
Ik weet ook niet of het volgens de grondwet niet mag. 
Maar je kunt nooit een betere vinden. 
En nu ik het toch over vrouwen heb. Ik had ook 
een plaatsje voor tante Wien in het Ministerie willen 
inruimen. Gij kent haar toch. Een vrouw van bijzon
dere kwaliteiten. Zij heeft veel voor de . KP gedaan 
en daar bewezen, dat zij heel goed mannen op hun 
plicht kan wijzen. Zelfs ik heb na de oorlog van haar 
te lijden gehad. Ik dacht: hoe durft ze!!!! Maar moe-
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staat niet meer. 

Correspondentie uitsluitend te richten 

aan: Nicolaas Witsensh:aat 21, Am

sterdam (C.). 

dige vrouwen hebben we nodig. En elke baan moet 
voor de vrouw openstaan. Oorlog en defensie ligt 
haar best. Je krijgt nooit een oorlog, als je haar maar 
baas laat en je behoeft je nooit te verdedigen, als je 
je maar dadelijk overgeeft. Hoe kan 't nog beter. 
Soekarno huiver, Sjahrir bibber ...... , want als deze 
ministers eens naar Indië gaan, zul je zien, dat we 
in Nederland vrouwen hebben, die mannen in moed 
overtreffen. Ja, ja, dat moeten we hebben. Dan komt 
alles weer goed. Deze beiden moeten naar Indië en 
dan vraag ik heel beleefd of ik ook mee mag. Mis
schien mag het wel, ik betaal het uit eigen beur-:. 
Bob moet minister worden van Landbouw, Visserij 
enz. Hij heeft op Schiermonnikoog gewoond, geloof · 
ik, en daar wel eens iets van zulke dingen gezien. 
De minister van het Verkeer moet een goed vriend 
van hem zijn, want hij heeft sinds 1945 al 3 auto's in 
de soep gereden. De laatste keer had hij alleen maar 
een beetje hersenschudding, maar ra, ra, hoe kan dat? 
Daar is de man beter van geworden. Het lag daar ze
ker niet al tegoed. Hij denkt beter, hij spreekt beter. 
(Op de Landdag in Zeist, weet U nog wel, was 't nog 
knudde), maar 't gaat nu veel beter. 't Is lang zo 
verward niet meer. 
Ik dacht zo bij mezelf: Ik wou, dat er eens een grote 
hersenschudding kwam in de Kamer. Maar ik dwaal 
af. Ik mag het hierover niet -hebben. Maar Holla 
dan, de President van het Tribunaal in 's-Hertogen
bosch. Hij heeft daar mooi werk gedaan en het heeft 
erkenning gevonden bij vriend en vijand. 
Een man, die zonder vervelend te worden in Draken
burg een uur lang over het gezag spreekt. Wat heb
ben wij genoten. Wie doet het hem na? Wanneer zo'n 
man minister van Justitie is, wordt er recht gespro
ken en gedaan. Ja, dat moet, dan wordt alles goed. 
Ook Bertus kunnen we niet missen. Hij is de enige 
man, die met zijn dreigend gegrom oud-illegalen op 
burgemeesterszetels zal krijgen. Wij hebben nog wel 
flinke kerels. 
Zie je wel. Het was nog niet zo gek, als ik kabinets
formateur was. Ik trad natuurlijk zelf, nadat ik het ge
formeerd had, af en zei tegen den Groten Jan: Pak an. 
Ga hier op deze ministerplaats zitten en blijf er zitten. 
U hebt hier een uitgezocht stel beproefde werkers. 
Ik zou hem nog wel de raad geven om eerst te gaan 
trouwen, want wij oud-illegale werkers .hebben on
dervonden, dat een goede vrouw veel kan, vaak meer 
nog dan een man. Een vrouw, tenminste een goede, 
maar die zijn er in onze kringen genoeg, brengt de 
krachten van een man tot ontwikkeling. 
Als iemand het zo ver kan brengen zonder vrouw, 
hoe ver zou hij het dan niet brengen met een vrouw? 
Victor zwijg maar. Dit is het enige punt van ver
schil, dat tussen ons beiden sterk naar voren gekomen 
is. 
Maar ik zeg nogmaals tot Groten Jan: Trouw en dan 
gaat alles veel vlotter. De taal wordt vloeiender. De 
uitdrukkingen minder hard en de invloed nog groter. 
Ja, het wordt wel goed. Oud-illegale werkers, je zult 
dan niet zo veel meer te klagen hebben. Burgemeester 
kan je nu eenmaal niet worden, want tegenwoordig 
heb je daarvoor veel kennis nodig. Maar werk is er 
genoeg. 
We gaan het derde jaar van de bevrijding in. Ik 
heb mijn teleurstelling eens uitgesproken. Ik zie nu 
toch wel in, dat ik voor het ministerbaantje niet deug. 
Ik blijf zwerven en zwervend deel ik klappen uit en 
krijg ik klappen, maar dat hindert niet. Ik hoop in 
1947 nog velen van jullie _te zien. Want ik, Frits de 
Zwerver, die toch zeker nog wel een beetje te zeg
gen heb, wil weer een Landdag. Maar anderen, zoals 
Henk, en die andere Frits en Heini en Victor, enz. 
zeggen: nee. · 
Waarom nu? Zij durven niet. Ze zeggen, het w6rdt 
niets. 
Laten al de Zwerverlezers aan mijn adres een kaartje 

( 

sturen, alleen met deze woorden: 1 Wij willen een 
Landdag. Aan mijn adres, hoor, anders moffelen zij 
daar in Amsterdam, de kaartjes weg. Ik ken mijn pap
penheimers. Schrijf maar gauw: Landdag. Adres: Frits 
de Zwerver, Hoorn. 
Wij zullen ze genezen van hun dictatoriale neigingen. 
Democraten willen we. En in een democratie past ....•• 

een landdag. 
Allen tot ziens in Zeist(?). Maar schrijf spoedig, an.-
ders komt er niets van. 

Houdt moed. Nog is Holland niet verloren, als we nog 
zoveel flinke vrouwen en mannen hebben. 
We gaan allen van de zomer naar Oom Jan en met 
nieuwe moed keren we weer terug. 
Wij willen elkaar weer eens de hand drukken en wij 
willen vooral veel praten. Ja, hoe meer ik er over 
denk, hoe vaster het voor me staat. Wij moeten een 
Landdag hebben. Helpt me, want alleen red ik het niet. 

Hoorn. FRITS DE ZWERVER. 

Verzetstentoonstelling 

GELDERLAND 
Het ligt in ~e bedoeling, in de loop van deze zo
mer in diverse plaatsen in Gelderland, te begin
nen met Arnhem, onder auspiciën van de Stich
ting 1940.-1945, een tentoonstelling te organise
ren, waarin een overzicht wordt gegeven van 
alle facetten van het verzet. 

Om aan het benodigde materiaal voor deze ten
tç,onstelling te komen, kan gebruik worden ge
maakt van de reeds in Groningen gehouden over
eenkomstige tentoonstelling. 

Om aan specifiek Gelderse gegevens te komen zou 
het organiserende comité gaarne in verbinding ko
men met a l 1 e verzetsorganisaties en -groepen en 
eveneens met de individuele oud-illegale werkers, 
en hun medewerking inroepen. 

Deze medewerking kan bestaan in het beschik
baar steilen van voorwerpen, het verschaffen van 
gegevens, het mededelen van voorvallen en fei
ten uit het Gelderse verzet, opgave van . andere 
contactadressen van vroegere verzetsgroepen en 
-personen, enz. 

leder, die hieraan in enigerlei vorm kan medewer
ken, wordt verzocht, zich te richten tot de lnza
melingscommissie van de Verzetstentoonstelling,p/a. 
Bureau Stichting 1940-1945, Utrechtschesfraat 7, 
Arnhem, met vermelding, waaruit zijn of haar bij
drage voor de tentoonstelling kan bestaan. 

Het feit; dat het batig saldo van de tentoonstellin.g 
geheel ten goede komt aan de Stichting 1940-
1945, zal voor een ieder en speciaal voor de vrien ... , . 
den uit de voormalige illegaÎiteit, éen extra aan ... : 
sparing .zijn, direct op deze oproep te reageren. 

.. 



DE RIDDERZAAL 
Waarde nl"dea. 

Met eea enlgsdns •~g<nd• vtrbazlng heb Ik ltm-
11'-s ge:ooal<n. Yan htt a.rtikel van Ad oatn::at •• Hu
de11ken is goed .. •~•.r niet :io··. 
Na leun; na. d.i.t art.Jkt:1 kon ik. niet wetrataan 
•• •t;n d,a.n; o• llicrtegen roige ttitfek te leve .. 
rat. Eiea. c.ribelt wd te vcr,taan, dit zich nJd 
rkltt tr-gen de vermelde fc:itt"a. Dt-Ye kan Ik •oo..r 
p.racwch het gth«l 04deutnpeo. Ik zou er zdb 
l\aA toe willea voc,g<n, ebt ilt bang te 111oede was 
~ bt't o•e.nitu •an de. aanwezige pusooeo in de 
Riddi,naal. 
Olvene m•l<n b<?kroop mij de ged•chte. dot wan
neer "·ij u vijf jaren wedtrom in de Rldd•rzul 
zou.de:A koau. wij miuchie:n mt:c.r ,ouden mecanûen 
van een m.ode~sbow dn va:Q ttn hr.rdenk.i~~ <u1:.er 
gevalleo. makkers. 
MiJll ccitlelt gut dan ook boofd:•kelijk tegrn het 
feit, dat jullie reeds enkele dagen "" d, h«den
klng openlijk "-CO woord VilD aflteum,g mecadeu 
te aorten t.tea boren. Ik. be:trc\lr het ten ~nte, 
dat du e afbrekende critiek lo "D• Zwerver' ge
plaatst i1. Dit te meer. waar mij persoonlijk bekend 
la. met hoeveel moeilijkhtdcn het desbetrdftnde 
comité te kampen hetft gehad u wat mtu zij, 
met hotvetl energie. en )aaiende. e.ntbousiasm.e zij 
fo eerlijke ovtrtuigfng gewerkt bttft. tent.inde- ten 
hcrde-nklng tt organistrto in een voor Nedecland 
weeat cepresent..l;eve gelege.nheid. 
Dat zij in de keuze van hun programma niet vc,,oc 
100% gelukkig zijn geweut, bet«lll ik ev<nttas. 
Houden wij .dat« relceniog "et litt feit, dat <ij als 
co.itt:-leden volledig onbekend wildm blijven. en 
ve:le.n van hen, zo niet allcmae1. positieve "u:cts-,, 
mtn'\tn zijn ge-we~st, dan moeten wij coott~teren, 
dat tij hd ten tt..rste aitt om hu.n eigen eer deden. 
teu tweede:. bet oud-medutrijders van ons waren. 
d1c elft orgaai.sttrdffl. 
Hun houding t.a.v. de LO-LKP-Stichting kwam 
wel tot uiting ia het aant.a.J voo.r on..s btschikb3ar 
gestelde uitnodigi1tgeo. D•t uj nu nla en'<tk d.a~to 
In het weekblad der LO-LKP :o' n openlijl« af
keu,ing kre.gto, vind Ik. ptrsoonHjk volkomen mis
plutlt. lk voel b<t d.n ook als mijn plicht mijn 
mi~oegen hiuover ter ktnois te brt.nge.n. 
Vcrg<et niet. albrüea " stted• makkelijkec dan 
opbou-wffl. Bovmdir:n is in dit artikel voor de 
boitenweceld wter eens blootgelegd. d•t die oud
llle9.1leo elkaac ook nog eens graag kraken. 
Al mtt -.1 vind ik genoemd arttltel nc klap In 
kt gnicht van de po•iti•vte lnrda,kiogspoging, 
wdlte aau Int geheel ten grondslag h«ft gel.gen, 
Veel beter ware het m.i,. g""ecst, indien de LO
LKP"Stichti11g zich t-e.n aan:im van d~zc aatuie: 
In verbinding bad ge5ttld 111tt h•t desbetreffend 
coa:iit~ e.n t:vt:ntuetl voor het volg~d in "auwe: 
u.aenwc..r.liug. e-en aan a.lle verwachtingen beaot
woc,rJtnd programma had gebracht. 
Dit laatste: iou eeoht1d naar buitr.n beter demon
streren dan htt door mij 9twra1ktc artikel. 
Ik persoonlijk zal het ner op prijs stellen, Indien 
de mogehjkbtid overwogen worde, btt bovenge
•tclde al,nog te ood.etncmt.n, 
l,i111lddels met butc grorten. 

als steeds met de V, 
SJEF DE GROOT, 

Mljn artikel: .,Herdenken is goed, maar niet 
ro" heeft meerdere pennen in beweging geJ 
bracht Pennen van l~rs, die geheel en 
al aan mijn zijde staan, wie mijn critiek 
"uit het hart gegrepen" was; pennen ook 
van hen, die menen, dat deze critiek niet 
gerechtvaardigd was of althans niet op 
de:z:e plaats had behoren te warde.u ge
publiceerd. 

Hierbij wordt afgedrukt de brief van één 
der schrijvers, die het niet met mfj eens is. 
Enkele korte opmerkingen wil ik bij zijn en 
andue brieven ma.ken. 

Wanneer ik als verslaggever de taak heb 
de niet-aanwezigen een beeld te geven van 
hetgeen wordt gebracht, doe ik dat zo ~ 
jectief mogelijk. lk tracht zo zuiver mogeJ 
lijk weer te geven, wat er in de aanwezlJ 
gen en mijzelf omgaat. Werkelijk niet met 
de gedacb·te: .. Nu zal ik het eens flink :z:eg
gen en de zaak behoorlijk kraken". (zoals een 
:Ier briefschrijvers suggereert). Ook niet om
dat de plaats waar ik zat niet goed genoeg 
was. Maar ik kom daar die dag in een beJ 
paalde gemoedsstemming, welke, naar ik 
mag aannemen, dezelfde is als van htt m.eJ 
rendeel der aanwezigen. We hebben vrienJ 
den vecloren en in gedachten verwijlen we 
deze dag bij hen. En dan mag er niets sto
rends zijn, dat onze gedachten daarvan afJ 
trekt. Zo heb ik daar gezeten, gegrepen 
door vele dingen, welke goed waren en vol
komen in overeenstemming met het doel van 
dit herdenken. Dat nu is volkomen kapot· 
gebroken door het optreden van den zanJ 
ger Lewis. 
Dit optreden kon, in geen enkel opzicht door 
de beugel. 
Natuurlijk kunnen er factoren zijn, welke 
een zekere invloed op de samenstelling van 
het programma gehad hebben. Maar dat 
het comité daaraan tenslotte de juiste sfee-r 
opgeofferd Meft. is ontoelaatbaar. Het be• 
wijst. dat zij factoren heeft laten spreken, 
weltce uker niet zonder belang waren, maar 
altijd ondergeschikt hadden moeten blijven 
aan het eerste vereiste van wijding en eerJ 
bied. 
Men heeft ons nu verteld. dat de moeilijfc.. 

heden ontstaan zijn door het feit, dat de 
herdenking der gevallenen van alle nationa
liteiten op één dag gehouden moest worden, 
waardoor de Franse ambassade, welke aan
vankelijk een eigen herdenking wilde orga
ruseren, waarop de Franse toneelspeler BarJ 
rault zou optreden, pogingen aanwendde om 
een gezamenlijke herdenking te organiseren. 
Van Engelse zijde heeft men toen een piaJ 
nist willen laten optreden, wat op het laatJ 
ste ogenblik niet doorging. Toen uiteindelijk 
bekend werd, dat deze vervangen zou worJ 
den door den zanger Lewis, was van diens 
repertoire niet anders bekend dan de titels 
der te zingen liederen. 
Dit nu verklaart veel, doch nad nooit mo
gen leiden tot het accepteren ervan. Ook 
uit de titels der te zingen liederen kon reeds 
zonneklaar blijken, wat hier geboden zou 
worden. 

Natuurlijk is het niet gemakkelijk, wanneer 
hier buitenlandse invloeden werken, de zaak 
in de hand te houden. 
Dit alles kan ons oordeel verzachten, doch 
de feiten liggen er niet anders mee. 
Goodwill in het buitenland. Best. Prachtig. 
Maar niet ten koste van hetgeen bij ons op 
de eerste plaats komt. Het zich er maar bij 
~leggen, omdat het nu eenmaal uit het 
buitenland komt heeft ons al te veel schade 
berokkend. 

Bovendien was het een Nationale herdenking 
en geen internationale. Heeft men behoefte 
aan de laatste, dan ·organisere men die. 
Doch men late een nationale herdenking niet 
:1egenereren tot een peil als nu het geval was. 
De Commissie Nationale Herdenking is in 
zekere zin in een dwangpositie gekomen, 
doch het minste. wat zij hadden kuru:1en doen 
was te laten uitkomen, dat het hier niet 
meer ging om een nationale, doch om een 
internationale herdenking, waarbij zij niet 
meer uitsluitend de verantwoordelijkheid 
droeg. 

Wij hebben in de bezettingstijd zelf onze 
houding bepaald. Wij moeten dat ook nu 
blijven doen. En symptomen, welke erop 
wij:z:eo, dat wij be:z:ig zijn daanran af te 
glijden kunnen m.i. niet genoeg worden geJ 
signaleerd. Daartoe is zeker aanleiding bio• 
nenkamèrs, maar ook in ons blad. Wij wilJ 
Jen een blad voor verzetsmensen zijn en 
daarin mogen wij zeker niet over zaken als 
deze zwijgen. 
Dit betekent niet, dat ik geen waardering 
heb voor de poging van het Comité. Daar
van heb ik, naast mijn critiek, toch ook wel 
blijk gegeven. Helaas moest dit overscha
duwd worden door mijn bezwaren. 
Mogelijk heb ik de dingen iets te fel ge
zegd, heb ik mensen, die het goed bedoel
den gekwetst. Dat was niet mijn bedoeling. 
Niemand kan ontkennen, dat het plaatsen 
van liederen als door Lewis gezongen op 
een dergelijk programma alleen ontsproten 
kan zijn aan het brein van lieden, wie elk 
begrip van wijding en eerbied ontbreekt. Dat 
hiervoor niet in de eerste plaats het Comité 
Nationale Herdenking aansprakelijk is, verJ 
heugt mij. Dat zij er uiteindelijk in berustte, 
betre\Jr ik. 

Wil men een internationale herdenking, laat 
daarvoor dan een Internationaal Comité verJ 
antwoordelijk zijn. 
Voor onze Nationale herdenkingen verlan
gen wij wat anders. 
Ik ben er van overtuigd, dat liet Comité 
Nationale Herdenking zich een volgend 
maal zal bedenken. voor ze weer deze weg 
op gaat. 

AD. 

Geen enke le 
bijeenkomst worde gehouden 
waar niet propaganda wordt 
gemaakt voor 

,,DE ZWERVER" 

HDE ZWERVER" OP uw DEURMAT 
. Ik zwerf langs de wegen, onvPrschiilig of de sneeuw nu voetenhoog ligt, 
of dat stofwolken van voorbijsnellende, op deviezen lopende wagens op 
m'n bezweet gezicht zich vastzetten. 
Niet, dat ik klagen wil. Zwerven zit mij nu eenmaal in het bloed. En geen 
ander ambacht lacht mij meer toe, dan hetgeen ik gekozen heb. 
Daar halen vele eerzame burgers de neus voor op. Ze menen, dat het alJ 
leen maar luiigheid is en anders niet. Maar ik moet den eersten mens nog 
zien, die te avond zo moe en afgetobd als ik in het hooi van een een:z:amc 
boerderij neervalt. 
Een winter als we nu achter de rug hebben is anders wel fu.nest voor mijn 
beroep. 't Leek niet oin door te komen. ·s Zomers is het niet :z:o erg, als je 
jubeltenen door het bovenleer van je soldatenkistjes komen kijken. Maar 
's winters. Brr ...... Dan wil je toch wel eens wat anders aan je voeten. 
Maar dat leed is gelukkig weer geleden. Na de sneeuw kom je meestal van 
de regen in de drup. M'n grote vriend, de zon, maakt echter alles weer 
goed. 
Vrienden. Ach, veel heb ik er niet. De mui:z:en en de ratten, die zijn niet 
bang voor me. ·s Nachts komen re me altijd opzoeken. Maar de rekels 
vreten, als ze de kans krijgen, nog alle vette vlekjes uit m'n versleten jasje. 
En dan de vogels, dat zijn metgezellen, waar je van opaan kunt. Voor mij 
bewaren ze hun schoonste toonladdertjes. 
Zo nu en dan is er ook wel een goede ziel onder de mensen, die me eens 
goed doet. Waarmee ik kan praten. Die iets verstaat van m'n :z:werversbe
staan, die iets begrijpt van m'n idealen, :z:'n bescheiden be:z:it met me deelt. 
Liefst praat ik zo buiten op een bank of in het gras met ze. Want huizen 
hebben iets vijandigs. Die dienen alleen maar om je voor anderen te ver
bergen. En deuren hebben als enig nut, dat je ze voor iemands neus kunt 
dicbtsmljten. Soms zit er nog een luikje in zo'n deur, waardoor de mensen 
je dan nog afgrauwen of dat ze openhouden om te zien, wat je op de 
stoep uitvoert. 
Dan zijn er ook nog lieden, die alleen uit nieuwsgierigheid eens een praatje 
met je maken, maar moeite hebben om hun neus niet voor je op te trekken. 
Op zulken heb ik het heel niet begrepen. 
En toch houd ik er van met mensen te praten. Mits ze kunnen luisteren en 
niet aan anderen dingen vertellen, welke ik nooit gezegd heb. 
Liefst zou ik elke week alle plaatsen in m'n vaderland bezoeken. 
Die vele toe-deuren vormen echter een beletsel. 
Kunnen we dat bezwaar nu niet samen overwinnen? 
Van deuren, die voor mijn neus dichtklappen bezit gij misschien de sleutel, 
Toe probeer eens of ge er binnen J...-unt komen en of ik er niet elke week 
even op de deurmat mag komen staan. 
De eerste keren zullen ze misschien nog wat onwennig naar me kijken. 
Maar dat went wel. M'n jasje mag wat vodderig wezen, vergeleken bij 
voorname collega's, die elke week in satinet verschijnen. Als de mensen 
eenmaal geleerd hebben naar het innerlijk te vragen, zullen we spoedig 
goede vrienden zijn. Alleen zullen ze er aan moeten we.noen, dat ik een 
,.Zwerver" blijf. Want zwerven zit mij in het bloed. 
En vinden ze m'n jas wat kaal en gescheurd en m'n schoenen teveel verJ 
sleten en gelapt, misschien hebbw ze dan nog wel iets in de kast, waarmee 
ze een "Zwerver" gelukkig kunnen maken. 
Er wordt veel geroddeld over mensen van mijn slag. Zwervers zijn misdaJ 
dig, onbetrouwbaar en lui. 
Heus, het is niet waar. Als ik elke week bij u op het deurmatje mag komen, 
dan kom ik in goed gezelschap. Want ik laat me netjes door de postbode 
daar brengen. En ik weet zeker, dat als ik er een paar keer geweest ben, 
dat ge me er elke week weer wilt zien. 
Ik zal netjes op de mat blijven tot ge me zelf in de kamer haalt. Maar als 
ge dat eenmaal gedaan hebt, zult ge er geen spijt van hebben. 
Dan wordt "De Zwerver" ook bij U een graag geziene gast. AD. 
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IN MEMORIAM 

Ic. Evert Edsko Drenth 
geb. 24 Dec. 1912 te Stadskanaal, 

Pieter Krot 
(Dirk Loeve _.... Piet van Straten) 

overleden 15 Febr. 1945 te Rathenow (Dld.). 

Onze vriend Evert Drenth, was, ondanks zijn betrekke
lijk jonge leeftijd, één van de groten· onder ons. 
Een ridder zonder vrees of blaam!! 
Een geloofsheld, wiens verzet, dat hij met z'n leven be
taalde, door roepingsbesef gedragen werd. 
Hij werd geboren op 24 December 1912 te Stadskanaal, 
doorliep daar de Christelijke H.B.S., ging in Delft stu
deren en behaalde in 1936 het diploma van civiel in~~ 
nieur. 
Een jaar was hij in militaire dienst, kreeg in 1937 een 
tijdelijke, in 1938 een vaste aanstelling bij de Provinciale 
Waterstaat in Groningen. 
In Sept. 1939 kwam de mobilisatie. 
Drenth ging als luitenant der Genie naar de Peelstelling, 
waar hij belast werd met het leggen van mijnen. 
Toen die in 1940, na de capitulatie moesten worden op
geruimd, nam hij vrijwillig dat gevaarlijke werk op zich, 
omdat hij meende, dat hij moest blijven bij zijn jon\)ells, 
die deze taak te volvoeren kregen. 
Op de lste Juni was hij in Groningen terug en aan
vaardde weer zijn betrekking bij de Provinciale Water
staat. 
Al spoedig begon hij de strijd aan het geestelijk front en 
daar gaf hij zich geheel aan, lang voor van LO of KP 
sprake was. 
Mede door hem werden voor deze verzetsacties de fun
damenten gelegd. Dag en nacht was hij in de weer, meer 
dan twee jaar lang, klaar voor ieder, die om hem kwam, 
meeslepend in heilig enthousiasme "voor het recht Gods" 
elk, die hij ontmoette. 
Hij was gegrepen door het bezielend woord van Ds. 
Tunderman uit Helpman (in het kamp van Dachau over
leden), die sprak van "geloofsgehoorzaamheid". 
in geloofsgehoorzaambeid zette Drenth zijn kracht en 
.tijn grote activiteit in. 
i\vond aan avond ging bij op pad, weer of geen weer. 
En als het eigenlijk nodig was, dat hij thuis bleef, zelfs 
nauwelijks verantwoord, dat hij wegging, was zijn ant
woord tot hen, die hem daarop wezen: ,,de soldaten aan 
het front kunnen ook niet thuis .zijn" of "gehoorzamen 
is altijd goed"! 
Een evenwichtsstoornis als gevolg van overspanning 
bracht hem in 1943 in het R.K. Ziekenhuis in Helpman. 
Maar eigenlijk was hij daar ondergedoken en zijn vrien
den en medewerkers werden van daaruit aangevuurd en 
geïnstrueerd. • 
Veelomvattend en veelzijdig Js het werk van Evert 
Drenth geweest. Voornamelijk de politieke actie, de be
ginselstrijd tegen de voortwoekerende nazificering van 
ons volk, had zijn aandacht 
Daar werkte hij tegen in, met felle energie. 
Tegen arbeidsdienst, arbeidsinzet, Z-kaarten; ook sti
muleerde hij het schoolverzet en allerlei andere princi
piële acties. 
Maar daarnaast verzette hij allerlei werk van noodzake
lijke verzorging: het verbergen van Joden en andere 
onderduikers, het veroveren van bonkaarten, het ver• 
schaffen van veranderde persoonsbewijzen, het leggen 
van contacten met verschillende drukkers, die hij voor 
illegale arbeid inschakelde. 
Hij was contactman van de P.O. der A.R. met LO en 
KP in Groningen, had mede een aandeel in het ver
stoppen van Engelse piloten, was medewerker aan 
"Trouw" - op ieder illegaal gebied stond hij mede 
vooraan. 
Wie in het illegale werk Evert Drenth heeft ontmoet of 
onder zijn leiding heeft gestaan, werd steeds weer ge
troffen door zijn geloofsgehoorzaambeid, die geloofs, 
optimisme was; door zijn vaste overtuiging, dat de Duit
sers, die het recht Gods hadden geschonden, moesten 
ondergaan; door zijn enthousiasme, zo groot en zo vurig, 
dat hij wel eens de voorzichtigheid uit het oog verloor. 
Inzake de politieke voorlichting had hij een groot deel 
van de provincie voor zijn rekening. Overal vormde bij 
.,kringen"; Jn de stad en daarbuiten: in het Westerkwar-

tier, Hoogezand en omgeving, Slochteren, Nieuwolda, 
Haren, Stadskanaal. Ook een contactgroep van V.E.R.A., 
de Groningse afdeling van Geref. Studenten stond on
der zijn leiding, evenals verschillende jeugdclubs. 
Voor een groot deel was het zijn werk, dat de harten, 
de huizen, en de beurzen overal opengingen voor de 
verzetsactie, hij strooide zaad in de akker, waarop straks 
de LO en KP konden oogsten. 
Al dit werk uit overtuiging. Hij kon niet anders en hij 
m o c b t niet anders. 
Onder deze zenuwslopende activiteit bleef hij wonderlijk 
rustig, altijd vrolijk. steeds volhardend, nooit uit zijn 
humeur. 
Wat hem verdrieten kon en ontstemmen, was slechts de 
ervaring, dat men toch telkens weer zwichtte voor de 
Duitse maatregelen. 
Maar als hij dan, eve.u later, weer gevoelde, dat hij con
tact bad met zijn groepen, dat er een dam was opge
worpen, dan was zijn kracht weer herleefd en zijn vuur 
opnieuw aangewakkerd ..... . 
Het bijna onvermijdelijk einde van deze verbeten strijd 
tegen een niets-ontzienden vijand kwam bij overrompeling 
op 21 Febr. 1944. 
Terwijl hij op een van z"n "adressen", namelijk Uiterwijk 
in de Rabenhauptstraat, zat, waar verschillende medewer
kers geconsigneerd waren, deed de SD daar een Inval en 
met een "Ah, da haben wir den Drenthf"' werd hij ge
arresteerd. Hoe ook mishandeld, Evert liet niets los, 
trachtte zelfs z'n beulen op een verkeerd spoor te leiden. 
De vrienden wisten, dat hij opgesloten zat in het Huis 
van Bewaring aan de Verlengde Heereweg. Van alle 
kanten werd de mogelijkheid bekeken, hem te bevrijden, 
ma~ de bewaking was zó streng, dat geen redrlijke 
kans van slagen bestond. De buit was te belangrlJkl 
Na enige tijd werd hij weggevoerd. Ook in gevangenis 
en concentratiekamp rustte hij niet. 
De gesmokkelde briefjes uit het Huis van Bewaring 
behelsden alleen dingen, de grote zaak betreffende, over 
zichzelf schreef hij geen woord! De brieven later, uit 
Vught aan z'n vrouw, waren niet alleen voor haar een 
geestelijke verkwikking. De laatste brief, die haar be
reikte, wees, naar aanleiding van de Openbaring aan 
Johannes, op de heerlijkheid der zekerheid, dat het ge
hele wereldbestuur in Christus' handen is en bij legde 
er de nadruk op, dat slechts dan onze levensinstelling 
goed is, als we elk ogenblik in Zijn dienst willen staan. 
Het kamp Rathenow was z'n laatste verblijf. Eigen brie
v,en vandaar zijn niet doorgekomen. Maar wel ontving 
z n vrouw van een medegevangene papieren, waarop 
Drenth psalmen, gezangen en kerstliederen had geschre
ven, o.a. Psalm 73, 12-13, en ook het "Halleluja", 
eeuwig dank en ere". 
Tot het einde toe deed hij in zijn kring horen de roep om 
gehoorzaamheid, maar in de telkens uitgesproken be
wustheid, dat het enkel genade is, wanneer men die 
kent. 
Op de 15e Februari 1945 is hij daar te Rathenow aan 
uitputting overleden. Enkele uren voor zijn dood beeft 
hij nog anderen moed ingesproken. 
Op een weerzien van zijn vrouw en kinderen was hij 
altijd blijven hopen, maar hij bad de vervulling van die 
wens rustig in Gods handen gelegd. Onbewust was hlj 
van het feit, dat ook z'n vrouw in een kamp in Duits
land zat opgesloten, als gevolg van het feit, dat zij, als 
meerdere vrouwen van onze gevangenen, de voetspo
ren van haar man ging drukken, overtuigd van het enige 
juiste standpunt van haar echtgenoot. 
We besluiten met het getuigenis van een medegevan
gene uit Rathenow, dat Everts vrienden ook tot het 
hunne kunnen maken: 
"Zelden zag ik Iemand, die zo rustig en recht de weg 
ging, zoals hij die voor zich zag, de weg, die God hem 
deed gaan." 

We houden hem in eerbiedige gedachtenis. 

J. B. 

't Was in September 19-i3, dat 
de broer van Pieter Krol gearres
teerd werd. 
Deze beschikte over de contacten, 
die toen in Den Haag aanwezjg 
waren. Onmiddellijk nam Piet het 
werk over, zonder ook maar enige 
aarzeling te vertonen. 
Het contact met de rayonJeiders 
werd door hem onderhouden, even
als de contacten met KP-groepen. 
Op schier elk gebied was hij ac~ 
tief. 
Zijn eigen belangen kwamen ge~ 
heel achteraan. Hij gaf zich vol
komen. Zijn vrolijk, opgewekt hu
meur hield altijd de moed hoog. 
't Was dan ook geen wonder, dat 
de SD op hem loerde. Nadat Leo 
gevangen was en een provocateur 
uit eigen kring voorgoed onscha
delijk was gemaakt, kon men be~ 
grijpen, dat de grond hem wel erg 
warm onder de voeten werd. Ein
delijk viel de klap. 
Hij werd gearresteerd met zijn 
vriend. Eerst ging de tocht naar 
't Oranjehotel en 's nachts ging 
de reis via het Hollandse Spoor 
naar Vught. Pogingen om hem 
vrij te kopen mochten niet baten. 
Piet zelf was steeds optimistisch 
en hij heeft steeds gezwegen. 
Zijn medegevangenen bemoedigde 
hij, wanneer en waar hij kon. 
Ontroering trilde door de barak, 
toen hij daar "Het Leger der Ge
zochten" declameerde. 
Een van zijn medestrijders liet on
der een verhoor te veel Jos en spui
de zoveel, dat het voor Piet en zijn 
andere makkers onmogelijk werd 
te ontkennen. Toen - voor het 
front van zijn beulen _.... heeft hij 
den slappeling zo ernstig en vol 
liefde tevens, de waarheid gezegd, 
en hem gewezen op de gevolgen 
van zijn doorslaan, maar ook op 
bet verzaken van zijn roeping, 
dat allen doodstil toeluiSterden. 
Zelfs de Duitsers onderbraken 
hem niet. 
Toen kwam het klapwieken óer 
vrijheid. Voor hem was het de 
dood. 
Op 4 of 5 September klonken voor 
hem de laatste bevelen. Hand in 
hand ging de Haagse groep naar 
het executieterrein in Vught. Niet 
wanhopig. maar vol geloofsmocd 
gingen ze, het hoofd omhnvg en 
psalmzingend. De blinddoek wei
gerden ze. 
Het laatst waren hun gi?dachten 
bij die hen liefhadden en zagen 
hun ogen de lieflijkheid van land 
en lucht van Nederland. 
Toen braken ze. 
Maar een gelukkig weten troost 
zijn ouders in hun diepe smart. 
Hij i.s niet te beklagen, maar te 
benijden . 

G. 
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•DAAGSE RUBRlfK VAN oi COMTA(T{OMISm 
OER 8~ (01'\P. GEtAGO'ROEPEN (DUTR.ORENTE) 

Secr .: J. WIELINGA, Taco Mesdagstr. 8, Gronin&en 

Bf!LEVBNlSSf!N Mf!T DB C OMP. !. (H .-O~.). 

Wanneer ik ga schrijven over bovtn$taand ondetwcq,. dan i, 
dat in aansluiting Op , ,De ge5c-hiedenis der Comp."*, buchrevco 
door Oao. 

Dao heeft geschreven tot de comp. {n Winschoten lwam en 
vaadaar uit :al 1k dan ook mijn begin .na\e.i. Vooropgestdd 
zij. dat het nacuurlijk niet mogeli1k is. allu te behandelen. maar 
gebeurtenissen. die m.i. niet aan de vergetelheid ontrukt mogen 
worden. zullen hier plaats krijgen. 
la Winschoten dan werd de Comp. op I Juli 1945 lagescbalel.i 
bij het Militair Guag. kortweg M.G. genoemd, dat onder 
l<iding stond van Majoor J. G. Boogerd. De comp. kreeg de 
naam van le Mihtaire Gezagscomp. en ttn van de teute 
wttk:.aamheden was de coo1c0le te Leer en Beerta op de 
krijgsgevangenen. weJke op de ttrugwtg naar de Heimat dezt 
plaatsen mouten passeren. Vuscheidene Nederlanders, dit het 
veiliger vonden hitr weg te. komtn, trachtten tussen die colonnes 
in mu: te komen. maar dat .:at hun niet g1ad. Een ze:e:c 
i,eruch« werd te door ons uitgepikt, n.l. dt W.A. commdt. 
Zondervan. De:e mofftnkneeht trachtte op valse papieren e.n 
gekleed als Duns soldaat te ontkomen op een ~oerea.wage.n, 
maar %1Jn arre.statie: werd hier een feit. Zondervan kreeg blcr 
de naam: Zondemiks. 
Een andtrt bednjvigheid was het begeleiden van transporten ge
i..nternttrdcn, welke in een kamp te Winsc:bottn zaten opge" 
,loten. Vc:le- van de:c geinterneerden waren na de ,.Dolle 
Ofnsdag'" uit het Zuiden en Westen van ons land naar het 
Noorden gevlucht en ook waren er bij. dit uit Ouit.sland terug• 
k:ee.rdta, en bier nu va,tgehouden werden in afwac:hung van 
hun berechting. Het bleek al spoedig. dat het onmogelijk was 
te- oordelen Ül hoeverre cfe:e personen ûch aan strafbare han
delingen hadden blootg,steld en men besloot daarom al de:e 
mensen naar hun plaats vao herkomst te transporteren. 
\Ve voelden wtl dar de:c transporten een ieder aanlokkt.l1jk 
lcc:k en dat waren :e ook, al had iedere tocht op zichzelf ziJn 
hc:war~n ea rootdijkheden, maar dat was nu juis1 het avon
tuurhJkt dat erin zat. De organ.isaht, welke in handen was 
van de P.O.O. was nit.t a1hjd even voortttHtlijk. Htt vtcvott 
vond met-stal plaats in vrachtauto s, die er in de oorlog ook 
al niet op vooruitgt"gaan waren en tijdens de rit allerlei nukken 
vcrtoondtn. Soms moest :o·n wagen onderweg achtergelaten of 
op ~leeptouwen genomen worden. De uansportcommandant kreeg 
diverse papieren mee. maat ook bier haperde nogal eens wat 
aan. En dan de ogenblikken. die i• beleefde als je op de 
plaats van bestemming aank~·am en men daac absoluut niets 
afwist \·an dt. komst van htt transport, teiwijl men io Wfn
Mbote-n de ve:r:.eker1n9 had gegt'vtn. dat alles in orde was. 
Na veel gttcldoneer en gtsprekke.n met ge:agdragwde pcr-
sooen. kon dan eindelijk zo·n trf!nSport afgeleverd worden. Maar 
ètn keer liep het wel dt spuigaten uit. Dat was het transport 
naar Baexem ln Limburg. Hier was geheel geen kamp. 111aar 
ten ;ongensge5ticht, wa;,1r we ttrechi kwamen. De dàceçteut wist 
van on::.e komst oiets af, maar bovendien w.1s :r:ijn ge$licht 
niet inger:icht voor herberging van politieke gevangenen. Hij 
en wij keken beel vreeind op dac we hierheen gezonden waren. 
Volgt'-ns d~n directeur zouden we in Eindhoven ons vrachtfe wel 
kwiJt kunnen en gjnge.n we duwaarts. l\.taar ook daar wa.s 
men met de komst niet ingenomen e.n verwees men ons Aa.at 
Vught. Ook hier wist men van niets, hoewel ,n Eindhoven 
de: ver::ekering wa.s gegeven, dat telefonisch alles In orde was 
gemaakc. Wc hadden nu nltt meer het gevoel van het kastje 
naar de muut ge!tu\lrd tt worden. nee, het stond vast dat men 
een beetje heel erg solde mer ons. 
Na vetl gepraal met de kampleiding bleek men genegen de 
mannen in ontvang~t te nemen; voor de vrouwen c.n kinderen 
wa, geen plaats. \Va, nul De commandant had opdracbc: .,In 
geen geval de ptrsone.n mee terug nemen naar Winschoten. 
maat lO het Z\ilden achterlaten." Het leek wel of men in Win-
schoten blij was dat stelletje: kwijt te :ijn. Wat moest er nu 
geb,urenl De commdt. b,slooc :ijn opdracht lecterlijk uit tt 
voeren. Hij kttk ::ijn papieren eens na en zag dat de vrouwen 
uit Roermond en Venlo afkomscfg waren en sommeerde: .,Naar 
Roermond en Venlo'•. Midden in deze. steden werd ges1opt 
m zei de commdt.: .. Zo. hier wootn jullie, stap maar \lit en 
zoek je woning op." Dat de vrouwen verbluft en ttgelijkerhjd 
verblijd waren, laat zich begrijpen . .,Ik zal dat In niijn rapport 
wel verantwoorden.'' aldus de commdt. ,.\Ve kunnen toch n1et 
blijv~n tondtoue.n met du~ huilt.nde kinderen. bovendien Is het 
eten op. en in Winschoten hebben ::e hun zf.n, :r:e zijn in het 
Zuiden." We gaven hem gelijk en aanvaardden de terugreis. 

Doodvermoeid en rammelend van de honger kwamen we ln 
Winschoten terug. En als U lezer(••) nog eens critiek leest 
ovu buitenlandse kampen, bedenk dan dat het ook biet, popu· 
lalr gezegd, vaak "pet"' was (en is). 
Het ls een tocht geweest om nooit te vergetenl 

DB AUTOBUSTOCHT VAN 9 AUG, a.s. 

In de rubriek van 10 Mei heeft men reeds tta en andtc kunnen 
lezen hierover, We delen nog mcdt, dat er gelegenheid is om 
in te stappen In de plaatsen, welke gepasseerd worden. De 
tocht e:1ndfgt te: Groningen, maar de aankomst aldaar zal zo
danig :ijo, dat ieder In het Noorden nog duelfde avond thuis 
kan komen. Zij. die vermoeden nachtlogies nodig te hebben, 
melden dit aan het secretariaat, dan wordt er; voor gezorgd. 

w.nd 

• 
De landbouwers P. en H. en hun vrou..,en, en de Illegale 
werker L. en zijn verloofde. hebben in Engeland de bruiloft 
bijgewoond van ee.n Engelsen piloot. dien zij in 1944 vier Il\aan.
den lang voor de Duitsers ve1borgen hadden gehouden In de 
buurt V3n Arnhem. 

(.,Parool"). 
Als alle onderduikers zo dankbaar waren, zouden de 
LO-ers tijd te kort komen vanwege de bruiloften. 

• 
Te Neurenberg is verklaard dat de S.S. 33 a,illio•n mark in 
goud kreeg uitbetaald voor het uitvoeren van htt plan ter 
vernietiging va.n de Joden van Oost.Europa. Het plan wetd 
genoemd "Accie Relnbardt", naar Reinhardt Heydricb, den 
.,beul van Lidic:e". 
Een enkele afdeling dtr S.S. vermoordde 90.000 Joodse mannen, 
vrouwen e.n kinderen. 

(.,Nw. Drentse Crt." ) 
Reinhardt is afgeleid van: .,Rein van hart". 

• 
Wij Engelsen worden voortdurend aangespoord harder te lopen 
om ten slotte tot de conclusie te ko!l\en, dat wij niet eens 
op de zelfde plaats blijven, doch achteruit glijden. 

(.,The Observer" • Londen). 
Kom, kom. Tommies. Niet de moed laten zakken. Het 
zag er bij de "battle of Brittain" ook niet zo flori• 
sant uit. 

• ,.ALLES IN ORDE". 
Tijdens de bezetting werden de kunscscbotten van Nederland 
in de daarvoor speciaal ingerichte St. Pietersberg geborgen. 
Er was ee11 kluis. er waren zware deuren, er was telefoon en 
Hebt. Er waren btwakers en er was een hoofd. 
De kunscscbatten ziJn terug. Maar de kluis is er nog. plus de 
zwace: deuren en de ttltfoon en het licht...... de bewaken en 
het hoofd! 
l«iere dag wordt nog de wacht betrokken ln de nu lege 
b«g. En geregeld wordt het hoofd ervan in kennis gesteld, dat 
alles ,n orde is. Den Haag becaalt en de bewakers en het 
hoofd incasseren buo salaris ..... . 

( .. Gr. Dagblad"). 
Wellicht is deze dienst nuttig om het verschil tussen 
kunst met een grote en kleine k te demonstreren. 

• 
Burgemtestet en Wethouders van Roermond roepen sollicitanten 
op naar dt bttrekkitig van Doodgraver, waarvoor het bezit 
van het diplo111a Tuinbouw en Plantkunde of etn soortgelijk 
d.Jploma wordt vereist. 

( .. Limb. Gazet"). 
Wellicht beleven we nog eens, dat sollicitanten naar 
een betrekking van Doodgraver de Landbouw Ho
geschool doorlopen moeten hebben. 

• 
"Jonge damt, werkzaam op kantoor. geeft avond lessen Jn 
democratie". • 

De blinde leidt den kreupele. 
(.,De Spiegel"). 

• 
De helft van de leden der huidige (Britse) regering komt ver
moedelijk wel trgens in de dossie.r.s van de politieke recherche 
voor als "mogelijkerwijs gevaarlijke individuen .. , 

( .. Reynolds News") , 
Dat valt nog mee voor een regering. 

,,CLIMAX". 

Dat Is de titel van een bundel verzetsgedichten, uitgegeven door 
het L.O. Rayon Barendrecht en samen gesteld door twee L.O.'ers. 
De netto winst hiervan komt geheel ten goede van de Stichting 
1910-1945. Reeds kon aan de Stichting een bedrag. groot 
f 6.5-17.31 worden ovcrgtmaakt. 
Maar nog zijn nltt alle bundels verkocht; om diegenen, die nog 
geen exemplaar bestelden een kans te geven, worden de laatste 
exemplaren btschlkbaar gesteld voor slechts f 1.50 per stuk. 
Zendt nog heden dit bedrag per postwissel aan JAN HUIZER, 
Ben. Rinkdijk C. 362. RIDDERKERK en U ontvangt due 
pcachtbundel pe:.r orugaande post rranco thuis. 
P.S. De:e bundel is niet' in de boekhandel verkrijgbaar. 

Ondergetekende geeft hierbij op als abonné van "De Zwerver". 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 
Het abonnementsgeld wordt betaald: per giro 

1 MEI--ACTIE j 

per postwissel 
bij aanbieding van een kwitantie*). 

Handtekening: 

1 •) Doorhalen, wat niet wordt Terlangd, 
Naam: 
Adres: 

ADVERTENTIES 
FAMILl&ADVERTENTIES 

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

Moederdag 1947. 
Met innige dankbaarheid jegens God geven wij kennis 
van de voorspoedige geboorte van ons tweede doch
tertje 

.. MIEKE". 
(Lelox) L. A. v. DRUENEN-WIJNACKER 
.,De Hut" LIESHOUT . 

ALBERTHA SMIT en 
M. HENRICH 
(Henkie, Theo) 

Hooghalen D 62 
Hartenstraat 19. Amsterdam 

geven kennis van hun verloving. 
Amsterdam, 26 Mei 1947. Geen ontvangdag. 

Hiermede geven wij U kennis, dat het stoffelijk 
overschot van onzen geliefden Zoon, Broeder, 
Zwager, Verloofde en Oom 

HENDRIKUS 
MARTINUS JAN GOTTLIEB, 

eerst kort geleden in een massagraf op de 
Waalsdorpervlakte is gevonden. Hij werd el
daar op 6 November 1944 op 28-jarige leeftijd 
door de Duitsers gefusilleerd. 
De herbegrafenis heeft plaats gehad op 7 Mei 
op de Erebegraafplaats te Overveen. 

Uit aller naam. 

Hooft-Graaflandstraat 65, 
Utrecht. 

J. W. GOTTLIEB . 

Verloofd· META PLANTING 
RITZE VOS (Jelle) 

Amsterdam (Z.). 

en 

Lutmastraat 170 Il. 
Stalinlaan 62 II. Geen ontvangdag. 

Verloofd: HILLY DE VRIES en 
ANDRÉ J. VAN LOBENSTEIN 

Noordhorn (Gr.), De Gast B 249. 
's-Gravenhage, Lange Beestenmarkt 176. 

Thuis van 3.30-5 uur, Noordhorn (Gr.) 
Tweede Pinksterdag 1947. 

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN 
(prijs f 0,/0 p. m.m.) 

Gevr. echtp. z. k. in gezin v. 3 volw. pers. Vrouw 
voor h. en koken, man chauffeur (liefst monteur en be
kend met motor- en/of zeilboot). 
Br. met ref. en ver!. salaris, vol!. geg. Boekh. Veko, 
Haarlem, Letter RR. 

DIVERSEN 

Onderwijzersgezin 5 pers. (jongste 7 jr.) uit R'dam 
(W.) vlak bij Maastunnel en havens wil 4 weken in 
Aug. woningruil met gezin, dichtbij bos en/of hei 
,.ergens in Nederland.". 
Br. onder no. 246 aan het bur. van dit blad. 

WI'KAN INLICETINGEN VERSCFAFFEN? .,,,, 
827 Gerardus de Roo, geb. 29 

Juli 1925, wonende Vail
lantlaan 364 I te 's Graven
hage, gea-rr. 15 Mei 1941 
wegens inbraak W ehr
machtsopslagplaats v. auto
materiaal, hij werd opgeslo
ten Lyceumplein Den Haag, 
vandaar op 13 Juli 1944 n. 
de van Alkemadelaan te 
Den Haag, daarna op on
geveer 20 Juli 1944 naar 
Vught en 6 September 1944 
overgebracht naar Oraniën
burg. Laatste bericht van 
hem uit Oraniënburg was een briefkaart, geda
teerd 5 Januari 1945 met als afzender: Gerardus 
de Roo, 29/7.P25. 101126-K.L.7. Konzentrations• 
lager Oranlënburg bei Berlin. 

828 Cornelis Adrianus van der 
Straaten, geb. 25 Aug. '04, 
gearr. 15 Sept. 1941. In 
Oranjehotel tot begin 1942; 
toen overgebracht n. Pomp
stationsweg ( gevangenis te 
's-Graveohage), daar negen 
maanden gezeten, vandaar 
naar Utrecht, Gansstraat. 
Is eind 1942 naar ÄJners
foort overgebracht, daarna 
naar Vught. Op 19 Maart 
1943 overgebracht naar 
Duitsland, was in Mei 1944 
in de gevangenis in Berlijn. Nadien niets meer 
van hem gehoord. 
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~ HOE KWEEKT MEN RUGGEGRATEN? 
:2) e adel dec ;llegaliteit ..... . 
Waarom niet? 
Als het tenminste waar is, dat zij haar werk 
deed uit plichtsbesef, en niet alleen maar om-
dat het haar aantrok ..... . 
Als het tenminste waar is, dat er niet alleen 
negatieve drijfveren, als woede tegen den ver
drukker, maar ook positieve, als strijd vóór 
recht en tégen heidendom, aanwezig waren. 
Als er karakter was. 
Maar voor deze strijders met karakter is het 
duidelijk, dat de strijd voor recht en tegen 
heidendom nooit ophoudt. 
Voor deze is het duidelijk, dat de mens ver
plicht, ja lezer, verplicht is ,- ik zou het woord 
tienmaal achtereen willen zien ,- om zijn 
naaste te helpen naar, en te bouwen aan het 
Godsrijk. 
Wij zijn geen éénlingen in de wereld. 
Wie zich afzondert, is een misdadiger. 
Er is een plicht, een dure plicht voor ieder, 
die zich Christen noemt, zich van de maat
schappij iets aan te trekken. 
Een plicht, waarvan ons eens rekenschap ge
vraagd zal worden. 
Men kan zich niet onttrekken, door te zeg
gen: 
,,'t Is tóch zo'n rotzooi, laat de boel maar 
stikken, en dop je eigen boontjes." 
Vrij vertaald heet dat: .. Ben ik dan mijns 
broeders hoeder?" 
Maar dan doet het vreemd aan te ervaren 
hoeveel oud-illegalen, die veel en goed werk 
leverden, volmaakt afzijdig blijven van het 
werk aan ,.de betere maatschappij", waarop 
ze hoopten. 
Meenden ze soms, dat die "betere maatschap
pij" meegebracht zou worden uit Londen in 
de schepen met chocolade en fietsbanden? 
Of meenden ze soms, dat zij die "hetere 
maatschappij" zouden proclameren en dat 
dJe er ln zou gaan als koek bij de "afwach
ters" van tijdens de oorlog en bij de grauwe 
massa, waartegen ze vijf volle jaren bGksten? 
Een harde, bittere kamp is nodig en hierin 
moeten vechten minstens dezelfden, die de 
enige vechters waren tijdens de oorlog. 
Als het tenminste- waar is ...... zie boven ... 
We zien er zelfs, die onzichtbaar wegglij
den tijdens de dagen, dat er voor de Stich
ting gewerkt moet worden. 
Maar tóch is er een stel kerels met karakter. 
En die bevochten de zege. 
Tienduizend karakters zijn voldoende een 
mi1lioenenoorlog te winnen. 
En dat is gebeurd. 
Samson versloeg de Philistijnen met een 
ezelskakebeen. 
Met 10.000 wggegraten versla je een 
wereld van filisters. 
Dat de wereld verslijmd en verrot was, kwam, 
omdat er geen ruggegraten waren. 
En nu vooral blijkt het manco daaraan. 
Corruptie - geen ruggegraat. 
Omkoperij - geen ruggegraat. 
Onttrekken aan plicht - geen ruggegraat. 
Maar onze plicht, duurste plicht, plicht, 
plicht is - naast het Stichtingswerk - het 
kweken van ruggegraten • 

Deze generatie kunnen we wel opgeven. 
Je kunt geen ruggegraten opbinden aan 
stokjes, als slappe dahlia's, gegroeid in een 
muffe, donkere hoek. 
In dat milieu is het voldoende voorbeeld te 
geven en te w~rken, ieder op zijn plaats, in 
zijn maatschappelijke functie en vooral in 
de bereikbare organen voor het welzijn dex 
maatschappij. 
Maar hoe kweekt men ruggegraten? 
Op de eerste plaats in het gezin. 
Op de tweede plaats in het gezin, op de der
de de vierde en de tiende plaats in het ge-
zin. 
En de opvoeding is volgens velen in het der
de levensjaar al ·zover voltooid, dat de voe
dingsbodem voor verdere ontwikkeling in 
geestelijk en maatschappelijk leven, dan gro
tendeels is bereid. 
Dat er nog andere, onbedoelde, toevallige 
invloeden werken behalve en buiten het ge
zin, behoeft geen betoog. 
Maar zijn er nog andere, opzettelijk aange
wende invloeden nodig, '-luiten het gezin? 
Omdat de mens uiteraard een sociaal wezen 
is, dat om moet gaan met tallozen van an· 
dere geaardheid, aanleg, streven, dan hij in 
zijn gezin vond, en die met die tallozen de 
maátschappij vormt, waarvoor ook hij ver
antwoordelijk is, omdat verder de leerschool 
van het gezin zeker in de tegenwoordige tijd 
bij dt beste bedoelingen en meeste moeite nag 
wel aanvulling wenselijk maakt, presentet:!rt 
zich de vraag: 
Welke aanvulling? 
Aanvullingen krijgt de jeugd ongevraagd 
buiten de huisdeur in omgang met vriendjes, 
op school. in een sportclub enz. 
Maar al te vaak ontsnapt die aan voldoen
de contröle. 
Maar zelfs bij primitieve volken vond en 
vindt men een georganiseerd jeugdverbélnd, 
met de bedoeling, de stamgebruiken en pri
mitief-mannelijke deugden aan te leren. 
Ook onze jeugdverenigingen zijn een uiterst 
gewichtig hulpmiddel in de jeugdopvoeding, 
vooral als die jeugdverenigingen zich uitslui
tend karaktervorming tot doel stellen, en dat 
op de enig mogelijke morele basis der Chris
telijke moraal. 
Elke andere basis kan ongetwijfeld zijn waar
de hebben, maar men bereikt dan nooit meer 
dan humanitaire fatsoensmoraal met ver
schuifbare grenzen. 
Nu weef ik wel. dat velen afwijzend staan 
tegen elke inmenging in opvoeding buiten 
het gezin. Alsof niet alle invloeden buiten 
de huisdeur dat doen! 
Is dan een jeugdvereniging voor ieder ge
wenst en noodzakelijk? 
Dat ligt er aan. 
Jeugdverenigingen met louter confessionele 
strekking vallen hier natuurlijk buiten be
spreking, die zijn altijd gewenst. 
Ook die, welker doel het is, kinderen van de 
straat te houden, ingeval de ouders in die 
taak te kort schieten. 
Maar er zijn ook jeugdbewegingen, als Pad· 
vinders- en Verkennersbeweging, welker doel 
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h~t is, een geschikte voedingsbodem te be
nutten voor het aankweken van een karak
ter. 
En hoe vreemd het moge klinken, die zijn 
niet voor iedereen. 
Aanleg en vooral op~oeding in prille jeugd 
maken sommigen meer geschikt voor vor
ming in die beweging dan vele anderen. Dit 
blijkt uit de resultaten. 
Maar zouden die dan niet, zónder die bewe
ging zich ook zo ontwikkeld hebben? Dit kan 
men beantwoorden met de vraag: 
Zouden deze of die bloemen het met wat 
minder zonneschijn ook niet gedaan hebben? 
Onthoudt U ze daarom zonneschijn? 
Of benut U, elke, elke kans? 
Als toch blijkt, dat onder degenen, die in de 
oorlog faalden, practisch geen oud-leden of 
leden dier beweging waren, dat daarentegen 
veel illegalen daaruit voortkwamen, dan zegt 
dat toch wel iets. 
Wat zijn nu de methoden, waarvan deze be ... 
wegingen zich bedienen? 
Het zou natuurlijk te vèr voeren hier vol
ledig te gaan uiteenzetten een methode, waar
over een bibliotheek bestaat, maar misvat
tingen wegnemen, is misschien wèl mogelijk. 
Deze jeugdbe'l.veging benut de zucht naar ro
mantiek van de jeugd op geniale wijze, om 
zonder dat de jeugd het merkt, in haar al de 
kostbare eigen.schappen van zelfwerkzaam
heid, .,team spirit", eerlijkheid, zelfbeheer
sing, soberheid, waarheidsliefde voor de na
tuur, behulpzaamheid, aan te wakkeren en 
te versterken. 
En, zoals ik schreef, bij de afdelingen voor 
confessionele jeugd, .ook op confessionele 
basis, zonder er een Zondagsschool van te 
maken. 
Men kan dit niet vertellen, men moet dit 
meemaken. 
Achter die façade van het spel van verken
nen voltrekt zich spelenderwijs een groots 
werk. 
Een groots werk. waarvan de betekenis door 
niemand minder dan Prins Bernhard werd 
gereleveerd te Utrecht, waarbij hij tevens 
alle goedwillenden in den lande aanspoorde, 
de gelederen aan te vullen van de leiders der 
jeugdbeweging, daar thans vele onder de 
wapenen zijn. 
Dit opbouwwerk mag niet stop staan. 
Hoe kunnen wij, -- immers die oproep geldt 
op de eerste plaats ons - , hoe kunnen wij 
daaraan gehoor geven? 
Wat kunnen wij daaraan doen? 
Hierover een andermaal. 
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MASCHKOW MENSO 

en WILLY KRAMER 

R eeds enige tijd geleden maakten wij mel· 
ding van het feit, dat door de Almelose 
Recherche naar aanleiding van de ver

raderzaak Brune en Klostermann de ware iden
Utelt van het provocatiepaar Willy Kramer. en 
de z.g. ,.Russische Prinses" Jacoba Maschkow
Menso was komen vast te staan. 
Ten tijde van de Duitse bezetting stond bo
vengenoem:::!e Kramer gesignaleerd in het Sig· 
nalementenblad der IJlegaliteit, no. 3. d.d. 
Augustus 191J4, onder de nummers 51 en 542 
met de navolaende beschrijving: 

51. WILLY KRAMER, geboren te Winschoten 
en wonende te Zeist op een adres aan 
de Berkenlaan. Hij is verloofd met een 
onderwijzeres uit Utrecht. Gebruikt de 
volgende namen: ,,Ir." Kramer; Leo Lens; 
Leo Gerritsen, Joh. Seiko. Op de laatste 
naam heeft hij een P.B., beroep adviseur. 
Werkt laatstelijk als Gestapo-agent in 
Brabant, waar hij veel slachtoffers 
maakte (CS.). 

542. WLADIMIR KRAMER. Sign.: lang, slank 
postuur, grijsgroene ogen, sportief; 
kijkt je niet aan, draagt revolver. Werkt 
samen met zijn vrouw of verloofde, die 
zich Sonja noemt. Heet Jacoba Maschkow
Menso. Haar man, een Oekraïner, is ge
storven. Kramer stelt zijn vrouw voor 
als een Ierse, die bier vertoeven mag, 
en noemt haar Mary O'Connel. Zij is 
"Hoofd" van de Secret Service en hij is 
één van de ,.vijf hoofden", die onder 
haar staan. Draagt vaak een ring, die 
alleen de "vijf hoofden" van de Engelse 
Geheime Dienst dragen. Een gouden ring 
met donkerblauwe steen, waarin een 
kruis met I.N.R.I. er in. Aan de binnen
kant van de ring ziet men een Latijnse 
tekst, die vertaald luidt: De natuur redt 
zichzelf (typisch Duits gezegde). Hij stelt 
zich voor als lid van de Secret Service, 
legt bewijzen over, zegt zelfs de R.A.F.· 
code op. Dringt zich in organisaties en 
speelt dan de leden in handen van de 
Gestapo. Helpt zogenaamd mensen naar 
Engeland. Laal hen eerst / 5000.- beta· 
len en zegt, dat ze met loggers naar 
Engeland gaan. Hij speelt hen, na het 
geld ontvangen te hebben, in handen van 
de Duitsers. Uiterst gevaarlijk persoon. 

Uit het door de Almelose Recherche ingestel
de onderzoek is gebleken, dat Kramer zijn 
loopbaan als provocateur begon in Noord
Brabant omstreeks medio 1941 en zich bedien· 
de van de schuilnaam Johnny Seiko Trisling. 
Enige tijd later werkte hij ook in Twente en 
maakte toen zowel in Brabant als in Twente 
gebruik van de schuilnaam De Groot. Voor 
Twente gebruikte hij daarbij ook nog het 
pseudoniem Verbruggen. In Soest en omge
ving heette hij De Jong. Tevens is bij het on
derzoek komen vpst te staan, dat Kramer ten
gevolge van een schotwond overleden is en 
begraven te IJsselstein. De dood van Kramer 
was geen gevolg van een aanslag door een 
of andere illegale groep. Hij was door de Ne
derlandse Politie gearresteerd voor een poli· 
tionele zaak. Tijdens de overbrenging van 
Kramer naar een Rijkswerkkamp, waartoe hij 
door een Nederlandsen rechter was veroor
deeld, trachtte hij te ontvluchten en werd hij 
door een Nederlands politiebeambte neerge
schoten, tengevolge waarvan hij overleed. 
Jacoba Maschkow-Menso werd echter in Aug. 
1946 ontmaskerd en achterhaald in de Straf
gevangenis te Scheveningen, alwaar zij was 
Ingesloten als zijnde lid van de N.S.B. Na deze 
ontmaskering werd zij overgebracht naar 
Almelo, waar zij werd ondergebracht in het 
Huis van Bewaring. 
Jacoba Sophia Menso werd 11 Juli 1904 te Den 
Haag geboren en wos gehuwd met een Rus, 
genaamd Nicolai Maschkow. Deze is overle
den 23 Febr. 1938. Nadien werd zij agente bij 
de kinderpolitie te Den Haag, totdat zij in 1941 
:Willy Kramer leerde kennen .... 

Tezamen met Willy Kramer begaf zij zich naar 
Noord-Brabant, veelal Tilburg en 's-Hertogen
bosch en wist zich daar op geraffineerde wijze 
in de illegaliteit te dringen. Zij deed zich voor 
als een adellijke dame, die het "Hoofd" was 
van de Secret Service in Nederland en liet zich 
steeds voorstellen als ,,De Russische Prinses" 
en "De Schotse Dame". Na enige tijd met deze 
nietsvermoedende mensen zogenaamd illegaal 
samengewerkt te hebben werd de organisatie 
in die streek van het land opgerold. Tenge
volge van dit vuige verraad, waarop een 
massa-arrestatie volgde (Proces Leene-Van 
den Mortel en Zeestraten) geraakten minstens 
twaalf personen in een concentratiekamp. 
Twee personen hiervan, tw. Brinkman en 
Bruelle, vonden de dood in het concentratie· 
kamp. 
Op dezelfde manier "speelden" zij nadien mee 
met een illegale groep in het Oosten van het 
land (speciaal Hengelo en Almelo). Ook dit 
,,meespelen" had voor de illegaliteit funeste 
gevolgen.... arrestaties op grote schaal. fu
sillering, concentratiekamp en tuchthuis. Vijf 
van Neerlands beste zonen en oudsten uit de 
illegaliteit vielen voor het vuurpeloton. Hun 
namen worden hier met ere genoemd: Ben 
Veenstra (de bekende B. 5) uit Bussum, hulp
prediker Cavaljé uit Nijmegen, architect Wil
mink uit Hengelo, banket-bakker Prinsen uit 
Almelo en Moquette, een officier uit Hengelo. 
Zeven personen, onder wie één vrouw, brach
ten het offer van hun k ;en in een Duits con
centratiekamp, met name Mevrouw Snoeck, 
Meesters, Meertens, Hemmer, Nauta. Herme· 
link en Dr. de Gruyter. 
Zestien personen, t:w. 3 vrouwen en dertien 
mannen, voornamelijk afkomstig en wonende 
te Almelo, Hengelo en Zwolle, gingen "bis 
Kriegsende" naar een Duits concentratiekamp 
of tuchthuis. 
En passant werden door hen gehele transpor
ten, bestaande uit Engelandvaarders en Jo· 
den, in handen van de S.D. gespeeld. Tevoren 
lieten zij zich voor de door hun geboden "il
legale hulp" goed betalen. Dit waren dan de 
zogenaamde transportkosten, die meestal in 
de duizenden liepen. Inmiddels is door de Al· 
meiose Recherche bewezen, dat deze gelden 
1leeds ten eigen bate werden aangewend. 
Onder de transporten Engelandvaarders waren 
ook steeds geallieerde piloten, o.m. een zekere 
Cuy Conran uil Argentinië. Het wordt niet 
uitgesloten geacht, dat verschillende personen, 
bij wie deze Cuy Conran in huis geweest is, 
de dupe geworden zijn van het verraad van 
dit "edele" tweetal. 
Bovenstaande gegevens zijn enkele grepen uit 
de veelbewogen provocatieloopbaan van het 
duo Maschkow-Menso en Kramer. 
Op verzoek van den Commissaris van Politie 
te Almelo plaatsen wij hierbij de foto's van 
Kramer en Maschkow-Menso en doen een 
ernstig en dringend beroep op alle illegale 
werkers, ongeacht de organisatie, waarin zij 
gewerkt hebben, van alles, wat omtrent 
deze twee personen bij hen bekend is, hetzij 
direct of indirect, onverwijld schriftelijk mede
deling te doen aan Commissaris van Politie 
J. Heidema te Almelo. Ditzelfde verzoek- geldt 
ook voor hen, die samenkomsten, vergader!n· 
gen, afspraken of anderszins met de twee hier 
bedoelde personen of één ervan, gehad heb
ben, alsmede voor hen, die indertijd de gege
vens verschaften aan het Contra Signaal en 
het Signalementenblad der Illegaliteit betref
fende Kramer en Maschkow-Menso. 
Laat iedere illegale werker zijn plicht besef
fen. die hij heeft ten opzichte van zijn geval
len kameraden en de families,· die achterge
bleven zijn. De nabestaanden van onze ver
zetsslachtoffers hebben er recht op, te weten 
waardoor hun dierbaren gevallen zijn, doch 
ook, het recht moet zijn loop hebben. , 
Daarom, vrienden uit het verzet, indien gij 
iets weet over dit provoocatiepaar, al is het 
nog zo weinig, deel het mee aan Commissaris 
van Politie J. Heidema te Almelo. 

TW. 

,, Een tJ.ijand o.aeJUl/.lJ.ntten J 

Zoals m één onzer vorige nummers gepu
bliceerd, is enige weken geleden de admi
nistratie van ons weekblad bijna geheel 
door brand verwoest. 
"De Zwèrver" kon echter doordraaien en 
bij alle moeilijkheden en zorgen, die een 
brand met zich brengt, was hiermede ver
reweg het belangrijkste behouden. Onze 
lezerskring ondervond dan ook gelukkig 
geen enkel nadeel. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen, dat de moeilijkheden op ons admi
nistratiebureau ook zo eenvoudig waren 
opgelost. Intern waren de gevolgen van 
ernstiger aard. Wij hebben ons niet uit het 
veld laten slaan. Met enige weken hard 
werken, kan men heel veel herstellen en de 
resultaten zijn dan ook gelukkig niet uit
gebleven. Op ons bureau zijn er reeds vele 
moeilijkheden overwonnen. 
De administratie is echter nog niet zo ver 
hersteld, dat al het werk weer normaal zijn 
gang kan gaan. Met het oog hierop zou
den wij voor het volgende een beroep wil
len doen op de medewerking van onze 
abonné's. 
Het behoorde tot onze gewoonte het abon
nementsgeld per kwartaal te innen. Wij 
willen deze gewoonte graag voortzetten, 
doch voorzien. dat wij met het aanbieder; 
van de kwitantie voor het derde kwartaal 
niet op tijd kunnen zijn. Deze kwitantie 
moet namelijk bij het begin van het derde 
kwartaal ( dit is dus op 1 Juli a.s.) wor
den aangeboden. Om deze werkzaamhe
den te vereenvoudigen, verzoeken wij onze 
abonné's zoveel mogelijk tussen J en 15 
Juni het abonnementsgeld van het derde 
kwartaal per giro, postwissel of anders
zins aan ons te willen overmaken. 
Hieraan zijn ook voor onze abonné's voor
delen verbonden. 
1. de incassokosten van f 0.20 worden 
niet berekend, 

2. men voorkomt het aanbieden van een 
kwitantie aan de deur. 

De voordelen voor onze administratie zijn, 
dat het vele achterstallige werk kan wor
den ingehaald. 
Hen, die tegelijk met déze betaling, het 
abonnementsgeld van het vierde kwartaal 
willen voldoen, wordt verzocht f 3.- over 
te maken en duidelijk te omschrijven, dat 
dit bedrag voor het derde en vierde kwar
taal is bedoeld. 
Mogen wij op Uw medewerking rekenen? 
U helpt ons hiermee één onzer interne 
vijanden - n.l. achterstallige werkzaam
heden - niet alleen te wederstaan, maar 
ook te overwinnen. Wij zullen voor Uw 
hulp heel dankbaar zijn. 

BBRUJK IS EERLIJK. 
De propaganda-aldohng dr.ialt nog studs op voll• 
toeren. t ls jntcrts!'iant om er e.cns een kijkJe te. 
gaan nCll'ltn. Men s:noet .komen op het moment. 
waarop juist een zoveel:tte. honderdtal kan worden 
verwacht. Dan Is de apannlng op de ge:lchttn te 
lezen en bij elk tddoontje boort men de opmer
king: .. Daar Is de geluksvogel". 
Ja. t is mogelijk, dat iemand met lto teldoontJ,e of 
briefkaart :omaar rte.n gulden verdJcnt voor het aan" 
brengen van èf:n abonn~. 
Zelfs :zou he.t ku.nnen voorkomen. - maar dat la 
natuurlijk theorie • dat een propagaodist tien 
prij:en van tien gulden vordiende met ook alech!J 
tien abonnt·s. Als hij maar stteds zo gelukkig Is. 
Juist als honderd.ie blonen te komeo. 
Dat u toch geluk.vogels In het levm zijn. bewijst 
,chte-r wel de med,de.ling, dat de winnaar van het 
,esdt tientje ook h<t eerste tientje reeds 1n de 
wa<ht gesleept bad. 
·, b dit keer wrer de lrcer G. van du Hart, &, 
moreitstraat 29 IJl, Amstuda.m. Wt staan dus .nu 
op de 600. Willm we ons ideaal bttdken, dan mort 
u de laatste weck Intensief wordtn gewerkt. Daar
toe roepen wij aller med,werklng In. Daarvoor 
we.nse:n wij onze propagandJsrtn succesl 
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DECRICIS NADERT 

H et wordt steeds duidelijker, dat er inzake de verhouding Neder• 
land-Indië een crisis voor de deur staat, zoals er in dit verband 
nog geen was . .,Het gordijn voor de laatste acte wordt opge

haald", zou Spengler zeggen, .,de tragedie nadert haar einde." 
Men moet er goed van doordrongen zijn, dat, behoudens de Duitse in
v-ol, onze staat in geen honderd jaar voor een probleem heeft gestaan, 
dat van zo'n draagwijdte is voor beide volken, dat zo diep reikt in het 

• leven der natie, als dit probleem, dat Nederland en Indië nu reeds twee 
jaar als een slepende ziekte verteert. 

Maar wie tussen de regels van de krant door kan lezen, wie in de 
bewegingen der politici weet te combineren en deduceren, zal de na
derende crisis niet ontgaan zijn. 
Wij zijn in een situatie geraakt. waarin beslissingen van wijde strek• 
king genomen zullen moeten worden, beslissingen, die weliswaar door 
staatslieden genomen moeten worden, maar die slechts levensvatbaar
heid zullen hebben, als ons volk er in deelt. 

Het is ons democratisch recht, maar ook onze democratische plicht, 
om ons in dit kritieke stadium op de situatie te bezinnen, om kennis 
te nemen van de verschillende standpunten. om een mening te vormen, 
die ons geestelijk eigendom is en om daarmee doeltreffend en eerlijk 
in het strijdperk van de pubUeke meningsvorming te treden, ten einde 
~ de politieke wil van ons volk op dat punt over te dragen op hen, 
die __ geroepen zijn tot het nemen van beslissingen. 
W11 kunnen op dit beslissende ogenblik van onze geschiedenis in drie 
punten falen. 

Het kan zijn, dat ons volk de kracht en interesse niet weet op te 
wekken voor de meningsvorming in deze gewichtige zaak, dat het Ja
tent en defaitistisch de dingen over zich heen laat gaan. Als het er 
zo voo_r staat, dan is de democratie bij Q_ns in decadentie, dan zal de 
overheid, zonder dat liet haar schuld is, gedwongen zijn autoritair te 
handelen, dan zal zij ook de s'tem van het parlement van minder ge
wicht achten. 

In de tweede plaats kan ons volk berusten in een bewust streven Vdn 
de overheid om de zaken buiten dat volk om te beslissen, om het par
lement als vertegenwoordiging van het volk te blinddoeken en om het 
te ergeren met een politiek van voldongen feiten. Als ons volk daarin 
~erust, dan zal het indirect ook schuldig zijn aan een autoritaire op
OSSlng van het probleem, aan de liquidatie van de volksinvloed in dit 

verband, aan de devaluatie van de democratie. 

In de derde pla~ts kan ons volk en met name in zijn pers en politieke 
vertege~~oordlgmgen falen in de stijl van de politieke wilsvorming. 
Zijn w1j m staat een groot probleem in grote stijl aan te pakken? 

Er is een streven in ons land geweest om de Engelsen in velerlei op-
zicht na te apen. Zo iets mislukt altijd. De ene aap is de andere nu 
eenmaal niet en een vinnig en critisch, principieel volk kan niet leven 
als een flegmatiek en traditioneel aangelegd volk. Maar we kunnen 
wel eens van de Engelsen leren. Wij kunnen van hen leren, hoe een 
volk grote problemen ia grote stijl kan oplossen. 

Er is alle reden om aan te nemen, dat op dit kritieke ogenblik de ver
schillende richtingen in ons volk ervan doordrongen raken, dat voor 
deze crisis slechts een oplossing in nationale stijl past. en dat zulks 
mogelijk is met alle partijen van waarlijk nationale gezindheid. 

De propagandastunt, dat sommige richtingen imperialistische nel• 
gingen hebben en koloniale uitbuiting in Indië nastreven, wordt al• 
thans in verantwoordelijke politieke kringen naar het rijk der fabelen 
verwezen. 

Hoe de oplossing zal moeten zijn, komt hier niet ter sprake. 
Mea moet zich echter bewust worden, dat voor een waarlijk nationale 
opl~ssing het in de eerste plaats niet bezwaarlijk is, maar integendeel 
nochg is, dat men zijn standpunt niet opgeeft, maar veeleer openhartig 
blijft verdedigen. 

In de tweede plaats moet men er zich echter bewust van zijn, dat 
een oplossing, waar ons volk zich achter kan stellen inhoudt, dat men 
het gezamenlijk bereikbare formuleert en dat is altijd iets anders dan 
dat, wat men zelf als de juiste oplossing ziet. Men kan en mag zich 
daari~ echter slechts schikken, als zulks geen verraad aan eigen stand
punt 1.n de hoofdzaken ervan meebrengt. Het komt mij voor, dat een 
situatie, waarin een overeenstemming in dat bereikbare mogelijk is, 
thans min of meer bestaat. 

De basis van de overeenstemming moet ztjn . .dat men ooven a!les stelt 
de ware geestjlijke en materiële belangen van beide volkeren en dat 
daarin preferentie heeft de zwakkere, de jongere, het Indonesische volk: 
in het kort, dat men voorop stelt, de roeping van ons volk t.o.v. de 
Indonesische volkeren. 

En ten slotte is het dringend nodig, dat men over en weer eens be
gint den tegenstander in zijn waarde te laten, dat men verder nalaat 
een caricatuur van andermans standpunt te maken, dat men den ander 
niet steeds weer In bijzaken en persoonlijke dingen probeert zwart te 
maken, maar poogt het debat bij de hoofdzaak te houden. 

Dat vergt met name van de pers een grote zelfbeheersing, maar het 
1s de moeite waard, zich althans voor ditmaal tot de állure van eèn 
grote stijl op te werken. 

H. v. R. 
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Met de ,,Kota Inten" zijn de eerste 
niet-gewonde of zieke oorlogs
vrijwilligers in Nederland terugge
keerd; ongeveer 60 mannen van de 
luchtstrijdkrachten, die in Aug. '45 
uit Holland vertrokken 2ijn. Zestig 
jonge mannen, die destijds vol 
enthousiasme uit Nederland ver
trokken en die nu terugkeren- met 
ruim anderhalf jaar levenserva
ring meer en met minder enthou
siasme ten aanzien van de werk
zaamheden, die zij destijds voor 
ogen hadden. 
En dit is een volkomen logisch ver
schijnsel. Toen deze jonge mannen 
zich meldden, was voor hen de 
alles beheersende achtergrond de 
strijd, die in Indië tegen Japan ge
voerd moest worden. 

Met het plotseling einde van deze 
oorlog was voor velen het doel, 
waarvoor zij spontaan aal! de op
roep van de regering gehoor had
den gegeven, vervallen of althans 
in waarde verminderd Iedere mi
litaire instantie vergist zich nu 
eenmaal, die. meent, dat individu
en met dezelfde verbetenheid, blij
moedigheid en zelfverloochening, 
waarmee zij bereid waren offers 
te brengen, in de directe strijd te
gen den vijand, offers zullen bren
gen in een na-oorlogse periode, 
waarbij tevens niet de volkomen 
zekerheid bestaat, dat met deze 
laatste offers hun persoonlijke, 
maatschappelijke belangen niet in 
het gedrang komen. 

Het waren heus niet in de eerste 
plaats de "zwakke broede~", die 
als eersten van de oorlogsvrijwil
ligers huistoe keerden. 
Onder hen waren er, die jarenlang 
in een illegale organisatie in Ne
derland de strijd tegen Duitsland 
hebben gevoerd; er was een knaap 
onder, die deze strijd met jaren 
concentratiekamp heeft moeten 
bekopen en zich direct nadat hij 
uit gevange!}schap verlost was, in 
Eindhoven als vrijwilliger bij de 
L.S.K. meldde, alvorens zijn weg 
naar huis te vervolgen. En men 
moet het als een uiting van wijs 
beleid van de Mil. Luchtvaart in 
Indië en de L.S.K. zien, dat men ze 
op een gegeven moment, toen 
bleek, dat door onvoorziene om
standigheden deze jonge mannen 
op korte termijn niet die opleiding 
konden krijgen, die men zich voor· 
gesteld had, voor de keus gesteld 
heeft: demobilisatie binnen afzien
bare tijd of het voltooien van een 
opleiding, die iets langer zal du
ren dan oorspronkelijk het plan 
was. Verscheidenen hebben zich 
uitgesproken voor verdere oplei
ding en zij zullen straks de kern 
vormen van de jonge krachten In 
de Indische luchtvaart. 

Het terugkeren van deze eerste 
groep vormt het begin van de ho
penlijk bevredigende oplossing 
van een belangrijk Nederlands pro
bleem: het terugvoeren van de 
tienduizenden jonge mannen, die 
in de loop van dit jaar en hel vol
gend jaar zullen repalriêren, in de 
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DE EERSTE OORLOGSVRIJWIUIGERS 
KEREN TERUG 

* 
burgermaatschappij. En dit pro· 
bleem is niet eenvc:iudig. Deze, 
veelal zeer jonge mensen hebben 
in de afgelopen twee jaren en mis
schien ook in de jaren tijdens de 
oorlog, een ontwikkeling doorge
maakt, die vele ouderen zich mis
schien niet of nauwelijks kunnen 
indenken. De knaap van het platte 
land heeft heel wat meer gezien 
dan de omgeving van zijn dorp, 
de jongen uit de stad heeft ge· 
merkt, dat er nog andere proble
men zijn dan zijn voetbalclub of 
biljartpartijtje. 

Deze jongens denken niet meer in 
afstanden van Franeker tol Leeu
warden, van Haarlem tot Amster
dam of van Venray tot Gennep. 
Deze jongens stapten over tiental
len breedtegraden, vinden twee 
dagen varen of vijl uren vliegen 
een wipje, voelden zich thuis in 
Singapore, in Kuala Lumpur, Ja
va en Sumatra. Zij vinden Austra· • 
liê naast de deur en Nederland een 
land, waar je in vier dagen en als 
het moet in ruim anderhalve dag 
kunt zijn:. En hierin ligt de kern 
van het probleem. Deze kerels heb
ben meer gezien dan Nederland, 
zijn gevoelig voor het royale ge
baar, hetzelfde gebaar, dat zij 
maakten, toen zij zich zonder zich 
om consequenties te bekommeren 
aanmeldden toen Nederland ze no
dig had. Deze kerels beseffen dat 
een bloemetje, gebak en een fan
farecorps niets voorstelt, als daar
achter de holle ruimte van de on· 
verschilligheid schuilt. En zij zijn 
enorm ervaren geworden in het 
onderkennen van holle ruimtes. Zij 
willen daden zien, daden, die mis
schien niet eens in de eerste plaats 
behoeven te bestaan in studiebeur
zen of het verschaffen van betrek
kingen via de overheid. Wat zij in 
:ie eerste plaats nodig hebben is: 
erkenning. Erkenning van het feit, 
dat de jaren, die zij vaak in be
roerde omstandigheden hebben 
doorgebracht, niet onverschillig 
aan Nederland voorbij zijn gegaan. 
Erkenning van het feit, dat de slag
zin. die de NIWIN voor haar uit
zendingen gebruikt: .,Wij leven 
mee met de jongens overzee" geen 
'lolle leuze is. 

En het is aan de Nederlanders in 
Nederland om dit te tonen. Om 
deze kerels een eerlijke kans te 
geven, om lederen oorlogsvrijwil
liger de hand toe te steken en hem 
zeker niet achter te stellen bij die
genen, die hun kansen in de maat
schappij van de laatste jaren heb· 
ben gekregen. 

De eerste oorlogsvrijwilligers zijn 
terug, En Nederland moet het grote 
probleem met ernst en verantwoor
delijkheidszin tegenmoet treden. 
Niet alleen in het belang van de 
oorlogsvrijwilligers, maar ook in 
hel welbegrepln eigenbelang. Want 
deze kerels zijn gegroeid tot een 
stoer en onversaagd soort, waarin 
voor de toekomst grote mogelijk· 
!leden zitten. 



Door de Stichting 1940-1945 is een 
nota aan de Tweede Kamer gericht. 
De inleiding van deze nota is hieronder 
in extenso overgenomen. 

Tijdens de bezetting gingen zij, die door 
doelbewuste deelneming aan het verzet 
genoodzaakt waren zichzelf en hun me
destrijders aan levensgevaar bloot te stel
len, een ,-, ongeschreven ,......, overêen
komst aan, welke tot strekking had de 
overlevenden te belasten met de zorg 
voor hen, die door daad of houding tot 
het binnenlands verzet hebben bijgedra
gen en voor hun nagelaten betrekkingen. 

De Stichting 1940,-1945 heeft de uit
voering van deze taak op zich genomen 
en zich daarbij gelijk reeds uit haar eer
ste jaarverslag moge blijken, niet onbe
tuigd gelaten. 

Van den beginne af heeft zij gestreefd 
naar een redelijk herstel van het levens
peil, waarin de betrokkenen voor de 
ramp hebben geleefd. 

Het stemt tot voldoening, dat blijkens de 
eerste alinea van de Memorie van Toe
lichting, het onderhavige ontwerp van 
wet tot strekking heeft, aan invalide ver
zetsslachtoffers en nagelaten betrekkingen 
.,an deelnemers aan het verzet een wette
lijke waarborg te verschaffen, dat zij 
binnen redelijke grenzen kunnen voortle
ven onder de materiële omstandigheden, 
waarin zij, toen de bezetting een aanvang 
nam, verkeerden. 

Regering en Stichting 1940,-1945 be- • 
ogen ten deze hetzelfde doel. 

Het wil ons echter voorkomen, dat de 
bepalingen van het ontwerp van wet in 
vele gevallen niet voldoende basis ver
schaffen om dit doel te bereiken, en 
voorts in sommige gevallen tot hogere 
uitkeringen leiden dan met het beoogde 
doel strookt. 

Omtrent de algemene beginselen van uit
voering van deze taak bestaan princi
pieel uiteenlopende opvattingen ten aan
zien van de rol, die bij deze uitvoering 
aan overheid en/of particulier initiatief 
wordt toegedacht: 

De mening, dat door samenwerking van 
overheidszorg en particulier rechtvaar
dige sociale verzorging verwezenlijkt kan 
worden. is die van de Stichting 1940,......, 
1945. 

Zij mocht alom in den lande bijval onde:r.l 
vinden, gelijk ook bleek uit een desbe" 
treffende uitspraak van de leidende fi
guren op geestelijk en politiek gebied. 

Het is ook de opvatting, die blijkens 
de l\,femorie van Toelichting aan het on
derhavige ontwerp van wet ten grond
slag ligt. 

Het grootste nuttig effect van het ge~ 
meenschappelijk streven van overheid en 
particulier initiatief verwacht de Stich
ting 1940,..-1945 van een taakverdeling, 
welke aan het particulier ïnitiatief over
laat de correcties toe te passen, die op 
dit terrein een op objectieve maatstaven 
hoe voortreffelijk ook geconstrueerde, al
gemene overheidsmaatregel, in indivi
duële gevallen steeds zal behoeven. 

Daarnevens aèht zij de voorziening in 
passende opvoeding en vakopleiding van 
de jeugd wegens zijn sterk subjectieve 
differentiatie evenzeer geëigend tot ver-

. wezen/ijking door het particulier initiatief. 

In dit opzicht voldoet het onderhavige 
ontwerp van wet niet aan onze verlan
gens. Incidentele correcties, als boven
bedoeld en als het moet op ruime schaal, 
achten wij in het raam van een juiste 
taakverdeling op hun plaats ...- niet juist 

achten wij het, indien het particulier ini
tiatief voor de taak gesteld zou worden, 
ten aanzien van uitgebreide groepen tot 
correctie in de zin van pensioensuppletie 
te moeten overgaan. Dit nu zal, naar on.s 
voorkomt, na ongewijzigde aanneming 
van het ontwerp vàn wet onvermijdelijk 
worden. 

Een af wijkende mening ten aanzien van 
de taken van overheid resp. particulier 
initiatief wordt gahuldigd in sommige 
kringen van het voormalige verzet; die 
voorstanders zijn van een in beginsel vol
ledig onaantastbaar pensioen, waarbij 
geen aftrek van inkomsten uit ander~,_ 
hoofde plaats vindt. 

De Stichting 1940-1945 streeft i11 dit 
opzicht een ander doel na, n.l. redehik 
herstel van de omstandigheden, waarin 
betrokkenen voorheen plachten te leven. 

Wel staat ook zij onaantastbaarheid voor 
in die zin, dat de pensioengrondsl.ïi] niet 
aan wijziging onderhevig zij, gelijlc dft 
ook in het ontwerp van wet is 1e-:rge
legd; voor toekenning van pensioen é1än 
personen, die onafhankelijk daar-v ·1,1 k1.r;

nen voortbestaan op de voet, waarop zij 
voorheen plachten te leven, acht zij geen 
voldoende termen aanwezig . 

Ten aanzien van de bepaling van de 
pensioengrondslag bevat het ontwerp 
van wet echter voor alle verzetsmensen 
een teleurstelling. In dit opzicht immers 
worden de verzetsslachtofters, resp. hun 
nagelaten betrekkingen achtergesteld bij 
militairen ( resp. hun nagelaten betrek.., 
kingen), terwijl wij toch alle redenen 
hadden, eroP. te rekenen, dat de regelin.., 
gen voor beide categorieën op elkaar 
zouden worden afgestemd. 

De berekening van de gronds[f1g voor de 
militairen gaat. blijkens het ontwerp 
,,wijziging en aanvulling van de pensioen
wetten voor de land- en zeemacht enz.", 
uit van inkomsten "uit hoofde van be
roep of bedrijf', welke beperking voor 
verzetsslachtofters niet geldt. In verband 
hiermede vindt bij de betaling van mili
taire pensioenen geen verrekening plaats 
van inkomsten uit kapitaal en soortgelij.., 
keri, bij de verzetsslachtot[ers daarente
gen wel. ' 

Gelet ·enerzijds op de percentages van de 
pensioenen, anderzijds op het percentage, 
dat bij de verrekening van inkomsten uit 
anderen hoofde wordt toegepast, komen
de verzetsslachtoffers vergelijkenderwijs 
in het nadeel. 

Immers: bij de laatste categorie kunnen 
inkomsten anders dan uit beroep of be.., 
drijf de pensioengrondslag verhogen; zij 
kunnen het pensioen doen toenemen met 
maximaal 65% van deze verhoging, doch 
worden bij de verrekening der inkomsten 
uit anderen hoofde voor tenminste 70% 
op het pensioenbedrag in mindering ge-
bracht. · 

Dit bezwaar klemt temeer, omdat de ver
zetsslachtofters ~ voorzover zij geen 
deel hebben uitgemaakt van de B.S. ..
ook het voordeel derven van een moge
lijk hogere pensioenering op voet van een 
militaire rang. · 

* 
Wij stellen ons voor in een volgend num
mer op enkele onderdelen van het ont
werp van wet en de mening van de 
Stichting 1940-1945 daaromtrent nog 
nader in te gaan. 

' 
Een mof duikt in Wittem ) 

Verschrikkelijker dan de dreiging van SS en 
en SD .... 
Zwaarder te bevechten dan de gehate uni
formen .... 
Stiller dan een roofdier voor zijn sprong ..•• 
Gemener dan het zwaarste gif ... . 
En dodelijk, ja vooral dodelijk ... . 

VERRAAD!! 

Hii heeft genoeg van de oorlog, m~er dan ge
noeg en hij laat dat duidelijk blijken, die 
Duitse officier van de Luftwaffe, die in het 
klooster 'van Wittem, waarvan een gedeelte 
als Duits Hilfslazarett is ingericht, wordt ver
pleegd. Spoedig zal hij geheel genezen en 
dan zal ,,das grosze Heer" hem weer met open 
armen ontvangen. De Duitse oorlogsmachine 
moet mannen hebben, meer mannen! - In 
Frankrijk is de invasie- gekomen, de gealli
eerden staan op het continent! Achter de lan
dmgstroepen volgen duizenden, tienduizen
den, honderdduizenden, een onafzienbare 
stroom van de meest moderne wapens met 
zich meevoerend. In het helse concert van 
Normandië klinkt voor de millioenen onder
drukten reeds een zwakke toon, die straks zal 
acnzwellen tot een triomfale bevrijdingsmars. 
Doch Duitsland vecht, wanhopig. Hitler heeft 
niets aan soldaten, die in de stille rust van 
een klooster verdromen; in het nieuwe Euro
pa is er maar één plaats voor 'n man: de Ger
maanse hemel van bloed en staal! 
Maar die Duitse officier in dat klooster van 
Wittem vindt de overgang te groot en koestert 
desertie-plannen. Hij weet, dat er wegen be
staan om deze plannen te verwezenlijken. Hij 
is hier toch in Limburg? Overal zijn partisa
nen, die een deserteur van burgerkleding en 
een schuilplaats kunnen voorzien. Wie helpt 
hem? Is er dan niemand, die een Duits mili
tair wil redden uit de klauwen van het nazi
regime, dat altijd zijn grootste vijand is ge
weest. ... 
Ja, er is iemand, maar van enthousiasme is 
geen . sprake. Per slot van rekening is een 
Duitser nog altijd iets zwaarder dan zo'n ge
wone onderduiker. De moffen weer een man 
te ontfutselen is een aanlokkelijke gedachte, 
maar verraad en provocatie zijn aan de orde 
van de dag. Pater Baars wil eerst weten, wat 
voor vlees hij in de kuip heeft. Inlichtingen 
worden ingewonnen, lange gesprekken worden 
gevoerd, maar de conclusie is, dat een man; 
die zo_ trouw de kerk bezoekt en zoveel bidt, 
geen slecht mens kan zijn! 

Op 17 Juli 1944 wordt het LO-apparaat in wer
king gesteld, dat wil zeggen, Pater Baars be
spreekt het geval met Paul, een van de rayon
leiders uit het district Gulpen. H1j legt hem de 
feiten voor en zij komen overeen, dat Paul 
het geval zal behandelen, na overleg met de 
districtsleiding. Zelf moet Pater Baars deze 
week op Missie, dus heeft hij er geen tijd 
voor. 
De zaak wordt aan de districtsleiding voor
gelegd, maar ook Sjeng Coenen loopt er niet 
warm voor. Weer rijzen dezelfde bezwaren, 
weer is er datzelfde gevoel van onbehagen: 
een mof blijft een mof, nietwaar, en dan zo'n 
wildvreemde! Neen, hij is er tegen, eerlijk ge
zegd, hij is er vierkant tegen! Maar Pat_er 
Baars heeft de zaak nu eenmaal aan 't rollen 
gebracht, dus er zal niets anders opzitten dan 
ermee door te gaan. En daar komt bij, dat je 
nooit de zakelijke zijde geheel uit 't oog moet 
verliezen. De condities, de adspirant-onderdui
ker gesteld, zijn: wapen en uniform voor de 
KP! Dàt geeft de doorslag; wapens zijn er 
nooit genoeg, de winst van een onnozele zes
vijfendertiger betekent, dat er weer een man 
bewapend kan worden. En er is nog een op
lossing. Die mof wil duiken? Goed, hij zàl 

. duiken. 

In de vroege ochtenduren van Vrijdag 21 Juli 
wordt het plan werkelijkheid. Paul loopt met . 
de officier langs een veldweg tussen het ko
ren en vertelt. hem - wat er gaat gebeuren. 
Straks, op een rustige plek, zal de Duitser zich 

NL 
Men leze ook het In 
Baars en Huub Hamers o 
mer. 

m het burgerpak, dat Paul bij zich heeft, ste
ken. Zijn uniform en parabellum gaan over in 
andere handen. Dan zullen zij samen naar de 
weg gaan, waar· een m,ito wacht, die de nieu
we onderduiker naar een adres in Vaals zal 
brengen. 
Doodsimpel geval eigenlijk. Overal in Neder
land sjouwen jongens en meisjes, mannen en 
vrouwen met deserteurs, joden, wapens, bon
kaarten, p.b.'s. Zij allen hebben een doel, 
werken volgens een plan of opdracht. Mis
schien komt soms even de gedachte bij hen 
op, dat er op ditzelfde ogenblik een koerier
ster in Deventer op haar fiets stapt en de eer
ste meters van haar dagelijkse veertig kilo
meters wegtrapt, terwijl ergens in de trein 
naar Rotterdam een KP-er overtuiging in zijn 
stem proJ;>eert te leggen, als hij die recher
cheur van de staatspolitie vertelt, dat zijn p.b. 
niet zo vals is, als het er uit ziet. Maar zulke 
momenten zijn zeldzaam. Altijd is er de span
ning, het ondefiniëerbo:re gevoel, dat je on
middellijk doet reageren op de kleinste ge
beurtenis en dat sterker is, naarmate het werk 
gevaarlijker wordt. 
Hier is echter geen gevaar. Een zomerochtend 
tussen de korenvelden, een stille landweg, 
twee mannen, één in burger, de ander in uni· 
form. De laatste zal aanstonds dat uniform 
verwisselen voor een burgercostuum. Uniform 
en wapen gaan dan in een koffer. Ginds op 
de weg wachten twee jongens met een auto. 
Er is zwaarder werk verricht en onder min
der gunstige omstandigheden. 
Alles verloopt volgens 
plan. Als de beide man-
nen op een stille olek zijn 

,, gekomen, kleedt de offi
cier zich om en wil ver
volgens Paul de werking 
van zijn parabellum de
monstreren. Paul voelt er 
niet veel voor, de jongens 
staan misschien al met de 
wagen te wachten er 
moet geen tijd v~~ren 
gaan. Maar de mof houdt 
aan: Paul zal toch voort
aan met dat ding • moe
ten werken? Dan is het 
ook normaal, als hij zich 
even door een deskundi· 
ge het een en ander laat 
vertellen. Pistolen kunnen 
rare dingen zijn en knap 
gevaarlijk als je er niet 
mee weet om te gaan. 
Op dit ogenblik meent 
Paul iets tussen het ko
ren . te horen. Hij kijkt 
om .... 
Een schot! . 
De bijtende moffenstem:, 
,;Hände hoch; das Spiel 
ist aus!" 
Die vent is gek geworden! 
De mof raast door, klan
ken als: Wehrmacht! Par
teil 
Maar dat kan niet .... 
Dit is.... provocatie! 
Omkopen? 
Lukt niet! 
Dan de apotheose van di't 
stuk .moffenregie: • uit het 
koren stormt SD. en SS. 
Voorop Nitsch en Con
rad. 1). 

Onmiddellijk komen de 
vragen, maar Paul ant
woordt niet en even zo 
vlot de slagen. ,,Breng 
ons naar de jongens, die De bijtende 
daar met de wagen 
wachten." Ze weten dus, 
dat even verderop Huub 
Hamers en Sjeng Bisschof staan. Natuurlijk, de 
verrader heeft juist het hele plan van Paul ge· 
boord. Paul kan weigeren dit spel verder te 
spelen, maar dan is het voor Nitsch een klei
ne moeite om met zijn mannen de jongens te 
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omsingelen en hen toch te arresteren. Er is 
nog een kleine kans: aan hun verlangens vol
doen en rustig met de provocateur naar de 
jongens gaan. Misschien is er nog een gele
genheid om hen te waarschuwen. Ze hebben 
een auto en als ze maar eén kleine voorsprong 
kunnen krijgen .... 
De Duitse horde verdwijnt weer in het koren 
en rent naar de weg om de strategische pun
ten te bezetten. 
Paul zet zijn wandeling met de Dui"tse of
ficier voort. Het is weer net als even geleden, 
maar nu weet hij tussen het koren de wolvE:~· 
Huub en Sjeng wachten bij de wagen; ze ziJn 
juist gearriveerd. De officier wenkt Huub en 
verzoekt hem de wagen te keren en een eind
je de veldweg in te rijden. Dat is wel zo mak
kelijk, dan kan hij er meteen inspringen. Huub 
geeft Sjeng een seintje en deze brengt de auto 
in de gewenste positie .... En wat Paul vrees
de, geschiedt: 
Ten tweede male is daar het spel van de plot
seling uit het koren opduikende SD-ers,_ een 
spel, voortreffelijk geregisseerd door Ni!s~h, 
maar van een dodelijke ernst. Ook de officier 
heeft zijn, oorspronkelijk voor de KP bestemde 
parabellum, getrokken. De eerste __ verhoren 
kun.en beginnen. Het hoge tempo bliJft gehan~: 
haafd. Nitsch weet met wat vo,or mense_n hiJ 
te doen heeft, daarvan getuigt alleen al het 
aantal mannen, waarmee hij is komen opda
gen. 
Huub wordt tegen de grond geslagen en ge
fouilleerd. Een ander. onderzoekt Sjeng en slaat 

moffemfem: ,,Hände hoch, das Spie[ isf aus !" 

zijn bril aan stukken. Weer anderen inspecte
ren de auto. De opbrengst is twee re vol vers .... 
Ondertussen wordt Huub op de g~bruikelijke 
wijze verhoord, maar hij geeft geen antwoord. 
Weer wordt hij op de grond gesmeten en als 

.. 

men ziet, dat hij zijn handen vouwt en God 
bidt om sterkte en volharding, zet een der 
SD-ers hem lachend het machinepistool op de 
borst. Dit is het einde; misschien dat een 
Duitse" maan boven de "Duitse" Rijn hem tot 

i'ranen ontroert; maar een jong mensenleven 
is voor deze SD-er een stuk speelgoed. Met 
een beweging van zijn vinger aan de trekker 
kan hij het laten ophouden_ te bestaan. Hij, 
een van Europa's nieuwe ·heersers, kan dat 
bidden van deze jongen doen verstommen; hij 
en hij alleen is heerser · over dood en leven! 
Maar Conrad heeft andere interessen. Deze 
man is belangrijk, elke vrijheidsstrijder, die 
gevangen wordt, is er -een minder, maar er is 
er · geen, of hij weet iets en dat kan nieuwe 
arrestaties opleveren. Gegevens moet hij heb
ben en hij •verzekert Huub, dat hij alles voor 
hem zal doen als deze maar namen noemt, 
namen van andere leden van de organisatie. 
Huub kent geen leden van een organisatie. 
Of hij Conrad dan het adres, waar de o'fficier 
zou worden ondergebracht hm vertellen. Ook 
dat kan Huub niet en daarom verzint hij het 
verhaal, dat hij om kwart voor negen iemand 
zou treffen voor de kerk in Vaals. Deze man 
zou de officier van hem overnemen. Dat zijn 
de enige gegevens, waarmee hij Conrad van 
dienst kan zijn. 
Het is inmiddels negen uur .... 
Op de weg hebben zich reeds een aantal men
sen _verzameld, die nieuwsgierig alles aanzien. 
Conrad geeft opdracht om zo · snel mogelijk 
naar Vaals te rijden. De grote onbekende, die 
de officier van Huub zou overnemen staat al 
een kwartier voor de kerk te wachten. Sjeng 
en Huub moeten hun eigen wage·n rijden,. ter
wijl de verrader met getrokken pistool ook 
voorin komt zitten. Het is een vrachtwagen 
en achter op de laadbak nemen twee gewa
pende SS-ers plaats. De rest van de moffen, 
die Paul onder hun hoede hebben genomen)
volgen in een bestelwagen. Ontvluchting is 
uitgesloten. 
Om ongeveer half tien komt het transport in 
Vaals aan en Huub wordt gedwongen om met 
de officier,die hij om kwart voor negen aan 
een onbekende persoon voor de kerk zou af
leveren, de Kerkstraat op en neer- te lopen. 
Natuurlijk heeft deze actie geen succes en 
Huub verklaart de sn. dit door te wijzen op 

' het feit, dat de gezochte, die volgens de af
spraak om kwart voor negen de officier in 
ontvangst zou nemen na een half uur wachten 
waarschijnlijk onraad heeft vermoed, de veilige 
weg heeft gekozen en er vandoor is gegaan. 
Na verloop_ van tijd ziet de SD toch in, dat deze 
wandeling weinig nut zal hebben. Wel wordt 
Huub gesignaleerd door kennissen, die onmid
dellijk begrijpen, dat er iets niet in orde is en 
- voorzover zij van SD-zijde ook gevaar heb
ben te duchten - zorgen een beetje uit de 
buurt te blijven. 
Dan gaan de sirenes loeien. Luchtalarm! 
Het zoeken naar de onbekende wordt nu de
finitief gestaakt. Als Huub weer bij de wagens 
komt ziet hij, dat de SD reeds een pater, die 
hij kent, heeft opgepakt, omdat zij hem - vol
komen ten onrechte - voor de bewuste on
bekende aanzien. Huub weet dit misverstand 
op te helderen en de pater wordt weer losge
laten. 
Men vraagt -Huub, wat hij met de officier ge
daan zou hebben als de SD nu eens geen 
spaak in het wiel had gestoken en hij toch 
de onbekende persoon niet voor de Kerk in 
Vaals had aangetroffen, Doelén ze op de ge
vonden revolvers? Hµub blijft hun het ant
woord schuldig. 
Maar dan blijkt, dat Nitsch van plan is nog 
veel harder toe te slaan. De arrestatie van 
Paul, Huub en Sjeng is slechts de inleiding 
van een lange rij. Waar het volgende slacht
offer zich ophoudt, is de SD niet nauwkeurig 
bekend. Wèl, dat hij in een vo:)_omen onwe
téndheid verkeert omtrent het gevaar, dat voor 
hem met de minuut groter wordt. Men ver
moedt, dat hij op dit ogenblik in Kaalheide 
vertoeft, maar zeker is dat niet. 
Op de weg naar Kaalheide wordt een pater 
van Wittem opgepikt en uit zijn informaties 
blijkt, dat niet Kaalheide, maar Haanrade de 
plaats is, waar het drama zal worden voort
gezet. Daar wordt op dit ogenblik retraite 
gegeven door een geestelijke, die niets weet 
van wat er deze morgen is voorgevallen tus
sen de korenvelden bij Wittem. 

De bloedhonden van Rauter zijn op weg 
naar_ Haanrade ! 

De jac;:ht op Pater Baars is begonnen! 

(Wordt vervolgd}. 

KEES. 

,) . De beruchte Limburgse SD-ers. 

STICHTING 1940-'45 
District Noord - Brabant 

H et was . geen slechte ~edachte, 
die in een vergadering van 
de · Eindhovense Afdeling van 

de Stichting 1940'--'45 naar voren 
werd gebracht om uitgangsdagen 
voor de kinderen van de nabestaan
den en de kinderen van de medewer
kers te organiseren. 

- Het doel, dat wij hierbij vóór had
den, was tweeërlei, n.l. én om de 
kinderen een prettige dag te bezor
gen, én om de band tussen nabe
staanden en medewerkers te verste
vigen. 
De werkzaamheden, die aan een en 
ander verbonden waren, werden toe
vertrouwd aan een commissie en al 
heeft het woord commissie een slech
te naam gekregen, door veel praten 
en niets bereiken, deze commissie 
heeft zich hieraan niet bezondigd. 
Na een tweetal vergaderingen was de 
zaak in kannen en kruiken. Dat de 
animo om mee te gaan groot was, 
bleek wel -uit het feit, dat vrijwel alle 
uitnodigingen werden geaccepteerd. 
Alhoewel wij niet anders gewend zij~ 
dan dat het op Hemelvaartsdag altija 
regent, had de commissie het er toch 
op gewaagd, juist die dag te kiezen 
om uit te gaan. En . inderdaad, op He
melvaarts'<iag regende het. maar ge
lukkig niet erg. 
De opkomst van de kinderen had er 
niet onder geleden en toen de Jan 
Plezier onder gejuich weg reed, was 
de stemming er dadelijk al in. Alleen 
het paard van de Jan Plezier had er 
niet veel z.in in om op een vrije dag 
een wagen te moeten · trekken met 
zingende kinderen. Zodoende kon het 
gebeuren, dat het edele dier er tw_ee 
volle uren voor nodig had om de km
deren van Eindhoven naar Waalre te 
vervoeren. Voor de vrol!jke inhoud 
van de wagen was dit echter in het 
geheel geen bezwaar; ze hadden er 
best nog langer over willen doen. 
Toen de plaats van bestemming be
reikt was was 't intussen droog ge
worden. 1~ een wip waren de boter
hammen verorberd, die met limonade 
er bij dubbel lekker smaakten. On
middellijk daarna werden alle moge
lijke spelletjes gedaan zoals: tou~
trekken, eierlopen, voetballen en met 
te vergeten spoorzoeken. Vooral de 
jongens toonden zich hierin ware 
meesters, ze roken als het ware 
,.het wild"; dat altijd werd gevonden, 
al was het ook niet langs het van te 
voren zorgvuldig gelegde spoor.
Jammer genoeg was de tijd van ver
trekken - S uur, veel te spoedig aan
gebroken, doch er moest rekening 
gehO;Jiden worden met _het paa_~d, da~r 
de kinderen anders met op tiJd thuis 
zouden zijn. 
Na enkele malen een volkstelling te 
hebben gehouden, hetgeen niet zo 

' eenvoudig was, bleken allen toe? pre
sent te zijn en kon de terugreis be-· 
ginnen. .. 
Jan, het paard; rook nu de stal en .~iJ 
deed zijn best; we waren nog voor 
de afgesproken tijd met de Jan · Ple
zier op de Broekseweg, waar de vro
lijke kleuters werden afgehaald, na 
een dag eens echt qenoten te hebben. 

Leest onze publicatie "Den 

Vijand Overwonnen" op 

' pagina 2 van dit blad. 

L. J. 
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COLIJN ALS VERZETSMAN 

Op het moment, dat wij dit schrijven, zijn de be
richten doorgekomen, dat het stoffelijk overschot 
van Dr. H. Colijn, die op 18 September 1944 te 
Ilmenau in Duitse gevangenschap overleed, in 
een eenvoudige rouwkamer in de Franse sector 

· van Berlijn staat opgebaard. Dit betekent, dat de 
maandenlang ondernomen pogingen om de stof
felijJ{e resten van den eens gevierden Neder
landsen staatsman eindelijk vrij gegeven zijn 
door de Russen en dat zij nu onder Franse be
scherming staan. Waarschijnlijk zijn ze dan ook, 
op het moment, dat deze regels gelezen worden, 
al wel in het Vaderland aangekomen en maken 
zijn familie en geestverwanten zich op tot een 
eerbare begrafenis. Een ereschuld, die Neder
land verplicht is na te komen aan één van zijn 
grote, verdienstelijke zonen. 

Terwijl deze dingen plaats grijpen, ontspint zich 
weer de discussie rondom Dr. Colijn, omtrent 
zijn houding in de eerste jaren van de oorlog. Er 
bestaat daaromtrent zoveel misverstand, dat het 
ons goeddunkt een poging te ondernemen, het 
juiste licht op zijn persoon en houding te wer
pen. Zoals Colijn in heel zijn leven door veel mis
verstand en onwil heen zijn weg heeft moeten 
vinden, zo zijn ook zijn laatste daden op de 
vaderlandse bodem met misverstand en misschien 
met onwil bejegend. De scherpe artikelen en 
uitlatingen nog tijdens de bezetting en ook na 
die tijd wijzen daarop, al willen we gaarne 
vooraf verklaren, dat Colijn door zijn publicaties 
ten dele zelf de schuld was. Dat neemt niet weg, 
dat wij Colijn zien als één der eerste verzets
mannen in Nederland, wiens initiatief van ge
weldige betekenis voor de verzetskracht van ons 
volk is geweest. 
Wij verklaren dit uitdrukkelijk, ondanks het be- -
wuste artikel in "De Standaard", verschenen, 
na de capitulatie van ons leger, en het uitwijken 
van onze regering naar Engeland. Dit uitwijken 
werd door hem niet minder dan een "laffe 
vlucht" genoemd. Men beoordeelt Colijn echter 
verkeerd als men meent, dat hij van mening zou 
zijn geweest, dat de regering zich zonder meer 
aan den vijand had moeten overgeven en dus 
in baar geheel had moeten capituleren. Degenen, 
die hem in die dagen van nabij hebben ontmoet. 
Wisten wel beter. Juist het defaitisme van De 
Geer, dat ons dezer dagen ten voeten uit is ge
tekend, had zijn ergernis opgeroepen. De Geer 
had niet op zijn post gestaan in de dagen van 
strijd, hij bad zijn heil gezocht in de schuilkel
der. Toen hij dan ook plotseling naar Engeland 
uitweek en vandaar begon te "regeren", toen 
barstte de militair in hart en nieren, Colijn, die 
zelf nimmer op de loop ging, los en het "laffe 
vlucht'' vloeide uit ztjn pen. Colijn zelf had zich 
een totaal andere oplossing gedacht van de in
derdaad netelige positie, waarin de Nederlandse 
regering verkeerde. Hij zou de noodzakelijke ele
menten voor het voortzetten van de oorlog naar 
Engeland hebben overgebracht, doch hij zou zelf, 
indien hij minister-president ware geweest, hier 
gebleven zijn om aan het hoofd van zijn Kabinet 
de belangen van het volk te verdedigen. .,Het 
vacuum", dat nu ontstaan was en dat de Duit
sers met een schijn van recht nu zelf gingen vul
len in de benoeming van den Rijkscommissaris en 
zijn helpers, was Colijn een doorn in het oog. 
Het vloeide volgens hem voort uit het vertrek 
der regering . 
Wij kunnen nu achteraf gemakkelijk zeggen, dat 
dit inzicht onjuist was, omdat de feiten bewezen 
hebben, dat de Duitsers achtergebleven regerin
gen tot marionetten maakten of ze spoedig in 
een concentratiekamp uitschakelden, doch dit 
was in Mei 1940 nog niet te zien en in strijd met 
het L.O.R. De gevechten waren slechts luttele da
gen aan de gang. Bovendien was Colijns uitlating 
gericht tegen het defaitisme De Geer ·en niet te
gen de strijdhouding van Gerbrandy. Hij bad 
daarin gelijk. Colijn was de man van het blijvend 
verzet en niet van de capitulatie. Hij keurde 
zelfs de capitulatie van het leger op 14. Mei, na 
het bombardement op Rotterdam en de bedrel
ging van andere grote steden af. 

In dit licht wordt moeilijker te verwerken het 
schrijven van de brochure: ,.Op de grens van 
twee werelden", in 1940 verschenen, na de Duitse 
overwinning op de geallieerde legers in het Wes
ten. Deze brochure goed te praten- zou onjuist 
zijn. Zij ging uit van de verkeerde premisse, dat 
de partijen fifty-fifty zouden spelen. Dat de 
Duitse kracht militair zo groot was, dat een in-

vasie van Engeland uit onmogelijk moest wor
den geacht. Dat daarom in de toekomst met een 
sterke Duitse invloed op het continent moest 
worden gerekend. Al was deze veronderstelling 
verklaarbaar voor dit bezette land, ze was in 
elk geval niet gebaseerd op het geloof aan de 
overwinning en ze was daarom meer op het com
promis dan op het verzet ingesteld. We zullen wel 
nimmer geheel kunnen verklaren, hoe Colijn tot 
deze veronderstelling is gekomen. Slechts zijn rea
lisme in de toenmalige militaire verhoudingen en 
een onvoldoende inzicht in de geallieerde bewape
ningsmogelijkheden kunnen hiertoe hebben ge
leid. Maar het is onbillijk deze houding als 
"landverraad" te betitelen, zoals helaas al wel 
eens is geschied. Integendeel, de brochure be
doelde in die situatie de zelfstandigheid van ons 
land, onder sou\'ereiniteit van het Huis van 
Oranje, te bepleiten. Men leze dit geschrift goed. 
De Duitsers hebben het uiteindelijk niet voor 
niets verboden. 
De brochure wilde ons dit zeggen: In de totaal 
gewijzigde verhoudingen in Europa, zal Neder
land zijn plaats moeten vinden. Die plaats zal 
moeten zijn zo mogelijk vrij en zelfstandig en 
onder leiding der Oranjes. 
Wat dunkt u, heeft de verzetsbeweging in het 
begin iets anders geWild ? Later, toen we de 
dingen totaal anders zagen, erkende niemand 
"de gewijzigde verhoudingen" meer en koos ze 
het alternatief: liever ondergaan. De verzetsbe
weging heeft haar groei gekend, dat vergeten 
we wel eens al te gemakkelijk. 
Het wil ons voorkomen, dat de feiten, die gevolgd 
zijn, bovenstaande omschrijving wettigen. Toen 
de overkoepeling van de politieke partijen, de 
eerste en echte Nederlandse Unie, niet tot stand 
kon komen met de doelstelling: .,in vrijheid en 
onafhankelijkheid, in trouw aan het Huis van 
Oranje", behoorde Colijn tot degenen, die weiger
den er verder aan mee te werken. Men vindt 
hem dan ook onder de tegenstanders van de 
z.g. Nederlandse Unie, die toen onder leiding van 
het driemanschap Linthorst-Homan-v. Entho
ven-De Quay ontstond. 
Maar dan begint eigenlijk Colijns verzetsactivi-
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gtaan 
Langs de wegen gaan de mensen 
uit de grote steden. Wrakke liet• 
sen. Opgelapte banden, geen bcm· 
den. Vrouwen, meisjes, grijsaards 
- moe, hongerig, verkleumd. Een 
pond brood •oor zeven dagen en 
de aardappelbon weer· een week 

verlengd. 

ADRIAAN VAN BOVEN. 

Elke Nederlander moet dit boek ge,: 
lezen hebben! 

teit pas. De officiële weg wordt hem afgesne
den. De grote, mede do01· hem georganiseerde, 
meetings overal in het land, waar hij de eerste 
,spreker was en die door tienduizenden werden 
bezocht, worden spoedig door de Duitsers ver
boden. In "De Standaard" prot~steert hij open 
en rond tegen een leugenachtige voorstelling van 
den bezetter t.a.v. de gevoerde neutraliteitspoli
tiek in Nederland. Zijn blad wordt voor 8 we
ken verboden. (Vergissen wij ons niet, dan was 
dit het eerste verbod, dat een toen nog verschij· 
nende krant trof). Hij gaat zijn partij organise
ren. Eerst trekt hij zelf van stad tot stad om 
met de mensen te spreken. Als dat moeilijk meer 
gaat wordt zijn woning een adviesbureau in het 
groot. Spoedig organiseert hij zijn "twaalf apos
telen", die hij als een semi-partijleiding het land 
inzendt om "zijn boodschap" te brengen. In die 
boodschap geeft hij geen onzeker geluid. Het 
gaat nu niet meer om het beoordelen van de 
militaire positie, doch om de beoordeling van het 
Nationaal-Socialisme, dat de grondslagen van 
Nederlands vrijheid dodelijk bedreigt. Zijn bood
schap predikt verzet tot het uiterste en nimmer 
de weg tot de capitulatie. Hij voelt, dat dit niet 
lang duren kan en hij geeft zijn "apostelen" de 
opdracht door te werken als hij wordt gegrepen. 
Zo zijn Colijns laatste daden in het vaderland: 
het leggen van de geestelijke basis voor het ver
zet. 
Men moge een tegenstelling zien in deze hourling 
en die tijdens het schrijven van zijn brochure, wij 
zien hier veeleer een ontwikkeling, een ontWik
keling, die haar bekroning vindt in zijn ari-esta
tie op 29 Juni 1941. Een arrestatie, die nooit meer 
is opgeheven, totdat God hem bevrijdde en hem 
op 18 September 1944 tot hoger beerli;jkheid 
verhief. Toen stierf de verzetsman Colijn. 

Coliju als ven.etsrnan. 

Zeggen we niet teveel als we het zo stellen? 
Wij menen met grote overtuiging van niet. 
Dan moeten we een ogenblik letten op de ont
wikkeling van de door zijn initiatief opgezette 
verzetsactie. 
Binnen het kader van zijn later breder uitge
groeide "twaalf apostelen"-activiteit, is een die
pe 'en consequente door hem aangegeven ver
zetshouding gepredikt. Duizenden bij duizenden 
vergaderingen werden belegd, heel de oorlog 
door. Er werd geen onzeker geluid vernomen. 
De meest consequente daden werden voorbereid. 
De mensen werden rijp gemaakt, het oorlogvoe
ren werd hen geleerd. De geestelijke basis werd 
gelegd en daarop groeide de verzetshouding voor 
een belangrijk deel van het volk, zo sterk, dat de 
gehele Nederlandse verzetsbeweging er de be
vruchtende invloed van heeft ondergaan. De LO
LKP zijn zonder deze invloed niet denkbaar en 
het is, naar onze mening, niet mogelijk de voor
geschiedenis van de grootste, Nederlandse ver
zetsorganisaties te besch1;jven zondl!r daarin 
de naam Colijn te betrekken. Ditzelfde kan wor
den gezegd van "Trouw", schrik niet, zelfs van 
.,Vrij Nederland" en het Prot. Chr. Schoolverzet. 
In allerlei andere organisaties vinden we straks 
vele van Col.ijns geestverwanten vooraan. Zo 
werkte zijn invloed na. 
Wie Colijn ziet als een defaitist, doet hem on
recht. 
Hij staat in onze rijen als verzetsman. Wij moe
ten hem zien, ~oals "Trouw" hem, illegaal nog, 
in Nov. 1944 beschreef: 
"Een man en daarom moedig. Niet alleen de 
eresabel van 1900 en de militaire Willemsorde 
Se klasse 1903 bewijzen het, maar ook de Mei
dagen van 1940, die Colijn niet in een schuilkel
der, maar in de vuurlinie bij de in de buurt van 
zijn woning strijdende soldaten doorbracht. Vijf
tig jaar jonger, bij was de eerste KP-leider van 
Nederland geweest.'' _ 
Wie Colijn aldus ziet doet hem recht. Nederland 
zal zijn plicht en dankbaarheid verstaan, als het 
hem .zo dezer dagen op de gang naar ztjn laatste 
rustplaats volgt. 

E. VAN RULLER. 

Wilt U ons een genoegen doen? 

Stort dan vóór 15 Juni a.s. het 

'¾bonnementsgeld ad f 1.50 voor 

het derde kwartaal op onze airo-

rekening 109588. 
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IN MEMORIAM 

• 

Pater Bernard Baars C.s.s.R. (Jacques) 
Klooster te Wittem (L.). 

Geboren 20 Oct. 1913. Overl. 27 April 1945 in Bergen Belsen. 

H ij was pas vijl jaar Priester, en toch droeg dat priesterleven 
al een heel eigen stempel van onbaatzuchtige, daadvaardige 
naastenliefde. AJs priester had bij gelegenheid genoeg om te 

helpen. In s-Hertogenbosch, Amsterdam en Wittem, waar hij in 
die vijf jaren vertoefde, kwamen velen vooral tot hem met hun moei
lijkheden, hun nood, hun ontbering. Zijn goed en edelmoedig hart 
kon niet weigeren, en zijn vindingrijke handigheid verschafte hem 
alles om te kunnen helpen. Vanzelfsprekei;id kwam zo iemand, die 
altijd klaar stond, in het illegale werk, Het is niet te noemen, wat 
hij daarvoor heeft gezwoegd en gewerkt, van 's morgens vroeg tot 
·s avonds laat. Niet louter uit bedrijvigheid, maar zeker ook uit op
rechte edelmoedigheid om te helpen. waar anderen in nood ver
keerden. 
Een laaghartige provocateur misbruikte de spontane hulpvaardig
heid van Pater Baars en zo viel hij 21 Juli 1944 in handen van de 
Gestapo. Hij werd gearresteerd in Haanrade, toen hij er kinder
retraite gaf. 
,,Jetzt ist dein Spie) ausgespielt", riep de verrader. 
Maar dat was niet waar. Het leven van Pater Baars zou zi<;b in 
dezelfde lijn blijven afspelen, met even grote edelmoedighe.id en 
zelf vergetende hulpvaardigheid. 
Met nog anderen van de verzetsbeweging in Zuid-Limburg werd 
hij vastgezet in Maastricht. 
Tien dagen later, 1 Augustus, gingen ze op transport naar Vught. 
Daar kwamen zij in de gevangenis-afdeling, in de z.g. bunker. 
Maar hier in de ontbering en ellende, bleef Pater Baars vol moed 
en energie. Waarom ook niet? Priesterhanden zijn altijd gevuld met 
gaven, en voor hem was het een vreugde, die uit te kunnen delen. 
"Ik ben heel gelukkig en goed gehumeurd", zo schreef hij, .,en 
vooral ben ik blij, dat ik mijn priestertaak vruchtbaarder dan mis
schien ooit heb kunnen voortzetten." 
ffiJ preekte er zeffs voor zijn groep een tridium ter ere van O.L. 
Vrouw! 
De Geafüeerden kwamen echter al dichterbij. Het hele kamp werd 
ontruimd en 6 September vertrok een hele trein met gevangenen naar 
Duitsland. Een vreselijke tocht, in beesten- en goederenwagens. Na 
twee dagen kwamen ze in Oraniënburg-Sachsenhausen. Pater 
Baars werd ondergebracht in de barakken van de vroegere 
Heinkelfabrieken. Hier was hij als priester echt op zijn plaats! 
Zielenood, verdriet, ellende, droefheid en lichamelijk leed waren 
hier te lenigen. Hij voelde zich rijk en gelukkig hier te mogen wer
ken. Dat Gods Voorzienigheid hem zo'n mooie gelegenheid schonk 
om alles voor allen te worden. dat was zijn geluk in zijn ongeluk. 
Hij organiseerde de geestelijke verzor.ging van het kamp, vond ge
legenheid om biecht te horen, maakte bekeringen en kreeg een be
kende naam in het concentratiekamp. Hij droog door in de zieken
afdeling en wist nog middelen te vinden om voedselpakketten door 
te sturen. De dokter, die dat alles als mede-gevangene heeft mee
gemaakt en uitvoerig heeft meegedeeld besluit zijn verslag: .,Hij 
heeft enorm veel goed gedaan: bij kwam overal, sjouwde alles af, 
zat overal achter: bij was de grote stuwkracht van alles." Welk een 
mooie getuigenis. 
4 Februari 1945. De Russen naderden. Toen moesten ze naar Ber
gen-Belsen, waarover publicaties zijn verschenen, met foto's, die 
een ontstellend en aangrijpend beeld gaven van de ellende, die 
daar werd geleden. 
Pater Baars was er Qiet lang, of ook hij werd besmet 01et typhus, · 
die er was uitgebroken. Zijn jong en veerkrachtig gestel kwam de 
crisis echter te boven. maar hij bleef zwak. 
Tenslotte kwam dan toch het uur van bevrijding, 15 April. Voor 
Pater Baars betekende dat echter niet: rust. Er was werk in over
vloed, Er lagen duizenden zieken en stervenden. Hij bezocht ze zo
veel hij kon, bracht hun wat hij bad: alles, wat hij met liefde en toe
wijding had verzameld. Hij schonk zelfs het laatste sprankeltje van 
kracht en leven, dat in hem was. Tenslotte waren zijn krachten uit
gepu( Hij werd ziek en kreeg een ernstige bloeding. Zijn levenstaak 
was ge~indigd: Weldoende was hij rondgegaan. 
22 Apnl mocht hij de verkwikking en troost ondervinden, die de 
H:. Kerk . gereed houdt voor haar kinderen, die sterven gaan. 
H1J ontving het H. Oliesel uit de handen van kanunnik Valerian 
Adamski. Hij stierf 27 April nog geen 32 jaar oud. 
Pater Baars werd waarschijnlijk begraven als een der naamlozen en 
onbekenden in een massagraf nabij het concentratiekamp. 
Voor ons echter is zijn naam onvergetelijk en in hoge ere, en wij 
gedenken hem met bijzondere toegenegenheid ln ons gebed. Wij 
bidden voor hem en voor de velen, die zoals hij, het hoogste offer 
gaven: 

Heer, geef hun zielen de eeuwige rust, 
en het eeuwige licht verlich'te hen. 
Dat zij rusten in vrede. ED. BANEKE, C.ss.R. 

Hubert Josef Dyonisius Hamers 
(Huub) 

Sachsenhausen. Geb. 16 April 1921. Over
leden 29 December 1944 in Sachsenhausen. 

H uub, die student aan de Technische Ho
geschool te Delft was, trad begin 1944 
toe tot de gelederen van de LO en KP. 

Door provocatie en verraad van een duits 
officier, die verpleegd werd in het klooster van 
Wittem en die voorgaf te willen onderduiken, 
viel hij op 21 Juli in handen van de SD. Na 
een emotievolle dag bij zijn arrestatie maakte 
hij reeds direct kennis met de wijze waarop een 
SD' er zijn gevangenen behandelt, terwijl hij 
later trachtte één van zijn medestrijders voor 
een arrestatie te behoeden - werd hij overge~ 
bracht naar het gebouw van de SD te Maas
tricht. Hij werd verhoord door Nitscb en Con. 
rad, die hem beschuldigden van het verzorgen 
van onderduikers, het opvangen van telefoon
gesprekken en het deelnemen aan sabotage en 
overvallen te Heerlen, Mechelen en Valken
burg. Hij ontkende alles. 
Daarna werd hij gebracht naar Jiet Huis van 
Bewaring in Maastricht. Enkele dagen later 
volgde opnieuw een verhoor na afloop waar
van hij samen met Jan van Houtem uit Wijlre 
in een cel werd geplaatst, zulks in tegenstelling 
met zijn eenzame opsluiting daarvoor. Uit een 
van de brieven, die hij uit de gevangenis aan 
zijn ouders schreef, blijkt dat de behandeling 
vrij goed was. 
BlJ zijn laatste verhoor was hij nog in de ge
legenheid te biechten, daar toen juist Pastoor 
van Asselt werd binnen gebracht. Bij hem 
heeft hij, zoals hij zelf schrijft, alles met zijn 
vroeger leven in orde gebracht. 
Via Vught werd hij naar Sachsenhausen ge
transporteerd, waar hij op 29 December 1944 
tea gevolge van de doorgestane ontberingen en 
ellende overleed. 
Ook Huub beeft tijdens zijn gevdngenschap 
geleefd in de kracht van een geestelijke vrijheid, 
die door geen cel of boeien gekluisterd kan 
worden. Uit zijn brief spreekt een innerlijke 
overtuiging, aan ruimte noch tijd gebonden, een 
wapenrusting tegen alle dreiging van gevan
genschap, marteling en dood. 
"Intussen kunnen wij niets anders doen dan 
vertrouwen op God en de H. Maagd. Op de 
H. Maagd heb ik mijn volste vertroU\ven en zij 
:z:al ons helpen. Doch, hoe het ook zij, wat 0.L. 
Heer mij ook oplegt. ik zal het. dragen. Ik heb 
gewerkt voor mijn overtuiging, ik heb gestre
den voor de goede zaak. Ik wil ook lijden voor 
wat mij dierbaar is, ja zelfs sterven als God 
het mij vraagt. Ik weet, dat ik goed gedaau 
heb en ik ben blij, dat ook ik mijn helpende 
hand heb mogen aaóbieden bij de opbouw van 
de nieuwe maatschappij. Ik hoop, dat ik eens 
het resultaat van onze werken mag zien, doch 
laten wij er ons bij neerleggen, als O.L. Heer 
anders zou beschikken, Zijn wil geschiede op 
aarde zoals in de Hemel. Wij bidden het da
gelijks. laten het geen loze woorden voor ons 
zijn. Brengen "wij het óok in toepassing als 
Q.L. Heer het van ons vraagt." 
Hij eindigt zijn brief met de woorden: Houd 
moed. Leve Nederland. 
Ontelbaar zijn de voorbeelden van gevangenen, 
die in hun eigen ellende nog van hun ongebro
ken geestkracht en moed blijk geven door hun 
opwekkende woorden aan de familieleden en 
vrienden in de vrijheid. Dit stadium van hun 
strijd gaf hun gelegenheid om zich diep bewust 
te worden van de motieven en deze bewust
wording werd een grote geestelijke rijkdom. 
Mogen wij in deze wereldjacht een enkel mo
ment de rust vinden om ons te bezinnen op 
ons denken en handelen. 

KEES. 

Wilhelm Ludovicos Döff 

Wilhelm Ludovicus Döll, geboren te 
Leiden, op 9 Maart 1910 uit ka
tholieke ouders. Na het doorlopen 

van de lagere school wcl'd hij aangeno
men op een bankinstelling. Wegens slap
te in het bankbedrijf werd bij op 11 
April 1939 tijdelijk tewerkgesteld op de 
secretarie der gemeente Lisse, afd. be
volking. Deze werkzaamheden werden 
door hem zo nauwkeurig verricht, dat 
na herhaalde verlenging van zijn tewerk
stelling op 1 Augustus 1941 een vaste 
aanstelling tot Hoo(dklerk ter gemeente
secretarie volgde. Steeds bleef hij met 
de bevolkingsboekhouding en de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden belast. 
Zo nauwgezet en netjes verrichtte hlj 
zijn arbeid, dat de bevolkingsboekhou
ding der gemeente Lisse zonder overdrij
ving een model-boekhouding was. 
Toen het in 19'12 noodzakelijk werd ge
acht, dat de secretarie van Lisse in de 
bestrijding van de door de Duitse bezet
ting tegen de Joden genomen maatregel 
werd ingeschakeld. werd vertrouwelijk 
een beroep op Döll gedaan. Overreding 
was daartoe niet nodig; hij had daarop 
gewacht. Van het één kwam het ander. 
Geen aanvrager of aanvraagster, die in 
moeilijkheden verkeerde of deze vrees
de, ging zonder hulp heen. Zoveel moge. 
lijk werd steeds een onderzoek naar de 
antecedenten ingesteld. Ettelijke per
soonsbewijzen werden vervalst, en velen 
werden clandestien in de bevolkingsre
gisters ingeschreven. 
Ook Delftse studenten kunnen daarvan 
getuigen. Even nauwkeurig als Döll 
werkte, .knoeide" bij om Duitse maatre
gelen te saboteren en te verijdelen.Toen 
in 19'13 nieuwe distributie-stamkaarten 
zouden worden uitgereikt, zag Döll 1,1jn 
groce kans. Hoevelen zouden aan fi.•· i
butiestamkaarten kunnen \\'Orden gehol
pen als het bevolkingsregister verdween. 
Na rijp beraad werd hiertoe besloten, met 
het gevolg, dat op 15 Februari 194-f een 
overval op het Gemeentehuis plaats bad 
en de bevolkingsregisters werden ver
nietigd. Het was wederom Döll. die de 
overvallers het gemeentehuis binnen
loodste. Wegens afgifte van een vals 
persoonsbewijs werd hij op 21 Ft?bruari 
194'1 door de SD gearresteerd eÎJ ever• 
gebracht naar Scheveningen. In Mei '44 
ging hij van Scheveningen naar Vught 
en op 5 September 1944 van Vught naar 
Oraniënburg. 
Tengevolge van uitputting overleed hij 
31 Maart 1945 in het concentratiekamp 
Rathenow. 
Groot was het karakter van Döll in aJ 
zijn eenvoud. Als ambtenaar was hij een 
goed collega, als gevangene was hij een 
uitstekend kameraad. 
Moedig was hij onder alle omstilndighe
den. Het lot van zijn vrouw en kinderen 
baarde hem echter zorg. Zelfs Jo het con
centratiekamp maakte hij reeds plannen, 
om zijn bevolkingsadminiStratie opnieuw 
maar dan nog mooier en vollediger, op te 
bouwen. 
Het heeft niet zo mogen zijn. Als slacht
offer van de Duitse terreur is deze held 
gevallen. Hij stierf de hongerdood. na 
honderden door zijn arbeid aan levens
middelen te hebben geholpen. 
HIJ verstond de goddelijke roeping ten 
opzichte van zijn medemensen. 
In vertrouwen op O.L. Heer gaf hij :z:ijn 
leven voor ziin naaste. 



• 
GENERAAL KRULS UIT INDrE TERUG. 
ln de caotlnu, die de generaal bezocht, trof hij nergens 
Nedcclandst couranten, hoogstens enkele drie maanden oude 
e:remplacen. Er zullen meer nieuwe couranten motten komen. 

(,.Trouw"). 
Waarsnn eigenlijk? Moet een krant , beslist nieuw zijn 
om te kunnen waarderen? Het is veel interessanter 
na drie maanden nog eens te genieten van het nieuws. 
De oude krant om ons kuchje is veel geestiger dan 
die van vandaag. 

/ . 
TB OUD. 
Voor bet tribunaal ,e Leiden b .. !t terecht gestaan de 81, 
Jarige Jbr. dr. S. G. S. Sandber9 te Voorschottn. die gedu
rende de bu.ettingsfaren aJv,,cur van Musst:rt is geweest 
Inzake Zuid-AFrikaanse eangelcgenbcdcn, Als ::oda.nig was ,·er.
dachre tevens leider geweest va.n het Z. F. Afrikaanse Pront. 
Het vonnis luidde ontzt.ttlog uit de btidr kiesrechten en 
vcrbeurd\.crklaring van meubilair til Duitn cffcctt.n. Het tri
bunaal zag. in vuband met de J,oge tcchijd van verdachte. 
.r van lntt.rnering. t 

(A. N. P.) 
Een treffend bewijs voor de stelling, dat Mussert nog 
te jong was toen hij zich als leider van het Neder
landse volk opwierp. AL<i hij tot z'n 81ste gewacht 
had, was het hem zeker beter bekomen. 

• 
BUNKER WAS THEE.KISTJE. 
Ook op het Malieveld In Oen Haag hebben de moffen bun• 
ltt.rs lattn bouwen. Thans worden de bunkers opgeruimd... De 
butiker aan het Malieveld h te.n geduchte knaap. waarin veel 
btton was verwtr!<.t. OiJS be~loot l'!len er enkele explosieven in 
aan te bre.ngen. Maar toen mt.n dt. lading tot ontsteking 
bracht vloog de bunk« met een geweldige klap uit ell<aar. De 
bunkubouwers hadden dutijds gesaboteerd en geen hethte 
v·uting. maar ten soort thtekistJe gebouwd. dat er weJ ge_ 
ducht uttzag. maar geen weystand kon hitden. 

(Dagbladbericht) . 
Èindel!jk een bewijs voor de omvangrijke sabotage, 
welke door de bunkerbouwers destijds verricht werd. 
We zijn erg benieuwd te vernemen, hoeveel van de 
gebouwde bunkers "theekistjes" zullen blijken te zijn. 
Dan kunnen de bunkerbouwers tenminste gerehabili
teerd worden. 

Men verzoekt ons het volgende op te nemen: 

"DE VONK", Noordwijkerhout 
Young Christians' Holiday Centre and Summerschool. 

Wij leven in een wereld, waar het nu eenmaal niet zo 
rustig toegaat. Wanneer we ons even verdiepen in de 
tegenwoordige stand van zaken, ontkomen we niet 
aan een zeker gevoel van angst om hetgeen wij niet 
stuiten kunnen. 
Grote machten beroeren de orde, en ook ons leven. 
Normen worden waardeloos verklaard, wanneer blijkt, 
dat men met andere middelen meer kan bereiken. 
De vraag, wat mogelijk is en hoe ver men kan gaan, 
beheerst dit leven. 
En hoe staan wij, die ons Christenen durven noemen, 
hier tegenover? 
Is het nog mogelljk, in deze wereld Christen te zijn? 
Heeft het Christendom niet afgedaan, is nog plaats 
hiervoor bij de geweldige vlucht van menselijke 
prestaties? 
Wij in Nederland zitten niet alleen met deze vragen; 
overal waar een Christen zich bezint op de waarde van 
zijn geloof. wordt met deze problemen gevochten. 
Daarom werden voor de komende zomer twee kampen 
georganiseerd, van 12-19 en van 19-26 Juli, die 
elk plaats bieden voor pl.m. 25 Engelsen en pl.m. 25 
Nederlanders, tu$Sen 18 en 30 jaar. van verschillende 
kerkgenootschappen en maatschappelijke kringen. o.w. 
naar we hopen, ook verscheidene oud-illegale werkers. 
Samen zullen wij als Christenen, die Jezus Christus als 
Heer en Zaligmaker belijden, bespreken: de waarde van 
.. Het Geloof in een revolutionaire eeuw", 
Dit onderwerp, waarover in 't geheel vier verschillende 
referaten gehouden zullen worden, zal het hoofdthema 

• vormen van de beide kampen. Sprekers zullen zijn: 
Mr. C. A. van Peursen, Scheveningen; 
Rev. A. R. Laing, F. Ph. S .. London; 
Mr. H. C. Wytzes, Amsterdam. 
Ook zal er iedere dag een Bijbelbespreking zijn, te 
leiden door den Kamp-Chaplain en verder naast de 
inspanning ook een grote mate van ontspanning, zodat 
we echt vacantie hebben. 
De uitwisseling van gedachten met jonge Christenen 
van een ander volk zal voor de gezamenlijke discus
sies en ons persoonlijk geloof van grote waarde blijken 
te zijn. 
De kosten voor één week zullen pl.m. f 28.- bedra
gen, terwijl de deelnemers zelf hun uitstapjes betalen. 
Opgaven, waarbij f 2.50 inleggeld, kunnen vóór 15 
Juni gezonden worden aan M. H. Bonda, Leidsche
straatweg 9, Oegstgeest. 

Wl-1-w 
INUCETINGEN VERSCHAFFEN? .. ,,,, 

829 Izaäk Roos, geb. te Am-
sterdam, 2 December• 1902. 
beroep: transportarbeider en 
van Joodse bloede, wonen
de te Amsterdam-Oost, 
Swammerdamstr. 67 I. Ge
huwd met J. van Hoften. 
Hij is op 31 Juli 1943 in 
zijn woning gearr. en over
gebracht naar de Amstel
veenseweg. Vandaar is hij 

gegaan naar de Euterpe
straat, daarna naar Vught 
en tenslotte naar het kamp 
Auschwitz (Old.). Dit was 
op 16 Nov. 1943. Nadien nooit meer iets van 
hem gehoorcl. Volgens inl. van de Joodse Raad 
moet hij in Auschwitz in de mijnen gewerkt heb
ben. 

830 Klaas 9i}zen, geb. 28 Aug. 1909, beroep: gla
zenwasser, gewoond hebbende: Foeke Simons
straat 32 III, Amsterdam. Gearr. begin 1944 sa
men met zijn vrouw, wegens het verbergen van 
een Joods meisje. Via Euterpestraat, Amstel
veenseweg, Amsterdam. naar Vught. Vandaar 
omstreeks Dolle Dinsdag met transport gevan
genen naar Duitsland, Laatst gezien in zieken-

barak in kamp Sachsenhausen, lijdende aan dys
senterie, omstreeks Februari 1945. Nadien nooit 
meer iets vernomen. 

......... een KP-er een bekeuring kreeg, omdat het 
achterlicht van zijn autö niet brandde; 

. ........ bij deze KP-er, als beroep op het persoons• 
bewijs vermeld stond: Hoofd Afwikkelingsbureau 
LKP; 
......... de politie-ambtenaar blijkba'ar nooit van KP 
had gehoord en in plaats hiervan KPM noteerde; 

. . . . . . . . . de bedoelde KP-er enige tijd later van een 
ambtenaar van de Griffie een beleefd verzoek om een 
onderhoud ontving; 

. . .. . . . . . deze ambtenaar gedurende dit onderhoud, zijn 
diensten kwam aanbieden voor de Koninklijke Pak
ketvaart Maatschappij? 

• 
......... Bob KP deze week bijna een aanrijding ver-
oorzaakte met een motorrijder ........ . 

......... de motorrijder deswege de politie waarschuwde: 

......... Bob zich tegenover de politie legitimeerde met 
zijn KP-legitimatie; 

......... de motorrijder vroeg onder welke schuilnaam 
Bob in de KP had gewerkt; 

......... Bob, op zijn antwoord te horen kreeg: .. Bent 
U Bob van de stoeltjes"? ........ . 
......... Hiermee de "ministerraad" van Frits de 2;wer
ver werd bedoeld? 

• 
..... , . . . een 82-jarige moeder van één onzer KP-ers, in 
één week tijds .,Den Vijand wederstaan" 2 maal door
gelezen heeft? 

• 

ADVERTENTIES 
FAMILIE-ADVERTENTIES 

(prijs f 0.10 p. m.m.) 

Ondertrouwd: 
A. OSINGA 

en 
S. DIJKSTRA. 

Huwelijksvoltrekking D.V. 5 Juni a.s. ten Gemeente
huize te Koudum, 's middags 2 uur. Huwelijksbeves
tiging in de Geref. Kerk te Koudum door den Wel
eerw. Heer Ds. A. J. v. Dijk te Koudum te 2.30 uur. 

.Receptie o_p de trouwdag van 4-6 uur in het Lokaal 
a. d. Singel. 
Koudum, Mei '47. 

De Heer en Mevrouw G. J. NUMAN-ROELFSE-
MA geven met grote dankbaarheid en blijdschap ken
nis van de voorspoedige geboorte van hun zoon 

GIJSBERT JAN. 

Putten 21 Mei 1947. 
Harderwijkerstraat 83. 

Tot onze grote blijdschap schonk God ons een wel~ 
geschapen Zoontje en Broertje. 

Wij noemen hem 
TJERK. 

A. VEENSTRA (Tjerk) 
A. VEENSTRA.-DOUWSTRA. 

Drachten, 21 Mei 1947. 
Oudeweg 87. 
Tijd.: Prot. Ziekenhuis, Drachten. 

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

Gevraagd in N.H.-Tehuis voor tijdelijk of vast een 
verpleegster of een flinke verpleeghulp. 

Br. aan Zr. G. Oldenburger, Kerkewijk H, Veenen
daal. 

Wij vragen met spoed een goed ingevoerde Adver
tentie Acquisiteur. Soli. onder Nr. 253, bureau v. d. 
Zwerver. 

Gevr. in een kl. gezin (2 kinderen) van ex-off. Stoot
troepen te Den Haag, flinke hulp v. d. huishouding 
voor d. en n. Voor iemand m. prettig karakter ge
zellige werkkring in jeugdig gezin in kl. modeme 
woning. Goede verzorging en aardige zit'-, slaap~ 
kamer. Brieven onder Nr. 252. Bureau van dit blad, 

DIVERSEN 

Te huur: de maanden Juni, Juli, Aug. en Sept. Gem . 
Zit- en SI.kamer m. gebr. v. keuken voor 2 pers. in 
Bergen (N.H.). 
Adres: J. G. Tielrooy, Beemsterlaan 3 . 

W IE GEEFT INLICHTINGEN? 

In de nacht van 18 op 19 November 1942 werd een 
officier De Kruijff, in dienst van de lntelligence per 
parachute neergelaten in Noord-Brabant. Hij ope
reerde daarna nog in Assen, heeft contact gehad met 
de illegaliteit, en werd spoedig daarop gearresteerd 
en gefusilleerd. 
Zijn vrouw, die met haar twee kinderen in Johannes
burg woont, zou zeer graag iets meer van zijn werk 
in Holland willen horen. Wie met hem in contact ge• 
weest is en iets over hem weet te vertellen, schrijve 
een briefje aan deze vrouw en sture het ons, opdat 
wij het haar door kunnen zenden. 

REDACTIE. 

Ondergetekende geeft hierbij op al• abonn• van "De zwerver". 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 
Het abonnementsgeld wordt betaald: per glro 

MEI--ACTIE 1 

per postwissel 
bij aauhieding van een kwitanUe•J. 

Handtekening: 

Naam: 
•t Doorhalen, wat niet wordt verlangd. Adre11 

• 




