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N iets verovert sneller de wereld dan een 
melodie. 
In onze , radlo-actleve" tijd wordt de 

nieuwste schlager vrijwel tegelijkertijd in 
New-York, Parifs, Kaapstad, Brisbane en 
Yokohama populair. 
Daarmee tekent zlch ongetwijfeld ook de 
vervlakking van onze tijd scherp af. Toch 
bewijst het tevens de pakkende, magneti
sche werking van de melodie. 
Een melodie hecht zich in ons onderbewust
zijn. Soms kun je een eens beluisterde wijs 
vergeten tot plotseling weer enkele tonen 
ervan naar de oppervlakte komen en je je 
ongewild en ongezocht weer het geheel gaat 
bewust worden. En dan komt ze telkens en 
telkens weer naar boven. Zo sterk kan dat 
zijn, dat je er soms een beetje nijdig om 
wordt, dat het als maar in je blijft nazingen 
en je het niet kunt kwijt worden. 
In dat opzicht is de melodie sterker dan het 
leger van den wereldveroveraar. 
Ze werkt sneller en succesvoller. Heft weer
standen gemakkelijker op, roept minder 
weerstanden in het leven. 
Het is dan ook niet verwonderlljk, dat ook 
1deologiën gegrepen hebben naar het mach
tige hulpmiddel van de meeslepende melo
die en daarmee verbonden liederen. 
Spreli:eade voorbeelden daarvan zijn de In
lenlalionale en. het-li_or~i Wessellied. 
De meeslepende wijs van de Socfäfisttsch& 
Internationale sprak over heel de wereld 
sterker tot de verbeelding van de arbeiders
massa dan duizenden redevoeringen van 
volksredenaars zouden kunnen doen. De 
felle strijdroep van het lied bracht dikwijls 
de zangers als in een delirium, waaruit de 
revolutionnaire daad geboren werd. 
Niet anders was het met 't Horst Wessellied. 
Wie in de jaren voor de oorlog het Duitse 
volk in de avonduren langs de boorden van 
de Rijn geschaard heeft gezien, terwijl vuur
werk de wijnbergen in vlam zette en toen 
het Horst Wessellied beluisterde, wist, dat 
die vlammengloed van de Rijnoevers eens 
Europa met de ondergang zou bedreigen. 
!Doch zo goed als de melodie en het lied 
den mens tot de waanzin kunnen drijven, 
kunnen zij ook het beste, dat in den mens 
sluimert, doen ontwaken. 
Waarin vond een man als David meer zijn 
kracht, dan juist daarin. Wanneer vond een 
Christen martelaar sterker de nabijheid 
Gods dan in de klank der geestelijke liede
ren. Zo was het in de tijd van Keizer Nero. 
Zo was het ook in de tijd van Fuhrer Hitler. 
Als ge zelf de gevangenis of het concentra
tiekamp hebt meegemaakt, behoef ik er u 
niets van te vertellen. En degenen, die daar. 
voor gespaard bleven, kunnen er onge
vraagd en ongezocht nog dagelijks de ge
tuigen van horen spreken. Het was iets, 
dat vele niet.Christenen, die daarvan ge-
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tulge waren, dikwijls tot jaloersheid, Ja 
meer, ook tot God bracht. 
De schone Koorzangen in de Rooms.Katho. 
Ueke Kerk spreekt ook tot het hart van den 
niet-Katholiek. En de gemeentezang in onze 
Protestantse kerken heeft ongetwijfeld ook 
haar bekoring voor den Katholiek. Uitvoe
ringen van de Matthaeus-Passion trekken 
telkenjare een grote schare niet-gelovigen. 
En bij de Evangelisatie-arbeid heeft het 
geestelijk lied reeds een plaats veroverd, 
die van grote betekenis is. De afgedwaalde 
wordt dikwijls het eerst en het meest ge
trokken door het lled, dat zijn moeder eens 
voor hem zong. 
Wanneer voelt een volk zich meer één dan 
bij het zingen van het volksliedî Hebt ge u 
nooit een ..brolc uit ç\fl keel geslikt. wan
neer de duizenden 01 • WIihelmus aanhie
ven bij deze of gene plecbtlgheidt En doet 
de Engelsman dat niet als het, .,God save 
the King" weerklinkH Weerspiegelt het oog 
van den Fransman geen geestdrift, wanneer 
hij zijn "Marseillaise" aanhem 
En hebt ge in uw jeugdjaren niet volop 
geno!Pn, wanneer ge op de Bondsdag van 
uw Jeugdbond gezamenlijk uw Bondslie
deren gezongen hebB 
Wanneer ervaart ge sterker de eenheid 
van het Christendom dan op het Kerst
feest, wanneer tot in de verste uithoeken 
van de wereld dezelfde melodie van h~t 
,,Stille Nacht" en het ,,Vrede op Aarde" weer
klinkenî 

Ge zult me dat alles toegeven, doch u ver
wonderd afvragen, wat het voor zin heeft 
dit alles in ons blad aan de orde te stellen. 
Die zin is er. . 
En het was een opmerking van Frits de 
Zwerver, die me ertoe bracht daarover te 
schrijven ditmaal. 
Het was hem n.l. bij verscheidene van zijn 
spreekbeurten als een leemte opgevallen, 
dat wij geen liederen uit de bezettingstijd 
kunnen zingen, omdat daarvan nog geen 
toonzettingen zijn of omdat deze nog vol
komen onbekend bleven. 
We hebben ongetwijfeld uit die jaren van 
druk, strijd, geloof en overwinning prach-

DE EERSTE 
Vrijdar. 21 Februari j.l. ging een echte koerierster op een fiets m,t echt, banden naar het 
/lalns So"llstdjjk, om daar aan onze jongste prinses een echte "Voorloper", 't eerste exemplaar 
van "Den Vijand Wederstaan", te overhandigen. 
Ja, lezer, zo u het. 't EERSTE boek aan de LAATSTE inschrjjfster. Niet fair tegenovM nlli. 
anderen, die al zo lang wachten, maar ze is nog zó 1<lein, dat haar dat gegtmd moet worden. 
Boze longen zouden kunnen beweren, dat 't zo lang geduurd heeft met de Voorloper, omdat 
we op hel Prinsesje gewacht hebben. 
Weerleg die laster, 't is niet waar. Daaraan heeft de kleine MMjjke in ieder geval geen 
scl,uJd. 

PROEFNUMMER 

Loaae nu.m.mera_ZO_oeJI! 

Ug proza overgehouden. Proza, dat biJ 
goede declamatie, ons ontroert en de be
tekenis van deze jaren voor ons doet her
leven. Doch weinigen ~ het gegeven proza 
op de Juiste wijze te doen spreken. En zelfs 
waar dat gebeurt, verwaait het sneller dan 
de melodie, waaraan men zoveel meer hou. 
vast heeft. 
Er zijn weinig dingen, waarover wlJ het zo 
eens zijn als over de noodzakelijkheid, dat 
ons volk de waarde moet leren zien van 
de strijd, waartoe God ons in de achter. 
liggende Jaren riep. Met dat doel willen 
wij historie schrijven. Doch willen wij dat 
bereiken, dan Is het eveneens noodzake
lijk, dat er melodieën komen, die als dra. 
gers van hogere waarden weerklank zul. 
Jen vinden bij ons volk. 
Dat kan men niet foreeren. 
Zomin als het proza geforceerd Is, dat blf 
het barnen van de nood door hoger kracht 
tot aanzijn werd gebracht. Daarin treft men 
dikwijls een zuiverheid, die alleen verkre
gen kon worden omdat het door alle fll. 
ters van Gods beproevingen heen uit de 
rotswand werd geperst. 
Daarom Is bij ons ook niet de gedachte 
gerezen om b.v. door middel van een prijs. 
vraag tot toonzetting van proza uit onze 
verzetstiJd te komen. Wij vrezen, dat te 
veel maakwerk de zuiverheid van hetgeen 
wij bezitten, zou gaan schaden. 
Slechts weinigen heeft God de gave 9"e
schonken de melodie te kunnen scheppen, 
waarop de gedachten tot ons komen van 
hen. die door Zijn hand waren toebereid 
om tot Zijn heerlijkheid in te gaan. 
Wij vragen geen strijdliederen, waarop een 
toekomstige generatie kan marcheren naar 
een v.plgende oorlog. 
Geen klanken, die de bloedrode vlag van 
de revolutie zullen verzeilen. 
Er Is slechts hoop In ons hart, dat er een of 
meer kunstenaars zullen gevonden worden, 
die aan snaren en toe:-sen de klanken zul
len kunnen ontlokken, welke het afscheids
lied van den martelaar voor ons zullen 
doen leven. 
En mocht ge een lied en een melodie ho. 
ren, die U treffen, houdt het niet voor 
uzelf. Stel er ons van in kennis. Ad. 
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CONFESSIONEEL- OF NIET? 
De oorlog beeft ons in veel dingen de ogen doen 

opengaan. 
En wel vooral hierin, dat de opvoeding tot goed,karak 
tervol staatsburger gefaald heeft bij - ontelbaarvclen. 
De oorzaak ligt primair in het gezin, de basis en enige 
bouwsteen der maatschappij. 
En gedurende hoeveel generaties is dit reeds zo? 
Langzaam echter breekt het besef door, dat bij de huidige 
maatschappelijke structuur het gezin zijn opvoedende 
taak niet geheel en al meer aan kan al blijft dit onte
genzeggelijk de beslissende factor. Maar hulp en steun 
van andere organen is van grote waarde. 
'Yanneer dan straks met st~atssubsidie een jeugdbcwe
gmg zal .. starten, welker doel op de eerste plaats zal 
11:1.oet!o ZIJD: ,,Karaktervorming", dan zal zich onmiddel
l1Jk als eerste vraag naar voren dringen: Confessioneel 
georiënteerd of neutraal?" " 
Wanneer wij, het doel karaktervorming in het oog hou
dend, de geschiedenis van de laatste oorlog nagaan, vin
den wij in het verzet en bij de verzetslieden individueel 
een duidelijke en grote invloed van een geloofsbelijdenis. 
Ik neem dat in de wijdste zin, zo zelfs, dat als iemand het 
werk der communisten naar voren zou willen brengen, 
ik niet zou aarzelen als mijn persoonlijke mening uit te 
spreken, dat ook voor deze verzetsmensen hun ideaal een 
geloof was, waarvoor zij het hoogste offer wilden bren
gen. 
Beschouwen wij de acties van Synode en Episcopaat en 
hno krachtige, haast uitdagende houding jegens den. ver
drukker, dan is dit de houding van den held, die in 
stilte reeds het hoogste offer gebracht beeft. 
Nemen wij kennis van de laatste woorden van het over
grote deel van de gefusilleerden en van de levenshou
ding van de groten uit hd verzet, dan vinden wij een 
diep godsdienstig besef als basis en drijfveer van hun 
werkzaamheid en ook hier de volledige offerbereidheid. 
Zegt het ook niets, dat volgens de archieven van het 
rijkscommissariaat op de confessionele universiteiten en 
Hoge Scholen, respectievelijk in Nijmegen, Tilburg en 
Amsterdam, slechts 0,3~2,2 en 2, l procent de loyali
teitsverklaring tekenden, terwijl aan de "neutrale" Uni
versiteiten in Delft, Utrecht, Amsterdam, Wageningen, 
deze cijfers waren: 26,4, 12,4, 22,5 en 15,6 procent. 
En hierdoor heeft de confessie als basis van karakter
vorming voorgoed en onomstotelijk niet alleen haar goed 
recht, maar ik zou haast zeggen, ook haar onmisbaar
heid bewezen. 
Met dit laatste bedoel ik, dat men zonder confessionele 
basis ook wel maatschappelijke deugden kan aankweken 
in en voor rustige tijden, maar alleen het geloof zal de 
bergen verzetten. 
Zo zal dus ieder in zijn omgeving de contacten moeten 
zoeken. die nodig zijn, om straks klaar te staan. 
En juist in de oud-illegaliteit kunnen mensen gevonden 
worden, bezield met het ideaal een beter Nederland 
te bouwen, maar ook - en dit is van belang - men
sen, geschikt om samen op te trekken, ondanks verschil 
in confessie. Zoals in bezettingstijd! 
Wie geschikt is, hij kenne zijn plicht. JULES JANSSEN 

Ook Gerardus Mooyman 
neemt de benen. 
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EN HIER EN DAAR 

HERDENKINGSJRANEH ... 

M en kan jaloers zijn op mensen, die in aangrijpende bewoor -
dingen kunnen schrijven. 
Zou ik over deze begaafdheid beschikken, dan liet ik niet 

na de ontzaglijke nood te beschrijven, waarin zich ons Neder-
landse volk, na de oorlog, bevindt. Een "nood, die, naar mijn 
oordeel, nauwelijks is te vergelijken, met wat wij gedurende de 
jaren der bezetting in dit opzicht moesten doormaken. 
Welzeker, ook toen was de nood hoog gestegen, doch ze was 
van een ander, misschien meer materieel karakter, dan in de 
tijd, waarin wij thans leven. . 
En het zou niet in de eerste plaats mijn ideaal zijn, deze nood 
als zodanig te beschrijven of te analyseren, neen, ik zou woor
den willen zoeken om ons volk tot bekering, tot inkeer te bren
een. 
De geestelijke armoede van ons Nederlandse volk kan een mens 
soms naar de keel grijpen en we vragen ons af of er iemand 
m ons vaderland is, die een uitweg uit deze ellende zal wijzen. 
De armoede van ons volk is weer eens in heel bijzondere mate 
gedemonstreerd geworden, toen allerwege de aankondiging 
kon worden gelezen, dat verzetsliteratuur met vijftig procent 
korting werd uitverkocht. 
We ontlenen over dit onderwerp aan "Het Parool", onder het 
opschrift "De vergetenen" het volgende: 

.,Vijftig procent korting op verzetsliteratuur!" 
Het bord in de étalage van den boekhandelaar is geen bord, 
het is een mes, dat in duizenden Nederlandse harten snijdt. 
Het is de belichaming van het Koninklijk woord van de 
Oudejaarsavond: er zijn er zovelen, die al zoveel hebben 
vergeten. Het is een bekrqning van anderhalf jaar bevrij
ding, waarin het een bedenkelijke zaak is geworden aan 
het verzet te hebben meegedaan. Het is de schimpscheut van 
een vergeetachtig volk aan het adres van hen, die wij met 
een gemakkelijk gehanteerd woord "nagelaten betrekkingen" 
noemen . 
.,Vijftig procent korting op verzetsliteratuur!" 
Aan de Apollolaan, in het Weteringplantsoen, langs de Ring
dijk waaien dag aan dag Nederlandse vlaggen halfstok, als 
teken van eerbiedige rouw over honderden jonge Neder -
!anders die, in het aangezicht van het vuurpeloton, man
moedig rechtop stonden, zonder blinddoek. omdat zij in hun 
laatste seconde achter de dood de Vrijheid wilden zien. 
"Van velen hunner kent gij niet de namen: toch vielen zij 
voor óns, voor û, voor mijl" Aangemoedigd door hun Lon
dense regeerders, gehoorzaam aan de stem van hun gewe
ten, hun Koningin, hun wettige overheden, weerstonden zij 
den viJ1:md, zochten hem op 1n z1Jn bolwel'ken, v"@f!Jc!élden 
zijn bedoelingen doorkruisten zijn plannen. Zij waren het 
wier namen het boek der Gestapo vulden ... Hun legers ken
den rang noch stand. 't Verschil viel weg, slechts éne band 
verbond hen allen, groot en klein: zij wilden helpers, strij
ders zijn: zó trokken ze op en vochten, het leger der gezoch
ten." 

We komen bij Den Doolaard ergens deze smartelijke regels tegen: 

Dit Is het lot der partisanen: 
Tien regels in 't geschiedenisboek 
Een kuil in een vergeten hoek 
En hier en daar_ herdenkingstranen. 

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

Den Doolaard heèft het niet overdreven gezien, toen hij tot het 
dichten kwam van deze meesterlijke woorden. 
Of bij echter met vijf en twintig jaar niet wat al te optimistisch 
is, vragen wij ons, in het licht van het bovenstaande, met een 
bezorgd hart af. 
Over enige maanden zijn we weer in de maand Mei, de maand 
van de herdenkingen. 
In de Nederlandse dagbladen zijn de officiële herdenkingsdagen 
reeds nu aangekondigd. 
Herdenkingen zijn goed en noodzakelijk. 
Maar wat te denken, van een volk, dat nauwelijks, of geheel niet 
weet, wat herdacht moet wordenî 
Wat te denken van een volk, waarvoor de literatuur over het 
verzet, met vijftig procent korting aangeboden, nog maar weinig 
aantrekkelijk blijkt te zijnî 
Wat tè denken van een volk, dat mogelijk nog wel herdenkt, 
maar het - God vergeve het ._ hierbij meent te kunnen latent 
'k Ben bang, dat ons volk meent, dat zij met een enkele herden
king zijn plicht beeft gedaan. 
'k Ben ba~g, - de tekenen wijzen het wel heel bijzonder uit -. 
dat ons volk bezig is te vergeten. 
'k Ben bang, dat ons volk voorbijgaat aan de nood en de een
zaamheid, aan het verdriet en de rouw van zoveel vrouwen, die 
een onherroepelijk verlies hebben geleden. 

Laat het voor ons verzetsmensen, een aansporing te meer zijn, 
onze PLICHT tegenover deze vrouwen te verstaan, gedachtig 
aan de, veelal onuitgesproken BELOFTE aan onze vrienden, die 
sneuvelden in de verzetsstrijd. 
Laten bovenal - en dit is wel het meest waardevolle - onze 
voortdurende gebeden hen vergezellen. ,,FRITS". 
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Er is één toko in Semarang, waar je citroen kan 
drinken mèt koolzuur. Het prikkelt al zodra de 
djongos de fles van bet dienblad neemt. De fles 
is bedauwd, zo uit de koelkast. Je· ziet de bellen 
al in het gele sap. En dan het schuimen in het 
glas en de spatjes, die naar buiten springen. Ze 
kietelen je neus, en de eerste slok, die langs je 
tanden speelt, over je tong, is plezierig als ern 
Hollands regenbuitje na drie dagen hittegolf. Het 
scherpe genot van één minuut na de flauwe smaak 
van vele weken. 
Komt 't nou door de pemoeda's, of door dit pok
kenland? die laffe smaak .... zegt je lotgenoot 
naast je, terwijl zijn rieten stoel piepena onder zijn 
benen zucht. De stakkerd. Hij slurpt koffie en die 
is goed, maar .... - Nadorst? Pien in 't heufd? 
vraag je als de dokter. Nee, ik was gisteren 20 
serieus: 'n avondje kamermuziek van 't Houvast
kwartet, je weet wel. Ja, of je dat weet. Zo dor 
als de afgedankte films, die elke week in alle 
drie de bioscopen draaien. Zit de zaal in herme
tische duisternis ep vergeet je al die goeie ge
zichten van elke dag, ctan draait er een stuk oor
logstoneel, waarbij zelfs Goebels moet vloeken in 
zijn graf, of het is een paradijselijk propaganda
beeld van Australië met zoete teksten, die alle~ 
doen vergeven. Let us forget. 
- Wat denk je van vlinders vangen ID niemands
land? vraag je opbeurend. Zou het even ·,pw~n
dend zijn als de postzegels, waar iedereen zich 
nu aan vergooit? . 
Maar je krijgt geen antwoord, want onze v1<·r 
oren worden opeens gevuld met: Terang boelan, 
gezongen door een stem als die van de kat-op
het-dak-in-de-maao, begeleid door vaag tamtam
gédoe, met es-as-es-as-gejuich er bovenop om het 
rythme toe te spitsen. Op het trottoir, bij de 
bloempot met de verdroogde palm, hurkt 't groepje 
als een vlooiende apenklit. De zingende donna 
sluiert haar slendang om een geknakte heup en 
lokt met ogenwit en speldengoud. 
Het is de mislukte caricatuur van een droom: 
gamelan in de kraton, vorstelijk wajangspel. Dit 
spook duikt overal op waar je rusten wil, voor 
de loko, achter de kwartieren, zelfs onder de wa
ringin. Es-as-es-as. Zo haalden onze vaders adem, 
vierhonderd jaar geleden, in hun belegerde ves
tingen, waar de schemer samen sloop met regen en 
mist. 

De aarde draait. 
Wat betekent ons vestinkje op een planeet, die 
door de wereldruimte wentelt in een nevel van 
ongebreidelde atoomenergie? Het is een stofje .1/l 
de wolk, die sedert de ontploffing boven H1rosJ!
ma uitslaat over de aarde en weg zal dreunen bui
ten onze tijd.,--~-
Wij werden in vijf jaar gewurgd, en vochten 
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verbeten, tol wc bij de laatste rocnel ons heb
ben losgerukt, en adem zogen, hijgend, adem, 
open. Nu gaan we op de toppen leven, waar de 
dampkring transparant is als morgendauw. Maar 
wat er wroet, ondergronds, in die korst, waarv.an 
we de wonden wilden sluiten, is vuiler, dan het 
vuur, waardoor we zijn ge,;,.engd: het is een walm 
van wantrouwen en een lavavloed van laster. 
In de haven van Brisbane liggen Hollandse sche
pen en sparen hout om dan, in de schemer, het 
anker te lichten, onopgemerkt. 
In de New-York-Times adverteert de president 
van een kurkconcern: -LabQr: stop strikes, Ma
nagement: pay employees. Government: trust us. 
In een bos ten Zuiden van Praag stelen drie 
Amerikaanse ingenieurs met de hulp van een 
Duitsen krijgsgevangene de staatspapieren van 
Tsjecho-Slowakije. . 
Uit Frankrijk ontvlucht de groot-moefti van Je
ruzalem. 
Italië proclameert de republiek. Uit het puin van 
Warschau stijgt nog de stank van honderduizend 
ongevonden lijken. 
De USA bouwt aan haar bases van Dutch Har
bour tot Hollandia en worstelt met de Sovjets 
om invloed over China en Japan. 
Het Britse Rijk wankelt van Caïro tot Singa
pore, tuwijl de Russen over Azerbadjan in Per
zië dringen. 

111 door Jot Po/ma,, 

En dwars door Europa van Stcttin tot Triëst sluit 
zich het ijzeren gordijn tussen West en Oost. 
Wanneer komt .de God der Wereld, zoals Robert 
Hugh Benson hem zag, om na de laatste slag van 
geel en blank over de as van Jeruzalem te rijden? 
Op een molen in Waardenburg waait de vlag. De 
hruggrn zijn hersteld over de rivieren. Walche
ren is ingedijkt. Weer spuien de sluizen van de 
Afsluitdijk. In de mijnen wordt vijf-en-dertig-dui
zend ton per dag gekapt. Over tachtig procent van 
het lijnennet rijdt elke dag de trein. Het telegraaf
verkeer is uitgebreider dan het was. De KLM 
vliegt op New-York en Batavia. De pioniers van 
deze jaren zijn stug als de Geuzen en gevat als 
de kooplieden van de Gouden Eeuw. 
Holland draait mee. Op eigen kracht. 
M:tar hoc wordt die dadendrift geremd door ach 
terdocht. De Minister van Landbouw slaat den re
dacteur van de Nieuwe Langedijker Courant op 
zijn bek, omdat deze hem beschuldigde van mof
fenvlcierij. De helden, die zwegen en deden in 
dagen van verzet, roddelen als Snip en Snap ovt'r 
hun Mercedes-Bcnz. De havenwerkers staken, tot
dat de stcunkas is uitgeput. 
Officieren, die "onderduiken" - zelfs de klank 
van dit woord stompt in deze hersens af -. wor
den niet voor het vuurpeloton gezet. En zij, die 
met gevouwen handen hoichddcn, hebben ons 
volk weer in de hokken gedrongen, waar het po 
litieke merk de letter draagt van dit of dat gl"
loof. Zo zeker als dit volk is in zijn daden, zo 
zwak is het in zijn woord. 
Het woord. Na V.J.-day werd de geallieerde le
gerleiding verkeerd ingelicht over Indonesië. Over 
de officiële rapporten, die naar Nederland wer
den gezonden, toen dë verbinding was hersteld. 
werd geen verklaring gegeven. In de pers werd 
een uiteenzetting van de situatie toegelaten ge
baseerd op citaten uit deze of gene brief. Teg~n de 
laffe houding van Australië werd niet geprotes
teerd, evenmin als tegen de Amerikaanse sensa
tie-campagne. Heel de Grote Oost staat op tegen 
het Djocja-regiem, maar Ancta zwijgt. Elke gras
groene soldaat op Java iiet, hoe dit volk van 
veertig millioen wordt verslonden door de Repoe
blik, maar de ogen der wereld zijn blind. We 
werken, "en wachten elke kans om meer te kunnen 
doen: wij winnen vandaag. We fitten naar bin
nen en zwijgen naar buiten: wij verliezen morgen. 
Ook Indonesië draait mee. Fataal. Na tien maan
den overleg zijn de Nederlandse voorstellen on
aanvaardbaar en de Indonesische tegenvoorstel
len ook. Ondanks Haagse critiek blijft van Mook 
het medium, ondanks Djocja-critiek blijft Sharir 
dit ook. De Chinezenmoord in Tangerang, het 
banditisme op Sumatra, nu ja. . . . wat frisse copic 
voor een wereldpers, die na de oorlog zo dor .1;ou 
worden als een feuilleton. Totdat de ontvoering 
van Sharir, zijn bevrijding, de opstand in Solo c-n 
Soekarno's dictatuur als een steekvlam door de 
nevel schieten. Zal de Repoeblik verstikken in 
eigen bloed? In de Grote Oost geeft SEAC het 
gezag terug aan Nederlands bestuur en op de ber
gen van Celebes leggen twee-en-vijftig afgezanten 
de basis voor het rijksverband. 
Het Rijk. Wat een ruimte in dit woord. Het Rijk 
der USA. 
Nee, dat klinkt niet. Het Rlik der USSR. Ook 
niet. Het Romeinse Rijk, het Rijk van Alexander. 
het Hemel,e Rijk. 
Ja, de geschiedenis maakt van een plekje op onze 
planeet een RiJk. Eens zullen de USA en de 
USSR de grootste rijken der aarde zijn. . . . ge
weest. En dan draait nog dat polderlandje aan 
de Noordzee mee. En door de nevel van atoom
ontploffingen bloeien toch de waterlelie en de 
paardebloem. 

(Wordt vervolgd) . 
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MIJMERINGEN 
't Is Zondagavond. 'k Zit bij de kachel 
en peins. Buiten is het winterig koud. Ik 
denk terug aan lange avonden in de 
voorbije oorlog. Ik ga in gedachten maar 
steeds terug. Ik doe er verkeerd aan, 
tenminste tot op zekere hoogte en 
toch. . . . ik kan er niets tegen doen. 
Was die tijd niet veel mooier dan de 
hedendaagse? 
Als ik 's Zaterdags de In Memoria 
lees en ik zie de foto's, dan gaan mijn 
cedachten als vanzelf terug. Er zijn 
er bU, die me glimlachend aanzien; aan 
de lach kan ik soms zien wat ze op dat 
moment gedacht hebben. 
Flinke, stoere boeren zie ik er bij, die 
rne aankijken met een glimlach vol bin
nenpret, met ogen glinsterend van jolijt, 
Of magere, doodgewone jongens, die er 
eigenl~jk maar teer uitzien, zodat iemand, 
die het niet beter weet, de indruk krijgt, 
dat dit nu een type is zonder durf en 
courage; iemand, die nooit en te nim
mer illegaal zou gaan werken. Veelal 
was juist dit het grote voordeel voor 
dien knaap; hiermee en hierdoor mis
leidde hij velen. Onverwacht kwam de 
aanval en van een kant, waar niemand 
die verwachtte. $ij het zien en lezen 
van deze In Memoria dwalen mijn ge
dachten af naar anderen, die er nog niet 
bU staan deze keer, of die er reeds bij 
~estaan hebben. 
Mannen en jongens, die streden en leef
den in de omgeving, waar ik ze kende 
en meemaakte. Mensen, die alles offer
den voor vrijheid en recht. Ik denk aan 
ontroerende momenten, waarvan ik nu 
no~ een dikke keel krijg, maar ook 
geestige momenten, die in mijn herin
nering nog nalachen. 
De toekomst, de gouden tijden, waar
van wij droomden, wat. is er van terecht 
gekomen? Is er van veel beloften en 
duur gezworen eden ~ iets uitgekomen? 
Uitzonderingen bevestigen de regel! En 
daarom ga ik teru~ naar het verleden. 
Daarom ben ik blij, dat ik toch altijd 
mi.in herinneringen houd. Herinnerin
~en, waar niemand aan kan komen, en 
die mooi en zoet zijn om te overden
ken. 
Zo mijmer ik verder en kom dan van
ielf weer bij de hedendaagse tijd terecht. 
ToornÎK denk ik aan een werelc:l, die 
snel vergeet. En Mcef het dan nogmaar 
bij ver~eten alleen, vaak wordt er tot 
dank nog met modder gegooid, ja ge
smeten! Veel van het werk, dat gedaan 
werd met heilige overtuiging wordt 
ver~uisd en afgebroken, • er wordt ic
schimpt én vcr~eten ! 
Ik verafschuw zó'n wereld!! 
Als vanzelf kom ik terecht bij ...• me
zelf. Neen, lichimpen en schelden doe ik 
niet. Maar wat doe ik dan wel? Doe ik 
werkelijk wel iets? Ga ik wel eens naar 
de achterblijvenden toe, zo eens op een 
avond, om eens te praten over vroeger 
en ûVer de gewûne, heel gewone din
~en? VraaK ik wel cena: waarmee kan 
ik helpen. wat kan ik Yoor jullie doen? 
Ik ontdek, dat hetgeen ik doe maat 
bitter wcinir ia en als ik zelf niet, 
doe? Is mijn toorn billijk ontstoken? 
Laai IX ieta DOENttf 
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JODEN ALS ARIERS 
~us J1et alle niet-gedeporteerdo Joden z!Jn In de 

oorlogsjaren op hun zolderkamertje blijven zitten, 
hebben zich maandelijks door de L.O. hun bonnen, 
door het N.S.F. hun bijdragen (als ze die nodig had
den) la!en thuis brengen en zich braaf laten verkas
sen als er ,;Dicke Luft" was of als een van de te vele 
ingewijden weer eens te interessant had willen zijn 
tegen een praatzieke Tante. 
Naast degenen, die op hun onderduikadres produc
tief en nuttig werk verrichtten en zodoende geeste
lijk fit bleven zijn er velen geweest, die verrijkt met 
een nieuw P.B. weer gewoon aan het werk gingen. 
Zij kozen zich tot motto: ,,Hoe normaler je leeft, hoe 
minder je opvalt" en zijn daar doorgaans wel bij 
gevaren. 
Anderen wisten, doordat een contact op het Bevol
kingsregister hun Persoonskaart door een Arische 
P.K verving, weer als gewone mensen te gaan leven, 
huizen van evacuatiecommissies toegewezen te krij
gen en gemengd te trouwen. Niet, dat dit alles zo ge
makkelijk ging, want de P.K.'s waren precies geteld 
en soms moest dan weer een ander contact in een 
uithoek van het land eerst een blanco P.K. organi
seren. En als dat voor elkaar was, merkte je soms, 
dat hij in plaats van een gele mannenkaart een grijze 
vrouwenkaart te pakken had en dan kwam er dik
wijls weer een nieuw contact aan te pas. En dan 
duurde het vaak lang door het grote aantal tus
sencontacten, zodat je begon te wanhopen en een 
andere organisatie te hulp riep. In dat geval kwam 
het voor, dat men op het Bevolkingsregister tot zijn 
stomme verbazing ontdekte, dat je twee keer inge
schreven stond. 
Als alles eindelijk voor elkaar was, zo tegen de tijd, 
dat geen jongere meer veilig over straat kon, was 
je er nog niet. 
Ik herinner mij, dat de gelukkige bezitter van een 
nieuw P.B. op een nacht gesnapt werd bij het bomen 
rooien en op het politie-bureau te horen kreeg van 
een ,,goeden" agent: , Met Uw uiterlijk en vooral met 
Uw P.B. zou ik maar zorgen niet in de handen van 
de Duitsers te vallen.'' En dat als je voor het eerst 
een echt P.B. hebt van het Gemeentebestuur, pas ge
kregen, nadat je op het politie-bureau de restanten 
van je, door je hond deskundig bewerkte valse, hebt 
la ten onderzoeken! 
Weer anderen stonden als soldaten ln het illegale 
leger. Zij voelden, dat zij een dubbele plicht hadden. 
Naast het algemene, vaderlandse plichtsgevoel im
mers, waren zij vervuld van een grote dankbaarheid, 
niet alleen jegens God, doch ook jegens de kame. 
raden van L.O. en K.P., aan wie zij en hun lotge
noten zo ontzettend veel verschuldigd zijn. Aan d10 

dankbaarheid jegens kerels, die van geen dank wil
den horen, konden zij slechts op één wijze uitdruk
king geven, n.l. door dubbel hun plicht te doen. 
En zo stond op de Duitse bekendmakingen over ge. 
fusilleerde ,,saboteurs en terroristen" naast den bak
ker X, den fabrikant Y, den student Z en den land
arbeider P, ook de jood Q of de halfjood T. En naast 
hen zijn er zo velen gegaan, van wie noch hun beu
len, noch zelfs hun eigen kameraden wisten, dat ze 
van Joodse afstamming waren. We kennen een geval 
van een Joodsen jongen, die volgens zijn P.B. uit 
Indië kwam, tien maanden in Amersfoort zat, her
haaldelijk verhoord werd en er door kwam. dank zij 
de enige Maleise uitdrukking, die hij kende. Weer 
anderen braken door de frontlinie en streden in de 
Geallieerde Land- en Luchtstrijdkrachten. 

Een "Joodse Ariêr" in het bezette gebied, dat spreekt 
van zelf, moest• dubbel oppassen en ook dubbel koel. 
bloedig zijn. Werd hij gepakt, dan bestond er voot 
hem geen reddingsmogelijkheid in de vorm van strot 
Arbeitseinsatz of S.S. Frontarbeiter. 
Hij maakte uiteraard dubbel benauwde ogenblikken 
door. Enige staaltjes. 
i.D.-contröle in de trein. Een pak met 750 ex. van 
,.,Ons Volk" ligt boven in het nel Laten ze daar den 
eigenaar maar van opzoeken, als ze het ontdekken. 

-Iets anders is het met de vijf blanco Ausweise, die 
de Joodse Ariêr, die in het gangpad staat te lezen, 
la zijn zak heeft. Die kan hlJ niet zo gemakkelijk 
wegwerken. Een S.D.-man controleert rechts, de an
aer links de P.B.'s. De Joodse Ari!r zorgt, dat hij ia 
het mitldea blllft en leut ruati-" door. Beide S.1).-or, 

C "Helpt U zell, da helpt U God" ) 

denken van elkaar, dat ze hem gehad hebben en 
gaan verder. 
Een andere Joodse Ariër heeft een blanco voorlopige 
lidmaatschapskaart van de N.S . . te pakken gekregen 
en die volgens de regelen der k st ingevuld. Daar ze 
i.lechts -drle maanden geldig is, ordt van tijd tot tijd 
de datum op de beproefde :te "omgewerkt". 
Hij heeft het ongeluk te voetb en vlak bij een :-as
senpolitische Schulungskurse. 
Vier barse Edel-Germanen la hem achter de out. 
line komen. De bekende sna "Ausweis". 
P.B. met N.S.B.-kaart op de proppen. 
,,Gefällschtt" 
,,Was ist gefällschU" 
Dit blijkt het zegel op het P.B. e zijn, n.b. het enige 
echte. 
Bevrijdend gelach. Sehen Sie s ch das mal ruhig an, 
Sie. 
Verbazing bij het edele ras. 
Ontdekking van de N.S.B.-kaart. Nieuwe verbazing. 
Merkwürdig. 
Wer hat diese Karte unterschr ebenl 
Der Kringleiter, Nahme weisz ·ch nicht genau, aber 
wenn Sie den Ncthmen nennen werde ich sagen ob 
der es ist. ' 
Haben Sla weitere N.S.B.-Referenzen l 
Jawohl, Heerbanleider Meulen 
Ach, den kenna ich sehr gut. ( 
Vielleicht können Sie ihn an en. {Dat was de lef. 
.stunt; als hij het doet, hang ) 
Nicht nötig. Ist in Ordnung. He·1 Hitler! 
Heil Hitler! (Voor deze ene keer dan maar.) 

Ander toneel. Drie maanden ater. Zelfde Joodse 
Ariër, P.B., N.S.B.-kaart, een A ·sche vriendin. De be
ruchte Zeister Jodenbeul en S 0.-er Drost komt op. 
P.B. tegen het licht, maar de kunstenaar, die de J ge
licht ~eft, heeft knap werk gedaan. 
Ontdekking van de N.S.B.-kaart. ,,Ah, een kameraad!" 
De vriendin is nu aan d~ beurt. Alle hoekjes van 
haar P.B. worden zorgvuldig omgedraaid. Als dat 
met het mijne gebeurd was, had een ander dit stuk
je moeten schrijven. 
'.'riendin begint te lachen, opluchting na de zenuw. 
spanning van de vorige minu en. 
Drost: ,,Ja, Juffrouw, U lacht, maar dat moeten we 
wel doen. Kijkt U deze P.B. eens. Goede P.B.'s nie!? 
Nu, dat zijn vervalste van Joden, waar ze een J 
hebben uitgehaald.'' 
Wij: ,,Hoe bestaat h: ." 
Drost, 7Jjn hoofd schuddend over zoveel menselijke 
verdorvenheid: ja, het bestaat. u, ik wens U verder 
een goede reis .. Hou Zee I P. K. 
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FEBRUARI-STAKING 1941 
ngetwijfeld zullen velen zich afvragen of het 

nog wel zin heeft, de Februari-staking te Am
sterdam te herdenken. Het is immers al zo lang 
geleden, dat er gestaakt werd, terwijl boven
dien voor velen - in het bijzonder voor het 
Overheidspersoneel, dat een belangrijk aan
deel in deze staking heeft gehad - de teleur
stellingen groot zijn, speciaal op het gebied 
van rechtsherstel; er is veel beloofd, doch 
weinig nagekomen. 
Ondanks al déze teleurstellingen, ben ik toch 
van mening, dat het inderdaad wel zin heeft, 
om de Februari-staking te memoreren. •Uit deze 
staking is in de eerste plaats duidelijk geble
ken, dat het Nederlandse volk niet ingeslapen 
was, zodat het openlijk tegen de gruwelijke 
Jodenvervolgingen durfde te protesteren. On
danks de vele gebreken van ons volk, heeft 
het nimmer het gevoel voor vrijheid en recht 
geheel verloren; dit is dikwijls in moeilijke 
tijden gebleken. De Februari-staking was een 
grootse manifestatie van de eenheid, die ons 
volk samenbond in de strijd tegen den bezet
ter. 
De Duitsers, gewend aan slaafse gehoorzaam
heid, zullen nooit gedroomd hebben, dat een 
handjevol Kaaskoppen het :r;ouden wagen open
lijk tegen hun gruweldaden te protesteren. Zij 
meenden in hun hoogmoed, dat zij het Neder
landse volk al aardig onder de invloed van 
hun Nat. Soc. leer hadden gebracht en dat zij 
nu doen konden, wat zij maar wilden. 
Zij hadden echter buiten den waard, d.w.z. 
bui ten de zin voor vrijheid en recht van ons 
volk, gerekend: Zij werden dan ook finaal 
door deze s taking overrompeld, hetgeen dui
delijk bleek uit het feit, dat de eerste uren van 
de staking van hun zijde geen tegenmaatrege. 
len werden genomen. 
Eerst in de loop van de dag herinnerden zij 
zich, dat zij ook nog in het bezit van wape
nen waren, maar toen was de staking inmid
dels een voldengen feit geworden. 

Iedere rechtgeaarde Amsterdammer balt nog 
zijn vuisten, wanneer hij weer die verschrik
kelijke tonelen in zijn herinnering brengt, wel
ke zich in de z.g. Jodenbuurt van Amsterdam 
hebben afgespeeld. Hoe men gedwongen werd 
lijdelijk toe te zien, hoe weerloze Joden met 
hun gezinnen uit de huizen werden gesleept 
en in overvalauto's werden gesmeten om naar 
de Hollandse Schouwburg te worden gebracht, 
vanwaar zij weer via Nederlandse kampen 
naar Duitsland en Polen werden getranspor
teerd. 
Wie zal ooit kunnen beschrijven het leed, dat 
de Joden door de Duitsers is aangedaanl Een 
somber relaas over het einde van vier mil
lio en Joden, op afschuwelijke wijze omge
bracht in de Poolse lijkfabrieken en concen
tratiekampen, vindt men in het boek .,HET 
LAND ZONDER QUISLING". 
Tachtig millioen Duitsers dragen mede de ver
antwoordi'lg voor deze gruweldaden, omdat 
zij niet geprotesteerd hebben, maar slaafs 
hun nek hebben gebogen voor het nazi-beest. 
Daarom mogen wij dankbaar zijn, dat ons 
volk geprotesteerd heeft en wel in een tijd, 
dat vel~n nog zeker waren van een Duitse 
overwinning. 
Men heeft wel eens beweerd, dat de Febru
ari-staking een communistische staking zou 
zijn ge.weest. Niets is echter minder waar. Zij 
was een spontane staking zonder politiek 
oogmerk, alleen bedoeld als een pro_test te
gen de Jodenvervolgingen. Wel is het waar, 
dat van communistische zijde deze stakiI)g 
gestimuleerd werd, door middel van een z.g. 
fluistercampagne, maar de staking zelf is een 
zuivere spon ane staking geweest. 
De eerste bedrijven, die de arbeid neerlegden, 
waren de Gem. Tram en de Stadsreiniging, 
waarop ook spoed_ig andere bedrijven volg
den, o.m. de Fokkerfabrieken en Werkspoor. 
Zowel particuliere als Gemeente Bedrijven en 
instellingen legden het werk neer, zodat te
gen twaalf uur de staking vrijwel algemeen 
was. 
Bij de Gemeente Tram waren de wagenbe
stuurders op· de stakingsmorgen nog normaal 
uitgereden, maar omstreeks half elf waren 
de meesten van hen met hun wagens weer ln 
de remise teruggekeerd. 
De stakingsdag verliep voor de meeste sta
kers vrij rustig, met uHzondering van het per
soneel van de Stadsreiniging. 's Middags werd 
door de arbeiders van -deze · dienst een ver. 
gadering belegd in de ·garage aan de Bilder
dijkkade, waarin- beraadslaagd werd of men 

door zou gaan met staken of niet. De "Direo.. 
teur van dit bedrijf hield een redevoering, 
_waarin hij de arbeiders aanspoorde toch maar 
weer aan het werk te gaan. 
Plotseling werd op de aanwezigen met ml. 
traiileurs geschoten. Een ieder van hen tracht.. 
te voor de kogels dekking te zoeken, hetzij 
achter auto's, hetzij achter andere dekkings
middelen. 
Een komisch voorval deed zich nog voor, toeii 
de Directeur, die de S.S.-ers bezwoer het schie
ten te staken, plotseling in een · wolk va11 
schuim verdween, wat veroorzaakt werd door 
een hulpbrandb1usapparaat, waarin een ko
gel terecht kwam op het moment, dat de Dl" 
r~cteu_~ na_ast dit apparaat stond. Toen hij 
emdellJk uit het schuim te voorschijn kwam" 
had hij veel weg van een Kerstmannetje. 
Na de stakingsdagen namen de Dui~sers hun 
repressaille-maatregelen. De zogenaamde rad
draaiers werden ge~n:est_eerd, .terwijl het per. 
soneel van het Bureau voor Soc. Zaken in de 
Marnixstraat in zijn geheel · gevangen werd 
gezet. Voorts weraen aan het Gem. Energie. 
bedrijf plm. 40 _ ambtenaren ontslagen, terwijl 
ook andere straffen werden opgelegd, o.a. 
door boeten, stopzetting van promolies etc. 
Doordat de slacht0ffers van de staking gehol,. 
pen ~oesten worde~, ~ntstond al vrij ,poedig 
een illegale organisatie, dien ten doel had~ 
laatstgenoemden financieel te steunen . . Deze 
organisatie breidde zich meer en meer uit, 
doordat zij ook de verzorging van ontslagen 
Joodse collega's op zich nam. Later werd ook 
contact verkregen met de L.O. en het N.S.F., 
waarmee tot aan de bevrijding vruchtbaar 
samengewerkt is. 
De. staking is mede oorzaak geweest, dat da 
Du1tse,rs hun plannen om het Joodse volk hl 
zijn geheel uit te roeien hebben moeten her
zien, waardoor het mogelijk werd gemaakt 
nog vele Joden van de ondergang te redden. 
Bovendien he"eft zij in belangrijke mate mede
gewerkt, dat bij velen de verzetsgeest wak-
ker werd geschud. · 
De staking is Dinsdag plechtig in Amsterdam 
herdacht. Op die dag werd hulde gebracht 
aan de verzetslieden, die daarbij beLrokken 
~~ren. De Joodse Nederlanders, die daarbiJ 
z11n gevallen werden · plechtig herdacht. Van 
10 uur 's-morgens tot 10 uur 's-avonds werd een 
symbool brandende gehouden. 
's Middags voerden vertegenwoordigers van 
de Bond van Oud-Illegale werkers, de B.S. eo 
van de vereniging van ex-politieke gevange
nen het woord. 
Het Gemeentebestuur verklaarde :r;ich bereid 
die dag een algemene stilte van 1 minuut t~ 
proclameren. De burgemeester heeft het initia,. 
lief genomen voor de oprichting van een m~ 
nument, dat gebouwd zal worden op het Wa.. 
ierlooplein. G. v. d. H. 

Spreken Is · zilver en zwijgen Is goud, zegt het 11precJc:. 
woord. Daarom wil het er bij mij niet in, dat je je 
woorden op een goudschaaltje zoudt moeten wegen. 
Dat kun je allren doen met wat je nid zegt, 
Maar nu wat anders, Wist u wat het woord -v~ een 
KPer waard is? Ik n:et. 
Neen, wordt nu niet direct boos. 
Ik wist het niet zo precies. Wel 20'0 beetje natuur" 
lijk. 
Maar nu weet ik het precies. 
Het stond in de Nieuwe Drentsche Courant. Ea not 
wel op d• advertentie-pagina• 

KP 
,( Altijd Raak J 

PRIJZEN: minimum tot 15 woordr.n f 1 50 
en tot maximum 20woorden f2.-· 

Dat Is dus, als ik het wel heb, een dubbeltje per woord. 
Vandaar, dat die KP-ers altijd zo'n hoog woord voeren. 
Als elk van je woorden een dubbeltje waard is. moet Je · 
er niet zo karig mee zijn, wat jij. volle neef? Voor 
zo'n honorarium · behoeft de beste spreker of schrijver 
zich niet te schamen. · 
Maar ik vraag me als rechtgeaard L.Q .• e, al, wat dea 
het wo0rd van ee.n L.O . .-ei waard moet zijn. 
Want...... -
Maar neen, laat ik voor:ichtlg bll}v~n. 
Die K.P.-ers hadden tltijd de rare gewoonte nóolt ee11 ., 
antwoord schuldig te blijven~ · En dat gaven z.e· me«stal ' 
met .....• lood, · · 
Laat Ik me toch maar aa:r, kt go•d··:-~ ; W"1'MH'j 
de zwijgende _ betaald wordt. - · ,;,_, ' · ,, · M; 
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EEKBUIS 

DE DOODSTRAF 
-'Een recht, ee11 plicht. 

een wraakneming, of een mi•daad? 

Het artikel •. Comité van ~ctie tegen de doodstraf" in 
Oe Zwerver v'an 18 Januorl bad mijn volle aandacht, 
De schrijver pruenttert itch als cca vootst.ao.dtt ven 
de doodstraf. 
ls djn mening echter wel Juist? Ik waag zulks te b!
rwl)felcn. Men kan de doodstraf van dde zijden beden: 
.ils Ju.rist. als Christen en als gewoon staatsburger. 
Door den jurist kan de vraag worden opgeworpen: .. h 
tban• de doodstraf wettig? lmmecs onze Grondwet kent 
de doodstraf niet. 
Nu kan men zich. met een beroep op de bljtondere tij
den. wel tevreden stellen met een Koolaklijk buluit of 
ten bij:ondere Noodwetgeving, maar Ik bttwijlel 11.trk 
of, nu ons parlement reeds weer lange tijd :lttlng heelt, 
dit beroep wel op gaat. WIJ hebben In ons land geca 
staat van oorlog of oorlogsge\'aor mee.r. :odat i~tr 
sraatsbu.rgec :leb moet boudcu aan W~ttea. ge-sanction.
neerd door ons Parlement en vtrankerd In onze Grond• 
Wt-l, 

Zich hieraan bezondigen Is fascisme. 
En nu wend ik mij tot de.o. Ch,btee. De Meester sprok: 
.. Eén gtbod geel ik U. n.l" dat gij elkander lief hebt.'· 
Dit gebod ,lult alle vroegere geboden uit en la. Nu 
:nl men wel met allerlei uitspraken uit het Oude Testa
mtnt komen aandragen. doch deze hebben voor den 
werktlijkcn dienaar van den Christus slecbta een blsto• ._ 
rlsche waarde. De Mee,ter luidde een nieuwe pbase In 
het wereldgebeuren In en \VAAA predikte Hij de dood• 
straf? Ztlls toen Pttrus :ijn Mee!ter tegen de Rowcinse 
ktifgslteden gewapend wUde verdedigen, kreeg bij een 
berisping en heelde de Meester onmiddellijk de ge
slagen wonde bij Zijn vijand. 
lndiu Petrus, die zijn Meester verloochende. en Paulus, 
de verwoede Chrlstenvervolger, voor bun foutu direct 
ter dood waren ge-bracht, zou de wereld dan nitt twee 
van de beste late.re apostelen hebben ge01lst7 Ik meen, 
dat, wanneer mèn als Christen steeds de voetsportll 
van den Meester tucht te volgen, men veilig loopt. 
Het Leven Is Goddelijk: geen mens Is 1n staat het 
Leven te geven, of het uur van de dood te bepalen. 
Mag m•n dan dit Leven nemen en TOCH door de 
doodstraf btt uur van de dood vooraf bepalen? 
Maar dit Is dan t.en me11stlijk Ingrijpen in de Goddelijke 
\Vetten van Hem, die geschrevt.11 beeft: .. Ik bt,1 de 
Meester van de dood en het Leven.'' 
Aan lederen xondaar schenkt God de tijd en de ge
legenheid tot inkeer en berouw. M~ de ene mens den 
andtre deze door God ge&cbonken tiJd onthouden? Mag 
de Ol<ns bep•len, hoe lang de:e U)d om tot inkeer Ie 
lcomtn mag duren door :elfstandJg het uur van dien• 
dood te bepaltJ17 
Ea nu de StcafrechtetliJke kent: 
In bij:ondere gevallen, oorlog. revolutie of :ellverdedi· 
ging kan de Su,.;,t genood:aakt worden Iemand het Leven 
te benemen. 
Zijn de:e elementen THANS rcbter aaawe:ig? 
NEEN. De veiligheid van individu o! Staat ~an op her 
ogtnblîk t\·tragotd gewaarbc,rod wenden door ni.uu· on• 
lnz.ltbt °'eh•drHikc. mt:nscn UJdcli}'k. o( ••oor got!:d uit 
on:e samenleving te verbannen. Oaar hebben wij geen 
doodstraf voor nodig. Met hetzelfde t<\ht :ou men da11 
ook de gtunrlijke krankzinnigen moeten afm3ken. 
llierult bllJkt. dat de doodstraf nlleen ,.-ordt toegepast 
.,Is VERGELDING. d.w.z. WRAAK. 
\V.ot komt er dan echter terecht von de uitsprank: .. Mij 
Is de wrake/" 
Van Rechterlijk.: dwalingen :al Ik bfcr ofet apreken. 
daar dut gclukldg weinig voorkomen. 
Mear wilt U goedpraten de Rechterlijke terdoodbren
gingen van de Protestanten in de tijd der Inquisitie, om• 
dat de:e mensen niet het destijds algemeen beleden 
Katbolfeke geloof aanhlngt.n7 
Of het doden nn mensen als van Oldenbarncveldt. de 
gebrocdcu de W~t. de gekroonde en ongekroonde hoof
den uit de tijd dtr Franse en andere revolutico7 
De Gesduedcnls oordeelt vaak heel anders en meestal 
veel juister dan dt Tijdgenoten: laat dit oordeel der 
geschiede-nis ons tot vootzlchtlgbdd m:inen tegenover het 
nageslacht. De geschiedenis betreurt de fout een man als 
Hugo de Groot gevangen ge:et te hebben, doch over 
het doden van een van Oldebarneveldt :,chaamt ?leb nog 
ateeds het nageslacht. 
Laat het oageslacht zich nooit over ONZE handelingen 
bchoc\'tn te schamen 1 

THEO. 

Gommen tam· 
Wij willen den inzender het recht niet ont
nemen zijn mening in ons blad kenbaar te 
maken, maar wij mogen deze brief niet zonde1· 
commentaar plaatsen. lotussen zijn we niet van 
plan een beoordeling van de doodstraf te ge
ven. 't Gaat ons er slechts om, enkele zeer ern
stige misvattingen in deze brief te signaleren. 
De schrijver verwart doodstraf en doodslag. 
De eerste is door God (ook in het Nieuwe 
Testan\ent) onder het regiem van de overbeid 
gesteld, de tweede beschrijft de inzender. 
De vermeende tegenstelling tussen het Oude 
en het Nieuwe Testament bestaat niet. 
De opvatting, dat Christus een nieuw tijdperk 
van allesverdoezelende liefde gebracht heeft, 
is in strijd met vele Zijner uitspraken. Hij is 
gekomen ook om het zwaard op aarde te bren
gen, zegt Hij, en ook daarin, juist daarin, is 
Zijn liefde, evenals in Zijn toorn en straffen. 
Vergelding ia iets anders dan wraak. 't Eerste 
oefent de o-verbeid uit in de straf, zoals God 
haar dat opgedrag.en heeft en de wraak, die de 
schrijver bedoelt, is van mensen en af te keu
ren. 
Tot zover on,:c opmerkingen, die geenszins op 
volledigheid aanspraak maken. 

H. v. R. 

GEACHTE REDACTIE 
Bij het Ie:tn van "De Zwerver'· - en trouwens ook 
van aadere bladen - l:omt onwlllekeurig steeds · de:elfd, 
vraag bij mij op: .. En wat GEBEURT er nu?" 

U stelt een probleem. U geelt een voorbeeld van uger
Ujke "Rechts",vukrachtlng, U stelt personen en toe, 
standen aaa de kaak, Wij. het publiek. le:en dat. Wij 
ergeren ons. wij zeggen tegea de huisgenoten: .. Nou 
moet je toch weer eens horen ...... ··# ofwel wjJ zette.o 
de radio aan of beginnel\ aan het leullleton. ,.Wij'' 
zijn niet beter of slechter dan de géOllddelde lezer. 
"wij'" staan niet onvenchllHg tegt:nover alles wat er 
rond ons voorvalt, maa, wat horen .• wij'' ooit nog 
van het vervolg va/l zo',;, artikell: ..... ALS tr tenminste 
ooit een v,rvolg op kom tl ..... : 
"Wij'' zijn nieuwsgierig geworden. .,Wij" oi)n niet 
tevreden met het lezen van ergunis... of verontwaardi
ging-wekkende arllhfen. , 
Wij herinneren ons hoe weken achter clkaa"t in Uw blad 
de "Kraakjes" hemeltergende gevallen meldden; wij zou
den er graag méér van ho.rtn. Wij zouden graag \\.•e.tco; 
krijgt U ooit enige reflectie op ttn de:er gevallen 1 
Schrijft U als een roepen6e In de woestijn1 Kunt U 
enige verandering aanwijzen In ook maar één enkel 
geval? \Vfj zouden het zo graag weten. Wie antwoordt 
U op een stuk O\'er Dr. Hirschltld (al Is inderdaad na
:eur<n zinloos en saai). wie Is dat daar achter de 
scherm en. die de opheffing der Kamperkamer bewerk
stdligd beeft. wie vo,rt een officieel ptolest legen de 
barmhartigheid. dfe een aanfluiting is en àUeen In de 
Jlecbt.stc :jn .• politiek" genoemd kan worden. w[e boort 
ons. als wij ;eggen willen, dat het e~n misselijk onder
scheid is als Suiy Arts "omdat :ij een vrouw is" mil
dér bestraft wordt dan een man: :ij was ook niet te 
"vrouwelijk" voor de beestacbtighedcn, die menig man 
:ou doen buiven:n -. maar ik kan doorgaan In een 
ellenlang triest relaas. U :uit deze dingen ongetwijfeld 
weten. U :ult ~• U zelf 66k afgevraagd hebben. Maar 
U hebt wellicht antwoord op menig probleem gekre
gen - en wfj horen er niets van. En juist omdat wij 
her NIET lanQs ons willen laten gaan. juist omdat wij 
enig geloof :oudtn willen behouden in de DAAD
KRACHT van ons Orgaan. Juist omdat wij niet tot die 
Jauwr- massa willtn bthottn. die nooit ergens md vuur 
voor opkwam. en waarvan men dus evenmin mag ver
wachten, dat :ij het nu wel :ou doen, daarom vragen 
wij, na rl Uw artJkcltjes, artikelen. verha'cn, klachten, 
tekeningen ~n:ovoort: .. EN \VAT GEBEURT ER 
NU?" 
Ik hoop, dat dit door velen van ons :o gevoeld wordt 
Misschien gcdt de •. Spreekbuis" mij antwoord! 
Hilvarenbeek. JANE DE BRUIN. 

Comme11taar 
En wat gebeurt er nu? Dat is een van de slim
ste vragen, die ons gesteld is io de loop van on
ze redactionele carrière. En je moet werkelijk 
een vrouw zijn, om zo'n vraag te bedenken. 
Het is ook de belangrijkste vraag, die gesteld 
kan worden. We schrijven immers niet om onze 
lezers te laten genieten, maar om mee te hel
pen, de dingen, die in ons land scheef zijn, recht 
te trekken. 
Heeft dat succes? Behoudens een sporadisch 
geval is er gecn-<lirect succes. Dat kunnen wc 
de briefschrijfster verzekeren, en als dat het cri
terium was, om in ons blad verkeerde dingen 
te signaleren, dan hadden wc er al lang mee 
op moeten houden. 
Directe successen hebben wij alleen bereikt, 
toen we nog in het stadium verkeerden, dat er 
mondelinge bespreking over een bepaalde aan
gelegenheid mogelijk was. Is dat stadium ach
ter de rug en vinden we een zaak belangrijk 
genoeg om tot publicatie over te gaan, dan zijn 
directe successen niet meer te verwachten. Men 
zwijgt dan in alle talen. 
Maar. wat heeft de publicatie dan nog voor 
zin? Daar kan de schrijfster toch zelf ook het 
antwoord op geven. 
Succes is een zaak, waarop men mag hopen, 
maar het bepaalt onze plicht niet. Wij moeten 
de dingen bij hun naam blijven noemen, wij 
moeten verkeerd noemen, wat verkeerd is en 
dat ook openlijk zeggen of schrijven. Wij, dat 
is niet alleen "De Zwerver", dat is ieder, die 
met Willem van Oran.ie nog zegt, dat ,,'t niet 
nodig is te hopen om te ondernemen, noch no
dig is te slagen om vol te houden". 
Op het moment, dat zij, die nog oog hebben 
voor wantoestandçn, en dat zijn er gelukkig nog 
zeer velen van alle rangen en standen in Ne
derland, er de ogen voor zouden sluiten, zal 
het met ons land misgaan. 
Twee dingen mogen niet: Die toestanden ne
geren en daarop illegaal reageren; maar, wat 
wel mag, dat zullen wij doen en daarom blijven 
wij publiceren in "De Zwerver". 
En dan weten we dus nu met elkaar, dat de 
vr·aag naar 't effect daarvan niet vooropstaat. 
"De Zwerver" en gij allen, wij zullen blijven 
doen en zeggen, wai-we moeten doen en zeg
gen, ook al luisterde niemand meer. 
Draag de spreuk van den Vader des Vader
lands in je hart mee, vrienden. Daaruit heb
ben we in het verzet geleefd, daaruit leven we 
nog. . 
En zo ju,ist. zal ons volhouden wellicht toch nog 
gezegend kunnen worden. We zullen misschien 
eens verbaasd staan, over dat, wat wc niet 
meer verwacht hadden. Zou 't niet zo kunnen 
zijn, dat wij druppels laten vallen op de steen 
des aanstoots in ons volle om hem verder uit 
te hollen? Dan is het effect per druppel niet te 
constateren, maar door dé veelheid der drup
pels zal de steen temlotte bezwijken. 

H. v. R. 

.1 

MERKWAARDIG , 
EN .... ONKUNDIG,; 

Voor het district Rotterdam van het 
voormalig verzet Zuid-Holland, heeft 
volgens het "Nieuwsblad" voor de 
Hoeksche Waard en IJsselmonde, 
waaraan wij deze gegevens ontlenen. 
Dr. J. Drost, één der voormannen 
van het medisch verzet, een rede ge
houden, waarin hij merkwaardige 
klanken horen liet. 
Dat deze klanken als "merkwaardig" 
gekarakteriseerd worden, zal den le
zer niet verwonderen, wanneer wij 
hieronder een enkele passage aan het 
verslag van de rede van Dr. Drost 
ontlenen. 
Nadat de geachte spreker een ogen· 
blik de aandacht van zijn gehoor had 
gevraagd voor de verschillende fac
toren, die in het verzet een rol ge
speeld hebben, komt hij tot de vol
gende beschouwing: 

"Mensen, wier mentaliteit in eeo 
geordende maatschappij ronduit 
on-sociaal moet worden genoemd • 
konden door die mentaliteit voor
treffelijk werk verrichten io het 
ondergronds verzet tegen de bezet
ting. Nu een geordende maatschap
PH is teruggekeerd, zou het onver
antwoordelijk zijn zulke mensen 
- niet om hun capaciteiten maar 
alleen om hun illegaliteit - in 
verantwoordelijke functies te plaat
sen." 
,,Spreker gaf voorts uit zijn medi
sche praetijk enige typerende staal
t jes van mensen, die in het verzet 
prachtig werk konden verrichten. 
omdat dit paste bij hun karakter
eigenschappen, maar die thans met 
een overschot aan energie zitten, 
omdat hun handelen en streven 
zich van nature moeilijk of niet 
kunnen schikken in het keurslijf 
ener geordende samenleving. Staal
tjes ook van conflicten, die - vaak 
in eenzelfde gezin - ontstonden. 
doordat de iltegalen zich beter 
achtten dan de niet-illegalen en 
zich niet meer wilden voegen in 
de plaats, die zij normaal jn dit ge-. . ,, 
zin 1nntcmcn. 

Met voorbijgaan van de verdere, ove
rigens nog wel te waarderen passa
i;es, uit deze wel zeer merkwaardige 
rede, moet het ons van het hart, dat 
wij, bij het lezen van het bovenstaan
de, eenvoudig versteld, zo niet ver-
stomd, hebben gestaan. ' 
Hoc is het mogelijk, dat iemand, die 
- althans volgens het "Nieuwsblad" 
- zelf het verzet heeft meegemaakt, 
tot een dergelijke conclusie durft te 
komen? 
Wanneer zij, die handelden overeen
komstig de instructies der Neder
landse Regering in Londen en als zo
danig dus legaal bleven in hun 
prakt~jken. door Dr. Drost als on
sociaal worden gekarakteriseerd, daa 
zouden we hem willen vragen, wat 
er dan wel moet overblijven van hen, 
die door hun gedragingen in wezen 
illegaal waren, daar zij, ondanks de
ze door de wettige Overheid gege
ven legale richtl~jnen en aanwijzin
gen, in hun verplichtingen zijn te kort 
geschoten door nalatigheid of in veel 
gevallen met den vijand zc)fs colla
boreerden. 
Wij willen ons overigens in ons com
mentaar beperken, daar het te ver zou 
voeren om Dr. Drost afdoende van 
repliek te dienen. 
Wij wagen het ook te betwijfelen, of 
het w.yirde zal hebben aan zoveel 
,,mer~aardigs", woorden te verspil
len. 
Men kan in het leven, wanneer zo 
ondubbelzinnig de onkunde aan de 
dag wordt gelegd, wellicht het best 
handelen, door er verder het zwijgen 
aan toe te doen. 
Toch zouden wij Dr. Drost willen 
uitnodigen, eens een spreekavond 
van "Frits de Zwerver" mee te ma
ken en hem advqeren zich voor een 
korte tijd op "De Zwerver" te abon
neren. 
Wellicht zal hij nog tot "merkwaar
diger" ontdekkingen komen. 

,.FRITS" 



Johannes Lodder 

Geb. 27 Maart 1918 
gefus. 8 Maart 1945 

Johannes Lodder, een politie
man uit Wervershoof, heeft 
zijn Vaderland niét alleen ne

gatief gediend, door de Duitse 
maatregelen zoveel mogelijk te 
ontkrachten, doch ook positief 
door zijn arbeid voor LO en BS. 
In hem verloren we een strijd
makker, die toonde ruggegraat te 
bezitten en die zich met zijn hele 
persoonlijkheid toelegde op hel 
vormen van een keurtroep van 
gewapende strijders. Hij leefde 
voor zijn jongens en wekte hun ' 
enthousiasme voor de zaak van 
God en vaderland. Arbdd nuch 
moeite waren hem te veel om de 
jongens te vormen tot mond-strij
ders, gewend aan disc1plino: en 
tucht. In zijn eigen woning raf 
hij wapen-theorie. Op de be
sneeuwde West-Friese vddec. or
ganiseerde hij schieb.:fcningen. 
.Vele vellen met velddieustlhco
rie werden gestencild en rle 
grondbeginselen van het tir:1illc
ren braclit hij zijn jongens b,j. 
Zijn jongens hielden van hem 
en hadden alles voor hem over 
om zijn eerlijk en spontuu ka
rakter, zijn geestdrift en kame
raadschap. 
Hoe gaarne hadden we mannen 
als bij was eens als officier in ons 
na-oorlogse leger gezien". Als hij 
werkte aan de hem toebedeelde 
taak, voelde hij zich waarlijk in 
zijn element, hetgeen uit een ge
zel!'de van hem: .,Nu ben ik ge
lukkig weer in dienst van mijn 
wettige Regering en al het andere 
kan me niet interesseren", bleek. 
Ook voor het LO-werk was hij 
een goede steun. Vele nuttige en 
noodzakeli_jke opdrachten voerde 
hij uit. Voorraadcontrole .bij han
delaren en boeren was zijn liefste 
werk. De inbeslaggenomen goe
deren werden dan mede door 
zijn toedoen ter beschikking van 
de LO gesteld en zo spoedil!' mo
gelijk onder de burgers verdeeld. 
In zijn huis was de luisteroost 
voor het illeyale blad "Pijpje 
Drop", dat daar ook werd samen
j!"estdd en getikt. 
Na zijn arrestatie, geliiktijdil!' met 
Lantediik, is het werl< in Wer
vershoof doorj!"el!aan. Ook "Aart" 
was niet onmisbaar. Maar 't is 
ons een behoefte en een plicht 
hem hier te herdenken als een 
der onzen, die ziin leven gaf voor 
de zaak der vrUheid. 
9vermoedig was hi_j niet. Maar 
wel moedig. Een moed, die voort
kwam uit en gevoed werd door 
ziin Christelijke levensovertuiging. 
En toen hij in de e-reep van den 
vijand was, heeft hii gelovil! l!'C
p-repen "de christrlijke vrijheid". 
Dit troostte hem. Dat het ook zijn 
weduwe moge sterken. 

WIJ HERDENKEN 
DE GEVALLENEN VAN WERVERSHOOF 

In de kop van Noordholland, tussen Enkhuizen en Me
demblik, ligt het plaatsje Wervershoof. Het is bekend, dat 
de L.O. in dit deel van ons land ontzaglijk veel heeft ge
presteerd. In 1943-'44 werden in Wervershoof honderden 
onderduikers ondergebracht en verzorgd. Vele waren de 
moeilijkheden en gevaren, welke daarvoor getrotseerd moes
ten worden. De Kommandantur van Medemblik, waaronder 
Wervershoof ressorteerde, lag permanent op de loer en be-
diende zich ook hier van verraad. · 
Verscheidene werkers uit Wervershoof werden daarvan op 
25 Jan. 1945 het slachtoffer. Harde en wrede slagen werden 
toen toegebracht, waardoor ettelijke gezinnen werden uit
eC11geslagen. In Maart 1945 werden onze maklters op de 
Amsteldijk te Amsterdam gefusilleerd, als repressaille voor 
de aanslag op Rattter. Daar bezegelden J. Langedijk, /. 
Lodder en N. Akkerman hun onvermoeide strijd voor de 
vrijheid met de dood. 
ln de duinen bij Overveen vonden zij hun laatste rustplaats 

Johannes Langedijk 

Gob, 7 April 1902 - gr/u!, 8 Maart 1945 

De oud-LO-leider van Wervershoof, J. Langedijk, heeft zich 
met hart ziel gegeven voor ons mooie LO-werk. Hon
derden jonge mensen werden door zijn toedoen gered uit de 

klauwen van den vijand en bleven daardoor gespaard voor morele 
en lichameli_jke onder~ang. Dag en nacht was hij in touw. Zijn pri
vé-werkzaamheden als verzekeringsagent geraakten al spoedig op 
de achtergrond, omdat dit noodzakelijke werk de liefde van zijn 
hart genoot. Het werd hem als 't ware een tweede natuur. Hij rust
te niet voor alles geheel naar wens functionneerde. Finantiële acties 
werden voorbereid en doorgevoerd, te zuinige donateurs werden 
met pakkende circulaires op hun plicht gewezen, het plaatselijk pro
pagandablad "Pijpje Drop" werd in het leven geroepen. voedsel
voorraden gecontroleerd en zo nodig in beslag genomen en ver
deeld, bewijsmateriaal tegen misdadige elementen verzameld, on
derlinge geschillen beslecht en al te enthousiaste medewerkers ge
temd. Het saboteren van Duitse Verordeningen werd hem een le
venstaak. Zijn Friese aard verloochende zich niet. Fanatiek en fel 
stevende hij op zijn doel af. 
Bij de rijwielvordering wees hij den Burgemeester van Wervers
hoof onomwonden op zijn plicht als vaderlander, waarop deze van 
het toneel verdween. De medewerking aan het "spitten" werd voor 
hem aanleiding de slappe en on-Nederlandse houding van de amb
tenaren te gispen. Met een vloed van woorden overdonderde hij hen 
en stelde hun halfslachtigheid ondubbelzinnig aan de kaak. 
Zelf gehoorzaam aan zijn wettige regering in Londen, wist hij ook 
anderen te brengen tot het volgen van zijn leiding. 
Wij verloren in hem een groot vriend met een open en eerlijk ka
rakter; een vuurvreter, die voor het vaderland op de bres stond. 
Hij was een man, op wiens woord men aan kon, die elk risico durf
de nemen, mits het verantwoord was. En dat, terwijl er toch een 
gezin met zeven kinderen van zijn zorgen afhankelijk was. Voor al 
degenen, die om allerlei onbenullige voorwendsels laf achter de 
schermen bleven en eigenbelang of zoete rust kozen boven de plicht, 
was hij een lichtend voorbeeld. 
Op 25 Januari 1945 viel hij in handen van zijn vijanden. Na twee 
dagen in Medemblik te hebben vastgezeten werd bij naar Alkmaar 
getransporteerd, waar hij tot 12 Febr. verbleef. Op 8 Maart vond 
hij, op 42-jarige leeftijd, de dood op "Rozenoord" aan de Amstel
dijk in Amsterdam. 
Hij werkte onder de namen Visser en Lodewijks. 
Wij denken aan Langedijk terug als aan een goed vriend en mede
strijder, en vertrouwen, dat God aan zijn zo zwaar beproefd gezin 
de kracht moge schenken, dit grote verlies te dragen. 

~ - -

Nico1aas Akkerman 

Geb. 25 April 1905 
gefu,. 8 Maart 1945 

Reeds in het allerr<"rste 
stadium der illegalitlit. 
toen alles nog in de kin

derschoenen stond, wijdde 
Akkerman zijn krachten aan 
het verzorgen en onderbren
gen van jonge mensen, die 
weigerden de zaak van den vij
and te steunen. Vooral in het 
begin was dit een zware op
gave, doch Akkerman hield 
vol en had succes. Zijn over
redingskracht; vastberaden
heid en doorzettingsvermogen 
hadden overwicht op de een
voudige geest van de platte
landsmensen van - Wervers
hoof. 
Hoezeer dit werk zijn voJle 
toewijding genoot, blijkt wel 
uit het feit, dat hij zijn func
tie als schoolhoofd liet varen . 
Een voorgewende chronische 
ziekte vormde een gerede aan
leiding voor zijn non-actief. 
Voor het verzetswerk leefde 
hij en daarvoor alleen wenste 
hij zijn krachten te besteden. 
Voor zijn onderduikers wa~ hij 
steeds bezig met het verkrijgen 
van bonkaarten, het vervalsen 
van PB's en andere nuttige do
cumenten, welke toentertijd een 
vrijstelling garandeerden. 
Moeiten "'Doch kosten werden 
gespaard om de onderduiken 
een huiselijk onderdak te ge
".Cn en ze op alle moge
lijke manieren veiligheid te 
verschaffen. Werden er _jon
gens gegrepen tijdens één of 
andere razzia, dan was "Win
kelman" altijd present om te 
proberen den Duitsers hun 
slachtoffers te ontnemen; wat 
ook enkele malen gelukte. 
Zo was hij er steeds op uit den 
vijand afbreuk te doen. 
Hij was de eerste, illegale wer
ker van Wervershoof, die door 
de Gestapo werd achtervol~d. 
Dit was reeds een jaar voor 
de grote slag in ons dorp viel. 
Als gevolg daarvan viel ook 
hij op Zaterdag 3 Febr. 1945 
in handen van de SD. Met zijn 
vrienden stierf ook hij, door 
Duitse kogels geveld, op <l<' 
Amsteldijk in Amsterdam. 
In Akkerman hebben wij <'en 
dapper strijder en onvcrmliei
baar pionier verloren. Hij 
woekerde met de hem geschon
ken gaven voor de zaak van 
vrijheid en recht. 
Moge deze herinnering zijn 
vrouw troosten. 

L,0. te Wervershoof. 

1 



•DAAGJE lWBRlfK \'All ~ CONTACTCOMMISSIE, 
OER 81 COMP. GE~eEN (0UTR.0RENTE) f ~ ,., . 1)- t 

Secr.: J. WIELINGA, laco Mesdagstr. 6, Groningen 

VERANDBRING SBCRETARIAAT. 

We- brengen nogmaa li la. htrinnetln.g dat htt secretariaat 
vanaf bedtn gevestigd Is bij Jan Wlelinga, Taco Mesdag• 
atraat 6. Gconfngea. 

DB GESCHIEOBNIS DER COMP. f. (Dao). 
Op 4 ~el. ongeveer om 7 uur In de morgen, kwam tqi 
onie.r bino.e.n hollen en dep: .• Ze zijn er. ze zijn er··. Hier
mede werd de sparu,lng gebroken, waarin we •lnds 2 Mei 
verkeerden. Want toen reeds was er medegedeeld, dat de 
co:np, zl<b gereed mout houden, daar we leder ogenblik 
vertrekken konden. Gekleed tliepen we op oozt stroozak: 
om bij het eerste sela gereed te zijn. Ben gezelschap lood 
ons ten al•cheld een guellige ovoad aangeboden, stens en 
munitie waren reeds uitgereikt, geen wonder dus, dat de 
brenger van het .oleuws met geJulch ontvangen werd. Met 
"Ze zojn ., .. werden bedoeld 8 Ca11adese auto's, die In de 
Boteringestra.at stonden opgesteld. Tone wa.s er geen ho~ 
den meer aan en zelden heb Ik ten afde!lng soldaten zo 
g•uw 111 auto's zien palûten als hier het geval was. Ondu
wij) werd •an de Canadese chauffeurs gevraagd, waar de 
ceJs o . .aar toe ging. maar deze herea waren vó6r alles ao~ 
daat ea...... zwegen. 
Ongeveer ba lf acht startten we, velen nagewuifd door lawo 
m.otdu. vrouw of ver~oofde. dit lo de;e. periode steeds in 
de omgeving van de school vertoefden. Het was een vro• 
IIJke boel In ,pt wagens en !lederen werden gezongen, die 
tijdens het , verb'ljf IA de school gedicht waren, waarvan 
btt populairste toen was: .,In Rhenen iijo velen gevallen ... 
Natuurlijk kwam ook de vraag naar voren. waar de rtrs 
been ging. Niemand wi•I het, al waren u natuurlijk. die 
met stel lgbeid bcweerd•n. dat het op Holland alglng. Toen 
de wag~ns ecbttt aaar bet Oosten :.wenkten. was het: 
"Duitsland", maar toen wc de N.O. ri chting te pakken 
hadden werd het: , Delfzijl". In elk geval bleek toen wel, 
dat we nfet naar de Mokerhei gingen. zoals er étn nog 
In Groningen beweerde. Tenslotte hleld,n we stll In een 
dorpje, Godlinze gebeten. Hier werd door de comman
danten een bespreking gehouden en wij onderhielden ons 
intussen met de burgers van dat oord. Toen e.r •• vrnamelen·· 
werd geblazen bleek dot er el tên vaste verkcr:ng had. Hij 
Is nu mtt die dorpsscbone getrouwd. We hopen. dat het 
een mooie bttlnnefingsdag voor Je gebleven i1, )ani 
De ultkomst der bespreking was, dat de colonne In drieh 
gcap'ttst w«d. Elk deel zou In een ander dorp gelegerd 
worden. Zo kwam het 3e Pel. met de staf In Godlinze te 
liggen. het 2c Pd. kwam In Spijk terecht en werd daar 
verdeeld over 3 boerdetljen, terwijl het Ie Pel. waartoe 
Ik zelf behoorde, In Zijldijk werd gehuisveu. De Pelotons 
w•ren Ingedeeld bi/ de vcuchillende Tankpclotons van het 
Ze Ûlnadese legerkorps. We waren echter nog ateeda 
toldoten ln burge,, want nog geen kledingstuk bad ons 
bereikt. Maar dat mocht de stemming niet drukken, ondanks 
de regen. ondank., onze lekke schoenen, waarmee we tot 
over de enkels ln de bagger zakten. Hoe het preclos met 
de legering Is gegaan van de Stal, 2e en 3t Pel. Jc~n ik 
me niet meer herlnneren, ik ben daar niet bij geweest, maar 
misschien kan een ander hier nader over schrijven? Wel 
weet ik oog dat het 2• Pel. een .boerderij voor onderdak 
oltge:o,bt h•d, maar de boer bltld tljn deuren óttvlg dtcbt!I 
H<t Ie Pel. dan kwam te liggen in een koeienstal. Er werd 
bard aangepakt, geboend. ,troozakken gevuld , tafels en 
atoc'to •. georganiseerd'' e.ni. rn spoedig was deze stal om• 
gezet ln een zJt"s.laapkamtr. Waar een.s de koelen stonden, 
lJgeo nu de •• sutrogaaf· Canadeun, z.o:,ls we door som. ... 
aifge burgers wecdeo genoemd. H~t was Jo de eer.ste nac_b ... 
ten niet p'ezfe.ctg fa die stal te Uggen. want de ratten 
kwamen e.r een bezoek brengen en. Jlepe:n ove.r je gezicht 
of zochten je op onder de dekens. Gelukkig hehbea we 
toen In het dorp een bond gevonden, we noemden den 
.. Robby", en het bleek een goede rattenvanger te zijn. 
Totdat Robby eens een paar nacbte.n wegbleef en de rattea 
terugkwamen. Zodra wa• Robby weer aanwezig, of de 
rellen bleven weg. Met Robby hebben we veel plezier g~ 
had. Er kon niet let• te doen zijn, of Robby waa er bij. 
HIJ ging mee op mars. toonde zijn belangstelling bij veld
oefeningen en wanneer we uitrukten met auto·s. was Robby 
er bij. Zondtz Robby was de comp. niet compleet, hij 
werd op het laatst nog eerder gemist op een appèl dan 
Un der manschappen. Totdat Robby op 19 Dec. 1945 door 
een auto werd doodgereden. Hq "'as de comp. dus trouw 
tot In de dood. Maor we dw•!ea af. over Robby zal nog 
wel eens meer WQrden ge.sproken. We gaan terug naar de 
koeienstal van Oijksterhuls te ZIJidijk. 
Er werd eeo werk.rooster opgesteld en nu ging het er om. 
dot alles zo goed 01ogellJk rolde. Dit bracht de eersre tijd 
nogal eens moeilijkheden mee, want de meesten wisten 
von militaire tucht niets al. De enkeling, die het wel wist 
trarhttc de anderen hierin v66r te gaan. maar :o gemak
kelijk Is het niet om burgerideeén over te •chah'en naar 
een mllitalre geest Bijna iedét had daar zijn eigen Inzich
ten over. Dit leidde natuurlijk vaak tot voorvalleo, die niet 
behoorden voor te komen. Maar was dat de betrokkenen 
kwalijk te nemen? We menen van niet. Niet vergeten moet 
worden. dat e:tn grote groep, zonder voorafgaande oplef" 
ding, plotseling In een "le:gt.r0 was opgenomen. En zo "'kon 
het bijv. gebeuren. alt er 's avonds niemand aanwezig was, 
de kamerwacht, die zkh liederlijk vervee'de, rustig 'het 
dorp in ging, en ergens In een caft een potje bier nam of 
meedeed aan een spelle.t/e kaart. 
Wat de dienst betreft. deze bestond hooldzakelijk In dit tijd 
uit patroul'letocbten langs de kust van de Waddenzee. Deze 
t0chten gingen hoofdzakelijk per fiets. s.•elke vao de bur
gers werden gt!een.d. De dagindeling was: 3 uur rijden. 
6 uur vrij. Voor zover deze vrije ureQ overdag vielen., werd 
er geoefend. 
Op een avond steeg de span~log ten top. Br was van 
de ttaf bericht gekomen, dat we ons klaar moesten hou
dea om de -.o 'gcnde dag met de tankbrigade op te rukken. 
's Nachts werd er niet geslapen, want nu zou dan het grote 
ogenblik komen. Eindelijk zoude11 we dan toch lil de ge
legenhtld komen om daadwerkelijk mee Ie helpen ons van 
het mo!lenjuk te verlossen. Maar het werd de zoveelste 
desillusie. Want toen we te Godlinze gepalet en gezakt 
stonden, haalde de mof tt1l streep door onze rekenlag, het 
was de laatste ;et dJe bij doen kon. n.l. de algehele 
capltulallel 
(H.O.) We hebben wel eens vnemdc dingen beleefd In 
onze compagnie. Dat het echter niet alleen bij ons moge
lijk was, blijkt lllt een brief van Hn onzer, die momenteel 
elders In dienst Is. Hoor slechts wat hij schrijft: 
.. We hebben zojuist I½ week In quarantaine geztten we
gens een geval van qekkro01p of kinduver•ammlng. Het zou 
14 dagen durea, maar na 10 dagen kwamen ze in het 
:lekenbuls tot de ontdekklog, dat het een verwaarloosde 
hersenschudding was. Een mooie bak, hè? Al die tijd In de 
kazerne gezeten, halve dienst gedaan. Ellmvoorstelllngen ge• 
had, utr• dgetelten en lang slapen en dat alles voor een 
bersenscbuddlnk/e. We hebben ons naar gelachen! En als 
vergoeding voor bet blnoen ,itten: -i dagen "tra verlof, 

• 
"Flitspuit"-omroepster als 
bruidje naar Canada. 
De -.oormalige omroepster van de "Flitspuit". mej. Maja 
van Steensel. dit tijdens de bezettingsjaren door ~ Duit• 
aer.1 . w,trd ge.arre.ste.erd. is na vele omzwervfngen als oor ... 
Jogsbruld naar Canada vertrokken en beet thans Mrs. 
Wauon. ZIJ bekleedt de functie van chef van de Neder
landse sectie bij de Canadlan Broadcastlng Company. 

(.,Het Parool"). 

De redactie van "De Zwerver" heeft maandenlang 
naar de herkomst van de "Flitspuit" gezocht, met 
het doel om over deze werkzaamheden te kunnen 
publiceren. Ze was hierin oog niet geslaagd en nu 
blijkt plotseling, dat Mej. van Steensel haar toch 
oog is "ontflitst". We troosten ons echter met de 
wetenschap, dat we haar voortaan het nieuws toch 
weer kunnen horen "opspuiten". 

• 
Ondergrondsche lezers. 
De Parijse metro·, zijn ondergrondse leeskabinetten ge
worden, merkt "Le Mondt" op. Vroegte las men er hoofd• 
:akelijk kranten, tegenwoordig ook boeken, · 
De ware ondergrondse lezer lee.si alechu IA de trein ...... 

ADVERTENTIE 
(famllie-adoerlenlies pri}s f 0.10 1'· m.m) 

Heden nam God ploseling van ons weg onze 
lieve kleine EDY, 
in de jeugdige leeftijd van 7 ma.inden. 
Driebergen, 16 Februari 1947. 
Wilhelminastraat 5 a. 

K. VAN MIDDELKOOP 
G. A. v. MlDDELKOOP-DE GREEF 
KEESJE. 

s 

(Personeel gevraagd en aangeboden prijs f 0./0 p. m mj 
Voor spoedige indiensttreding gevraagd, geroutineerde 
typiste en steno-typiste. Uitvoerige schrift~lijke solli
citaties aan: Stichting 1940-1945, Maliebaan 15, 
Utrecht. 

Bij de Stichting 1940-1945, District Amsterdam, kun
nén enkele gediplomeerde Sociale Werksters gepla~tst 
worden. Sollicitanten moeten door daad of houdmg 
tot het binnenlands verzet hebben bijgedragen. Uit
sluitend schriftelijke sollicitaties aan den Directeur 
der Stichting, H~nthorststraat 3, Amsterdam Z. 

Wij vragen: bekwame STOFFEERDER. 
Firma Jan de Boer, Hoogeveen. 

Gevr. tegen half April in zaadcxportzaak in N.-H. 
een Werkman voor f,aklmis en buitenwerk. Vereisten: 
Verantwoordelijkheidsgevoel, nauwgezet, eerlijk, pro
per en werklustig. Zelfstandig kunnende werken; goed 
op de hoogte van drogerij, clippers en andere werk
tuigen. Bij voorkeur ongehuwd. Brieven met uitvoe
rige inl. en verlangd loon onder No. A 163 Bureau 
van dit blad. 

...... .,De Zwerver". 

• 
Succes verzekerd. 

ONKOSTEN VAN ENGBLANDVAARDERS. 
(,.:Elsevier'') De chef van de staf van den Inspecteur-generaal der Koninklijk• 

Landmacht deelt mede: Tea einde .. ,. overzicht te li.rijgeo van 
d, kosten, dit Engelandvaarders gemaakt hebben voor hun 
ovtrtocht tn waarvan nog geen restitutie heeft plaat5 gevonden. 
wordt hun verzocht, een opgave van kosten v66t 31 Maart 
1947 in te di,nen bij hrt Nation•al Steunfonds. Oostrlnde 13 
re AmstudatQ. Daarna %.al ge-tracht wordt"n. bt.tt ahinog voor 
een restitutie. van deze kosten in aanmerk.log te: doen komtn, 
De aanmtldingtn moeten vergezeld gaan van een uitvoerig rap.-. 
port, zo mogelijk met verklaringen van pecsoncn, die de juist, 
heid daarvan kunnen bevestigen, benevens ten opgave vau lxt 
verband tDrt de reis aangegane verplichtingen, 

In ttn. onzer wcekb,ade.n komt ct.n advertentie voor. van 
Iemand, die zich als journal!st aanbied<. Bebal ve, dat in 
de annonce etn opsomm,ng wordt gegeven. van de vec
acbillende kwoliteittn, waarover de reflectant beschikt, ver• 
meldt dt advertentie de opmerking: .. Als politiek delin
quent ben Ik gedetineerd gewe ... 1." 

Dat schijnt een beter getuigschrift te zijn, dan een RBUNIE UTRECHT EN OMGEVING 
')l 1 Joo baa K.P.-rrs, L.0.-trs en MEDEWERKERS! 1 ega e P n. De K.P. Utrecht organiseert voor Zaterdaga'fOnd l:Z April a.a. 

O t:t".n grote reunit:•avond. Htt wordt ge-eo •vond .met zware 
dehatten, maar een gezellig samtnzijo. 

De toe komst. 
Een zeer hooggeplaatst ambto,naar heeft ons dezer dagtn 
vcu.eke.rd. d~t be.t .:eer lang tou duren, voor tt enlg:tr01ate 
zou zijn voor.fen ln de huidige woningnood, Hij vertelde 
daarmee gten nieuws. Maat we zijn toch geschrokken. 
toen dut deskundige ons vertelde. t< hebben uitgerekend, 
dat het bij htt huidig tempo van dé wederopbouw minstens 
35 laar z.ou duren. voor er sprake. zou kunnea tiJn van een 

Een VQOtdracbt. ttn stukje muziek, een v-~rlotfng en ttD Jauge ... 
pauze om de oude .ke-nnismaldnge.n te vefflltuwen. 
De bijdrage in de kosttn Is ~esteld op f 1.50 p<r persoon. 
Voor man met vrouw of verloofde f 2.50. 
Stort Uw bijdrage zo spoedig mogelijk. doch uiterlijk -.oor 
1 Moart a.s. op glro,nr. 501974 t.n.v. 8. Wilktns, Obrccbtstraat 
13. Utncbt, of por postwissel aan btt zelfde adru. 
D•ar de K.P.-Utrecbt v~n mtning Is, dat ook de nagelatea 
betrekkingen in ons midden behoren te zijn, worden bun. op 
aanvraag bij het secretariaat: Obrechtstraat 13, Utr•~ht, grntia eniguins bevredigende to"tand. 

(.,Priocestad"}. deelnemerskaarten toegezondeu. K.P.-UTRECHT. 

We raan naar Zandvoort aan de zee. 

• 
Zelfkennis. 
Byron bad 'ten bijzoodcre afkeer van grijze oogen. ..Behar
tigt goed wat ik u nu zal zeggen,.. zei bU eens toen er 
over pbytonogUlle we.cd ge.sproken: .. vertrouw nooit iemand 
met grijze ogea." - .. Maar. u beeft zelf grijze ogen," 
wa.s he:t antwoord. - .,Ja, t.o. be:t zou voor menfgeen. die 
mtt mij tt doen gehad beeft, goed zijn geweest. als bij 
dut regt\ had opgevolgd," antwoordde dt dichter. 

(.,Nieuw Nederland"}. 
Eerlijkheid duurt het langst 

• 
Recept. 
De dokteu van generaal El•enhower bebbea :lln vrnuw 
voorgtschrc.ven. elkt maaltijd te:.ame..o met hem te nuttigen, 
teneinde te beletteo, dat bij vis eet, Hij houdt zoveel van 
vis, en het is zo slecht voor hem. 

(.,Daily Express"}. 
Hij is dus alleen "baas" in het leger. 

• 
18.000 Poolsche onderduikers 
komen boven water. 
Mter dan 18,000 personto zullen uit de bosseq van Polen 
te vonuchijn komen tengevolge · van de wet, wurblj am
outie verleend wordt aan leden van ondergrondse bewe
gingen. De wet ui op 18 Pebtaarl aangenomen wordea, 

(,,De Tijd"}. 
De onderduikers 1n Nederland hebben nog niets 
te klagen. 

....... 

...... er een rapport gepubliceerd is van de inter
nationale commissie voor de bestudering van de 
Duitse · kwestie ..... . 

. ..... Jhr. Beelaerts van J3lokland voor Neder-
land daarin zitting heeft ..... . 

...... deze commissie tot de conclusie kwam, dat 
de Nazi-partij in Duitsland zich rustig aan het 
reorganiseren is voor een her-opneming van de 
macht door het verkrijgen van de controle over 
de door de geallieerden ingestelde democratische 
instituten ..... . 

...... er volgens dit rapport over geheel Duits
land een netwerk van nazi-organisaties bestaat, 
wier macht bij de maand toeneemt, door het dwars
bomen van de zuivering, het uitoefenen van spioo
oage en het scheppen van wanorde .... 

...... zich met name in Neder-Saksen en Beieren 
voormalige leden van de Nazi-partij en de SS, zo
wel op besloten als openbare vergaderingen, ver
toonden in uniform ..•. 

r 
i 
B 

F' 
Het "Comltt Oranjehotel'' heeft het vooraemeo ter nage
dachtenis. van de gefusilleerde of In kampen omgekomen 
politieke gevangenen uit het "Oranjehotel" een ge<ltnk
teken op t• richten. Een leder die met dit doel ln!ttmt, 
wordt ve.rzocht een bijdrage tt atorten op postrtktning 
1053111 "C..mitt Or•nJthutel", 's-Gravenhage. of bij de 
Nedulandse Haadel Maatschappij te 's-Gravenhage. Bikt 
zending. hoe klelo ook. tal worden gewae.rdeud. 

...•.. zij daarbij openlijk werden toegejuicht door 

~~. ~~~::k::~· nieuwe afscheidsgroet in Nederland [ 
is ingevoerd ...... Deze luidt: ,.Goeie dooi!" ;' 
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Weekblad 
der LO-LKP-St-ichring 

I.ANDELIJ KE ORGANISATIE VOOR HULP 

WAT MIJ OPVIEL 
DE ZWERVER" heeft in anderhalf par 

tijd heel wat bereikt. Het is een familie
blad geworden. 

Deze bewering steunt niet op een enquête, maar 
is een persoonlijke ervaring en maakt als zodanig 
dus ook geen aanspraak op een hogere waar
dering. 
Ik ontmoet echter nog al eens een paar mensen 
- vrienden van vroeger en wie om hen zo al 
heen staan - en dan blijkt me bij herhaling, dat 
aJlen - ook juist die laatsten - vrij goed op 
de hoogte zijn van wat er met min of meer over
tuigingskracht in ons blad verteld werd. 
Ook in dat opzicht is "De Zwerver" een zwer
ver gebleven. Al of niet van vaders bureau on
derneemt hij wekelijks zijn zwerftocht door het 
gezin - komt in ieders handen en heeft de be
langstelling van allen. 
Dat is geen geringe verdienste. - Voor zover 
ik weet, was dit niet de opzet; maar achteraf 
bekeken is het toch heel goed verklaarbaar. Het 
is één van die uitingen van de befaamde ,,geest", 
welke er was en is tussen ons en zovelen. Een 
geest, zelf ondefinieerbaar, maar heel werkelijk 
en duidelijk naar buiten brekend in daden en 
feit<!n, welke voor ieder te constateren zijn. -
Dit maakt de verdienste, dat ons our:le Medede
lingen-blad uitgroeide tot een familie-blad er 
niet minder om .• Integendeel. ze neemt i11i,t' toe, 
Jaar ëlëze aard van familie-blad niet berl'ikt 
werd met behulp van speciale rubrieken als, 
.,Vo_~r ?.e hui~vrouw" - ,.Voor de jeugd" -
,.Vry& t111't bcz1ghc,len voor een LO'cr en KP'er" 
- en dergelijke. "Het blad spreekt - de geest 
trekt - het is een zei:rgen "van ons tot ons". 
Ik durf clcze persoonlijke ervaring dan ook met 
een gerust hart onderwerpen aan een enquête. 
'.frouwens, is die ervaring wel zo persoonlijk als 
1k voorgeef? Te goed _ken ik immers de moeilijk
heden van de Redactie-raad, dan dat ik in zijn 
volhouden geen erkenning van gelijke aard zou 
mogen lezen. De zorg voor voldoende copie elke 
week is dikwijls zo nijpend groot, dat die men
sen minstens al tien keer met recht en reden het 
einde val\ ,,De Zwerver" hadden kunnen en mo
gen melden, als ze niet zo diep en diep overtuigd 
waren geweest van het nut - de wenselijkheid 
- en zelfs de noodzaak van een blad als het 
onze. Een enquête in de vorm van: ,.moeten we 
d.?or~aan of stop'?en?" zou toch maar geëindigd 
z1~n m_ ee!1 pi:actJsch éénsluidcnd: :.,Doorgaan!" 
Dit simt met uit, dat de in alle toonaarden gedane 
oproep van H. v. R. - soms open en duidelijk 
soms ook wel eens onder het motto van: ,.Wi~ 
de schoen past" - een roep in de woestijn is ge
bleven. Het is nu eenmaal gemakkelijker om een 
krant te lezen dan om hem te schrijven en wc 
hebben het allemaal toch immers zo ontzag~elijk 
druk!. ... 
Dit sluit evenmin uit, dat we niet allemaal en 
niet te .:illen tijde en. niet in ieder opzicht vol
daan z11n. Zelf heb 1k opmerkingen en ik heb 
ze van anderen gcboörd. Opmerkingen met recht 
(daar horen die van mij natuurlijk bij!), dikwijls 
ook ten onrechte. - Doch dit ligt voor de hand. 
De_ én~ gee~t, welke ons bond en bindt, sloot en 
s~u1t n_i_et uit, da~ er verschillen zijn. Verschil in 
z1cn~w11ze, en met te vergeten: verschil in de 
manier van zeggen. Wc kenden dat in het ver
leden - het heden is niet anders - en zelfs 
voor de toekom$! valt hierin geen vcrbeterin" 
te beloven. 

0 

Gelukkig maar! - Het geeft wat gezonde strijd 
~n in de strijd blijven wc beter waakzaam· dan 
m de rust. En dan: botsingen verhelderen de 
z~ak T?ee_rmalen. Ze brengen ons dikwijls C<"n 
me~w inzicht en daarmee uitzicht. We beho::vcn 
ze !n g~en geval te vrezen, zolang de éne geest 
er ts, die naar elkaar toewil. 
Tuist dat .. naar elkaar toewillcn" is van zo'n 

grote waarde. Die wil verdoezelt geen verschil
len, welke er bestaan. Die wil rede~ert geen 
standp~ntcn en overtuigingen weg, wat tenslotte 
geen wmst, maar verlies zou betekenen. Maar die 
oprechte wil doet zien en begrijpen. Doet aan
voelen en waarderen. Zoekt het goede. Erkent 
het waardevolle. Verheugt zich over het succes 
en lijdt mee in de tegenslàg. Die wil doet ver
staan met een simpele opmerking of met CCD 

half woord. 
Ik geef toe, dat couanten met beroeps-journa
listen ons in menig opzicht vóór zijn en dat, met 
de ogen Tan een vakman gezien, haar verslagen 
misschien _juister zijn en meer af. En toch heeft 
een eenvoudig verslag van een bijeenkomst, een 
tentoonstelling, 'n gevoerde a~tie in "onze Zwer
ver" - hoe vol technische . fouten wellicht -
me dikwijls meer 1e vertellen, dan wat "de Pers" 
er over schrijft. Het leven en ook het be-leefde 
spreekt een eigen taal. welke er is en niet aan 
te leren valt. 
leder, die hierin een propaganda voor schrijvers
niet-journalislen mocht lezen, zal mijn bedoeling 
wel duidelijk worden uit een voorbeeld. Ik doe 
hier maar een greep, zoals ik op 'n avond bij 
het verschijnen van "De Zwerver" een greep d<'ed 
naar mijn telefoon. om Arie van Groningen op 
te bellen, Ik las daar n.l. ren verslag van een 
tentoonstclJ}rig, welke. de GrgP.ingf'rs over hun 
verzet hadden georganisctrd. J 1ans i;.;i:.t 1., ro~ 
niet meer herinneren of het een lan-' stuk wa. 
of een kort - een algemene bcschouWing of een 
ooggctui,teverslag - maar wat ik nog weet en 
wat me bij is gebleven, is dit éne: ik zag daar 
die mensen voor me - ieder op zijn eigen plaats 
en met zijn eigen taak - allemaal uitgebroken 
uit hun ei,ren beslommeringen - niet vragend: 
wie deed dit en waarom moet ik daarvoor zor
gen? - bezield met één gedachte: .,Dit moet 
slagen" - .,Ons werk moet slagen". 
Het interesseert me dan ook weinig, wie dit stuk 
beeft geschreven, maar wel wat en hoc het daar 
beschreven stond. Wat daar achter die woorden 
schuil ging. Ik, hier in Rotterdam, heb niets te 
maken met de Groningers (al bewaar ik een heel 
prettige herinnering aan hen en haar), maar toch 
voelde ik dadelijk weer die oude verwantschap 
- hun geest was mijn geest - hun werk mijn 
belangstelling - hun succes mijn trots - bun 
bezieling, welke zoiets wist te bereiken, mijn ;1an
sporing. 
Kijk - en daar zou ik nu eigenlijk een dikke 
streep onder willen zetten: hun bezieli71g mij11 
aans(,ori11g. Want daar moet ik naar toe. Dit 
stuk bedoelt nog · altijd een aansluiting te geven 
op wat ik laatst onder "Kankeren!" beloofde. Ik 
kan dit misschien het beste zo samenvatten: 
We voelen niet alleen, maar we weten ook allen, 
dat we het werk van de voorbije jaren er niet 
zo bij neer mogen gooien. Ik wil best instemmen 
met degenen, die menen, dat het wel aardig is 
geweest - maar voeg er dan toch aan toe: het 
is niet af - er ontbreekt nog een sluitstuk aan. 
De besten en de dierbaarsten onder ons zijn niet 
de dood ingegaan voor een voorbijgaand iets: 
de benijdingsdag en de terugtocht der Duitsers. 
maar voor een blijvend ieb: een betere men~hcid 
en een beter Nederland. De mogelijkheid daar
voor kochten zij met hun bloed en het verdriet 
van hun achterblijvenden en zij oordeelden deze 
prijs niet te hoog; maar aan ons lieten zij de 
plicht om die mogelijkheid blijvend te verwer
kelijken. 
En die opdracht blijft! Ook al is de laatste Duit
ser thuis - al mislukt de hele zuivering - al 
komen er niet S0.000, maar alle N.S.B.'ers, Land
wachters, SS'ers. collaborateurs, profiteurs en wat 
er meer zij, vrij! - Dan kunnen wc misschien 
teleurgesteld zijn en ontgoocheld - misJ1chien 
zelfs in onze heiligste gevoelens van billijkheid 
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en recht, van herinnering aan onze doden gc
k wetst ziju - maar dat doet er allemaal niet toe. 
De opdracht blijft. En voor U, èn voor mij, èn 
voor ons allemaal - en als ge U aan die op
dracht onttrekt, dan kunt ge dat nooit verant
woorden - voor niets en voor niemand. Niet 
voor Uw eer - niet voor Uw doden - niet 
voor Uw geweten - niet voor God. Ik kan dat 
niet anders zien. Dat is nu eenmaal de conse
quentie van het werk, dat we toen op ons namen, 
ook al konden we die consequenties in het begiu 
niet in volle breedte en diepte overzien. 
Maar nu de verwerkelijking! 
,,De weg" - noemde ik dat de vorige keer. 
Voor den één zal 't gemakkelijker zijn dan voor 
den ander. De één zal van nature of door ?ijn 
maatschappelijke positie in . gunstiger omstandig
heden geplaatst zijn om het in bezettingstijd vt·r
worvene ook nu voort te dragen. De één zal vin
dingrijker zijn dan de ander en vlugger nieuwe 
wegen en nieuwe mogelijkheden ontdekken voor 
zijn idealen. 
Terloops vang je hier en daar wel eens iets op .. 
Van een bepaalde actie - van een nieuw soort 
en toch hoog nodig werk - gezamenlijk of in
dividueel. Ik denk hier b.v. aan wat "Toon" in 
het nummer van I Februari onder de titel: .,Blijf 
illegaal" schreef. Voor hoevclen van ons kan dat 
een nieuwe activiteit betekenen, juist op het 
moqie ~ebied van het Stichtingswerk? 
Maar dat is slechts sporadisèh. Je moet er zo 
echt tc-genop lopen. Als je door je werk of door 
je huis ~ehonpcn het zwervers-bestaan definitief 
hebt kunnen beëindigen, zal je gezichtskring zich 
allicht weer inkrimpen tot je naaste, mogelijk 
:i.c.1~ ~ t •, ~ ;., r.:m t cv:,~cvin" f-, lnen ,.__ 
beurt ,, ntets. Het ÎJ uilgealoten, dat al die dai 
zenden van toen dag en nacht ploctcrmd 11u 
plots in ruste zijn gegaan. Maar je ziet het niet; 
Je hoort er niet van. Honderden horen er niet 
yan. 
Of .... het moest zijn door "De 7.wcrvcr". Het 
familie-blad. De krant van verschillende en vcr-
1cheiden werkers, maar van gelijk-gestemden. De 
spreckb11is en luisterpost van vele door één geest 
bezielden. 
Is het dan niet eeuwig jammer, dat wc in die 
zo gemakkelijk verstaanbare "Zwerver" niet ict., 
meer lezen van elkaars ervaringen? lk ben er 
van overtuigd, dat velen, en zelfs heel velen van 
ons, ,.iets" gevonden hebben, waarin ze hun of 
baar idealen van toen in het nu uitdral!;en. Dat 
behoeft niet iets heel nieuws te zijn. Het kan des
noods een verband zijn, dat al een eeuwfeest ach
ter de rug heeft. Ook daar is het de géést, die 
bezielt en levend maakt. Maar waarom dat 10 
eng besloten houden voor ons zelf of voor het 
kleine kringetje, waarin we plegen rond te draai
en? Waarom kunnen anderen - minder vinding
r~jk dan U - niet profiteren v,m Uw ontdekkin
gen - aan1?e1.ct worden door Uw succes - ge
waarschuwd door lÎw fouten - geestdriftig door 
Uw enthousiasme? 
Uw werk is zo onbetekenend en gewoon? - voor 
een ander kàn het een idee ziin. 
Uw aanderl is zo ondergeschikt CD tweederangs? 
- daar kijken wij niet naar. 
Uw actie is no~ maar een poging, meer niet? -
dan kunnen wij daar ook al vast mee beginnen. 
Uw daad is de daad van zovelen? - maar daar 
zoeken we juist naar. 
Ge doet wel, maar kunt het niet beschrijven? -
maar ik zei U straks toch al iets over een half 
woord, dat voor ons voldoende is. 
Wc hebben toch altijd anaeren van onze erva
ringen laten profiteren. We stonden toch altijd 
voor elkaar klaar en wezen niemand af. We heb
ben toch nooit gevraagd, of ge wel goed kon 
spreken en luisterden alleen maar naar wat l1 
ons te zeggen had. We gaven elkaar toch stted., 

• tips! En daar zoek ik, en daar zoeken wij nu zo 
dikwijls tevergeefs naar in "de", in .. onze 7,wer
yer". 
Dat is het. wat me opviel. 

PASTOOR VICTOR. 



DEMOCRATIE 
Een volk met roepit\gl Onder deze titel gaf H. v. R. in .. I)e Zwerver" van 8 
Februari een kort doch helder betoog, waarin hij tot uitdrukking bracht, hoc goed 
het Nederlandse volk is uitgerust ten strijde, waar het gaat om het behoud van 
vrijheid en democratie, namen, die anderen alleen reeds door hun klank in een 
onbezonnen enthousiasme meeslepen, doch die door den critischen en nuchteren 
Nederlander tot op de kern ontleed plegen te worden. 
Als markant en actueel voorbeeld van deze specifieke, Nederlandse trek haalt 
de schrijver aan, dal men vermoedelijk nergens scherper dan in Nederland ziet, 
dat het communisme de democratie en de vrijheid in haar beginselen aantast. 
En op en reeks internationale congres~en hebben de Nederlanders nadrukkelijk 
bewezen, dat het hun ernst is, wanneer dergelijke hoge waarden als vrijheid en 
democratie in het gedrang komen. 
Ter illustratie verwees de schrijver naar het Wereld Studenten Congres te Praag. 
Laat ik voorop stellen, dat ik mij volkomen bewust ben, dat "De Zwerver" geen 
studentenblad is. Dat ik niettemin enkele bijzonderheden van dit congres onthul, 
vindt zijn verklaring hierin, dat het hier niêt een specifieke studentenkwestie gold, 
maar een zaak, die het gehele Nederlandse votk ten nauwste raakte, vooral de 
jongeren. Tevens toont de gang van zaken op dit congres, hoe men luchtig en 
oo gestandariseerde wijze van bepaalde zijde solt met het begrip democratie. . 
Op de Internationale Studenten Vergaderini::- te Londen op 11 November 1945 
werd het besluit genomen om een Wereld Studenten Congres te houden, waar
toe een International Preparatory Comittee werd benoemd. 
Dit Wereld Studentell\Congres vond plaats einde Augustus 1946 te Praag. 
Bedoeld als een werkconirrcs kreeg het als voornaamste taak toegewezen de op
richting van een internationale organisatie, ter vervanging van de vroegere Con
f édération Internationale des Etudiants, die gedurende de oorlog van het toneel 
was verdwenen. 
De Nederlandse vertel!'enwoordiginir voor dit Congres bestond uit zes personen, 
aan,1?cwPzen door de N~derlandse Studentenraad, die representatief was voor de 
irehele Nederlandse studentengemeenschap 
Volgens de bekende na-oorlogse gewoonte zette het Congres in met heftige uit
barstingen tegen het fascisme en imperialisme en om de verderfelijkheid van deze 
stromingen aan te tonen gaf men - merkwaardigerwijs - voorbeelden, ont
leend aan hrt leven der westerse democratieën en Amerika; aan het Oosten deed 
men het zwijl!'en toe. 
Het belangrijkste punt van het congres vonnde de behandeling van de constitutie 
der nieuw op te richten organisatie. Voor de bespreking daarvan was anderhalve 
dal!' uit'l'etrokken, als gold het een zaak van gerinl!' gewicht, hoewel het voorbe
reidend comité toch beter kon weten. Want toen zij het ontwerp dezer constitutie 
had toep-ezonden aan de deelnemende landen, kwam er een stroom van amende
menten binnen. De Nederlanders ziin er zeker niet vreemd aan geweest, dat de 
dt•balten omtrent dit punt in werkelijkheid zes dagen duurden. He gin~hier dan 
ook om de democratie en het verschil in opvattingen over het karakter der nieuwe 
or,l\'anisatie· was dus prinripied. 
De Sowjet-Unie, haar Oost-Europese vazallen en andere uiterst linksen, stel
den zich een sterk gecentraliseerd machtsoriraan voor, voorzien van ruime vol
machten, welks b('sh.riten bindend 1ouden zijn. 
Meer trrecht zag Nederland hierin een poging tot overheersing van een bepaal
de. politieke groen. 
De democratie, die iedereen op de tong had, werd aldus wel zeer veel geweld 
aan~daan en men kwam lot de overtuiginK, dat hier onder het mom van de-
ftatÎ{' flfa~~;:t..hd._tm_Ji.J~ g e,-'f:n en mf aar ~iiia~w~Zt:'ttn 7n;'rirc1c m?i'vlttu"J;;'~ vooral 
Kalholiekr Fransen en Amerikanen dachten zich een coördinerend lichaam, 
waarin alle studcntcnorganisatirs, hoewel vt·rschillend geaard, zouden samen
werken op basis van gelijkheid en vrijwilligheid. Hun aantal was echter te 
klein om cnil\' gewicht in de schaal te kunnen leggen. 
Door amendementen en voorsteJlen tracht.te men van communistische zijde het 
Nederlandse standpunt te verzwakken en eenmaal beweerde men onomwon
den, dat: .,vrijheid gelijk was aan anarchie"! 
Het resultaat was, dat het Nederlandse standpunt verworpen werd. Aangezien 
Ned,·rland krachtens uitdrukkelijke instructie van de Nederlandse Studenten
raad. alken kon tóetreden tot een internationale organisatie, indien de zelf
standigheid van de verschillende studentenorganisaties behoorlijk irewaarboqrd 
wa~. was een internationale organisatie naar communistische trant alleen al vol
strekt onaanvaardbaar. 
Was deze reden alleen al voldoende, om de Nederlandse delegatie te doen be
duiten, niet toe te treden, er waren ook andere punten, waarmee Nederland 
1.ich niet kon verenigen. 
Er was n.l. behalve aan de Ned. Studentenraad bovendien ('en invitatie ge
zonden aan de 7.eer kleine, links oolitiek georiënteerde groep "Pericles" te A ·dam. 
het~een de "doclsteUingen van .dit congres in een uiterst verdacht licht plaatste. 
Vdc drlr~atif's waren zeer eenzijdil(' s,mrngesteld en konden niet geacht wor
den, volrlocnde representatief le zijn. Zo hr.Jraairt het aantal communisten ,,n
dcr de Tsiechische studenten on,l\'e.veer 20%. Niettegenstaande waren 8 van de 
15 leden der Tsjechische delegatie communisten. De Egyptische delciratie ver
tegenwoorcli~de, naar haar 7<'1!'gen, 2% van de Studenten van dit land. De 
ovcri!l'c 98% wáren "fascisten'"! 
Vers!'.hi!lcnde afgevaardigden durfden - was het uit overwegingen van per
g.-nnlijke veiligheid ? - hun meningen niet uit te spreken en zeker niet open-
lijk te stemmen. • • 
De vc·rkic1in1? van de· leden van het Executief CoJT)ité, dat practisch oppcr
machti~ is, lichtte de sluier over de ware doelstellingen van dit congres op. Een 
Tsiechische communist. Joseph Grohinan werd President. Van de 17 leden zijn 
er 9 uit!!esnrokcn communist of uiterst links. De overige 8 werden als , camou-
flage" dankbaar geaccepteerd. ' 
De Nederlandse delegatie heeft zich tenslotte gerealiseerd, dat het mo~elijk 
was, tf'genover deze communistische infiltratie een christelijke tegen-infiltratie 
te stellen, die- nog veel ten goede zou kunnen keren. . 
Doch nu het ging om kostbare levenswaarden als vrijheid en democratie, wees 
zij elk compromis hardnekkig van de hand, besloot · tot volstrekte onthouding 
en Wf'igcrde ook maar de gerin~te mede-verantwoordelijkheid te dragen voor 
het doen en laten der organisatie. · 
De N~derlandsc delegatie was op dit congres niet atleen de vC'rtolkster van de 
ircvoclens en oovattingen der Nederlandse studenten, maar ook van h<'t Neder
land~e volk. Het is zaak, dat zij, die op deze wijze Nederland op welk terrein 
van het internationale leven ook gaan vertegenwoordigen, steeds zullen beden
ken. dat zij ogen hebben om te zien en oren om te horen. 
In Praag, e\'enals op het Internationale Conf!res der Democratische Jeugd jn 
Londen en op andere congressen, heeft het Nederlandse volk getoond, zijn roe
ping te verstaan. 
Moge het zich deze steeds dieper bewust gaan worden! JOOP. 

,,(j,e,en Wap,en~,til,,tand'' 

Iets doen. 
Iets geweldigs doen. 
Iets doen, waarvan de omgeving, 
waarin je leeft, zou staan te kij-. 
ken. 
Iets positiefs doen c,m je liefde 
tot b.v. het koningshuis, het va
derland of het volk, waartoe je 
behoort, te bewijzen en te tonen. 
Iets werkelijk tastbaars doen om 
je temperament ook maar enigs
zins te kunnen bevredigen. 
Een groot verlangen - ik zou 
het sterker willen uitdrukken, 
maar vind er geen beter w.>ord 
voor - om iets te DOEN, kan 
een mens soms bekruipen. 
Neen, niet bekruipen, dat verlan
gen komt soms stormeml op jt: af. 
Op een wijze, dat je jezelf a.h.w. 
met beide handen vast moet 
klemmen, om niet volledig uit de 
band te springen, om het niet 
brandend uit te laten laaien. 
Dat verlangen - nu weet ik een 
beter woord, dat hunken>r1 . . -
kreeg al vat op je, toen je op de 
Lagere School den onderwijzer 
hoorde vertellen, van geweldige 
mannen uit de his,:c>ri!! van je 
Vaderland. 
Willem van Oranje, De Ruyter, 
Ttomp, van Speyk, Doorman, 
noem de namen en je roept even 
zoveel herinneringen <•p van 
moed en trouw, van temperament 
en lief de tot de natie. 
Als de onderwijzer kans zag be
paalde grote, sprekende figuren 
en toestanden uit de Vaderlandse 
geschiedenis "m1>esterlijk" te be
schrijven, dan was er maar (;fo 
ding, één drang in je hart. En, dat 
was het onstuimig verlangen, om 
ook eenmaal zo'n helrl t:_, mog<.n 
zijn. om ook eens ,):! gclcJ.l'crihe;d 
te hebben, om in to-:passing te 
.kunnen,,, l>~-.dc--"""""den.....,· 
het Vaderlandse lie,1: 
.Offerden met mannenmoed: goed 
en bloed", om ook eens de kracht 
te mogen ontvangen ~m "ieb 
groots" te verrichten. 
Het was niet 1ooeilijk om vóór JO 
Mei 1940 bij vele gelegenheden 
het Wilhelmus aan te heff:c:o. 
Het was op zichzelf niet ,cts 
heldhaftigs om, toen onze Konin
gin nog in ons midden was, jn 

onderscheidene toonaarden cle 
liefde voor Oranje en Nederland 
te bezingen. 
Het was mogelijk om zonder het 
bezit van een innerlijke held•'.n
gcest uit volle borst uit te jube
len: 

.,Dim Vaderlant ghetrouwe, 
Blijf ick lot in den doet". 

Men begrijpe mij wel. Deze "be
zigheden" hadden recht van be
staan. 
Alleen maar .... in de jaren 1940 
-'45 is eerst gebleken in hoe
verre hieraan ook werkelijke, in
nerlUke kracht en overtuiging ten 
grondslag lagen. 
Eerst toen kregen wc ge gelegen
heid om onze beginselleuze1; van 
vóór 10 ,Mei 1940 in toepassing 
te brengen. 
In de bezettingstijd heeft God 
ons in de gelegenheid gesteld, 
grote dingen te doen. 
In de achter ons liggende oor
logsjaren is ons de gelegenheid 
geschonken om ons temperament 
tot ontplooiing te brengen. 
Eerst toen is het ons metterdaad 
mogeli_jk geweest dat verlangen, 
dat hunkeren, 9at we in onze 
jonge _jaren reeds hadden ge
kend, ook te beleven. 

Dat was, met alle gevaren en 
yerschrikkingen toch ook weer 'n 
mooie tijd. Een tijd, waar je in 
dit opzicht naar terug zou kun
nen verlangen. 
En het is zo begrijpelijk, dat l>ns 
dikwijls het verlangen bekruipt 
ook vandaag weer iets groot~ t<: 
doen, of om er, om met onzen 
vriend Dirk uit Rossum te spre
ken: boven op te springen. 
Vooral is dit zo begrijpelijk, alJ 
we oog hebben voor de ontzag
lijke nood van· ons Ncder)and.!e 
volk in 1947. 
In bezettingstijd was er de gek·
genheid om voor die ooo 1 iets 
te doen. 
Maar nu? De nood is WV'cel gro
ter en ligt op zoveel amlc!', og~n
schijnlijk minder bereikbaar ter
rein. 
.,Wat moeten we toch rnet è::' 1'1-
lende van ons Nederlandse volk 
aan?", luidt het in een briet, die 
ik dezer dagen van Frits de Zwer
ver ontving. 
Men moet met hem spreken -
één brok dynamiet - om hiervan 
nog eens, om zijn eigen woorden 
te bezigen: .,tot in het diepst van 
je ziel geroerd te zijn '. 
Ja, 't brengt een m..:n~ in verle
genheid, 't kan J" ang~tig maki:n 
en het gebed kan uit je hart op
stijgen: ,.Wilt u om leren <·n on
derwijzen van de wc~, die w;j .tul- · 
len hebben te ve.kiet.:n:•" 
Maar juist, omdat ciir: no,,1 1.0 

ontstellend groot i~. omdat er zo
veel verscbnkkdijke nood valt te 
lenigen, jui~t c!aaro'tl rn<,-:t het 
ons te meer b'::-.vust worden. dat 
onze taak nid in !-.ki 104 ·, w:is 
be~indigd, maur ,ht 1';ocJ V,\N .. 
DAAG nog veel meer v.i.n ons 
vraagt. 
We vergissen Clns, \'.'anll<.:cr wc 
or:mZC-Vëî'Zt·tsSltij· l il Is ik: l'liige 
taak zien, die Hij van on~ heeft 
gevraagd. 
Onze taak is nu no~ veel i;c wd 
digcr. 
Ook vandaag, juist vand,1ag. g,•ldt 
à fortiori: · 

liet leven is een kriigsb,Nfo:-, 
Door goede en kwrule :!a!{e,1 
Gescheurd, gevlekt, on':1,;ll,•n 

schier, 
Kloekrno_edig voorwaarts drugu1. 

Het leven is .... geen vrede alhier, 
Geen wapenstilstand vra7m1, 
liet leven is de Kruisbanier 
Tot in Gods handen d.ragen. 

En ons antwoord behoeft niet k 
bestaan uit geweldige dinge:1 nv: t 
een knal, zoals dat in bezettings
tijd mogelijk was, maar we kun
nen onze taak ook zo zien, dat wc 
dagelijks rusteloos bezig zijn met 
de opdracht, die Hij ons in de 
handen heeft gelegd, een ieder op 
de plaats, waar God hem in de 
wereld heeft gezet. 
Wanneer we in deze taak wer
kelijk voortdurend TROUW zijn, 
in de volle betekenis van dit 
woord, wanneer we t.o.v. onze le
vensroeping, de weg der gehoor
zaamheid leren gaan, dan mag 
het resultaat ogenschijnlijk niet 
verbluffend lijken, maar dan doen 
we toch wat Hij van ons vraagt 
en dan worden er toch grote 
dingen verricht. 
Iets doen. 
Iets geweldigs doen. 
Geen wapenstilstand. 
Het leven is de KTuisbanier tot 
m Gods banden dragen. 

.,FRITS". 

.. 
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9ht. (J,ilde dm 
STOOTTROEPEN 

E r was eens, ergens in Indië, 'n hoog, tijde
lijk zeer hoog, officier van de Stoottroepen, 
die bij een toespraak tot de jongens om-

streeks de jaarwisseling sprak over de Stoottroe
pen, zijnde een Gilde en geen Lc~er. (Wie nu nog 
niet weet, wie ik bedoel, is niet waard Stoter te 
~ijo.) ~ 

or het aan deze toespraak gelegen heeft, weet 
ik niet, maar in elk geval was er gedurende zes 
dagen daarna sprake van gevechtshandelingen, 
waarbij dit Gilde zich gedroeg als eeó Leger. Dat 
was aanleiding voor genoemd, tijdelijk zeer hoog 
officier, om, terwijl ik van een afgelegen post 
met hem een - natuurlijk zeer belangrijk -, tele
foongesprek voerde en er links eo rechts nog 
,,zwaar" geschoten werd, tegen mij te zerï~= 
"Zeg maar tegen de jongens, dat het geen Gilde 
meer is, maar een Leger". Groot was het enthou
siasme, dat op deze uitspraak volgde en de reeds 
lange tijd gebruikte uitdrukking "Wat een Leger" 
behoort dientengevolge tot het verleden. 
Toen alles weer rustig was, had ik de tijd om 
over deze hoogst belangwekkende "Gilde"-zaak 
na te denken en ik kwam tot de conclusie, dat 
die titel nog lang zo gek niet was, .,want", :to 
dacht ik ,.zijn de Stoottrocoen ci1tenlijk niet een 
verzameling van allerlei Gilden?" 
En ik ging met mijn i:cdachten terug naar Sep
tember 1944 en liep alles nog eens na tot het he
den en zal! de Stoottroepen als het Gilde der Op
bouwers. En dit Gilde heeft op dat gebied toch 
een heleboel gepresteerd en ik weet zeker, dat er 
vele onclC'rdelen van de K.L. nu nog profiteren 
van datgc-ne, wat in de loop der laatste jaren 
door dit Gilde werd opgebouwd en hersteld. 
Het merkwaardige was, dat telkens als er erl!'ens 
iets opgebouwd of hersteld was en het Gilde 
dacht: ,,Hè, hè, dat hebben we hem weer eens 
fijn geleverd en nu zijn we onder de pannen", er 
een of andere - natuurlijk orficiële - instantie 
kwam, die zei: ,,Dat hebben jullie keurig gedaan, 
maar, hoe het ons ook spijt, jullie moeten er uit, 
want .... etc. etc." 
Als doekje voor het bloeden informeerde de in
stantie dan noir eens zeer belangstellend, .,boe 
wc dat toch hadden klaargespeeld en hoe we aan 
dat glas kwamen, en dat, hout, en die stenen, en 
die buizen, en dat meubilair, en die pannen, en 
die verf!". Waarop het Gilde zei, dat deze langs 
de hiërarchieke weg waren aangevraagd en ver
kregen, hetgeen de officiële instantie geloofde! 
En als er eens geen officiële instantie was, dan 
was er wel een andere oorzaak, die ons ·,.onder 
de pannen" vandaan ioel!'. En nog merkwaardi
ger was het, dat het Gilde steeds zonder morren 
vertrok. 
Ha, die ouwe Stoters weten het nog goed. Die 
van 't Ie Gilde Brabant, die de zwaar beschadiitde 
Frederik-kazerne in Vught "mochten" betrekken, 
waar !l"een ruit meer in was en dewelke in onge
looflijk vervuilde staat verkeerde. Waar ons aller 
,,Stephke" arriveerde met de leden van het Mar
griet-Gilde en in twee weken de zaak opknap
ten. hoewel er geen materiaal wasl Nauwelijks 
was het klaar of de Canadezen arriveerden. Het 
Gilde verdiende er alleen wat benzine en enkele 
flessen whisky mee. 
En die van het Ile Gilde Limburg, die onder lei
dini:- van een zeer bekend oud-soldaat - hier niet 
nader aa11 te duiden - de zaak fixeerde in 
Sittard, Viilen, Aken, Vaals, Stein, Weert, Rot
terdam. Priok en fladjoe. De enige keer, dat 
het Gilde spijt had te moelen vertrekken was 
in Weert (daar was gezwoegd!). 
Denkt aan het peukjesloze middenterrein en dC:" 
asbakken aan de palen en de beroemde storm- en 
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Onvofrooic1 verleden. 
D~. troep staat aangetreden in de mancschij;, tcr
w1Jl de hemel in het Oosten witter wordt. De 
wagen-colonne hobbelt met spatbordverlichting 
door de schemer. Ergens buiten de frontlijn wordt 
uitgestapt en gewacht. Terwijl de rijen door de 
greppel langs de weg naar voren schuiven -
wapen in de aanslag - dringt de morgen door 
het groen van struik en boom, alsof hij zien wil, 
wat dit sluipen te beduiden heeft. Het eerste 
licht tekent alle randen van blad en stam, de 
eerste roffel schiet de stilte open. Vickers. Een 

, vinnig vuurgevecht. Het verzwakt. Wachten. 
Hospitaal-soldaten gaan voorbij. Een bevel. 
Stormloop door de wilde groei, hutten, huizen, 
hurkende mannen, die buigen, kinderen vol ver
wachting, en dan een vrouw, die naar je toe
komt als Rebecca met de offerande van haar 
pisangtro.s. Je plukt de banaan! Je eet. Je linker
hand is vuil, je voorhoofd nat, je rechterhand is 

een greep gebleven om die kolf. En vóór je, de
vrouw van goudgeel-porselein. Je staat als een 
landloper in hot paradijs. 
In Holland zeggen ze, dat we landlopers zijn, 
schooiers,, het uitschot van een land. Op straat 
wordt geroepen, dat we eerst de bandieten waren 
van het verzet, toen de plunderaars van den 
vijand, en tenslotte de schrik van de vrijheid. 
We zijn het schuim, dat naar het Oosten zwierf 
en zich bezat aan Jappenhoeren en arak. In de 
binnenkamers worden gruwelverhalen gefluisterd 
over woeste gevechten tegen weerloze stammen, 
die worden vertrapt als voor drie-honderd-vijftig 

hindernisbaan en het wagenpark en de onafsluit
bare cellen en de verwarming en de c11ntinc en 
aan London, Edinburgh, Manchester, Glasgow (zo 
heetten de gebouwen, geachte lezer). 
En dan die van het Gilde van Kapitein '.thans 
Overste, geloof ik) Waringa te Bergen-op-Zoom, 
die ' steeds maar zei, dat in dit Gilde w'n "goed 
bloed" zat, die met dit "Bloed'' de kazerne opkale
faterde en er daarna uittrok om naar kleine dorp
jes als Kruisland te verhuizen, waar een ander 
Gilde-leider (zo'n dikke met een nogal rood hoof,-!, 
die je bij voorkeur 's nachts uit je bed haalde, 
als er iets aan de hand was - en wanneer was 
er nou eens niets aan de hand bij dit Gilde -) de 
zaak op dezelfde voet voortzette. 
Ik kan zo doori?aan tot in het oneindige over de 
prestaties van dit Gilde. lk denk nog aan Ba
tavia, waar het Vlle Gilde de prachtig opgc-

Slot door Jot Po/man 

jaar. En de moeder, wc baar kind zag gaao. 
legt de handen in de 11choot. 
Als de kampong gezuiverd is en in de middag
hitte broeit met trage rook en zoete geur van 
rijst, trekken we uit het verwarrende groen de 
gele sawah in. De alang-alang ataat schouder
hoog in en over het oneffen terrein. Luie ncuvd
ruggen glooien dor in elkaar. Onmetelijk ver glijdt 
het waas van een vulkaan in de dag. De dag 1s 
het oogwit van een blinde. Je staart in dat oog. 
Je moet. Observeren, links en• rechts. Met af;.rc
brokcn bewegingen schokt de groene linie ver
der door het veld, stokt, de bajonetten vooruit. 
Is het een fata morgana, daar, boven de alang
alang, die zwarte helmenrij, die stokt, die wapens 
in de aanslag? Maleise uitroep over en wc<:r, <le 
voorste armen gaan omhoog, ergens valt een 
schot, een rilling door de rij, stormaanval ,p die:" 
linie, op twee of drie, op de ene, die voor je 
staat, je trekker weigert, witte spleten in ~en 
geel gezicht, je springt, we tronie wankdt, dl!' 
bajonet van zijn heup, crin. De Jap. Du;; toch. 
Je staat als een Michael boven de gevallen draak. 

In het eerste programma, dat door den minister
president van de eerste regering na de hcvrijding 
werd voorgedragen, stond een nadrukkelijk woord, 
dat vijf jaar lang verwrongen was en nu rechtuit 
gezegd zou worden: voorlichting. ~aar het z.w1j
gen van clr regering en - meer nog - de !aster, 
die zij toeliet, hebben onze naam een wanklank 
gegeven, die om de aarde echoot, zo: dat einde
lijk de enkeling zich verzet. Het hel\'on met l"Cn 
ingezonden stukje in een Zuidelijk bl;ul. H<'l 
werd een artikel, dat zich verspreidde in de pers. 
Het is de verklarin!I", afgelegd door den dirf"1·
teur van een wereldconcern na zijn reis door de 
Oosr. Het is de aanklacht van een bevelhebber 
op Java bij zijn commando-overdracht. Wanneer 
zal Nederland weten, dat onze troepen gezon.-ler 
z~jn, dan ooit het Nedérlandse lege'" was? Dat 
millioenen wachten op verlossing uit de revolutie 
door den Nederlandsen soldaat? Dat wij den 
laatsten man verslaan van het legioen, dat ook 
ons land vertrapte? 

De schemer is een gordijn, dat zich sluit. Zo
even hingen de wortels van de waringin nog als 
een wier van goud om de stammenmassa. Nu is 
het een slijkrand om een spelonkenrots. Loop 
je over het veldje achter de boom, dan pikken 
èle veJ"strooide lichten uit de zwarte stad, en, ver
der nog, de seinen van een schip, dat op de reedc 
liggen zal. In het Oosten bant( de nieuwe maan 
in een onbewogen diepte over een wereld van 
srhaduw en nevel. 
Niemandsland. Tot hoe ver? , 
Zo ver als ons hart hecht in zijn vesting slaat. 

knapte Berenlaan-Complexen moest ontruimen ten 
behoeve van de 7 Dec. Divisie. Ze deden het 
graag, want ze mochten immers naar Palembang. 
En dan schiet me Bali nog te binnen, waar een 
zeer vooruitstrevend deel van het Vllle Gilde 
een heel kamp bouwde en er 14 dagen in mod1t 
wonen. Maar ook zij waren niet boos, want 1e 
mochten ook naar Palembang. 
Maar nu houd ik toch op, dit verhaal wordt te 
lang. 
En bcschuldi~t U me niet van "chauvinisme" ge
achte lezer; ik ben weliswaar 2½ jaar bij dit Gil
de, maar ik wilde U door dit verhaal geen aan
leiding geven tot de veel gelanceerde opmerking; 
.,Natuurlijk weer de Stoottroepen". 
Bovendien is het nu l!'een G:Ïde meer, maar een 
Leger! Laat-ie-fijn-zijn) 

Majoor GIEL BENSEN, VIII R.S. 
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DE STICHTING~ MIJNE HEREN. 
DE STICHTING. DAT Zl]T GIJi 

"Hier ben ik, zeg maar wat ik moet doen", al~us enkele 
briefschrijvers in antwoord op de in deze rubriek steedJ 
weer ten.igkerende roep om medewerking. 1 , 

Enerz~jds doen dergelijke brieven je goed, immers ze -~c
monstreren duidelijk de wil tot helpen, maar anderz1J1s 
realiseer je je spijtig, dat er nog zo veel "wat moet 1k 
doen" -ma.nnên en -vrouwen zijn, die niet weten hoe hun 
~oede wil fe exploiteren. 
In het q.].gemeen wil ik hierover graag. iet~ zeggen. 
In artikel 2 van de Statuten der Stichtmg wordt de 
doelstelling aldus omschreven: 

De Stichting stelt zich ten doel het lenigen der 
zedelijke, maatschappelijke en stoff clijke !1od~n 
van personen of groepen van personen, die _tij
dens de Duitse bezetting door daad of houdmg 
tot het binnenlands verzet hebben bijgedragen, 
alsmede van hun gezinnen of nabestaanden, een 
en ander voorzover zij de hier bedoelde bijstand 
blijken te behoeven. 

Schreef ik nu: Werk mee aan de bevor ering van deze 
doelstellingen en meo weet wat te doen staat, dan zou de 
vraag eigenlijk al beantwoord zijn. Wellicht kan het ech
ter zijn nut hebben de dingen iets scherper te stellen. 
Artik.el 2 geeft dus de doelstellingen der Stichting weer. 
Wat moet nu worden verstaan ontler de Stic~ting? 
Is dat het complex van Stichlingsbureaux met derzelvcr 
bedieningspersoneel: directeuren, administrateurs, sociale 
werksters en wat dies meer zij? Zijn dut de mensen, <lie 
dus verantwoordelijk moelen worc.ltn gesteld voor de ver
wezenlijking van ons ideaal (art. 2)? 
Zeer zeker niet! Zij vormen slechts het apparaat, het 
mechanisme, waarmee en waardoor de Stichting haar wil 
tot uitvoering brengt. Een apparaat, in handen van de 
bestuurders der Stichting en uiteindelijk in handen .van U. 
Want, (om het eens met een variant op <l~ g-~vlcugc_l_de 
woorden van Le Rói Soleil te zeggen) de Stichting, m1Jnc 
heren, de Stichting, dat zijt gij! (.;ij, ja, gij; hooi d voor 
hoofd, draagt de verantwoording voor de vervulling van 
het statuair gestelde doel! Gij, ja, gij, hoofd voor hoofd~ 
hebt de plicht tot leniging der velerlei noden· onder 
onze oud-illegale broeders en zusters. Denkt niet, dat de 

" vorming van het Stichtings-apparaat U heeft ontheven 
van Uw persoonlijke verantwoordelijkheid jegens hen, 
die weg dreigen te eóben in de ijskoude zee van moor
dende meedogenloosheid. 
Ik weet dat denkt U niet, maar des te erger is het als 
er toch 'zo dikwijls een houding wordt aangenomen, die 
een dergelijke g·edachte mag doen veronderstellen. Die 
houding, z~j is volgens oud-illegale maatstaf EEN MIS
DAAD; een misdaad, even goed als het voor Uw ogen 
laten verdrinken van een drenkeling omdat er toch ergens 
een Bond tot het redden ván drenkelingen moet bestaan, 
een misdaad is. 
Zeg nu niet, dat er in Uw dagelijkse leyen geen "dren
kelingen" voorkomen, dat er niets te r;dden valt, want 
ook nu nog worstelen· honderden, dmzenden "drenke
lingen" tegen een voor ons smadelijke ondergang, be
werkstelligd door het samenspannen van onrecht 
en eg-oisme en velen zien het niet, g:aan. er aan 
voorbij of schreeuwen hoogstens om de St1chtmg. Som
migen· zelfs pric-men met een scherpe vinger i~ het n_og 
zo kwetsbare Stichtingslichaam en honen luidruchtig: 
Waar is nu de Stichting, wat doet ze met haar bureaux 
en haar dure medewerkers! 
Deze laatsten, hun vooral, zij het j!"czegd: Uw schuld is 
het als er moel worde1l "gedregd": uw schuld is het, 
als' een der onzer moreel of maatschappelijk de dood 
is ingeg-aan. 

' Niemand, werkelijk nh·mand heeft het recht af te geven 
op welke bureaux. instanties of personen da_r.i ook. .. zolang 
niet persooniijk alles is gedaan, wat redel1Jkcrw1Jze ge
daan is kunnen worden. 
Wat dan wel concreet van U verwacht wordt? 
Daarover een volg-ende keer. 
Voor ditmaal . bovenstaande ter overdenking. 
In het bijzonder ter overdenking van hen, die deze 
schoen passen. . 
Past de schoen niet, wel, zet 'm op de schrap! 
Ik hoop op veel niet-passende schoenen. 

TOON. 

VERANTWOORDING: 
In dank ontva~gen van T. V. d. B. te H. f 10.-. 

r ALARM 
DE bel had Juist geklonken over de 

bleekbezonde speelplaats, toen een 
collega-onderwijzer nog gauw even op 

Jaap toewipte om hem toe te voegen: ,,Zeg, 
hebben ze jou niet gewaarschuwd .... r 
,,Mij gewaarschuwd, waarvoort' Niet be. 
grijpend keek Jaap hem aan. 
"Heeft Piet Konings je dan niets gezegdl 
Da's wat mooisl" 

Dan blijkt, dat de avond tevoren biJ een 
buurpraatje werd verteld, dat er een "ver
keerde" op 't dorp rondneusde, die tamelijk 
náuwkeurig van Jaap's werk op de hoogte 
was gebracht. ' 
Nou, ,nou, dat zag er bedenkelijk uit, als 't 
waar was tenminste; op een dorp wordt 
wel eens meer overdreven. 
Maar dat ze daar nou verdraaid op straat 
over staan te kletsen, inplaats van te waar-

. schuwen! 
Enfin, maar gewc~:: doen, denkt Jaap. Van
middag zal hij 'ns verder gaan imformeren. 
Hij kan 't echter niet helpen, dat ie tijdens 
de lesuren weinig aandacht heeft voor z'n 
leerlingen. Vanuit z'n klas kan hij de 
schoolingang niet zien. Het is dus voor de 
moffen al heel gemakkelijk hem hier te ko
men opzoeken. 
Direct na schooltijd peddelt hij dan ook naar 
Konings toe. 
Eigenaardig, dat van hèm dat praatje af
komt, geen kwaje ve~t, maar tóch eén mof
fenvriend. 
Was 't hele geval soms een truc om achter 
de waarheid te komen? 
Even voorzichtig polsen. 
,.Hallo, Piet! Zeg, 'k moet je 'ns even heb
ben." 
,,Da kan Meester." 
,, k Kom vanmorgen op school, en daar ver
tellen ze me zon raar praatje. 
Piet kijkt Jaap even aan, alsof hij niet 
weet, hoe te antwoorden. 
En dan: .,Ja, Meester, maar 't is geen flauwe 
kul, hoor. 'k Geloof, dat U op moet passen. 
Kijk ··s .... ", en hij verschuift even z'n pet, 
"kijk 's, U weet meester, dat 'k een beetje 
anders tegen de Duitsers aankijk, dan U, 
maar .... " en dan_ volgt een uitvoeri_g re. 
laas, dat Piet toch niet wil hebben, dat "de 
meester" voor z'n goedbedoelde werk in 
een kamp terecht komt en waaruit blijkt, 
dat Jaap inderdaad is aangebracht en dat 
de "Zwarte" tamelijk ,nauwkeurig op de 
hoogte is gesteld van z'n doen en laten op 
't dorp .... 
Nadenkend stond Jaap den verteller aan te 
zien. 
Ja, veel twijfel bleef er niet over. 's Kijken, 
waar kon dat nou vandaan komen~ 
Met een: ,.In eider geval bedankt, Piet", 
stapte hij weer op z'n kar en reed maar z'n 
kosthuis toe. 
Toen Jaap, die middag terugkeerde naar 
school, had hij, voor niemand zichtbaar, 
z'n pistooltje in een broekzak. 
Twee man kon ie altijd hebben; kwamen er 
meer, tlan had ie nog kans om te vluchten. 
't Hoofd van de school, wiens lokaal naast 
de ir:'1gang lag, zou, bij verdacht bezo_~. 
onmiddellijk een jongen sturen met een loze 
boodschap. Dan wist Jàap wel hoe laat 't 
was. De kinderen merkten niet, dat de knip 
van ieder raam werd ontsloten en dat de 
sleutel van de achtergangdeur werd omge
draaid. 
Heel de middag was Jaap op zijn hoede. In 
z'n geest zag hij ze al komen.... Twee 
langs de voordeur, eerst informeren waar 
mijnheer Franssen stond... . Nou, dan ging 
't wel. Maar hij zag ze ook reeds met meer
deren verschijne,n, van te voren 't gebouw 
insluiten .... Hij overwoog z'n kansen voor 
ieder te bedenken geval. 
'n Enkele keer voelde hij eens naar . z'n pi
stooltje. 't Gaf hem een tamelijk veilig ge
voel. Schieten? Zijn kogels waren zo goed 

als de hunne. Als ie maar zorgde ze voor 
te zijn .... 
Van al deze overpeinzingen werd Jaap wat 
nerveus. Z'n zenuwen sto«nden gespannen, 
de aandacht voor z'n klas was maar op
pervlakkig en zelden verlangde hij heviger 
naar het geluid van de bel, dan nu vandaag. 
Direct na school moest hij er op uit om voor 
een slaapplaats te zorgen en nog verder te 
i'!lformeren. 't Resultaat was, dat Jaap toen 
hij zich 's avonds op een divan uitstrekte, 
zeker wist, verraden te zijn. 
Toch kon hij er nog niet toe komen, het ha
zenpad te kiezen. 
Duiken was schuldbekennen en wie weet: 
't kon nog goed aflopen. 
De volgende <;lagen verliepep, uiterlijk al
thans, rustig. Buiten de trouwe hospita en 
den directeur van de boterfabriek, in wiens 
huis hij sliep, had Jaap geen medewerkers 
in onrust willen brengen. ~ 

Voor de buitenwereld ging alles z'n gewone 
gang, maar voor Jaap werd het een strijd 
met zijn zenuwen. 
Van het moment, dat 's morgens de school
deur achter hem sloot, tot hij in de namid
dag, weer de school verliet voelde hij een 
steeds klemmender spanning op zich druk-
ken. ' 
Ieder ogenblik, dat tussen die tijdstippen 
lag, stOl!ld hij gespannen. Geen ogenblik 
mocht zijn aandacht verslappen, om niet " 
verrast te wo~en. 
Nog steeds speelde hem de gekste situaties, 
waarvoor hij kon komen te staan, door het 
hoofd, waarbij z'n verbeeldingskracht werk
te als nooit te voren. 
En ondertussen moest hij zorgen, dat zijn 
klas niet verwaarloosd werd, moest hij de 
onbevangen stemming der kinderen zien te 
behouden .... 

' Het spannende wachten werkte langzamer
hand zo sterk op z'n zenuwen, dat hij soms 
hoopte, de gehate vijanden op zich af te 
zien komen. Dan kon hij tenminste vechten 
tegen iets, dat tastbaar was. 
Eindelijk, de vierde dag bracht de on kno
ping. 

Kort voor schooltijd, hij moest zich haasten, 
zat Jaap in z'n kostl)uis aan het ontbijt, toen 
er werd gebeld. 
N~dat de hospita had opengedaan, kwam, 
een beetje ontdaan, een onderduiker, van 
de gespannen situatie geheel onkundig, bin
nen. 
,,Gos, joh, wat ben 'k nou geschrokken. 'k 
Loop dam over straat, op weg naar hier 
en daar komt opeens een vreemdeling op 
me af. 'k Dacht direct: dat kon wel iemand 
van de Gestapo zifn. Hij zag er zo echt naar 
uit. 'k Schrok me wild. 'k Dacht al, daar ga 
je, die zal m·n papieren wel moeten zien .... 
en toen vroeg hij me enkel, waar de school 
was. Nou, 'k zuchtte gewoon toen hij op
trommelde." 
De hospita keek, achter de duikersrug om, 
Jaap veelbetekenend aan. !Deze legde, met 
bedenkelijk gezicht, z'n hapje terug op 't 
bord, wilde nader uitleg over den verdach-
ten persoon, toen, in een korte flits, een ){ ' 
auto, waarin zwarte uniformen, voorbij de ...,_ 
ramen schoof. Richting school! 
"Kees", zo heette de duiker, ,,blijf hier maar 
niet binnen, man. 'k Denk dat ze mij moeten 
hebben. 'k Smeer 'm maar." 
Jaap gooide vlug z'n jas over de arm, sprong 
op z'n gereedstaande fiet~ en reed, nièt 
richting school, de straat op. 
De schoolkinderen keken even vreemd op, 
toen ze den "meester" zo juist voor school- ~ 
tijd, in de verkeerde richting zagen rijden. " 
Jaap hoopte maar, dat ze niet al te oplet. • 
tend zouden zijn. 
Ze konden in hun onwetendheid de heren 
wel eens vertellen, waar meester Franssen 
wèl was, als deze hem op school niet za
gen verschijnen. 
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Na de korte uitleg, welke Jaap gaf, aan de 
vrouw van "den boterdirecteur", wist deze, 
met angstig gezicht niet beter te raden, 
dan: ,,'k Zou maar hier blijven, nou gëi1e 
toch . niet meer ·naar school zekerr En met 
een · hartgroz:idig: ,,Om de d .... niet!" liet 
Jaap zich op de divan zakken, van welke 
hij uitzicht had op de straat. 
Tóch ~oelde hij zich prettig. Ze hadden 'm 
niet, de stommelingen! Waarom kwamen ze 
nog vóór de school begoni 
Geregeld de ogen op straat gericht, .bleef 
Jaap wachten op wat komen zou. Hier voel
de hij zich tamelijk veilig. Ze konden toch 
moeilijk ieder . huis van 't dorp doorzoeken. 
Plots komt daar weer de bewuste wagen 
aangereden. Watî- Hij mindert vaart; \a, hij 
stopt, juist vóór de fabriek. Jaap ziet nog 
juist een uniform de wagen uitspringen. Hij 
graait z'n jas weer op en stormt naar bui
ten. Hij verdwijnt nog voor z'n achtervolger 
zo ver is gekomen, achter de fabriek, en 

--
--

daar,_ met een wip, over eèn betonnen schut
ting. 
Hier puft hij een ogenblik uit om van de 
overgrote haast wat te bekomen. Zover zul
len ze voorlopig toch wel niet komen, d~mkt 
Jaap. Hij luistert en wacht; hoort niets en 
wa,ndelt dan rustig langs de achterzijde een 
der dichtstbijstaaride huizen binnen. 
Hij komt terecht bij een timmerman. Deze, 
z'n vrouw en z'n zoon kijken verwonderd 
op als ze hem, zo onder· schooltijd zien bin
nenkomen. Jaap geeft uitleg en wacht ver
der maar af. 
Eindelijk was dus de knoop doorgèhakt en 
ze hadden 'm ,niet. 
Hij was er tussen uit, en zou nu ergens 
anders wel weer werk vinden. 
Jaap wachtte en wachtte. Als de toestand 
veilig was, zou men hem hier in de buurt 
wel weten te vinden. 
Maar wat duurde het lang. Zouden · ze alles 
zo erg overhoop gooieni 
Enfin, z'n spullen vonden ze toch niet. 
En Jaap wachtte .... 
Tot eindelijk de zoon besloot eens pools
hoogte te gaan nemen. 

Als spoedig kwam hij terug en vertelde .... -
Die Gestapoagent was een distributie-amb
tenáar. Die auto was bemand met Holland
se politie, welke de nieuwe stamkaarten 
naar school brachten voor uitreiking in een 
leeg lokaal en de haastige agent, die voor 
de fabriek uit de wagen sprong en zo'n 
haast had. . . . vroeg daar een fles m~lk 
voor z'n vrouw. 

i:-.. _ _ , • C. V. 

WOORDEN TOT HET 

NEDERLANDSE VOLK 
lNo. 48 van 30 November 19-46 van "De 

Zwerver" wordt door "Piet Verburg" een 
recensie gegeven over het van ·de hand van 
Prof. W. P. ]. Pompe (gedurende de bezt>t
tingsti_jd één der adviseurs <ler LKP) ver
schenen "Bevrijding', uit de serie: .,Woor
den tot het Nederlandse Volk". 
Nadat -Prof. Pompe in het hoofdsklk "Hcr
;tel" is begonnen met 't probleem der zuive
ring aan d.e orde te stellen, behandelt hij in 
een volgende pericoop het onderwerp: ,,lll~
galiteit". 
En het is ·met name n.a. v. de rede van Dr. 
]. Drost, waarop wij in ons vorig nummer, on
der het opschrift: ,,Merkwaardig en.... on
kundig", commentaar leverden, dat wij aan 
dit hoofdstuk het volgende ontlenen: 

...... Hier gaat het om de erkenning van 
voortreffelijk gedrag en het inhalen van 
heldhaftige personen. Dit onderwerp wordt 
gewoonlijk aangeduid met ' de term illegali
teit. De term is eigenaardig, hij gaat van 
het standpunt uit, dat de bezettende macht 
de wet zou stellen, en zij, die daartegen in 
verweer komen, tegen de wet, illegaal zou
den handden. Hierbij dient men dan ten
minste onderscheid e· maken tussen de wet 
die onrecht kan maken, en het RECHT: 
Want de z.g. illegale werkers mogen zich 
beroepen op een recht, dat door geen voor
schriften, welke de pretentie van wetten 
hebben, kan worden geschokt, een recht, 
dat op gerechtigheid steunt en met vader
landsliefde, trouw en karakter wordt ge-
handhaafd...... . 
.•.... Dit onderwerp is niet minder actu
eel, niet minder dringend ook, dan de zui
vering. Overigens zijn de zuivering en de 
aan het verzet toekomende- behandeling zo 
zeer elkaars tegèndcel, dat men geneigd zou 
kunnen zijn de regels voor de zuivering als 
~rondslag te nemen voor de behandeling 
van het verzet, natuurlijk na omkering dier 
regels, dus met toepassing van juist het 
tegendeel. 
.... Beter dan de bezettende macht, ' die 
verraders beloonde met oneervolle benoe
mingen, is onze overheid voor het welzijn 
v~n het land verantwoord. als zij werkers 
uit de verzetsbeweging plaats in functies, 
wlar deze zich in hun verzetswerk waar
dig voor hebben getoond. 

Prof. -Pompe staat vervolgens stil bij de sa
menstelling der verzetsbeweging en maakt 
hierbij onderscheid tussen groeperingen, die 
de strijd tegen den vijand · tijdens de bezetting 
voerden (b.v. onze organirnties) en een groep 
van hen, die zich alleen gereed maakten o~ 
na de bevrijding de orde te handhaven (bv. 
de bode-dienst}. 
Hij vervolgt dan: 

Bij dr. zuivering staat de bestraffing voor
op. Voor de houding ten aanzien van de 
werkers in het verzet moet men niet de na
druk leggen op de beloning. Zij hebben 
recht op dankbaarheid van het volk en 
op de erkenning hunner buitengewone 
verdiensten. · Een beloning overeenkomstig 
hun verdiensten is niet te vinden voor 
werkers, die vrijwillig hun leven op het 
spel zetten ten behoeve van het vaderland. 
Dergelijk werk wordt niet verricht om · be
loning. Als het werk in de goede geest 
wordt verricht, blijft dq beloning- ook on
der de maat. Zij, die uit vaderlandsliefde 
vri_iwillig zich voor dat werk ge~en, in 
volle zin zich zelf ervoor gaven, hun le
ven desnoods erhij~ zullen zich bovendien 
door zulk een belonig veelerr g-eg-rief d voe
len dan beloond. Het werk draagt ten slot
te de beste beloning in zich zelf. Dit neemt 
onze plicht niet weg, om de werkers dank
baar te blijven en hen te eren. De dank 
en eer zijn niet hun Joon. want zij blij-

·ven verschuldigd, onversc"hiIIig of er <::en 
beloning- gegeven is of niet. Als we in 
drze dank en eer zouden tekortschieten, 
zouden we tekortschieten in onze plicht, 
t;1id slechts teg-enover deze werkers, maar 
ook tegenover het vaderlanrl. 
Dankbaarheid 1oekt naar gelegenheden om 
zich te uiten. Fen :uitstekende gelegenheid 
biedt zich in die gevallen aan, waarin de 

ondergrondse werker na · de bevrijding- geea 
passende werkkring hecf t om zijn levem-
onderhoud te . verdienen .. ·. . • . · 
Ook de eer, die wij den werkers verschul
digd zijn, geeft richtwijzing voor ons ge
drag tegenover hen. Eren is erkennen van 
uitstekende waarde. Die waarde hebben zÎJ 
in hun werk getoond. Wij moeten dit er- . 
kennen, dat wil zeggen, dat wij naar bui
ten er blijk van moeten geven. Ik denk' 
hier niet aan allerlei eerbewijzen, ridder
orden, verheffing in de adelstand, ge
denktekenen. De gewone ridderorden kun-

. neo althans moeilijk recht doen aan het 
buitengewone van de ondergrondse ver
diensten. Een nieuwe aristocratie is· in ons 
verburgerlijkt en genivelleerd volk alles
zins gewenst, maar het is de vra_ag, of de 
maatschappelijke betekenis van de huidige 
adel en zijn maatschappelijke gevolgen, in 
het bijzonder het voeren van een hogere 
levensstaat, wel passen bij het type van den 
ondergrondsen strijder. Gedenktekenen 
worden terecht slechts bestemd voor de ge:. 
vallen helden. Het beste middel om de on
dergrondse werkers te eren, bestaat in het 
geven van functies, waarin zij het vader
land verder kunnen di~nen. Ook voor aan
zienlijke functies hebben verscheidene op
rechte, ondergrondse werkers zich geschikt 
getoond door het aanzien, dat zij zich door 
hun werk hebben verworven. door de ka
raktervolle moed, die zij aan de dag heb
ben gelegd, en door hun bijzondere vader-
landsliefde ..... . 
Eén moeilijkheid blijft er voor de toepas
sing van dit middel nog over. Zij is gele
~cn in de voor de functie vereiste be
kwaamheid. 
Het gaat om het dienen van het landsbe
lang. Dit kan · alleen geschieden door be
kwamen, en voor aanzienlijke functies is 
meermalen een grote vakkennis nodig. 
.. Voor werkers ten behoeve van rust en or
de na de bevrijding en voor de actieve stri_j
dcrs kunnen functies worden gevonden hij 
de politie en in het leger en ook bij het be
stuur. Hun ondergronds werk is ,wel. niet 
hetzelfde a]s het gewone werk bij deze in
stellingen. Maar wat zij daar verricht heb
ben, _g-eeft hun een prestige, dat voor de 
vervulling van een politie- en een militai
re taak groot belang heeft, en door hun da
den tijdens en onmic;ldeIIijk na de bezetting 
konden zij eigenschappen aan de dag le!I,:
gen, en tevens verder ontwikkelen, wel1<e 
in moeilijke omstandigheden. waar de po
litieman of de militair telkens voor kan 
komen te .staan, onschatbare betekenis heb
ben. Zij zullen ook en·ige gewoonten, welke 
het ondergrondse werk hun bijbracht, moe-: 
ten af wennen . 
. . . . Maar het zal ons volk ten goede ko
men, als' 9ndergrondse werkers de kans 
krijgen om met hun aanzièn en hun karak
ter de geest van onze politie en Van <?OS 

leger te versterken en te vernieuwen. _Scho
linJ? door bijzondere cursussen en door rle 
praktijk moet dan aanvullen. wat aan ?e 
va.kbekwaamheid ontbreekt. Hoofdzaak 1s, 
dat voor het bevrijde Nederland niet ver
loren g-aan, maar · juist werkzaam blijven 
de krachten, welke het vaderland tiirlen.s de 
bezetting zo voortreffelijk dienden. We heb
ben .er gedurende de bezetting reeds te veel 
door de dood moeten missen, om de ge
spaarden no~ door onze onachtzaamheid 
voor het vaderland verloren te laten gaan. 

Dit gelujd is wel volkomen in tegenstelling met 
hetgeen door Dr. Drost te Rotterdam te berde 
is g-ebracht. . 
In dit boek is een insider aan het woord, 
iemand, die met warme belangstelling de on
dergrondse werkzaamheden heeft gevolgd en 

"\·an advies heeft gediend. · 
Het doet ons goed, dat Prof. Pompe op deze 
zeer «rkcntelijke wijze over het verzetswerk 
schrijft. Hij Ónderkènt de _moeilijkheden wel, 
doch hij toont groot begrip te hebbe~ voor 
onze werkzaamheden en dod een ernstig be
roep om erkenning op het Nederlandse volk. 
We zijn Prof. Pompe dankbaar voor de lans, 
die hij op deze wijze voor de illegalitPit },;,pft 

gebroken. ,,FRITS''. 



EEKBUIS 

Nog eens "Rossumse Dirk" 

De spreekbuis heeft niet te klagen over gebrek 
aan copie. We zouden er een dagblad mee kun
nen beginnen. Men mag er zich dan ook niet 
over beklagen, dat we brieven soms in het ge
heel niet, en dikwijls slechts in citaten aanha
len. Dat heeft zijn bezwaren, maar we zijn on
machtig het anders in te richten. 
Het was te verwachten, dat "Rossumse Dirk" 
pennen zou doen vloeien. Het is verheugend, dat 
alle brieven, zom.ler uitwmleriug, zij 'l uit ver
schillende motieven, zich keren tegen de "spring 
erop"-campagne van Dirk. Dat is geen leedver
maak van de redactie, of streling van haar eigen-
waan. De lezer weet wel beter. • 
Wij verheugen ons, omdat onze mannen met die 
brieven (over 't algemeen) getuigenis afleggen 
van een diep verantwoordelijkheidsbesef, waar
mee ze de laatste troef uit handen slaan van de 
(echte) reactie, n.l. het verwijt van revolution
naire tendenzen, terwijl ze bewijzen klaar te zijn 
voor het moeizame ,en dikwijls Qndankbarc werk 
om de geest van ons volk om te buigen, te dwi11-
gen naar gaafheid, trouw, eerlijkheid, offervaar
digheid, in het algemeen naar dat, wat Christus 
van ons verwacht. 
Er is één achrijvcr bij, die de moed beeft opge
geven. 

Eerst dan die cynische vriend. 

Jouw brief beb ilc met genoegen gtlcien. Ik ,nag die ,.Clara 
geluiden wel". Maar Dirlc. maak I• maar niet meer dik. Je 
kunt je er misschien nog niet bij ottr gaan leggen. maar 
Jongen. dot dat nu to gauw mogelijk. dan krijg Je het 
veel gtmokkelijku. Je moet I• er mee verzoenen. Dat we 
hebben vttloren. Br Is n!et, meer neo te beginnen. ook 
mtt •~• nl•uwe top van de LO.-LKP. niet, 
Je mtcot wel, dat tr nog dulitnden k!aar •tnan, el aou 
het woar zijn. dM Is dat nog te mln. We htbben onze 
tijd voorbij laten gaan, we zijn te bescheiden geweest. 
Toen we de Sttn oog In de band hnddt.a. hadden wc zelf 
moeren :ul•crcn, maar wt hebbtn het onderen ovugtlaten 
en die bebbtn te veel In het hoge eind loten zitten . En 

- 1"" .... -- -~~ lcve.n ,,,.,--JD, een laad waar olfl_tlr~cn dlc: •ich vrliwllllg 
meldden de hoogste baontles hebben. "~ar PlPbtc-naren . die 
ltvtns'ang hadden vrrdftnd , ,Ct(-vol" ' word<n onts1nQtn, en 
dan nog bcltrt baonlJes krijgen. don ze hadden voor de 
oor1og. waac poHtte"agcllttn. die Jodeo :trrcsttcrdcn n.- ,en 
v,u:antlc met b~houd van tracteme.nt ovcrgtplaau worden 
naar ren betert plaats en:. e:t:. 
Wt 1e\·co in een Jand. waarin, wiannetr ~·t el eens een 
1:11kel z11!vcr geluld boren, net al! nu van Mr. Zaayer. 
.:elf.! ,en blad a 1s ,,De Zwerver·• meent. dat zo itr:nand een 
luechtwij<lng moet hebben. 
Werkelijk Dirk, we bebben niets 11\ttr te .. springen·· Jon• 
gen. E.n vcr2oen Je daar nu zo gauw mogelijk mee. dat Is 
voor jt gcatel veel beter. Zle je kans om met een klomp 
bet IJsselmeer leeg te 1 cheppen1 Ik niet. N11 net zo min Is 
er kan~ om In o~ land nog let! te veranderen la de geest 

~o ab JIJ bedoelt. ,.KUYPER. 

Ze komen we er natuurlijk nooit, m1Jn waarde. 
Wie de strijd opgeeft. is verloren. Onze kracht 

' heeft nooit in ons aantal gelegen, maar in de 
waarachtigheid van ons streven. Dat is immers 
nog zo? 
Als wc de heilige overtuiging hebben, <lat 't recht 
aan onze zijde wel, al rnod 't dan 1nd een 
klomp, zo als ieder van ons is, zoals "De Zwer
ver" is, dan beginnen we aan 't IJsselmeer. Maar 
dan zorgen, dat ' t water er aan de andere kant 
door de sluizen niet weer binnen komt en Mr. Z., 
met alle goede bedoelingen overigens, 't gezag 
van de overheid van 'dit vrije volk der Neder
landen niet ondermijnt. 
Daarvoor hebben we immers gevochten? 

Zo iets blijkt ook bi.i den volgenden bri.::f~chrij
ver te leven, die Dirk, z~jn opvolger als V·•or
zitter van de G.O.I.W. in de Bommderwaar<l, 
wijst op het verloop der illegaliteit. 
Hij schrijft dan: 

Ik heb et met Je over gtJ1proken. Dlrl: w je weet, hoe ik 
dat ver•oop van de G.O.l.W. betreur. maar het lelt was 
er. Ik dacht: ,ie bier. bcttellde veuchi/nscl als op ,o vele 
plnauca, strijden., moe, er b geen doorkomen aan. vechten 
tegen de bierkaai. Laat het gaan zoals het wil. ik heb mijn 
bnt gtdMn, du" Ik schel er uit, Laat een onder maar 
dooC\·echt.tn. Ik doe het niet. Dirk, de anderen. gelukkig 
nog zter velen. vechten door met Gods hulp. doch dat 
vcchte.n ts ::waar. oodeloos zwaar. omdat er iich ioved 
ao1n ont1rekke11. onder anderen DIRK VAN ROSSUM . Het· 
:elfde. wat I• met de opdchtlng der G.0.1.W" In de Bom, 

mclerwaard tegel\ roi/ ztl: •. Eendracht maakt macht'·. dat 
geldt nog !leed•. Dirk. onverzwakt. Zijn de feiten. die je 
daar opnoemde: n!e:t waar7 Ja ie:ktr. alleen er zijn er nog 
veel, die je niet noemde. Maar Dirk. wij worden weer. 
Code >ij dank. wettelijk geregeerd hij de gratie God,. Wij 
moeten beleven. wat wij belijden en met vettige middelen 
strijden tegen die zee van onrecht. Wfj motten weer gna, 
Jntnlijk optrekken Dirk. achter de top van .,De Zwerver· 
en .. Vrije Stem ... Laten wij de mannen. die de le!d!ng 
hcbbtn. steuntn door woord tl\ daad. mllar ook vooral ~,u 
ons gebed. totdat wij weer een !end bebbeo. waar vree en 
gtrechtlgbe,d woont .....• 

A.M. 

Wij hebben iets gewonnen in de bezettingstijd, 
dat niet verloren mag gaan. Frits de Zwerver 
noemt het "de geest van het offer''. Daar mag 
niemand ooit cynisch over gaan spreken. En het 
is niet, omdat we ons beter voelen dan andcr('n, 
dat we met elkaar blijven "geselsen", maar om
dat we met elkaar dat eerlijke offer èoorlecf<l 
hebben en elkaar nu ook kunnen sterken in de 
Keest daarvan. Dat is nodig om niet cyni~ch te 
worden, om op de plaats, waai: we na de bevrij-
ding gesteld zijn, ook getrouw te zijn. --

Vervolgens enkele citaten uit een lange bdcf: 

Tot mijn .spijt Icon ik Je gevoelens nJct delen. Wat t!Jn 
wij clgenl!Jk voor mensto. vraag je. Nogal eenvoudig. Ge• 
wone nuchtere HoJtanders, rustige. bezadigde mcnstn met 
een groot bcgr!p vooc de toestanden. waarin het lot hen 
plaatst. Mensen met een ruime blik en een juiste kijk op 
zaken. mensen, die aan hun uiterlijk makkelijk te pc,ltu 
:IJn. mensen, dit weten, wat bun medem,nstn toekomt. Men-
sen met een verregaand rtcbtvaarcilgheidsgevoe:1. 
Mensen. die weten. wat zij w!llen. en tenslotte: een volt 
dat men met om,îchtighcid moet behandelen. woar men be
ter mee kan tttn dan vechten. Daar kan Immers onze buur
man van meepraten. Hij was groter dan wij en dus Ucbame• 
lijk veel •terk4'r. Geestelijk stonden wij echter veel bog1rt. 
De grote. ge<Melijke kracht van dat. In aantal kleine volk. 
won het :o glansrijk van dien gr1:>ten sterken buurman. 
Een sterker geestelijk verzet dan In Nederland. heeft de 
Du!tser nergens gevonden. Ben gee!lkracht. die Juist in de 
moeilijkste jaren zo praehtlq tot uiting kwam In onze eens• 
gezindheid, Ben eensgtzindhtld. die ons door dt groolslc 
moellijkbeden heeft heen geho1p4'n. al tij bet dan met de 
grootste olfera. Deze geestkracht en eensge2indbeld moeten 
ons ook nu weer redden. 
Ik geef volmond!g toe. dat er dingen om ons been gebe11• 
ren. die ten hemel schreiend zijn. mnar bereik je Iets door 
in ma bttloze woede ie vuisten te ba 'len en ten,lotte tt 
vtrvalttn [o het ulte.n van een noodkreet ~n je hart eens 
te luchten in 'een op de spits 9edreven stukje In on• blad? 
Dat Is onnodig energie verspillen. Blij! toch nuchter. met 
belde benen op de grond <!l, ga door met Je werk, Lijkt het 
ooms hopcloo,. bot dan toch de moed niet zakken. Wc tillen 
hnmt:'rs noq m!dden ln dt na.-oor1og~ Wtf'tn. 
Jij bent Gereformeerd. Ik ben Katholiek. du, jij kan mij 
be11tijpen a'.s ik. je ::.onder J•r<pen "C9 •• liet eiiaismc..--.en 
een "groot ttkort nan nai'l~ttn1ie:fde :ljn onrc grootste vJJan-
dcn • lic. bedoel hier niet, een dubbcltinnlg barmhartlghelds• 
gevoel voor pal!tlcke clc-linq_ucnten. maar wel een ruim be ... 
grip voor recht<"n e.n plJ~httn ttgenovec teder medcmen~ en 
tegenover "°' Vaderland Ik moet je eerlijk bekennen. dat Ik 
niet altijd :o gedacht bch. maar In de 0011log bel, Ik veel 
pclecrd. 
De oorlog :ljn wc de baas geworden door on,e geestelijke 
kracht. laten we door diezelfde kracht de vrede winnen Dit 
bereiken w• niet door onverantwoordelijk opspringen. · aan
valJ~n of door ongeorganiseerd veu:ct. r:naer aJleen door eeo• • 
drachtige samenwerking met onrc overheid. Laten we als 
oudste verzetslieden nkl in zelfverheerlijking vervallen. rioor 
nog ma.>r steeds af te geven op Septemberartlsten en Mei
kevers. Dat zaait baat en nijd. Wat wij deden was tocb 
niets metr dan pl{cht. gewoon plicht. \ 

GODWALT 

W.i.i geven deze ci taten en die uit de volgende 
hncf zonder commentaar. Zij spreken voor zich
zelf. 

Rossum•• D!rk. Ik ben het roerend met je eens. Al die 
grieven en k'achten. die /Ij daar nr•omt. hob ik ooli. En 
soms bekruipt mij ook dt neiging. om dolle dingen uit te 
haJen om eens hartgrondig te ketteren. en een "kana.rie ... 
p!etje· op te schommelen en op te knappen. wat de Regt• 
ring laat %itteo...... · 
Jij en Ik hebben te kampen op twee fronten. Je gevoel zegt 
Je: Sla "' op en Je geweten tegt je: Het mag niet. Jon• 
gcn. jij en ik hebben bet. Goddank. ook I\Og weer gtlrol, 
!en. In dit dubbele ,trijd ,taan we toch niet alleen. God 
gal ons Zijn 'V,,'oord. Zijn Getst en ook het verstand En 
als wc dan biddend. met de bulp van deze drie woraÏelen. 
dan weet Je toch. dat Je ongelijk hebt. 
On:e kamernden. die vielen en voo5al zij. die vielen en 
vertrouwden op den Heer. v1>0r wiens zaak ziJ toch Jn de 
eerste p·aats bun hachje waagden. zij' touden het nu ook. als 
ze het ovttledd hadden. moeilijk gehad hebben ..... . 
Ze :ouden echter wel -'tri/den. Jongen. ze zouden bun me• 
ning :eggen In kit.!'WPrPni9ingen en or v"roAdPrit1gPn "" "t 
;ouden zijn al$ een :uurdesem. onverflauwd Cl\ ove:rpoosd 
hun eerlijk woord eenvoudig en onopgesmukt onder dt 
uumscn brengen, Als e:r onrecht geconstateerd werd, zou" 
den ze er tegen reageren te bevoegder plaat~c. ook al 
wisten ze vooruit aan dovemans oren te klopptn. Maar ze • 
zouden 't ook aan den Here bekend m11ken In hun gebed. 
Jongen. Iets nog eens de gelijkenis van den onrecbtvalrdigcn 
rechter uit Luc'1! 18 en handel daar dan naar, de uitkomst 
overlatend aan onzen God . 
...... en als nu Jouw hart votiit ..... .. dan Is er voor jouw. 
thans rustende banden nog hopen wirk. Klaagt de Directeur 
van het Prov. Bureau Gelderland 11l•t dikwijls. dat er zo 
weinig gedaan wordt voor de Stichting 1910-• 45. h dan, 
Jouw plaats ledlg. Dtrlc7 Staar Je dan niet blind op al dat 
kromme en scheve til buchuldl11 onxe top niet zo haMtig 

lk heb een verhui.svtrgunning aangevraagd. Bn 
als je de kans hebt. dan moot je het ook doen , 
amice, 
Waarbeenl 
Noar Wezep op de Ve1uwe natuurlijk. Een 
beetje in de omgeving vaa het interneringskamp 
wJl ik me vestigen. ·1 Zal daar wel niet lang 
meer duren of dt geïnterneerden lopen er met 
de g•wert.a rond en begeleiden de bewaker, 
.naar het werk, dat verricht moet worde.n. En 
dat .sc:hoi:w.spel :ou ik tocb oitt gaarne missen. 
Als Ik •• Het Vrije Volk" mag geloven gaan we 
daar tenminste al aardig die richting ult. Het 
is te Wezep n.l. zo. schrijft het blad. dat de 
stoelen, die ee'\s bezet waren door cbds van 
dienst e.d. lan9:amerhand ingenomen :ljn door 
.,nu01mtrt/c.,·· (geintcrneerdenj. die zoveel heb· 
b,n in te brengen. dat zij zelfs regelmatig ,ap
port uttbrengen aan deo co.a:n;nan.dant over de g~ 
dragiogtn vao de bewaker.,. 
Het verwondert me niet. dat de binnendienst op 
deze wij:e: kon worden tuuggcbracht var1 33 
,nan tot 8 à 9. De vubouding bij de buiten
dienst schijnt iets gunstiger te zijn. In minder 
dan twee maa.adll!.ll tijd w,-,rl,-n rn!m hnnd,.,d h,. .. 
wakers ontslagen. Eerst werd als motid opge,.. 
geven: .,:uivcdng': r:n ik was al dankbaar te be..
merken, dat er eindelijk serieus gezulvud gaat 
worden. doch later werdtn alle ontslagbriefjes, 
waarop dat stond, weer ingetrokken en werd 
het woord vervangtn door: reorganisatie. 
Hc-t kappen van e:e:n boom in be:ettingstijd sche:e.n. 
toch nog gctn aanleiding tt zjJn voor zulve.clng. 
Blijkbaar werd ontdekt. dat zulks toen werd 
betiteld met het woord "organiseren·· e..o wil 
mr-n het nu door ,,tc",organiseren ·o,.,eer Jo het 
refoc brengen. 
Het merkwJardigc: van dt:e: re..-orga.n!satle 1$. 
dat tncr:djd$ ervaren ptrsonr:cl afvloeit. terwijl 
mèn andenijds ontrvaren krachten aanstelt en 
ook weer en kelt der ontslagenen opnieuw 

I 

beeft 
<ldUQt"StdJ . 

Hoe moet je dat ou noemen 7 
1s het re ... re-organi~atie of ra-ra ... orga.oisatte of 
des"organl~ahr7 

Ad. 

--· _ ____,J 
HISTORISCH .J :_ 

Telefoongesprekmet ~O ~I 
een D epartement E: 

"Mijnheer, U spreekt met de LO-LKP-Stichting te 
Amsterdam." 
,.Hoe zegt U, meneer?" 
,,Met de LO-LK.P-Stichting". 
,.LO-KB.?" 
,,Neen, L .. 0 .. L .. K .. P .. ! Leonard-Otto-Leo
nard-Karel-Pieter. De afkortingen van Landelijke 
Or_g-anisatie (voor hulp aan onderduikers) en Lan
delijke Knokploegen." 
,.0 juist, mijnheer, wat blieft U?" 
(Gesprek). 
.. Goed, ik zal U zo sooedig mogelijk een schrifte
lijke opgave doen. Hoc was ook weer de naam 
en het adres?" . 
.,LO-LKP-Stichting, Nic. Witsenstraat 21, Am,ter
dam-C." 
,,Dank U wel. Het komt in orde. Dag mijnheer.' 
,,Dag Mijnheer." 
Enige weken later kwam van het betreffende De
partement een schrijven binnen, als volgt geadres
se~rd: 
LOHO, Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C. 

,,JOB". 

van nitts doen. Steek je . band In eigen boezem. jongen. 
Toon. dat je niet alleen In naa,n gereformeerd bent. maar 
in de daad. 
.....• Er i. :o vet! te doen. Vakbeweging - organisatlu In 
het /eugdleven - politiek, ovual is Je plaats en roept Je 
je plicht, Zie je ook daar ernstige fouten en tekorten! Loop 
niet kwaad of schouderophalend weg. Je was KP-er. Wees 
dan nu Kî'·tr voor c11 met Christus en weu Zijn gdolge 
voor ZJjn :aak. en onie. :aak. dit ook de zaak. was van 
je gevallen makkers .....• 

BART UIT HATTEM 
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Jacobus Graeneveld Siert Kooi 

In Memoriam 

Ook in Alphen aan de Rijn werd de roep om hulp dergenen, die in nood 
verkeerden, als gevolg van de maatregelen onzer tyrannen, reeds spoedig 
vernomen. 
Moeizaam slaagde men er in, een hecht f,·ont op te bouwen tegen de ver
nietigende krachten van het Nationaal Socialisme. 
Op 4 Juli 1944 werd de eerste bres Îll de verzel,gelederen te Alphen ge~ 
slagen, toen als gevolg van liet doorslaati van een onderduiker, dè heren 
Hoornenborg en Groeneveld wertlen gearrfiteerd en weggevoerd. 
Nauwelijks hersteld van d~ze slag, trof de Wrgauisatie op11ieuw een zwaar 
verlies door de arrestatie van de lieren Kooi en Van Wijk. 
Alle gearresteerden verloren hun leven in de strijd, die ook de onze was. 
Zij stierven, opdat wij zouden leven. 

• 

f. W. Hoornenborg Willem Gerardus l>an WU/c 

J. W. Hoomenborg 
Geb. 6-12-/90/ - Ge/. 30 Aug. '44 

I n bijna elk dorp kwamen ze voor: de 
mensen, die door hun beginselvastheid, 
hw1 zelfopofferende liefde tot den naaste 

en hun diepgeworteld plichtsbesef a.h.w. 
waren voorbestemd een pioniersrol in het 
plaatselijke verzet te spelen. 
Zo'n figuur heeft Alphen aan de Rijn 
gehad in den heer Hooroenborg. 
Als hoofd ener school en als jeugdouder
ling der Gereformeerde Kerk was hij . de 
man, tot wicn de van alle zijden belaagde, 
rijpere jeugd zich vanzelfsprekend wendde, 
om hulp in hun steeds dringender word,;n
de nood. Hij werd de vertrouwrle van ve
len en menigeen, die gevaar liep wegge
voerd te worden. ging eens in ;1 Hazevc!J 
pralen of mijnheer Hoorncnborg g1:en 
gaatje wist. En meestal wist hij d:it wd te 
vinden, zij het ook niet zonder nel moei
te en zorg. Nachtrust telde hi.i niet, waar 
het ging om de belangen van 1iJ11 "jon
gens". 
De inschakeling in de LO bracht verbete
ring, hoewel het geen vcrmindennll" van de 
werkzaamheden bracht. Integendeel, Al
phen aan de Rijn werd het centrum van 
Z. Holland-Noord waar de wckdijk~c pro
vinciale vergadcri~gen der LO, dikwijls ')P 
de kamer van Hoomenborg, werden ge
houden. 
Tot 4 Juli 1944 iz'ing alles goed. I·fo_laa?, die 
datum bracht schrik en ontstc:h:rus m de 
Alphense afdeling d-er LO. Op 3 Tuli werd 
in Hoorn een onderduiker gepakt. die, na 
geringe pressie. vertelde zijn hn11kaart uit 
Alphen te hebben ontvangen. Verder had 
de Landwacht de draad slèchts nf le rnl
lèn om. Gij de bron terecht t~ k:>men. De 
leider van de distribuwedirnst ,v•:rd µrar
restecrd terwijl men kans zag Honrnrn· 
borg nog te waarschuwen. Inplaal~ van di
rect te verdwijnen, (hij stond v:>or de i<.las), 
liet hij de• Jeerlin!l"en nog op0"''I\S:n, waar
na hij dankte. Of het genarlijk-: ,•an de 
situatie niet tot bem is doorgedrongen, of 
dat hij welbewust van het ~evaar, hlllp 
heeft gevraagd bij God, wij wdCt\ het nit-t. 
Uit de school komende, werd hiJ ge;i.rn.•s-
teerd. • 
Via Wcteringschans en Haa!l"se Veer kwam 
hij in Amersfoort terecht. Van daaruit wist 
hij nog een briefje te smokkelin, waarin 
hij zich b<!klaagde over het verhoor. O_yc
rigens gaf zijn rotsvast gel:>:>f hem grote 
kracht. Op 29 Aug. 1944 werd !1ij naar 
Vught vervoerd, waar hij, tegeI;jk met den 
leid"r van de distributiedienst, wer<l ge
fusilleerd. 
Zijn nagedachtenis blijve in 'ltoge ere. 

Jacobus Groeneveld 
"', Geb. 9-11-'92 

Ge/. 30-8-'44 te Vught 

H oewel geen offici
eel medewerker van 
de LO - hij bezo-~ht 

b.v. geen vergaderingen -
moet hij met het oog op 
zijn voortdurende bereid
heid, om als leider va'l de 
distributiedienst de LO al
le mogelijke hulp te ver
schaffen, 2 eker tot een da 
onzen worden gerekend. 
Het aandeel, dat deze sym
pathieke figuur in het ver
zetswerk te Alphen heeft • 
gehad, is zeer groot ge
weest. 
Talloos velen zijn donr 
Grocncvcld persoonlijk ge
holpen aan de bcnorligde 
distributiebescheiden, waar -
bij hij gecd gevaar ~chuw
de. Dank zij zijn hulp kt'D 
de werking van de TD. 
volkomen worden g.:m;u
traliseerd, zodat Alphen a. 
de Rijn de toekomst :n dit 
opzicht zónder al te grote 
zorgen tegemoet kon 1i1:n. 
Tenslotte werd ook hij het 
slachtoffer van zijn illega
le werkzaamhcd !ll. Bi.i 
zijn arrestatie werd~n tal
rijke stamkaarten van on· 
derduikers op hem gevon-

• den. De behandeling in het 
kamp le Amersfoort, waar
heen hij werd gevoerd, 
deed aanvankelijk nog de 
hoop koesteren op een 
weerzien na de bevrijding, 
doch het mocht niet zo zijn. 
Op 30 Aug. 1944 werd hij 
te Vught gefusilleerd. 
Het Verzet verloor in hem 
een zijner meest karakt,:r
volle krachten; Alphen a. 
d. Rijn mist in hem c-en 
persoonlijkheid, die om zijn 
edel hraktl'r en rncnsli<'
ve51dheid zeer bemind was; 
de gemeente betreurt het 
verlies van een ambtenaar, 
die hart had voor zijn werk 
en die zijn taak als een 
dienende zag. 

Hij ruste in vrede. 

Siert Kooi 
Geb. 14-7-'0I 

Ocerl. in het KL. Versen4-l2-'44 

E en volbloed Nederlan
der. Al spoedig bezield 
door de juiste verzets

geest stelde hij zich op eerste 
aanvrage in het jaar 1942 
beschikbaar. Met hart en ziel 
werkte hij later mee aan de 
opbouw der organisatie. 
Dankbaar werd gebruik ge
maakt van de vele relatit·s, 
die hij als a<"counlant en als 
leraar van het Chr. Lyceum 
over het gehele land had. 

Hij was het, die o.m. het con
tact met het plaatselijke di3-
tributiekantoor verzorgde; 
niet alleen in de Rijnstrcek 
profileerde men daarvan, 
maar ook in andere delen van 
het land. 
Toen het langzamerhand voor 
een ieder duidelijk werd, dat 
de overwinning zeker was, 
werd hij onverwacht gearres
teerd. 
't Was een warme zomer-

• avond. Siert had de voordeur 
opengezet om frisse luc-ht bil'
nen te laten en toen stapte de 
SD binnen. 

Op 25 Aug. '44 werd hij weg
gevoerd, tegelijk met andere 
illegale werkers. Na korte tijd 
in Vught te hebben vertoefd, 
werd hij vlak voor Dolle Dins
dag naar Duitsland gevoerd, 
Hij· zag nog kans een briefje 
uit te gooien, dat zijn vrouw 
bereikte en de mededelin~ van 
het traflsport inhield. Nadien 
werd niets meer van hem ge
hoord. Zijn minder goede ge
zondheidstoestand, welke hem/ 
tot een voorzichli!fe lcefwijz.: 
verplichtte, deed zijn vrienden 
dirret al het ergste veronLler
stellcn. 
Na de bevrijding ontving zijn 
vrouw het bericht, dat hij 
reeds op 4 December 1944 in 
het concentratiekamp Ver$CO 
bii Meppen was overleden. 
Zijn la:itste woorden thuis wa
ren: ,,Wij zijn in Gods han~:·. 
God, zijn Vader, haalde Z1JO 
kind thuis. 
Hij Jieeft het loon der heer
lijkheid ontvangen. 

Wi11em Gerardus 
van Wijk 

Geb. 1-5-' /2 • 
Ollerl. in Neuengamme 21-2-'45 

K ort voor Dolle Dinsdag 
gearresteerd, werd hij via. 
Rotterdam :oaar Vught 

gevoerd. Nadien vernam men 
niets meer van hem, totdat 'n 
maand na de bevrijding een 
kampgenoot het bericht bracht 
dat hij in het beruchte kamp 
Neuengamme was oyerleden. 
Zijn heengaan maakte een 
einde aan een kort maar zeer 
werkzaam leven. 
Geruime tijd werkte hi.i geheel 
alleen in zijn zorg voor on
derduikers. Meesterlijk wist 
hij alles te "vinden. wat voor 
onderduikers van zo groot hc
lan,r was: Ausweist·, PB's, 
bonkaarten enz. Hij zocht con
tact in een zestal omliggende 
plaatsen, waardoor zijn aclie 
zich nog verder kon ontplooi
en. Toen hel aantal lienu<lig
de bonkaarten en andere be
scheiden te groot werd. sloot 
hij zich aan bij de LO. Be
halve LO-er was hij tevens 
plaa.tselijk vertc-e-cnwoordi.!1:cr 
van het NSF. Ook moet rijn 
arbeid voor de Alphense zie-· 
kenclicnst worden ,renocrnd. rn· 
de tijd, dat de distributiedienst 
geen ?iekcnrantsoenrn meer 
b<'schikh<i<tr mocht stellen, nam 
Van 'Wi jk met enkele ande
ren het initiatief de zieken en 
zwakken te helpen. Hij klopte 
bii burgers aan om gdd en 
bij de boeren om boter, eieren. 
kaas etc. 
Waren het aanvankelijk enke-

· le tientallen, die geholpen 
moesten worden, later waren 
het een paar honderd patiën
ten. Dit werk heeft zonder 
twijfel tal van zieken het le
ven gered. 

Wij herdenken Wim van 
Wiik als een strijder voor de 
vriiheid van ons Vaderland. 
Wij denken ook aan hem als 
aan iemand, die als Christen 
de licFde tot den medemens in 
practijk wist te brengen. 
Hij heeft de goede strijd ge
streden. 
Hij heeft het geloof behou
den. 

In ons blad van 22 P<br. j.l. •tant per nbuls b!J 1 
de ,.19 memor1,.,,·· van Htndrlk Peter de Bie, ond<r 
diens nnam, Alphen old R;jn. Dit moet zijn Gorn!chtm 
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• 
Oranje~lekkernijeri 
Houdt U van OranJctaartl Ba wat denkt U van Margrl•t· 
koekjes? Hebt U zin In een Beatrl•hapJeî 01 gaaa Uw 
nrlangcns meer uit naar IrenetruHels1 Al deze vragen 
clj:cn, als U de vrouwenrubriek vao een onzer dagbladen 
naslaat. Hlerlo worden de:< speciale lekkernijen aange
kondigd. met het recept er bij. In gemoede zouden we de 
redoctle willen vragen. of :ij de mening Is toegedaan, dat 
ook ten aanzien van ons Oranjehuis de liefde door de 
maag gaat, Het lijkt er veel OP. Maar wat meer eerbied 
voor on• Vouteobuls lijl<t 001 toch wel gewenst. 

(De Princutad). 

Het is al erg genoeg, dat er "centen van Prins 
Bernhard" in omloop zijn. 

• 
De auto van Dmlt.rlos Glaoule uit San Dlego schoot f• 
gang toen bij uitgestapt was. HIJ werd omvergeworpen. 
De auto reed een berg op, gleed dan terug omlaag en 
wierp Da:1.it.dos een tweede maal onderstboven. 

(Ons Volle, Brussel), 

Daar zou je nou toch van onderste boven raken, 
niet? • • 
Daarom fs b4 o= ook niet de: gedachte gue:zeu oa lt.-.. 
door middel van een prijsvraag tot toon.zetUng van prou 
lllt onze Ytnetstijd te komea. 

(De Zwerver). 

Het is wel prozaïsch te moeten constateren, dat 
er tussen proza en poëzie nog enig verschil ligt. 
Angst voor de "poëzie"-albums van een vorige 
geocraijc deed Ad blijkbaar "proza" schrijven, 
waar hij "poëzie" betloelde. Of speelde hem het 
ontbreken van een muzikale knobbel parten? 

• 
Zakenlieden naar Duitschlan,d 
De hoop. gebo<len door de Engd•-1\m«iltoan•e over"n
kumst ttr vec:acbUng van dt bar.dt.lshelemmulngt:n eet 
tw.!t.1!.11>d. fo het b~1ondcr dt. ,ugg"tle dot mogelip<• ~o
pe.n v:..n Duitse go~dcren In de :onts u1!Jen worden toe
gtlaten, zal de Nedeclandcr• vcrhrug"n . N"dc-rland,e. ec:o-
aomt.n. en :.,kenlltdtn schijnen ovct be.t algtl"l\ttn W:\t ont 
stemd te ~qn over bel lelt. dat van hun ervaring en ad
vlezen nkt meer ;ebrulk gemaakt h biJ het vaat!ltdlen 
van de geallieerde politiek ln:ake Duitolond . W•ars<hlja
lijk heeft g,en Mder land dan Nederland zo'n diep• en 
rechtstr<rlsc ke110Js ven de Dull5e handel en de lndustrlele 
01,tb.odeo , 

(The Tl.mes). 

Al of niet 10 bezettingstijd opgedaan. 

• D, geboorte V'dD -:cii pranses in Nederland beeft 001 wee-r 
eens de b~gtu:lng der we.tensc:bap doe-n zlen. De weten~ 
~cbap moge fa staat zijn Hiroshima op Ie blazen. doch 
:ij beeft ~zonder geringe vorderingen gemaakt ten aan
:1<'1 van het bepalen van het geslacht van jonggeborenen. 
O:t '5 et.n materi~ tea. aanzien waatvao de natuur nog 
•t•cds lacht 001 de wetenschap. 

Laten wc dankbaar zijn. 

• 
Modelstad 

(Spectatl)r - Londenl. 

Over een jaar wordt aartgevJ..D.9eo met de bouw Yatl 
een modelstad te Plu,bfog Quecns. bij New York: er zul
len kon toren. w)nk.els , en gelegenheden tot -,lerzet zijn .. , ... 

(R,volution). 

Ligt hier een kans voor collectieve emigratie van 
de voorma1fge illegaliteit? 

• 
Ue gemiddelde afgevaardigde b,1 dt U.N. Il vijftig jur 
oud en weegt tachtig lcllo, HIJ draagt doakcre lduen. 
koopt sieraden voor zijn familie. heeft een neiging tot 
•eelwfjverij en noemt ucb lfberaal. Dit beeld Is het resul• 
taat ,·an ons ondu:ock eo er blijkt uit, hoe In alles de 
gedelegeerden un tamelijk trouwe abplegellng vormen van 
oo;e: wt:ct:ld. 

Hoc ouwcr, hoe gekker . 

• 
De fietsende kapelaan 

(Unhed NaUons World) 

De "Pf,toende Ka1elaan" zoals :,in b11neam luidt. Allu 
Rocb. assistent (n de Kathedraal te Jobaoncsburg. heeft 
~p de liet, geheel Europa be:ocbt, Hij maakte verder 
een rel• van Ourban naar Calco. e•n afstand van 7000 km. 
Tijden• deze tocht bad bij een miniatuur-sirene aan zijn liet., 
bevestigt om :tlch teg1!n troepen. olifanten te beschermen. Ge
dur,nde de gehele tocht outmoette hij slecht., een leeuw. die 
hl] zonder ongelukken met een ,nelheld van 21 km. per 
uur passeerde. Op het vasteland van Europa rt:td de on ... 
verschrokken wielrijder van Dleppe naar Consl3nllnopel. 
woorbfj hij over de Alpea trok. 

( Prov. Orent,e Courant) 

D.c geschiedenis vermeldt niet of de kapelaan op 
.,lucht" of "anti-plof" reed. 

, 

JKAN 
INUCETINGEN VEllSCEAFFEN? ,, --1, 
807 Jan Buitendijk, geb. 27-3-1923, Oostcrlaan IS, 

Driebergen. Naar Duitsland vertrokken (ar
beidsinzet) 27 Mei 1943. Gewerkt in Frankrurt 
a/Oder, Sulichau en Silcozich, bij de tele
graafaf dcling. December l 944 op eigen gele
genheid naar Salzburg vertrokken, vanwaar 
niet terugekcerd. · 

808 Bcrnhardus Wilhelmw Beclcn (Ben), geb. 23 
April 1920 te Utrecht, wonende J. P. Coen
straat te Utrecht, ondergedoken geweest bij 
Boer van Rossum, werd 16 April '45 's avonds 
om 10 uur gearr. door 2 Russische soldaten in 
Cabauw (post Schoonhoven) en uitgeleverd 
aan Feldwcbel Wiener in Schoonhoven, die 
hem dezelfde avond nog in verhoor nam, af
ranselde en vervolgens doorstuurde naar Go
r.inchem. Genoemde Feldwebcl Wiener heeft 
na de bevrijdint in krijgsgevangenschap ver
tocf d in het kaltp Noordeloos. 

809 Jan Martinus Jansen, ge
boren 31 Juli 1909 te 
Weiwerd, gem. Delfzijl. 
In zijn woning te De 
Krim, gcm. Gramsbergen 
op 6 Nov. 1944 gearres
teerd. Via Almelo en 
Doetinchem op 23 Jan. 
1945 vervoerd n. Neuen
gamme. Heéft daar in de 
ziekenbarak gelegen. Be-
1in April 1945 door het 
Rode Kruis, waarschijnlijk 
het Zweedse Rode Kruis 
vervoerd {bevrijd). Sindsdien niets meer van 
hem vernomen. 

d b 
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.•.. .. c a onnement3pnJS van "De: Zwer -
ver" f 1.50 per kwartaal bedraagt ..... . 
.. .... er vele abonné's zijn, die bij de aan
bieding van de postkwitanties schrikken als 
het bedrag f 1.70 blijkt te zijn .. ... . 
...... U dit schrikken kunt vermijden, door 
reeds thans voor het 2e kwartaal 1947 te 
storten ..... . 

..... dit U f 0.20 s~heelt? ..... . 

...... te Winschoten een Wachtmeester van 
de Rijkspolitie ruim een jaar werkzaam was 
bij de POD ...... 
...... deze Wachtmeester op 29 Januari '47 

ontslagen werd, omdat ook hij lid der NSB 
was l\'ewecst. ..... 
. ..... het merkwaardigste was, dat het hoofd 
van de POD, waaron&.{' deze Wachtmeester 
werkte, in 19-il ~ij dezelfde Brigade dienst 
dee~ als deze thans ontslagene ..... . 
. ..... co het hem bekend moet zijn geweest, 
dat zijn ondergeschikte lid der NSB is ge-
weest ..... . 
. . . . . . h{i blijkbaar uitging van de gedachte, 
dat je dieven het beste vangt met. . . . die-
ven .... 

ADVERTENTIE s 
lfamilie-adrJerlenlle8 pr/}$ f 0./0 p. m.mJ 

VERLOOFD: 
J:'RED VAN ESCH "PAUL'" 

en 
MAB HAGEDOORN 

's-Gravcnhagc, 
Franklinstraat 20. 
Thomsonlaan 88 a. 

(Personeel gevraagd en aangeboden prij$ p. f 0 . /0 m.m) 

9 Maart 1947. Thuis 3-5 u., Thomsonlaan 88 a. 
Wie kan oud-illegaal werker helpen aan betrekking 
als Co11lrole11r of Vertegenwoordiger. Leeftijd 28 j. 

Een van de medewerkers van het Centraal-Bureau 
der L.O.-L.K.P. Stichting moet noodgedwongen naar 
Groningen terugkeren, omdat geen woonruimte in 
Amsterdam te vinden is. Zijn vrouw en kind ver
blijven nog _steeds sinds de bevrijding in Groningen. 
Helpt hem een werkkring aldaar te vinden, zodat 
de gezinsbaod weer hersteld kan worden. 
Leeftijd: 26 jaar. Mulo opleiding, in opleiding voor 
het diploma boekhouden. Zoekt een administratieve 
werkkring, een functie als vertegenwoordiger, of als 
bedrijfsleider in een klein bedrijf (reeds als zodanig 
werkzaam geweest). Brieven aan de Adm. van "De 
Zwerver". 
Brieven onder No. 165 Bureau v. d. Blad. 

(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.) 

Wie kan mij helpen aan een in goede staat ver
kerende sc/1rij/macl1ine (liefst koffer). Brieven met 
uitvoerige inlichtingen van prijs, jaartal, merk enz. 
worden ingewacht bij H. Slofstra, Oudendijk 88 
(N.H.). 

- -
Te koop gevraagd: 
Antieke meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koper
en Tinwerk, Doeken, Shawls, enz. 
Kunsthandel "Oud Holland", Antiquiteiten. Eig. J. 
van Dijk, Rotterdam, Tel. 36466, Claes de Vricsc
laan 80 a. 

Inlichtingen en Di11er8en. 

Het Hoofd van de Politieke Recherche Afdeling te 
Breda verzoekt degenen, die inlichtingen kunnen ver
schaffen omtrent: Franciscus Johannes Maria de 
Haan, geboren te Rijswijk, 28 Mei 1920 en wonende 

Dongen (N.B.), zich schrif 
tclijk, mondeling of tele
fonisch te wenclen tot de 
P.R.A~Brcda, Nieuwe Gin
nekenstraat 32, tel. 8831 of 
9852. Betrokkene heeft tij 
dens de bezetting verbleven 
in' het kamp Amersfoort 
van Augustus 1942 tot de 
tomer 1943 en na Decem
ber '43 tot April 1945 ach
tereenvolgens in Haaren, 
3cheveningen, Vught, Sach-

, senhausen,' Ravcnsbruck en 
Neu Brandenburg. - Volgens eigen verklaring 
zou hij in het êerstgenoemde kamp medegevan
genen hebben mishandeld; zijn gevangennummer 
in Amersfoort was 1300. 

Bij deze neem ik bij mijn vertrek naar Indië, als 
techo. ambtenaar voor het Dep. v. Verkeer co Wa
terstaat te Batavia, afscheid van alle vrienden uit de 
L.O. en L.K.P., die ik persoonlijk niet meer kan 
bereiken. H. G. M. van Suchtelen (Hans v. ~ever
wijk). 

Oud-onderduiker CD B.S.'cr Sec. C N.O.P. comp. 
Matr. Kon. Marine, al enige tijd in Sanatorium 
vraagt: garen voor hadd~_erken en postzegel_s _bin~en
en buitenland. U doet m1.1 er een groot pl~~z1er mee . 
L. Visser Pav. 1 Sanatorium "Sonocvaack Harder-
wijk. • 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan, de administraUe van "De Zwerver" 
Prins Hendrikkade ·1s2 te Etage, Amsterdam. 

Naam, 

Adres, 

Plaats, 

Provincie: 
-,---- ~ 

Ingang abonnements: ----.- ---- ..:. 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post- :é 
kwitantie b.etaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichtlng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Niruwe abon.ne.meotta kunnen op elke wtlltkturlge. datum lngeaD.; voor tove,r de nummers •ooi:cadJg J.40 ook 
me, te.rugwerkende kracht. doçh alleen aan het eind vao een ltalend~rkwutoal vuvallm. 

... 
:, 

ö 
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B r bestaat niets, wat het menselijk ge
weten zozeer tot de hoogste toppen 
der innerlijke ongerustheid voert, als 

het besef verantwoordelijk te zijn voor een 
gewichtige zaak, doch niet te weten waar 
de plichten liggen, die uit deze verantwoor
delijkheid voortvloeien. 

DE ENIGE WEG 
Het komt me voor, dat de deinende onrust, 
die er in oud-illegale kringen heerst en 
die meer onmiddellijk voortspruit uit het 
vele werkelijke onrecht rondom ons, met 
dit verschijnsel in verband staat. Hoewel 
het overbO'dig lijkt de vraag te stellen, of 
wij oud-illegalen de verantwoordelijkheid 
dragen voor de toekomst van Nederland, 
het is zeker niet overbodig te vragen, of 
wij ons van deze verantwoordelijkheid be
wust zijn. 
Wij hebben het aangedurfd om tijdens de 
jaren der bezetting ons borg te stellen voor 
de toekomst van ons vaderland en deze 
borgstelling en de daarmede onverbrekelijk 
verbonden verantwoordelijkheid hielden op 
het tijdstip der bevrijding niet op te be
staan. Integendeel, in de periode na de be
vrijding hebben wij tot onze diepe teleur .. 
stelling ervaren, dat het meer dan ooit 
dringend nodig was, -dat onze verantwoor
delijkheid op dit punt onverzwakt bleef 
voortbestaan. 
En degenen onder ons, die zich van deze 
Vel'antwoordelljkheiëicewus z Jn, vragen 
zich bezorgd af, hoe ziJ de toekomst 
van ons volk veilig kunnen stellen en ver
zekeren. En om een antwoord op deze vraag 
te vinden, grijpen zij veelal terug op het 
verleden. 
Als wij de euvele moed kunnen opbrengen 
ons werk in de tijd na de bevrijding aan 
het oog van onze geest te laten voorbijglij
den, dan kunnen we ons geenszins verheu
gen over de bereikte resultaten. Het nega
tieve probleem van de zuivering en berech
ting heeft zulk een grote plaats aan onze 
teleurstellingen ingeruimd, dat wij soms 
zelfs het voorrecht, illegaal te hebben mo
gen zijn, vergeten. Daarnaast gaat er ge. 
lukkig een meer positieve wind waaien. 
Een groeiende belangstelling b.v. voor het 
werk der Stichting 1940-1945 en voor den 
oud-illegalen werker met zijn prob~men 
getuigt hiervan. 
In hoeverre echter eerder genoemde be
droevende resultaten aan onszelf te wijten 
zijn, laten wij in het midden, maar zeker Is; 
dat de eerlijke bedoelingen van de oud
Illegaliteit van verdachte zijde bewust mis
kend en verwrongen zijn. Vergeet hierbij 
niet, dat aan een mens in deze kleine we
reld geen grotere onderscheiding ten deel 
kan vallen dan die der miskenning. 
Zo kunnen wij, als wij terugzien op het ver -
leden, hoogstens tot de openhartige beken
tenis komen, dat wij niet volmaakt zijn ge
weest, maar eerlijk ons best hebben ge
daan. Deze terugblik In het verleden stelt 
ons in staat onze gedragslijn voor de toe. 
komst uit te stippelen. Maar hij bergt daar
naast een gevaar in :r:1ch. 
Peinzend en mijnerend over het voorbije, 
zijn we als zwakke mensen %0 gauw ge. 
neigd, onze eigen feilen en tekortkomingen. 
die onbetwistbaar bestaan, over het hoofd 
te zien en ons blind te staren op die berg 
van onrecht en onrechtvaardigheid, die In 
onze samenleving oprijst. Muren van on. 

recht zijn rondom en door onze maatschap
pij opgetrokken. Zelfs de doorsnee Neder
landse staatsburger huivert ervan, maar 
den oud-lllegalen is het een wrede pijni
ging en marteling om te ervaren, hoe het 
onrecht over de graven hunner gevallen 
vrienden als een springgolf voortrolt. 
Wij beginnen daarover te denken en bli1ven 
daarover doordenken en de aanvankelijke 
wrevel groeit uit tot een stille of zich luid
ruttig uitende felle verbittering. En intussen 
blijft ons de vraag kwellen: hoe kunnen wij, 
die gedurende vijf lange jaren en ook nu 
nog verantwoordelijk zijn voor Nederland's 
toekomst, dit onrecht snel en tot de wortel 
ultroelent Wat is onze levenshouding, onze 
plaats in deze wereld vol onrechn 
De reacties op deze vragen zijn verschil. 
lend. Bij velen zijn de grenzen van de geest 
gelukkig nog soepel en veerkrachtig ge
noeg om niet te wijken voor deze spring. 
golf. 
Anderen laten In mc:chteloze woede hun 
hoofd tegen deze muur van onrecht bon
ken, zoals eertijds de gevangen verzets
man deed in zijn cel om het hartstochtelijk 
verlangen naar de vrijheid meester te wor
den, en zijn tenslotte in doffe berusting bij 
die muur van onrecht gaan neerzitten. 
Enkelen, In wie de illegaliteit te diepe spo
ren heeft nagelaten, hebben teruggegrepen 
naar methoden, die heel sterk doen denken 
aan onze illegale periode, toen wij het 
recht in eigen hand namen en het onrecht 
voor eigen verantwoordelijkheid bevoch
ten. De droevige feiten zijn daar om dit te 
bewijzen! 
In onze huidige rechtstaat echter zi)n en 
blijven dergelijke buitensporigheden volko
men misdadig, ook al zou men willen be
weren, dat er voor het persoonlijk geweten 
wel verzachtende omstandigheden pleiten. 
Dit alles kan er omgaan in een oud-Illegalen 
werker! 
Ik weet, dat honderden, misschien duizen
den van hen met mij In een koortsachtig 
denken hebben gezocht en nog zoeken naar 
de weg, om aan het vele onrecht paal en 
perk te stellen, naar hun Juiste houding ten 
opzichte van deze wereld vol onrecht en 
baatzuchtigheid, naar een gulden midden
weg tussen "ontsporing" en doffe berusting. 
Ik weet, dat honderden van hen dit met mij 
hebben doorstaan, of alleen, met God, mis
schien zelfs zonder Hem. En de laatsten be. 
klaag ik zeer. ' 
Want God riep mij op een dag uit deze ru
moerige wereld een ogenbl1k naar de stilte 
rond het graf van mijn vriend, die nog altijd 
rust op de plaats, waar hij viel. In de kille 
en winterse nevel. op de plaats, waar het 
hoogste offer voor recht en rechtvaardig
heid werd gebracht, werkt de stilte als een 
machtige retraite. Zij spoelt je weg van de 

rumoerige kusten van het alledaags~ leven 
en doet je tenslotte feilloos terecht komen 
op de naakte rots van je eigen ziel. 

~k ben er alleen met mijn doden vriend en 
door hem met God en Ik sta met een vol
komen naakte ziel tegenover de spiegel van 
mijn geweten. Een meedogenloze spiegel! 
Wat is men, daarin gezien, ontstellend scha. 
mel en geheel ontdaan van fran)es en op
smuk! Onbarmhartig geplaatst tegenover het 
beeld van je eigen lnnerlijkste wezen, be
speurt men nauwkeurig alle rimpels en 
plooien. In een onafzienbare reeks trekken 
alle zonden, alle fouten, alle daden, die 
beter gedaan hadden kunnen worden, aan 
de geest voorbij. 
Het sc!Ujnt, alsof er voor het goede ·geen 
plaats meer is. Een droevig beeld der men
selijke onvolmaaktheid. 
En geleidelijk gaat het tot je doordringen, 
hoe veel en velerlei onrecht uit Je zelf 
vocrtkomt, In h-:>e ernstige "-ate je er zeH 
mede-schuldig aan bent. En scherp en dui
delijk gaat God je tonen, hoe je f e levens
houding als oud-illegaal hebt te bepalen, 
hoe je het onrecht kunt bevechten en aldus 
in volledige gerustheid de verantwoorde
lijkheid voor de toekomst van het Neder
landse volk kunt aanvaarden. 
In die ogenbUkken grift Hf} als het ware ln 
je ziel, dat hiertoe uitsluitend en alleen 
slechts twee wegen leiden: de weg van een 
genadeloze ontmaskering van je zelf en de 
weg van het nauwgezet en gewetensvol 
vervullen van z'n monotone dagelijkse 
plichten, waar men ook staat. 
Voor het eerste is een geweldige moed no
dig, voor het tweede een taaie volharding, 
die wij niet in ons zelf vinden, maar in God, 
zoals dat was In die vijf jaren van verbeten 
strijd. 
Deze en andere · dingen, die richtinggevend 
behoren te zijn voor het leven van ieder uit 
het verzet, ziet men eerst scherp in de stilte 
en rust rond het graf van een dierbq;_en 
vriend, waar men tevens staart in het oog 
van God en waar men zichzelf niet durft 
bedriegen'. JOOP 

1 . • 

Wilt U geen incassokosten betalenf 
Stort het abonnementsgeld vo9r het 
2'W kwartaal ''67 dan In de loop 9GD 

de maand Maart. 
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DE WINST 
~ r was eens een vredig en veilig ommuurd 
.aJJ slot. Daarin leefden ouderen en jongeren. 

De ouderen zwaaiden met wijsheid de scep
ter en de jongerc:n werden zoetjes aan gedwongen 
in de weldadige regelmaat van het slotleven. Het 
jeugdig vuur werd getemperd en het enthousiasme 
gekanaliseerd. 
Zo werd het leven vo:>r allen ordelijk, welvarend 
en veilig. Ordelijk als de deftige, goed onder
houden zalen in het slot en de schone rechte pa
den er buiten, welvarend als de bloeiende slol
tuin, veilig als de brede gracht en de sterk~ muren. 
leder verrichtte de hem opgedragen taak; de één 
wr.>liswaar met een innerlijk verzet tegen de dage
lijkse tredmolen, maar anderen toch ook weer met 
de kleine, maar waardevolle vreugde van een stil 
en gerust ieven. 
En de wijsheid stond aan het roer om al dat nijver 
bewegen binnen de slotmuren af te stemmen en 
te regeÎen. 
En de jeugd moest met haar spontaniteit en bezie
ling wel in een dromenwereld vluchten en lucht
kastc!E:n bouwen, omdat liet verboden was buiten 
de p:iden te lopen en de jeugd nu eenm:ial liever 
paden maakt, dan gemaakte paden betreedt. 

Toen kwam de dag, dat de wijsheid het roer !os 
moest laten. Dat was de dag, toen de muren vie
len en de vijand bruggen over de gracht sio~g. 
Eerst scheen alles, zij 't met andere mannen aan 
bct roer, bij het oude te blijven. Maar langzamer
hand voltrok z:ch de verandering. Er kwam0 n 
nieuwe paden en vele oude werden verwoest. De 
tuinen werdm venvaarloosd en er was een regel
matig gesleep met de bezittingen van het slot over 
de bruggen naar buiten. Ja, ook werden vele man
nen weggevoerd. 
Het was gedaan met de wijsheid, met de veilig· 
heid en met de welvaart. 
En toen gebeurde het merkwaardige. Wat lang 
sluimer~e, wat bedwongen en gekanaliseerd was, 
brak uit als ~en vuur. Er waren m.inncn, d·e door 
een onheilig vuur tot handelen gedreven werden 
en anderen, die door een 1-tcilig vquc ~rteçrd wer
den. Zo bracht de stonnachtige verandering a.in 
het licht, wat er in de harten leefde. 
Enigen zagen hun kans schoon en hielpen den in
dringer met het leegslepen van het slot, om er 
zelf wel bij te varen. Anderen begrepen, dat er 
grote d·ngen op het spel stonden, en dat ze niet 
ledig mochten toezien. En nu de wijsheid g~en 
leiding meer kon geven, moesten ze zelf de weg 
uitstippelen en opeens was daar voor hen de kans 
om werkelijk te leven, zichzelf te zijn, de lucht
kastelen vaarwel te zeggen en bij de daad te gaan 
leven. Om waarachtigheid· te beleven, niet meer 
zoals die uitgezet is door anderen op g?ijkte paden, 
maar zoals alleen het geweten, d'e voorschrijft. 0, 
zeker, hun taak was beperkt en de daad recht
lijnig. De oneindige verw:'kkeling van het rijke 
volle leven kwam op non-actief en de brandstof 
van hun innerlijk vuur was van een eenvoudige 
substantie: verzet. Maar ze leefden, en ze ge
loofden en ze streden met inzet van alles. 

Toen brak de dag aan, waarop de wijsheid het 
toer weer in handen nam en men begon de oudé 
orde en regelmaat te herstellen. Wel ging cl'at niet 
gemakkelijk, want er was veel .verwoest en er was 
armoede. Bovend·en mo?st er toch ook met de 
ren~aten gehandeld worden, ja men moest een 
weg zoeken om de roergangers, die den indringer 
hand- en spandiensten verleend hadden, daarvoor 
te straffen. 
't Was -tiog moeilijker geworden dan voorheen om 
het slot te regeren, zo moeilijk, dat van de radi
calen, diz de roep van hun geweten volgden, van 
de ontwaai<ten uit de droom, van de nieuwe klas
se mannen,. van de idealisten vao het verzet, niet 
verwacht kon worden, dat zij deze problemen met 
wijsheid en takt :z:ouden kunnen oplossen Daar
om betrokken de ouderen dan ook haastelijk weer 
<le bestuursposten en ze lieten hier en daar zelfs 
mannen toe, die meer van diplomatie dan van 
w~arachtigheid getuigd hadden tegenover • n io
drrnger. 
Hun voornaamste zorg was het herstel der oude 
paden en der nette zalen. Daarom vreesden zij 
ook zeer voor die in vrijheid zelfstandig gewordl'Tl 
verzetters, voor die mannen, die geleerd hadden 
zelf paden te maken. Die moesten weer in het 
gareel. 
Och, en dat zal misschien ook wel nodig gewee,: 

RLOREN i 
zijn. Maar er blijft een beklemmende vraag over. 
Deze mannen, die de eer van het slot oph•elden, 
zijn het gare~\ ontwassen en heb:,en de 1ucht
kaste)en voorgoed de rug toegekeerd. 
Ze hebben werkelijk geleefd, intens overgc3evl!n, 
vrij om naar hun geweten te handelen. Zij ·,,.,Jen 
ook nu leven, zich geven, geloven in het )even. 
W.iar moeien zij blijven? Waar nn~tl!n zij h(en 
met hun beziel"ng, hun energie, hun waarachtig
he.d? Moeten zij de woestijn ingestuurJ worden? 
Och, zij begrijpen noch de halfheid in <l~ compro
missen, noch het lapwerk in het herstei; die zijn 
hun wezensvreemd Maar. zij zullen zich ook daar
in schikken, als ze m,111r ,riet overbodig zi;n Men 
bedenke wel, dat ze zich willen geven, ::.aais ze 
gc1vordc11 zijn. Zij willen er niet n:iast slaan. noch 
als automaten in het gareel lopen. Mo~t het hun . 
niet vergeven worden, dat de bloedighe1d en hard
heid van het verzet hen gemaakt heeft tot radi
calen en rechtlijnigen? Zij konden immers niet 
anders? 
Zou het werkelijk zo zijn, dat ze thans alleen 11<;g 

brnikb'.lar zijn voor de geschiedenisboeken, om een 
glorierijk tijdperk te vereeuwigen? Zal de toe
komst niet leren, dat de 11wijshe.d" ten a,mzien 
van hen gefaald heeft, dat ze in h:iar ijver tJm 
orde en veiligheid, ·welvaart en regelmaat te her 
stells:n, haar doel voorbijschoot en de belangrijkste 
taak verwaarloosde? 
Zal niet blijken, dat de wijsh?id in h:iar vo:>r
zichtigheid, in haar angst voor alles wat anders 
is, dan dat, waarmee ze vertrouwd was, de toe
komst van ons volk smoorde in de stem van dit 
verzet, die ze zo graag negeert, bagatelliseert en 
zoet houdt met vage beloften? 
't Leven vindt zijn krachten niet in de bezadigd
heid, gelijkmatighe'd, ordelijkheid en welvarend
heid, maar in de spontaniteit van mensen, die zich 
willen geven, in cl~ bezieling van mensen, die door 
de voorzicht;gheid durven heenbrcken. 
Zullen zij overbodi~ zijn? Zal men voor hun ener
gie geen weg vinden? 
Dan zal men de tol van dit beleid eens moeten 
betalen.----~~ 

H. v. R 

...... Reinout CDK slaagde voor zijn semi-arts-
examen ..... . 
. . . . . . hij zijn oude gewoonte om één van zijn haar
lokken om zijn wijsvinger te draaien, nog steeds 
trouw bleef ..... . 
...... de haarlok door de ingespannen studie danig 
in de knoop raakte ..... . 
...... de knoop zo onontwarbaar bleek, dat hij de 
lok he?ft moeten offeren ..... . 
...... hij toch iets moet hebben, om om de vinger 
te winden, zodat nu een andere haarlok voor deze 
draaierijen dienst doet. .. ... 
...... hij nu weer lastig draait, tenzij z'n ijsmuts 
hem zulks belet. ... 

...... Op de vragenlijst voor aanvrage van een le
gitimatiebewijs, om. de vraag wordt gesteld: 
11Welke wensen heeft U met betrekking tot de 
toekomst?" .... 
...... een dominé-K.P.-er, als antwoord gaf: ,,Een 
gemeente zonder Farizeërs" .... 

...... een groepscommandant van de "Rijkspolitie te 
Wate~'' i~ de provincie Noord-Bràbant, die in de 
bezettmgsiaren sterk pro-Duit~ was en over H.M. 
de Koningin en de Regering in Londen zeer be
ledigende woorden bezigde, dat we ze hier niet 
willen afdrukken en in verband hiermede na de 
bevrijding van Nederland voor ca. een jaar ge
staakt was, thans weer in ere is hersteld en de 
scepter zwaait over personeel, dat tegen hem ie
tuigdc, hem gev;mgen oam en bewaakte .... 

• 

DE GEVARENZONE 
Overgenomen uit "De VJ:ije Sfom" ) 

VELE vrienden uit de oud-illegaliteit 
beseffen niet, dat zij n:i de bevrij
ding nog steeds zijn blijven leven 

in een ernstige gevaren-zóne Uiteraard 
bedoelen wij h·er een geestelijke zóne. 
Zij. die in zulk een zone leven, zijn niet 
onder te brengen in een enk~le, gestan
daardiseerde categorie. Daarvoor verto
nen zij een te grote en een te levendige 
verscheidenheid. Daar heb je den ver
bitterd<:" KP-er, d ·n ,,ntnuchterrko 
onderduiker, den opstandigen geeste
lijken strijder, den tcrugg.:trokken er, 
inzichzclf gekeerden piloter,helper, 
enfin, vul zelf dit lange lij~tjc 
maar aan. Velen van hen blijven 
zich voeden met de hennui!ring 
uit spannende dagen der bezetting 
<:n komen er dan dikwijb toe, 
mensen en verhoudingen uit die tijd 
te idealiseren. En het is dan van uit 
dt:1.e sfeer en vanuit dc:ze gesteltenis. 
dat zij de wereld van vandaag beoor-
delen. • 

Het bestendigen van zulk een geestelijke 
toestand, houdt voor de betrokkenen in
nerlijk grote gevaren in. llet is immers 
helemaal n;eL denkbeeldig, dat zij op den 
duur voor zich zelf een irriële wereid 
scheppen, waaruit zij niet meer kunnen 
ontsnappen. In de practijk :.:al dit be
tekenen, dat het leven ondraaglijk gaat 
worden, vennits zij het contact met de 
werkelijkhe:d verloren hebben. 

Over dit thema kwamen wij te spreken 
met een jongen vriend, die in de laatste 
twee jaren van de strijd een leidende 
post had bezet in de illegaliteit Ondanks 
zijn jeugd, had men hem een belangriike 
f~nctie gegeven, waarin hij energie1< lei
ding gaf :ian ouderen. Na de b?vrijd·ng 
trok hij met de Stoottroepen Duitsland 
in, hij trad op als tolk en werd nadien 
officier van de voorlichtingsdienst. Een 
jaar duurde dit avontuurlijk levcntj::. 

Maar op zekere da~ kwam de beziIUM~· 
Dit was t och eigenlijk n·ct dat, wat hij 
zich tijdens zijn studen~cntijd h:,d voor
gesteld. Bovendien, zo redeneerde hij 
nuchter, hier vind ik geen blijvende po
sitie. Nog is het tijd om om te sch::iketen 
op meer nonnale ver!toud:ngen. Hij n:im 
zijn studieboeken weer op en bezet se
dert kort de baan , waarnaar hij reeds 
vroeger had uitgezien. 

Maar hoevelen h~bben van zulk een 
werkelijkhe'dsûn en z?lfcritiek blijk ie
geven? Velen hebben zich, in het licht 
der realiteit, een onwerkelijk bestaan 
gedroomd en kunnen d:iardoor niet of 
zeer moeilijk "der Weg zurück" maken. 

De eenvoudige ambtenaar, die op ver
dienstelijke wijze illegale lectuur hielp 
verspreiden, waardevolle inl"chtingen kon 
verstrekken en door de moffen werd op
gedreven, is daarmede nog niet geschikt 
voor de vervulling van het ambt van 
hnrgemeestPr, dat hij thans ambieert. En 
e_en ~.P -er is op grond van zijn presta
ties in het verleden nog niet de aange
wezen man om officier of politie-inspec
teur te worden. Bij alle pleidooien, die wij 
v~~ren voor rechtsherstel, mogen wij deze 
z11de van het vraagstuk toch ook niet 
uit het oog verliezen. Het is verkeerd 
zulke vrienden nog in hun verwachtin
gen aan te moedigen. De desillus:e wordt 
er slechts door gevoed en men houdt op 
den duur een totaal verbitterden en on
maatschappelijken mens over. 

Op weg naar het geestelijk en maat
schapp?lijk herstel, kunnen zij, die do:>r 
het verleden niet ontwricht werden ten 
opzichte van deze categori~ oud-jllegalc 
werkers, een zeer humaan werk verrich
ten. Wij weten het, het is niet gemak
kelijk en dikwijls ook zeer ondankbaar. 
Maar het zal toch moeten gebeuren. 

Daarom, haal ze weg uit die geestelijke 
gtvaren-z6ne. 

Overgenomen uit: ,,De Vrije Stem" van 
8 Maart 1947 . 
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· ,HIELP ONZE GROTE GEALLIEERDEN 
l . . 1 

Zonder Aruba en Curaçao had de lucht.. 
macht niet kunnen vliegen. 

"Nl,_T a de ol~-raffinaderij aan de Perzische 
1 ,i golf, zijn die op Aruba en Curaçao, 

eilanden van ons eigen, soms ver
waarloosde Wes:-Indië, de grootsten. Een 
vitaal onderdeel in de grote oorlogsmachbe, 
die in Europa eri Azië draaide, stond op 
ónze twee West-Indische eilanden. 
In de betrekkelijke rust van het Westelijke 
halfrond zoemden tijdens de afgelopen oor
log de motoren, draaiden de wielen, stroom
de de olie, de benzine, de 100 octaan olie, 
zonder welke de geallieerde luchtmacht 
niet had kunnen vliegen. Alleen wie Cura
çao en Aruba zelf kent, kan zich een voor
stelling maken van de enorme omvang dezer 
bedrijven. Men ka:1 met een 35 km. vaart 
ongeveer een uur op de terreinen van de 
Curaçaose Petroleum Industrie Maatschap
pij (C.P.I.M.) rijden zonder tweemaal de
zelfde weg te nemen. En dit zijn werkelijk 
wegen. Wegen van een breedte, waar met 
gemak grote auto's elkander kunnen pas
seren. In de olieproductie culmineert de 
oorlogsinspanning van het gebiedsdeel Cu
raçao. Zijn de raffinaderijen op Aruba en 
Curaçao gélegen, de bevolking van alle zes 
eilanden werkt erin. Zo werken op de CPlM, 
naast 500 employé's - krach:en, die in de 
regel in Europees Nederland zijn aangeno
men - nog een 7100 .arbeiders, waarvan de 
helft ook Nederlanders of Nederlandse on
derdanen zijn. Hiervan komen er 2200 van 
het eiland Curaçao, 50 van Aruba - weinig, 
omdat de meeste Arubanen vanzelfspre
kend in de Arubaanse raffinaderij, de Lago, 
gaan arbeiden -, 240 Bonairianen, 20 van 
Sint Eustatius, 100 van Sint Maarten en 15 
va-:i Saba, benevens nog een 650 uit het 
andere West-Indische gebiedsdeel, Suri
name. 
Deze arbeiders werken allen in ploegen. 
Alles klopt precies en het begon dan ook 
te spannen, toen niet minder dan 250 ar
beiders onder de wapenen geroepen wer
den. Aanvankelijk was hun aantal hoger, 
maar omdat de olie een meer dan vitaal 
oorlogsbedrijf was, heeft men het hierbij 
gela'en. Va:1 deze 250 waren er een twee 
honderd van Curaçao en vijftig van Suri
name. 

Overvloed a an w erkgelegenheid. 

Op de raffinaderij van Aruba, die van de 
Lago OH & Transport Company, werken 
iets minder mensen, ,,slechts" ,7000, waar
van evenwel verhoudingsgewijs meer van 
het eigen gebiedsdeel, n .l. 6400. Bij de aan
stelling van werkkrachten geeft de Lago 
eerst de voorkeur aan Arubanen, da n a an 
Curaçaoënaars (van het g eb iedsdeel), in d e 
derde plaats aan men sen uit het Ca ra ib1-
sche g ebied. Zeer velen van d e Nederland
se Bovenwindse ella nden en van d e Britse 
eilanden in de omgeving werken in de olie. 

Techniek contra natuur. 

Reeds iu 1939 werkten belde raffinaderijen 
voor de oorlogsvoering. In 1940 werd de 
CPIM meer rechtstreeks erin betrokken. 
Sedert Pearl Harbour, ook de Noord-Ameri
kaanse Lago. Op Aruba zowel als Curaçao 
werd voor tientallen millioenen bijgebouwd 
om aan de steeds toenemende vraag te 
voldoen. 
Om het Schottegat, een groot binnenmeer, 
staan de installaties thans tot aan het oude 
Joodse kerkhof. Het Schottegat zelf, ge
bruikt voor afval, heeft aan de kusten een 
soort bassins gekregen, waar de afval in 
gaat. Een weinig fraaie vertoning helaas. 
die doet vragen of het niet anders gekunq 
had. Het landschapsschoon van Curaçao is 
in de omgeving van de hoofdstad door de 
olie practisch verwoest. Er s:aan thans meer 
dan duizend tanks en de hq_eveelheid ben
zine, die er geproduceerd werd, liep gedu· 
rende de oorlog zo enorm op, dat er thans 
per dag 25 tot 30.000 ton geraffineerd wordt. 
Dat is ongeveer een hoeveelheid als in 30 
treinen, elk van 100 wagons, zou kunnen 
worden vervoerd! 
Grote uitbreidingen werden bijgebouwd 
voor alkylatie- en isomerisatie-processen. 
welke gebruikt werden bif de fabricage van 
de 100 octaan olie, die nodig was voor de 
benzine-slurpende krijgsvliegtuigen. Op 
Aruba alleen werd voor een waarde van 
15 tot 20.000.000 dollars voor de uitrustiug 
aangevoerd. Bij het lossen en ontladen van 
deze uitrusting werd op Aruba meer ge
lost in minder tijd dan ooit te varen in de 
zestien Jaren, dat de Lago op Aruba werkt. 
De CPIM houdt de cijfers van haar uitbrei
ding geheim, maar het is een publiek ge
heim, dat deze nog hoger zijn en tot stand 
gekomen zijn, krachtens een speciale over
eenkomst met de Noord-Amerikaanse rege
ring. 
Alle materiaal moest van buiten worden 
aangevoerd. De Lago QP Aruba deed zulks 
voor een deel op Amarikaa-:ise wijze, door, 
als het enigszins kon, de zaak per KLM te 
laten vervoeren. In verband met vervoers
vraagstukken werden gehele torens zo ont
worpen, dat zij gemakkelijker vervoerd 
konden worden. Bij de bouw werd een tien
urige werkdag ingevoerd. Dag eo nacht 
werkte men, de verduistering, die .na de 
aanvallen van Februari 1942 permanent 
werd, ten spijt. Regelingen werden toen ge-

• troffen, om zonder dat het licht van zee uit 
zichtbaar zou zijn, voort te kunnen gaan. Een 
katalysator-kraakinstallatie van twintig ver
diepingen boog kwam in December 1943 ge
reed. De bouw had ongeveer een jaar ge
duurd, was punt van urgentie geworden, 
toen de Verenigde Staten zelf in de oorlog 
gingen. 

Gigantische havenheweging 

Aruba en Cura çao hebben tezamen, na New
York, de grootste havenbeweging ter w e
reld. Men kan belde ook inderdaa d teza 
men nemen. omdat één hav enmeester b eide 

bestuurt. Eerst was dit Overste Willem Gauw, 
die in de loop der oorlogsjaren werd opge
volgd door Overste Hemmo W. Hemmes. 
Maar als men bijvoorbeeld Aruba alleen 
neemt, behoort het nog, wat tonnenmaat 
aangaat, bij de grootste tien havens van 
de gehele wereld. In 1944 was de gemid
delde maandelifkse omzet 422 schepen. On
geveer 300 hiervan waren ondiepe tank· 
schepen, z.g . .,!akers". Deze schepen, waar
van de Curaçaose Scheepvaart Maatschap
pij eveneens een groot deel onder zich beeft 
voor de voorziening van de Curaçaose 
raffinaderijen, voeren in grote convooien 
op en neer tussen onze eilanden en Mara
caibo. Wie 's morgens wakker werd, zag 
soms tientallen schepen voor de haven
monding liggen, omgeven door oorlogs
bodems ter bescherming en vliegensvlugge 
motortorpedoboten, die kris en kras tussen 
en om de tankschepen cirkelden om even
tuele duikboten af te schrikken. Helaas is 
het een enkele maal toch voorgekomen, 
dat tankschepen eraan zijn gegaan. 
Een versneld vaarplan moest worden in
gevoerd, hetgeen van de bemanning het 
uiterste vergde. 
Tet scholing van het personeel werden zo
wel door de Lago als de CPIM beroeps
-scholen opgericht. Die van Aruba heeft tus. 
sen de 50 en 100 Arubaanse jongelui in op
leiding (tussen 14 en 18 jaar). De beroeps
school van de CPIM, die aan de weg om 
het Schottegat verrees, telt omstreeks 150 
leerlingen. 
Daarnaast werden ook administratieve cur 
sussen ingesteld, die op velerlei gebied 
nieuw personeel, voortkomend uit de plaat. 
selijke bevolking, opleiden en bekwamen 
voor een speciale taak. 

Eigen dekken worden bijgebouwd. 

De enorme toeneming van het scheepvaart
verkeer bracht voor Curaçao ook mede, 
dat- naast de drijvende dokken, waarover 
de CPIM al jaren voor de oorlog beschik
te, nog een groot gegraven dok werd ge
bouwd. In 1943 kwam dit enorme dok ge
reed. Met zijn werkplaatsen en herstelwer
ven vormt het dokbedrijf thans een volle
dig uitgeruste inrichting voor de reoaralie 
van schepen. Het gegraven dok ka':l zelfs 
oceaanschepen bergen. In dit opzicht heeft 
Curaçao zich gedurende de oorlog ontwik. 
keld tot een middelpunt van industriêle 
activiteit op scheepvaartgebied in de Caraï
bisçhe zee. Schepen onder velerlei vlag 
worden in deze dokken geïnspecteerd en 
hersteld, waarna zij hun reizen over de 
oceanen kunnen verv.olgen. 
Naast al deze industriële voorzieningen, 
moest, zowel op Aruba als op Curaçao, ook 
voorzien worden in de gerieven voor het 
personeel. Het personeel, dal zich met de 
dag uitbreidde. Beide raffinaderijen be
schikken over eigen electrische centrales, 
watervoorzieningssystemen. Ook moes! wel 
zoet water met tankschepen worden aan
gevoerd. Voorts werd water gedestilleerd 
uit zeewater; waterputten werden geëx
ploiteerd. Er kwamen nog -meer sportter
reinen, waterplantages, reserveterreinen . 
Zelf opende de CPIM een eigen openlucht- , 
bioscoop zodat de mensen van Emmastad 
niet meér zoals vroeger naar Willemstad 
behoeven te gaan en daardoor dus banden 
en tijd besparen. In totaal beslaat de CPIM 
thans een terrein van ruim 45 ha. gronds 1 
Aanvallen op deze grote Industrieën bleven 
niet uit. Bij de eerste aanval, die op het 
Westelijk halfrond plaa:s vond, werden In 
de nacht van 16 Februari 1942 eerst enkele 
ta.nkschepen bij Aruba en enkele uren la
ter een tankschip bij Curaçao getorpe

·deerd. Op Aruba, waar de raflinaderij aan 
zee ligt, was dit nog gevaarlijker, want 
het vuur we.rd op de taffinaderij geopend, 
gelukkig zonder veel schade te doen. Bei
de raffinaderijen stonden onder militaire 
bewi;iking. Neutrale zones waren met prik
keldraad om de terreinen afgebakend. Eigen 
barakken en voorzieningen voor de mili
tairen, uitkijktorens, waar men het gehele 
terrein kon overzien met zoeklichten enz. 
lieten den voorbijganger niet in twijfel, dat 
Curaçao in oorlog was en paraat. 
Nederlands West-Indiê bleef vrij van recht
streekse vija ndelijke actie, maar als deel 
van..het Kon inkrijk - een los-van-Holland
beweging bestaat er niet - voerde het de 
oorlog aan het th uisfront. 
Het Kleine Nederla nd voorzag de Groten 
van benzine! 

Dr. JOH. HARTOG. 
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In ons nummer van 22 Februari J.1. Is op blz. 1 onder de 
bekende Sti htingskolom een artikel opgenomen onder het 
hoofd: .. Bedenkelijke voorli hting ' •. Zoals bekend worden 
~~ artikelen onder dit hoofd geplaatst onder de 'guamen-
111 kc verantwoordelijkheid van ae Stichting 1910-'15 en de 
Rc?actie . van "De Zwerver··. Dat was met het genoemde 
artikel met het geval. De Stichting 1910-'15 was daarin 
niet gekend. 
De fout is ontstaan, doordat het artikel van blz. 6: .. De 
Stichting f_elkiteerde", dat wel onder verantwoordelijkheid 
van de Stichting werd geplaatst, verwisseld werd met het 

.eerstgenoemde artikel. 

\ 

Het laat~te had In de Stichtingskolom ondergebracht moe
lee worden . 

REDACTIE. 

Wat GIJ kunt doen. 
Het vorige artikel eindigde met de toezegging, dat deze 
week meer concreet zou worden aangegeven wat van 
ons, als Stichtingsmedewerkers moet worden verwacht. 
Zul~s doende, dient voorop te worden gesteld, dat men 
er met mee klaar is, eerst dan in actie te komen wan
neer van Stichtingswege een rechtstreeks beroep ~p ons 
WC?rdt gedaar_i, ~oals dit het geval is bij collectes, con
tnbuanten-wmnmg, propaganda-acties enz. Het spi;-eekt 
vanzelf: deze directe medewerkin~ is zeer belangrijk. 
Maar gemis aan plichtsbesef in dezen doet zich niet 
het zwaarst gelden. 
Er is echter nog een andere vorm van medewerking. 
Een, die ik ter onderscheiding van de hierbovcnbe
doelde, de indirecte medewerkin~ zou willen noemen. 
Daarover in het bijzonder is het, dat ik iets ze~gen wil. 
Daarop ook doelde ik speciaal, toen in het vorige arti
kel, na~r sommiger smaak, met een ietwat te scherpe pen 
werd geschreven. 
Onder indirecte medewerking nu versta ik, die, welke 
niet rechtstreeks aan het orgaan der Stichting wordt ver
leend, maar uiteindelijk toch het doel ten zeerste dient. 
Medewerking meer naar de geest dan naar de letter der 
statuten. Of eindelijk de helpende hand bieden, niet al
leen waar zulks welomschreven door de Stichting wordt 
gevraagd, doch overal, waar naar die hand wordt uit
gezien. 
En dan denk ik aan de vele en velerlei zorgen en moei
ten, waarmede menigeen in het leven van alle dag te 
kampen heeft; zorgen, och, te gering om er een Stichting 
voor lastig te vallen, maar te zwaar ook weer om alleen 
te dragen of op te lossen. Ik behoef ze niet uiteen te 
rafelen. die zorgen; 'n ieder kent ze wel, 'n ieder heeft 
2e op zijn tijd, de één meer, de ander minder. Maar juist 
in dat verschil, tussen dat meer en minder liggen zo 
dikwijls kansen om te helpen. Kansen om het "meer" te 
bren~cn op het peil van het ,,minder". 
In de jaren der bezetting werd deze verantwoor<lelijk
heid sterker dan ooit gevoeld. Er was een gevoel vaa 
saamhorigheid, een solidariteitsbesef, waar velen wel 
zeer speciaal aan denken, als ze spreken van "die mooie 
tijd". In die tijd was het in al1es met elkaar mee-leven 
en mee-leven zoiets vanzelfsprekends, dat een ieder, die 
hierin tekort schoot, alleen kwam te ,taan. Helaas, in 
dit opzicht is er wel iets veranderd. Zoveel zelfs, dat 
teleurgestelde idealisten zich somtijds in arren moede af
vrag·en, wat de jaren van strijd nog anders hebben op
geleverd dan pagina's vol "In Memoriams", niet in geld 
te waarderen stroppen en een aantal gcdesilJusionneerdc 
mensen. Waat de schuld ligt van deze verdrietige veran
derin~, ik laat het in het midden. Een feit is, dat een 
aantal onzer de dupe dreigt te worden van die venm
derde mentaliteit. En dat moet worden tegengegaan, met 
alle middelen die ons ter bt>schikking staan. 
Hier nu ligt, duidelijk en klaar, een taak voor om al
len; de taak om, binnen het verband van de Stichting, 
de nadelen op te heffen, die door baatzucht en onver
schilJigheid zijn opgeroepen. or, om het maar heel ie
woon te zeggen, de taak om elkaar te helpen. 
Helpt elkaar, waar dit mogelijk is; of het nu is bij het 
vinden van een woning of bij het invullen van het be
lastingformulier: helpt elkaar. 
Laat elkaar niet in de steek; drie jaar geleden noem
den we dat nog -verraad. 
Laat elkaar niet in de stuk. ziedaar mijn antwoord op 
de aan het begin van dit artikel gestt>lde vraa~. 
Brcn~t een ieder dit devies tt>n volle in practiik, de 
Stichting zal haar taak voor vijftig- procent als beëin
dig-tl kunnen beschouwen. 

TOON. 

H Uit,·eis - In ,l,e n,uht over tftt rivieren. 

et WM een gezellige boel bij de startplaats. Het kleine 
?ovenkamertj e in Kees' woning was geheel g-evuld met 
il_I_egale medewerkers, die hun aandeel hadden ge-

leverd hl] het aanvoeren door de binnenlanden van de officieren 
en manschappen, die in de aanstaande nacht moesten worden 
overgebracht naar het bevrijde Brabant. 
De avond was donker als een Egyptische duisternis. Een dicht 
bewolkte lucht deed regen verwachten. Pracht-weer om te 

1. crossen. 
Dikke gordijnen sloten het kamertje van de buitenwereld af, 
want het clandestien verkregen electrisch licht mocht door de 
omwonenden nit't gezien worden. Op zachten toon werden gc
sprck~en gevoerd, zowel in het Hollands als in het Engels. 
J:?e piloten zaten nog te eten. Zij waren in de vooravond per 
fiets aangebracht door Hans, een jonge koerierster en Jan. Zij 
hadden vanaf de . Lek de tocht door de Ad.blasserwaard ge
maakt, gekleed in hun officiële uniform, met een blauwe over
all gedekt tegen al te nieuwsgierige speurogen van S.D.-aaen-
tcn en actieve ~.goede" vaderlanders. 

0 

Het wa:i een gezellige boel . . . . 

De vreemdelin~~n wa:.en ½e~nclijk blij, dat zij nu eindelijk de 
tocht door de v1.1andelt.1kc linies zouden kunnen wagen. Zij had
d~n het reeds zo vaak geprobeerd, bij Oo:;terbeek, Wageningen, 
Tiel, doch steeds was het op een fiasco uitgelopen. Maar nu 
zou het dan eindelijk zover komen, dat zij weer terugkeerden 
naar. hun onderdeel, waarvan zij reeds zoveel maanden ge-
1che1dcn waren geweest. Het vertrouwen, dat sprak uit de ge-
1prekken der cros'!ers, gaf hun moed. De onderneming moest sla
gen. Hier waren immers Ho11andsc mannen, bekend met het te 
crossen terrein, meermalen deze tocht ondernomen hebbend en 
precies op de hoogte met de Duitse po ten. 
Het was een gezellige boel, daar op die bovenkamer. be rook 
was er om te snijden, weliswaar van zelf gedraaide eigen-teelt
tabak, maar het vooruitzicht, dat met enkelë dagrn dë crossers 
weer een cadeautje, bestaande uit echte Engelse sigaretten, mee 
terug zouden brengen, vergoedde veel. 
Het liep tegen tienen, het uur waarop ingescheept moest wor
den. Om elf uur was het hoogwater en dan moesten wc aan de 
,,rol" zijn bij "de Huiswaard". 
De beide Hollandse crossers gingen zich verkleeden en staken 
zich eveneens in hun Gealliëerde uniform, die zij uit Brabant 
hadden meegekre~en. Dit om het ri ico bi,i een eventuele aan
houdin~ door de Duitsers te verkleinen. Met een van buiten ge
leerd les ie .omtrent de gegevens van een gefingeerden Cana
desen soldaat zouden ze er misschien "doorzwijnen" als krijgs
gevangenen. 
"Come on, boys," zei Max, de oudste gids, ,,it's time to go". Er 
ontstond nog enkele ogenblikken een verward kluwen van op
staande mannen en vrouwen! Handen werden geschud, goede 
wensen geuit, afscheid genomen tussen Canadezen en Hollan
ders en tussen Sliedrechters onderling! 
,.Nou, Max en Kees, ouwe jongens, houdt je goed! Goede reis!" 
,,Jack, good luck, this night you will be in freedom!" 
.,Thanks for all your kindness and hospitality." 
"Kalm aan mannen, niet dringen, ik kan ,ie niet de hele tijd 
op m~jn schoot houden. Wees maar zoet, aanstonds gaat de dame 
te water!" 
Heel stil schui fdend ging de stoet naar beneden, fluisterend de 
laatste instructies ging de optocht naar het sousterrain, van 
waar men door een achterdeur in de tuin kwam en achter in Jie 
tuin lag de boot te wachten in de Merwede. 
Het was stikdonker. De overzijde van de rivier was niet te 
ondt>r cheiden. Er stond een stevige Zuidwester bries. Vanaf 
de Singel klonk hondengeblaf. Rusteloos sloeg het gal f geklots 
tegen de stenen. Geluidloos, zonder een woord stond de ~roep 

' mannen aan de waterkant. Voorzichtig werd daarna een kano 
te water gelaten. De verkenner, Lange .Jan, die voorop moest 
iaan om aan de sluis en aan de rol te iaan testen of de mof
fen wellicht posten hadden uitgezet, nam plaats in zijn smalle 
vaartuig. Hij was gewapend met een moderne sten en enkele 
handgranaten hingen aan zijn koppel, alles prima Gealliëerd 
spul. Even later was hij in de donkere nacht verdwenen, over
stekend naar de Helsluis. 
Voorzichtig werd de boot nu dicht aan de wal g-etrokken. Fluis
terend volgden de bevelen. Eerst twee man in de boot om de 
handbagage aan te pakken. Diverse ru~zakken, regenjassen, 
T"oedsel voorraad jes enz., enz. werden aan boord gereikt. To~n 
alles zeer voorzichtig en zonder al te veel :duid gestuwd was, 
•e~onnen de mannen één voor één i• te stappen. leder werd 
cjn vaste plaats aang-cwezen. Twee Toorin, twee achterin, twee 

PILOTEN C 
tunen de doften in het midden en de beide gidsen op de roei
doften. Fluisterend werden nog afscheidswoorden gewisseld met 
de achterblijvenden. 
,,A good trip!" - .,Goede reis!" 
Toen werd losgegooid en afgestoten. De tocht begon. God alleen 
wist, of ook ditmaal alles naar wens zou verlopen. Een stil ge
bed om kracht en kalmte steeg omhoog. De nacht was als uit
ickozen voor een dergelijke onderneming. De moffen langs de 
Nieuwe Merwede zouden g-oede ogen moeten hebben, om te 
kunnen onderscheiden, wat over het water passeerde. Maar men 
k?n nooit weten. Misschien waren inmiddels zoeklichten langs 
de oevers geplaatst. Wellicht waren schnellboten in bedrijf ge
steld. . . . Een risico was en bleef het. Daar ging het. . . . op 
Gods g~nëlde. 
De overtocht over de Bcneden-Merwede leverde niet veel moei
lUkheden op. Met het lichtgevend kompas op het dijbeen ge
gespt was de koers gemakkelijk te controleren. Maar nauwelijks 
aan de overkant komende en roeiende onder de rietzoom werd 
men het geplof van een motorboot gewaar. Even later dr~ef op 
korte afstand een kleine motor voorbij, waarschijnlijk een pa
trouillebootje van de moffen. Met ingehouden adem werden 
acht mannen in spanning gehouden. De riemen bleven rusten. 
Eerst afkijken, wat er ging gebeuren. Gelukkig, het hakkepof
fertje ging verder. Men had niets verdachts opgemerkt. De rie
men kwamen ,veer in beweging en kort daarna werd het toe
leidingskanaal tj e van de sluis ingekoerst. 
De sluisknecht was reeds op zijn post, gewaarschuwd door den 
verkenner. De sluisdeuren stonden al open en de boot gleed g~-

luidloos naar binnen. " 
,,Niks aan de hand, lui," fluisterde de sluisknecht. 
,,Ginne mof te zien. Ook nie geweest hier." 
,,Mooi zo," antwoordde één der gidsen. ,,Man, jij bent onbt
taalbaar. Ook voor jou zullen we sigaretten meebrengen daar 
kun je op rekenen." ' 
Na "goede reis" en "tot kijk" gewisseld te hebben, schoot de 
boot even later de andere deuren weer uit en het laatste H,JJ
landse woord in bezet gebied was gesproken. Als alles goed 
mocht verlopen, zou men over een paar uur de eerste mocd~r
taal weer horen uit een Brabantse mond in een smeuïg dialect. 
Voorzichtig werd verder gevaren. De polderkade aan stuur
boord werd steeds in de gaten gehouden, immers die wal was 
begaanbaar. Men wist nooit of de moffen soms de lucht hadden 
gekregen van de· cross-route en op hun hoede waren. 
Zonder wederwaardigheden kwam men in de kil en even naar 
bene~~n gaand stak men een kreek in, die tussen hoge grienden 
c_nerz1Jds en een polderkade anderzijds met enige bochten uit
liep op een stenen overlaat aao de oever van de Nieuwe Mer
wede. 
Zonder een woord te spreken werd de tocht gemaakt. De pilo
ten waren té gctrainèl, om door een onnodig gesproken woord 
de veiligheid van zich en hun gidsen nodeloos in gevaar te 
brcl?-gen. ~oevend ging de wind door de l}.oge griendstruih·n. 
Dikke wolkgevaarten dreven door het iuchtruim. In de Brabant
se Biesbos ging een lichtfakkel omhoog .... 
"Als ze die grappen maar achterwege laten," zei Max .. ,Ben je 
mal," antwoordde zi_jn makker, ,,de moffen langs de rivier zijn 
te lui om die dingen te gebruiken. Déze zal wel van de Enael-
sen zijn aan de Amer." 

0 

Het water van de Nieuwe Merwede bleek hog-er te staan dan 
in de kreek, zodat het over de rol met behoorlijke kracht in de 

· • · Schoot de boot ecen later e andere deuren weer uit . . . . 

kreek stroomde. Uit de donkere griendwal schoot plotseling een 
kano naar voren. ,,Rode", zei de inzittende. ,,Baret", antwoord
de Kees. Het wachtwoord was gewisseld. De verkenner meldde 
niets bijzonders_. _Geen mof te bespeuren bij de rol, alles veilig. 
Wel waren er JUist twee boten afgevaren naar het Zuiden, toen 
de verkenner aan de binnenkant arriveerde. 
Hij had de gesprekken duidelijk kunnen verstaan. Zeer waar
schij_nlijk zat in één d;er boten een gezin met twee kleine kin
deren. Zij hadden twee bundel jes heel voorzichtig aan de kade 
neergelegd. Een vrouw was er bij achtergebleven en twee man
nen hadden, met drie anderen uit de tweede boot de beide 
vaartuigen over de rol getro ken. Daarna waren de bundels 
weer omzichtig opgenomen en in de boot KCVlijd. ,,Worden ze 
niet wakker?" had de vrouw evraagd. ,,Neen," antwoordde ééo 
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der mannen, ,,het slaapdrankje helpt goed." Waarschijnlijk 
vluchtelingen voor de honger. 
De piloten werden aan de wal gezet. Eén der gidsen roeide een 
eindje terug en daarop full "'speed op de rol af. Met een vaart 
schoof de kop van de boot op het steenstort van de rol. De aan 
de wal staande mannen en de verkenner schoten toe en met ver
eende krachten werd de zware roeiboot stukje voor beetje op de 
rol getrokken. Na ongeveer een kwartier zwoegen lag het vaar
tuig in de inham, die de rivieroever vormde ter hoogte van de 
overlaat. · 
De verkenner nam afscheid en vertrok weer naar huis. De- pi
loten kwamen aan boord en hernamen hun vaste plaa.tst>n. Nog 
e·.,cn werd gepausc:erd alvorens te vertrekken. De laatste con
signes werden gegeven. Ieder kreeg zijn S"'Ctor van de kompas
roos toegewezen om doorlopend en ingespannen uitkijk te hou
den naar alles, wat maar enigszins verdacht kon lijken. 
Jack, een captain van de Canadese Airborn Troops, die uit een 
Apeldoorns ziekenhuis, waarin hij als krijgsgevangene was ver
pleegd, ontsnapt was, haalde uit zijn zware overjas een grote 
litenveldfles met leger-rum en liet die eenmaal rondgaan. 
uThis is for our couraîe", verduidelijkte hij, ,,what's left we·u 
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drink all in Low Swallows." 
Moed hadden de Hollandse gidsen echter niet nodig, maar voor 
de gure nachtwind was zo'n slok armyrhum probaat. 
Inmiddels was de boot haar tocht begonnen naar de vijftien ki
lometer verder liggende haven van Lage Zwaluwe, waar een 
warm bed en een stevig maal wachtten .... 
De riemen bewogen geluidloos in de scheigaten, waarin zakken 
gelegd waren, om ieder geluid te smoren. De wind veroorzaakte 
echter zoveel deining in het water, dat het golf geklots het ge
bruik van die zakken welhaast overbodig maakte. De ebstroom 
trok al aardig om de West. Het midden der rivier werd opge
zocht, want enkele kilometers beneden de startplaats bij de rol 
was de Kop van het Land, het veer van het Eiland van Dordt 
naar de Brabantse Biesbos. Op beide rivieroevers bij dat veer 
was een duitse post . geplaatst . . Dit was wel het gevaarlijkste 
punt van de gehele route, want men moest precies het midden 
van de rivier houden. De piloten waren ook nauwkeurig geïn
strueerd betreffende de gevaarlijkste punten, die men ·voorbij 
kwam. Ieder zat gespannen uit te kijken. De oeven waren nau
welijks te onderscheiden. Een vage donkere streep · aan beide 
zijden boven het watervb.k duidde ze -aan. (Wordt vervol:d). 

rl/i,e,drechf 
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Hans Todt, die medeb!elp de gwlllttrdc troepen In J9i0 
bij Duinkerken het Kaaaal la te dr~ven. was glstecen met 
andere Du.hst kdJgsgevë1a.gene1t aan het 1necuwruli:ne.n op 
de weg, waarlangs Bevla en B!dault :ouden gaan aaar 
de plaats vaa ondertekulng van het Brlts-Prans verdrag. 

Het kan verkeren. 
(.,Evening News"). 

W[i dachten, dat het intussen reeds "Organisation 
Tot" was geworden. En nu blijkt ze wegbereider 
voor een nieuwe toekomst. 

• 
Het voormalig hoofd van de Rjulnspectlc bevoJltingsregls
l•ts. de heer J. L. Lent:. thans gedetineerd In de cellen. 
barak te Scheveningen. zal. verdacht van hulpvt.dening aao 
den vlj~nd ea het blootstellen ven een :ijae< ondergescbll:· 
lta ..... . 

(,,Trouw''). 
Als dat blootstellen maar niet ter ore komt van 
de Amsterdamse studenten. 

• Ik heb oen vee'belovende :aak. De (abrlkante11 beloven mij 
goederen. ea die beloof Ik dan weer nan mijn klantea. 

(.,News Chronicle"). 
Dat belooft Teel goeds .... 
Alles onder het motto: .,veel beloven en weinig ·i 
geven doet een gek in vreugde leven". ....._. 

• Prof. Pompc staat vervolgens !til bi/ do samenstel'!t,g du 
vcr:etsbeweging en mackt hierbij onderscheid tuHen groe• 
p~r!ngen, die de strijd tegen den vijand tijdens de be:etting 
voorden (b.v. on:e organisaties) en een gcoep van hen. die 
:lch alleen gtr<•d maaLten om na de bevrijding de orde 
te haodbavtn (b.v. de bode-dienst). 

(,,De Zwerver"). 
Dit was eerlijk een vergissing. 
Het betreffl!nde redactie-stuk was blijkbaar on
du.ideli_jk geschreven, zodat bode-dienst werd ge
lezen i.p.v. ordedienst. 

0 
Terwijl de overheid vroeger geen geld voor het toneel onr• 
bod. ,al nu een bedrag van f 800.000.- tu beschikking 
komen voor tonetlgezebcbappen In ons lnnd. 

(,,Prinsestad"). 
.,Arm" Ncd~rlan& volle.. • New York Is de gt,d, waor leder~ S mlnuicn een kind ge• 
boren rn tedere 7 'rnnuten c-en huwct,k. gulottn. w~rdt. 
Meor dan 3 millloen New Vorken zl;n In hc.t buiten and 
geboren . t:\'enwel ondcrtu,sen grotc.nde~l.s Amcrjkaan~e: b~~
ger, gewordtn . Meer dan J m!llloeo kwamen uit lta ,e. 
900.000 uit Rusland en b~na een mll'loen uit Duitsland. 
l«Jand en Polen, Naast Rome Is New Yock de st•d met 
de meest~ Italianen en er wonen me.er leren dan in Du..
b'in, 8000 FarnCles wonen In de beste wijken c~ betol~n 
de hoogste buren aan de st,d. tlijna 200.000 woningen :11n 
zonder badkamtr, Alle New Yorkers te sarnen kopen dage• 
lijkt 6 mlllloen kr~nten. ,t Mtllloen mensen lenen boeken 
uit de Publlc Library, die ISO filialen heeft. In het stads, 
district zorgen meer dan 40 hogere scholen en 1800 ver-
&ehlllende kerken voor het welzijn van ziel en geest. ., 

l 
(. N;~,,w Nederland ). 

Hoeveel inwoners heeft New York nu?. 

• In een restaurant zitten: een handclarcltiger, een fagcr. cm .._' 
verloofd paar en het mannetje Mussert, Wat bestellen •iJ1

1
, '; 

Dt bandclsrel,lg<r: wat de pot schaft, 
De Jager: wat het schot paft. 
Het verloofd, paar: Wat de ,chat po(t. 
En Mussert: Wat dw 5cb.olt past. 

• De grote iulverlng va1t collaborateurs In P,ankri)k, welke 
,lnd~ de bevrijding aan de gang Is, loopt thans ten einde: 
4.000 gevallen, voornamc'fJk. kleine verraders. moettn nog 
berecht worden. De Fronstn zijn nog steeds bitter Jcg~ns 
ben gestemd en volgen met wroakzucht:gc enthousiasme de 
grote processen tegen de leden van het kabinet van Vicby. 
Een .rccbt3e mhtdttbeid ageert voor amnestie, maar dit ont" 
moet grote teiwnstand bij de aoelollsten en communisten. 
Sinds de zuivering begon, zijn meet daa 130 personen tu 
dood veroordeeld, 60 werden terechtgesteld, 60 kre!!•n gra• 
tic en de rest i• nog in de gevangenis, 

(,.Nw. Drentse Crt.''). 
Er schUnt dus toch veel overeenkomst te zijn tus
sen "de Franse slag" en Hollandse degelijkheid. 

• PAS OP VOOR DB KNOKPLOBGII 
De Ned. Bond v. S,hoenmakcrsgezellcn ver:ockt ons om 
opname van ondustaand btricht: 
Kort gtlcden Is er In Den Haag 'n clrcula!re verspreid, 
waacfu gtdtcigd werd. dat. nis de patroons bun personeel 
'• avonds lieten werken. de "knokploeg'' zou ultruklcea en 
b.v. de ruiten zoudtn ingooien. 
Wie dêïe clrcu'aires opgeste'd en verspreid hebben. is ons 
olet bekend: ondanks de vele naspor!t,gen l.s het ons nog 
niet gelukt bier achter te kom•n. 
Om een vecdergaand mtsverstand te voorkomen, willen we 
hiermede bektnd maken. dat zij ln geen sevol van de Ned. 
Bond van SchoenmakengucJ!t.11 afkomstig :ljn. One Bond 
boudt zich met dergtlijl,e misselijke methoden niet op en 
voert zijn strijd voor de geullen 10011• de ofüciële wieg e11 
met eerlijke wapens. 

(Vakblad v. d. &hoenbandcl). 
Schoenmaker houdt je bij je leest. En blijf van het 
woord "knokploeg" af. 
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EEN ONTMOETING 

W anneer ik in "De Zwerver" iets ga venel
len over het bovenstaande, dan is dat ten 

dele op verzoek van één der Redacteuren, maar 
voorts voor mijn vele vrienden, d 'e ik van Maart 
-October in de gevangenis in Groningen en la
ter in 't kamp Laan 1914 ontmoet heb. 
Zij, en nog wel duizenden met mij, herinneren zich 
hoe het leven in 't kamp in 1942 was. Het was 
rauw en nrw. Zelfs het leven in het, eigenlijke 
Häftlingen-Lager was ellend'g. Wanneer men de 
waarheid wil zien van het woord: ik ben van na
ture g:neigd ook mijn naaste te h:i.ten, dan moet 
men zo',;i kampperiode hebben meegemaakt. 
In plaats van lotsgemeen en eensgezind te worste
len om er door te komen, zag men steeds weer hoe 
ieder vocht, zelfs met de meest walgelijke mid
delen om enige bevoorrechting te krijgen. 
Zeke;, er waren wel kleinere groepjes, waarin men 
elkander volkomen verstond en elkander steunde, 
(ik denk b.v. aan de groep uit Block II A, en .ian 
de groep in de dissenterie-barak, achterin), maar 
dat waren uitzonderingen. 
Welnu, in die tijd ontmoetten wij ook den allen 
b?kenden Commandant Berg, Hij was voor het 
besef van de gevangenen de man, die het had te 
zeggen. Hoezeer velen door hem, direct of indirect, 
geleden hebben, ook in onze tijd, valt moeilijk te 
berekenen. Nog steeds kan ik zijn grijns niet ver
geten. Heel aardig vond hij vaak het commando
hinlegen. Dan moesten we ons, dikwijls over de 
modderige zandbodem, uitstrekken, en wee d~n
gene, di? niet geheel plat op de grond lag. Het 
was een gewring met lichamen, armen, benen en 
klompen. En Berg grijnsde. 
Eenmaal heeft hij mij ech!er bijzonder geraakt. 
We stonden op appèl. Het duurde lang. Op r.en 
gegeven ogenblik kom·m er Engelse vliegtuigen 
over. We kijken even En daarop reageert Be~g, 
missch'en om eigen angst te overwinnen: ,,Nem, 
die Tommics kommen nicht. Gleich wie Jehovah, 
der kommt auch nicht." 
Op dat moment heb ik voor hem gebeden. 
Maar ook heb ik toen een besluit genomen. Mocllt 
ik ooit na de bevrijding daarto~ in de geicgenheid 
zijn, dan zou ik hem ::ian de-i:e \\o,r<len heritt· 
neren, en aan al het le~d, dat hij ons heeft :1a11-
gcdaan en wijzen op zijn zondeschuld . 
Welnu, wonderlijk heeft de Heer mijn weg gektd. 
In 't voorjaar 1946 werd ik predikant in Amers
foort. Ik moest, ook gezien de droeve herinneringen 
van 1942, wel veel overwinnen, om dit besluit ·,e 
nemen. 
Op verzoek van Ds. Flinterman, één dei: gtcstc
lijkc verzorgers van de gedetineerden m "ons 
kamp", zou ik een Zondagsdienst in het kamp· 
leiden. Van tevoren wilde ik echter nog graag 
eerst eens in de sfeer terugkeren. 
Nu ik kan mijn medelezers, d"e daar ook ver
toefd hebben, moeilijk beschrijven, wat er in mij 
omgino. toen ik de sfagboom weer gepasseerd was. 
Ik zag het terrein, waar ik met de jongens werk
te. Commando 41 ! Ik zag de witstenen barakken, 
die als 't ware door e,ns gebouwd zijn. We moesten 
de stenen lossen, de stenen tassen; wat een ellende 
in d1t Joden-Commando. 
Bloed en angst, honger en koude. Het "Kerstman 
netje'', nu eens goedig, dan weer dol van sadisti
sche lusten, Franzka, die ons schold voor: Ver
fluch te Pfarrer". 
Ik trad Block Il binnen, ik zag mijn slaapplaats. 
Plaats van heimwee en sterke gebeden! Ja, ik :zag 
alles! En op etke plaats schoten mij herinneringen 
te binnen. Maar ik miste de pet en laa!-s. Waar 
was Tito? En waar was Max, de Arbeitsdiensl
führer? 
Nu heb ik koffie gedronken in het "Führcr-hcim", 
waar ik anders tegen half twaalf de open haard 
moest aanmaken en mijn verkleumde leden meteen 
verwarmde . 
Wanneer het niet zo vreemd klonk, zou ik willen 
zeggen: ik kreeg de plaatsen van verschrikking 
lief, toen ik ze weer z;rg Lief, omdat God daar 
zo goed voor ons geweest is. 
Altijd leefde daar in miin ziel het woord uit Ps. 
56 , 4, ,,Ten dage. als ik zal vrezen, zal ik op 
U vertrouwen". Dat. was het laatste schriftwoord, 
dat ik in de cel Jas, toen de deur openging en mijn 
transport begon. 
En Berg was in de bunker! 
Zoa ik hem nu mogen spreken? Een kort gesprek 
tussen den Commandant der Bewakingstroepen en 
Ds. Flinterman verschafte mij de toegang tot hem. 
Toen ik de bunker binnentrad, huiverde ik. Ik 
dacht vol eerbiedige hulde aan hen, dié ook daar 
voor hun vaderland geleden hadden en ban ge-

loofsstrijd gestreden. Ik noem geen namen alhoe
wel ze me op dit ogenblik weer voor de geest 
staan. 
In een klein wachtkamertje van de bunkerwacht 
komt Berg binnen. 
We zijn met z'n drieën. De bunkerwacht, ietwat 
bescheiden op een afstand, Berg en ik. 
En nu volgt het gesprek, zoals we het ongeveer 
voerden. Ik 1:et Berg in een lage stoel zitten. Zelf 
zat ik op de rand van het tafeltje. Alle d:stinctie
ven waren van het eens zo schone uniform verwij-
derd. U kent zijn foto uit De Spiegel! • 
,,Berg, ken je me nog?" 
.,Ja, een beetje " 
,,Berg, ken je den schilder uit Groningen nog?" 
"Ja, maar kunt U niet Duits spreken, dan kan ik 
het beter verstaan." 

. 1k bracht hem aan het verstand, dat het voor een 
vrijen Nederlander in zijn vrij Vaderland teveel is 
om de moffentaal te spreken tegen iemand, die heel 
goed Nederlands kent, 
.,Berg, hoe bevalt het je bier?" 
,,Men kan hier geen appèl afnemen." 
Om dit an:woord moest ik glimlachen. 
Meen~ hij nu wc~kelijk nog, dat dat belangrijk is 
om zich onder z11n omstandigheden druk over te 
maken? Zit dan het slagwoord: ,Befehl ist Befelil'' 
den Duitser toch d:eper in 't bloed, dan wij den: 
ken? , 
,,Berg, jullie zijn de mensen geweest van 't appèl, 
:naar tegen de Hollandse illegaliteit moesten ju1lie 
t ook afleggen. Voor elken neergeschoten Vader

!an~er sprongen er meerderen in zijn plaats B~rg, 
1ull1e hebt het Nederlands · verzet niet b?grepen en 
ook niet aangekund." 
Dat gaf hij toe! 
V?_'.lrls_ sprak (~ met hem over zijn berechting. 
HtJ zei, dat h11 de kogel niet verd end hJd, 
Maar toen kwam ik tot het punt waar ik wezen 
wilde. Niet, omdat ik prE'dikant

1 

b~n, maar als 
Christen wilde ik hem het Evan<>elie verkondigen. 
"Berg, je hebt eens God gehoo~d )!! hebt ècns 
gez'egd: ,,Gleich wie Jehovah, der kommt auch 
nicht." 
De aardse Rechtbank wacht jou. !\1aar voor de 
Hemels:! Viersch:iar moeten we beiden verschijnen. 
Jij evengoed :ils ik! 
Dan kun je niet zeggen: 11Befehl war Bcfchl." Dan 
is er maar één woord, dat jou en mij p:i.st te zeg
gen: Mijn schuld. 
Voor Gods heiligheid kunnen we geen van beiden 
bestaan, Berg. 
En daarom, Berg. naar Jezus Christus! 
Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, rein'gt 
ons van alle zonden. 
Alleen in Zijn bloed worden schuldigen door God 
vrijgesproken.'' 
De bunkerwacht luisterde geïnteresse?rd. 
B~rg ...... ja, ik weet, wat hij .van mijn woorden 
dacht. Hij grijnsde, als altijd. Hij luisterde, hij 
zei: , kh danke Jhnen sehr '' 
Toen zei ik: 11Ab". 

Amersfoort. DAZ. 

Onlangs publiceerden wij van Mr. van Epenhuysen 
een artikel over annexatie. Dit artibl was n et 
van recente datum en Mr. van E. stelt het op prijs 
om, gezien de ontwikkeling van de toestand, en
kele aanvullende opmerkingen te maken. 

,,De practische mogelijkheden voor een an
n~xatie in de door mij toen bepleite zin zijn 
gebleken niet aanwezig te zijn. In hit 
midden latende wat daarvan de oorzaak is, 
zou ik thans willen stellen, dat op precies 
dezelfde gronden als waarop ik tot een an· 
nexatie-eis beslo:>t, kan worden gepleit voor 
het inruimen van een belangrijk~ invioedssfcer 
voor Nederland in Midden- en Oost-Europa. 
De onlangs door onze regering ingediende 
nota's hebben in grote lijnen dezelfde strek
king, zij het, dat zij wellicht te zeer zijn be
perkt tot Duitsland (zie het artikel van J. H. 
Cohen Stuart in Ecoo. Stat. Berichten van 
12 Febr. j 1 ). Het komt er op aan, dat ons 
land de gelegenheid krijgen zal te tonen, 
wat het kan en een flinke bijdrage levert voor 
het herstel van een geordende samenleving in 
het centrum van Europa. Dat zal èn Europa 
èn ons zelf ten goede komen." 
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IN MEMORIAM 
i·Viliem Frederik Oo$lerheerl 

Tymen can der Vuursl 

Tymen v.d. Vuurst 
's-Graveland 

WiHem Frederik Oosterheert 
,,P-irn" 

E nk~le wekèn ge
leden werden wij 
opgeschrikt door 

het bericht, dat onze 
vriend Tymen van der 
Vuurst een ongeluk was 
overkomen; enkele da
gen later ontvingen wij 
zijn overlijdensbericht. 
Met een militaire auto 
was hij tegen een boom 
gereden en was tenge· 
volge van een schedel
basisfractuur overleden. 
Tymcn van der Vuurst 
kende als boswachter de 

. omgeving het best. Al
tijd stond zijn huis in 
het bos open, ook voor 
ons; als we 's nachts 
"op pad" waren geweest 
en via zijn woning weer 
naar huis gingen, was 
er altijd nog een kop 
koffie voor ons bewaard. 
Ook ziin garage stond 
illtijd voor ons opm, en 
vrle Joden hebben bij 
hem onderdak genot<èn. 
Wij h~bbcn hem in die 
tijd leren kmnen, als 
een kalm, maar vastbe
raden vriend. 
Na de bevrijding ging 
hij over -in militaire 
dienst als sergeant. Het 
laatst was hij bij 
de Repatriëringsdienst, 
waar hij ook bij zijn 
meerderen goed stond 
aangeschreven. Dit ge
tuigde wel de toespraak 
bij zijn graf, waarin hij 
geschetst werd als een 
man met veel plichts
betrachting. 
Tymen van der Vuurst 
is niet me:r hier, maar 
de herinnering aan hem 
blijft. 
God trooste zijn vrouw 
en k'nderen in dit grote 
verlies. 
Namens zijn vrienden, 

VISSER. 

G eboren te Groningen, 6 !kc. 1916, 
Reeds als klein kind (niet ondcT dan anderhalf jaar) 
toonde "Pim'' bijzonder muzikale aanleg: verschillen

de wijsjes, die hij thuis boorde spelen en zingen, neuriede 
hij volkomen zuiver na, Die aanleg bleek ook duidelijk, toen 
hij - nog slechts dertien jaar oud - op 25 Juli 1932 het 
.,Getuigschrift voor de practijk van Kerkorgelspcl" behaal
de, uitgereikt door de "Nederlandsche Organistenvereniging" 
te Amsterdam. 
Pim was toen graag uitsluitend in de muziek doorgegaan. 
Maar hij volgde de raad van z~jn vader - die hoofd ener 
bijzondere school in Groningen was - en werd ook leerling 
van de Kweekschool met de Bijbel te Groningen. De lessen 
aan de Kweekschool leerde bij getrouw, maar zijn hart was 
bij de muziekstudie, die hij onder leiding van Frieso Moo
lenaar, Jonny Ponten en George Stam onderwijl voortzette. 
10 Juni 1937 slaagde hij voor het onderwijzersexamen, 5 Juli 
1939 behaalde hij het Staatsdiploma voor kerk- en concert
orgel, lager onderwijs en 8 Juli 1942 slaagde hij voor het 
Staatsexamen kerk- en concertorgcl, middelbaar onderwijs. 
Reeds jarenlang was hij organist bij de Geref. Kerk_ van 
Groningen en uit stad en provincie stroomden de leerlingen 
toe voor zijn lessen. Verschillende composities verschenen 
van zijn hand, die uitgevoerd werden op ouderavonden van 
de leerschool en andere samenkomsten en zeer de aandacht 
trokken en veel bijval oogstten, maar door de oorlogsoi:n
standigheden niet in druk verschenen. Veel was nog niet 
afgewerkt. .. , 
Inmiddels woedde de vresel1Jke wereldoorlog, En Willem 
Frederik Oosterheert, hoewel zacht en vriendelijk en mee
gaand van aard. koos hier streng partij. Hij verfoeide hart
grondig heel het nazi-règiem en deed nooit ook maar de ge• 
ringste concessie. 
De herhaalde oproep tot hem gericht, om zich aan te slui
ten bij de Kultuurkamer, negeerde hij volkomen. Zijn hart 
ging uit naar de strijdende ondergronds_e werkers e~ naar 
de vele berooide omzwervers en onderduikers. ,vat htJ voor 
de laatsten gedaan heeft bij dag en nacht met een club 
trouwe vrienden - waaronder Marinus Boot van Helpman 
moet worden genoemd, die later in Duitsland de ~?od vontl, 
is slechts aan ingewijden bekend, Tegenover z1.1n ouders 
sprak hij iteeds: ,.Ik ben heel voorzichtig; maar ik kan en 
mag niet anders". 
Lang ging het goed, Maar eindelijk kwam de slag. Op 29 
Mrt '44 viel bij - tegelijk met 2 KP-ers - in handen van 
de Duitse beulen. Niemand van de familie heeft hem ooit 
weer gezien, Als "gevaarlijk terrorist" we_rd hij sne! be
recht. Elf dagen is hij in het Scho!tenshu1s te Grom_ng~n 
mishandeld en gemarteld, Het geheim van de ~rgaf!!sa~!e 
kon men hem niet ontpersen, Door een bewaker wist h1J z11n 
ouders nog te berichten: ,.Ik heb mijn vrienden nooit ver
raden". . .. ,, 
Later kwam nog eens dit bericht: ,,Ik zweeg en zal zw1.1gen . 
Na die elf dagen werd hij - met anderen - zwaar ge
boeid - naar het Huis van Bewaring gebracht. Later volg
de het nachtelijk tff1nsport naar Amersfoort, Plot~l"ng werd 
hij vandaar overgeplaatst naar 't LaRer Haren in Brabant en 
- na kort z.g proces - op 26 Mei '44 te Tilburg vennoord, 
Zijn ouders ontvingen van Pims medegevangenen - in hd 
Seholtenshuis, in het Huis van Bewaring, in het kamp ~e 
Amt'rsfoort - onafhankelijk van elkaar - een cenpang 
getuigenis, niet alleen van Pims nobele inborst, maar bovenal 
van zijn kinderlijk geloof en zijn rustige overgave aan Go1ls 
Wil. 
Bijzonder troostend was het, toen - een jaar na Pims dooJ 
_: nog een gevangene uit Duitsland verscheen, Hij wa~ bij 
Pim in de cel l\'eweest - met vele anderen - de nacht v66r 
Pims dood. Alle, geestelijke bijstand ontbrak in die cel en de 
meeste der aanwezige gevan,l!'enen moesten de komende dag 
voor het vuurpeloton. Toen heeft Pim op eenvoudige, m3:ar 
aangrijpende wijze het Evangelie van Gods genade in Chris
tus yerkondigd en met allen gebeden. 
De volJ!'ende morgen om drie uur werden de veroo:ueclden 
weggeleid. In rustig geloofsvertrouwen ging Pim, als een 
goed Christen en een dapper Vaderlander: naar het vuur
p• lofon, 
"Mij komt de wrake toe; Ik zal het vergelden", spreekt de 
Heere. 0. 

K1aas van Dijk 
Dokkum 

I n het hoge Noorden van 
ons dierbaar Vaderland ligt 
Dokkum, een oud, klein 

stadje, grotendeels bewoond 
door Friezen, wier hart warm 
voor het vaderland klopt. Stelt 
U voor: een stadje met veel 
oude' geveltjes, grachtjes, hob
belstenen en in één von de 
straten met al datgene, waar
van men het verleden zo af kan 
ruiken een schoenwinkel. En 
in die

1 

schoenwinkel een. man, 
die iets van 't Friese karakt~r 
in zich draagt. 

Zo zie ik hem nog stilan in die 
winkel achter z'n schocndozen 
en al, wat nu eenmaal in zo'n 
winkel te koop is. Een stugge 
man, maar met een zo wann
voelend hart. Wat kon hij be
grijpend lachen, wanneer je in 
de b~zettingstijd z'n zaak b'n
nenkwam om allerlei zaken, die 
toen het daglicht niet konden 
verdragen, le behandelen. Maar 
ook wat kon hij haten; geluk
kig was het een haat door 
{iefde _ingegeven. Liefde voor 
het Recht, de Vrijheid en het 
Vaderland, Het valt moeilijk 
van Dijk's vc!rdienstcn alle op 
te sommen. Hij wist veel te 
goed, dat 's mensen doen en 
denken in het Jicht van de 
eeuwigheid verzengen. 

Toen de SD van zijn wcr'k
zaamheden lucht kreeg, 
moest hij 15 April 1944 onder
duiken. Wat een moeite het 
hem heeft gekost om zijn ille
gale werk, dat o.a. bestond 
in het censureren van post door 
nazi-instellingen aan N S.B.-ers 
en niet N.S B-ers gezonden, het 
in het groot verspreiden van 
illegale lectuur en het distri
bueren van bonkaarten los te 
laten, weten alleen enkele in· 
gewijden, 

Toch kon hij niet helemaal op. 
houden en dit is mede oorzaak 
geweest, dat hij toch nog door 
den vijand is gevonden en op 
8 December 1944 lafhartig is 
neergeschoten. 

Herinneringen ophalen is dik
wijls (en zeker nu) pas ge
heelde wonden openrijten. En 
dat wil ik niet, 

Klaas, ge blijft voor ons in de 
herinnering bestaan als één van 
hen, die ons hebbén bemoedigd 
en geïnspireerd om het verzet 
ook in de donkerste dagen te 
blijven volhouden, Ge w:iart 
êén van de pioniers. Rust zacht, 
rust in Vrede, 

PLANTINGA. 

Job Brink 

Job Brink 
Nijkerk 

De "Noodlanding", zo 
heette · de woning van 
onzen thans nog be

treurden vriend Job Brink. 
vr·endelijk lag ze verscholen 
achter wat hoge dennen en 
gelukkig leefde hier het echt
paar Brink met hun enig kind
je, In dit vriendelijk huisje 
stond een lieve gastvrouw 
steeds klaar om te helpen, wie 
hulp nodig had. Nooit werd 
er tevergeefs bij hen aange
klopt, Waren het onderdu:kers 
of Joden, bij Job vonden ze een 
gastvrij onthaal, ze konden een 
poosje uîtrus:en en Job zorgde 
wel, dat zij de plaats van be
stemming bereikten. 
Behalve dit werk was hij on
middellijk bereid ander, even 
zeer gevaarlijk werk te ver
richten. In 19·13 werd hij ge
vraagd toe te treden tot de 
R V,V, Al gauw hadden we 
zijn hulp nodig. Toen gedrop
te wapens naar Nijkerk wer
den gebracht en deze daar niet 
meer veilig opgeborgen lagen, 
was het Job, die de wapens 
op klaarlichte dag naar zijn 
woning vervoerde. 
Contai~r na container werd 
thuis lceggepakt, schoon ge
maakt en verborgen in het 
varkenshok. Eke week werden 
ze opgegraven en 11agezien. 
Later werden ook stenguns 
naar zijn huis gebracht. 
Toen de fusie van de illegale 
groepen te ,Nijkerk tot stand 
kwam, ging Job meermalen 
met de KP op stap. 
Op Maandag 16 April 1945 
trok hij er met enkele KP-ers 
en gedropte parachutisten op 
uit, om de omgeving van Drie. 
dorp en Slichtenhorst te ver
kennen. Zelf was hij ongewa
pend en in boerenkleren, 
Bij de terugtocht schijnt hij 
door de moffen herkend te zijn. 
Hij werd aangeschoten en stierf 
in diezelfde nacht in het Nood. 
ziekenhuis te Nijkerk, Op Za
terdag 21 April, de dag na 
Nijkcrk's bevrijding, werd Job 
door zijn vrienden de laatste 
eer bewezen. 
De bevrijding, waar hij zo naar 
verlangd had, mocht hij niet 
meer smaken, 

Een eenvoudige steen op het 
strne kerkhof te Nijkerk ver
meldt de plaats, waar onze 
trouwe vriend rer ruste werd 
gelegd, 

Sterke God zijn vrouw, die 
met haar kindje, in zalk een 
grote rouw werd gedompeld 
en geve Hij haar kracht, dit 
smartelijk verlies te dragen. 

v, d, H, 

; 
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f4,l)AAGSE RUBRIEK VÀti A (Ol'ITACTCON\ISSIE 

DER 8~ CO/'\P. GEZAeSTROf.PfN (DIHR.DAENTE) 

Secr.: J. WIELINGA, Taco Mesdagstr. 6, Gronlncen 

ONZB RBUNJB. 

Ala drt nrslag In De Zwernr komt " de re0nle alweu 
~lge .,.,keo achter de rug. We hebben een gezellig 14,._,. 

::>jn gehad en daarom mag ontt eerste reünie gealaagd • .,. 
tea. Vaa de 130 personen. die zich oorspronkelqk enthouslaot v::• :"' tellnle heloben opgegeven, kwamen er i7 opda, 
f · UI Otlgeveu 33<f.. Bovendien waren er een 7-tal t-es. iodat In het geheel er een goede 50 man warea 
,,,;n 21 lede,, d wa• b<:rleht von verhrnderlng gekomea · 

anaeer we an bovendien obcdenken. dat de hevl ; 
me.wwval van de. TOorolgaande nacht velen nog bad wet:~· 
houdca de rels te ondtrneme.n eci e1 natuurlijk ook nog e.~n 
aantal wa.,, dat door werkzaamheden ve-rhinderd wa, t~ 
komen, rnag liet annu,f deelnemers bevredigend genoemd , 
worden . 

~e openint wa• un"ankelijk om 1 uur vurgesteld. d<><:b 
~cos de &nee-uw kwat'lltn dfvtr.st ga1ten later dan d~ 

bedoeling waa en was het tegea 3 uur geworden. dat allen 
rondom de tafel geztten waren. De aanweilgen hebben :leb 
""1,ter lntu»en niet behoeve,, te vervelen, daar de tijd ge
kort 'lferd met gezellig gepr~at en hernieuwde kennbm•· 
klng . 

O.,. 3 uur werd het samenzijn door Harry geopend. De 
Kapitein had voor deze ee, bedankt bij wilde een keer van 

.ite offit!fle dingen af zijn. Vandaar dat bij ook zijn bur-
gerpak bad aangetrokken en hij ..,as blij op de:c wijze zlfo 
fouden horloge ceni te kunnen dragen . wan• anders bied 
.. t toch maar In de kalt liggen. 
Tijdens de opmingu~e kwam no~ etn reünl'it binne:n. 1:1.l 
oud Sergt. Majoor Straatman. d!e hartelijk toegejuicht werd 
De geesUge rede van Harry veroor:aakte no11al bilar!telt. 
dnr vrrschUJe-nde aAn..,ezlg_eo ft1 het "zonnetje·• gei.et we,r" 

den. Nadat we een kopje thee (met gebak) genuttigd bad. 
dea, werd een polonaloe gehouden, die opeens we,d ge
stoord door de binnenkomst ,..n S man. die helemaal uit 
het Zuiden kwa111en. Dit was een ur,-a applausje waard, 
Yat dan ook grif werd pegenn. Nu m dan werd " eens 
flink heen en weer geschreeuwd, foto'• werden genomen. 
herinneringen -werden opgehaald. kottom, het wat een 9,. 
zelllge boel. De borrel, en consumptie'• vielen in goede 
•monk, getuige • grote kring aan de tapkast. wat Hatry 
de ultro,-p ontlokte: .. Het lijkt wel een Cadlcantin•' Allern 
dan met dit verschil. dat je kotk kon kop•n ,o~der dr 
•trpllchUng er tlatt. bij te nemen. 
Om 5 uur begonnen we ••n d, broodmaalUjd. Ook d, 
tombo111. was «n succ.e..s, 
Toto nam Harry nog •~en het woord e,i •telde voor. vol. 
gmd l•or .,,., een reünie te houden. Manr d,,t Olldokte 
pro(ute:a en .~ werd •aa metr d.,o 1 kant otrMpe.n ,.N~e. 
dit l•ar nog • Aldu., werd bttlot~•. dat In Aug. te dof'n 
De b~doe\l,,g f! dan ~ eutobuatocht ,~ maktn van Gronit\
gm. vta Wta.schoten. naar Emmen~ vuvotgcn~ GePu.-t.nbruça 
en du Edde. t!nff,.. node.re m•deddtagen volg,n oog 
Laing:amPrb.aad moe.,,te-o dt eerst~n Ytctrekk.en ( met Joden 
voettn) rna~r voordat het zo"tr was votrden Kapt. v. d. Zee 
m Kopt. Karstcn (legerpredikant) het woord. Deze foatst• 
had :ich volkomen aan dt sfeer aangeput, bl,ld dus geen 
preek, maar eca. toe.sptank. waarfo hij o.a. naar vore 
bracht. hoe Kapt. ,. d. Z,e. die toch voot gun kleintje 
vervaard l'I, de boel eens op sttlten had gez<t toen dch 
een muJs op djn tlaapkamer bevond. 
Al m,t al. tom de laobtcn pl.m. half aegen vertrokken . 
was er weu een band gehecht tussen oni. oud-compagn.leln 
rn wc mogen op ec.o geslaagde reünie terugzien. Laat dft 
eu unsporiug rijn voor dltjj<ntn, die er om Un of ander-. 
reden niet war~. om toch et o vol9.-nd~ kf"l?r tu,nwezig tt 
rijn . /T.W.). 

• 
Wc ontvingen verachflltode brieven , wat1rtn mtt votdo~UJ,g 
ge"ag geuiaaltt ,..,d van de gehouden rennle. Plaat,. 
ruln,t, belet ons allu i,, publiceren, maar tnktle grepen 
nemen we bier: e-n daar- uft. 
...... Toen Ik in Gouda op de trdn stapte. kwam de gedachte 
hi/ me op. dat Koning Winter wel eens een atreep door 
de rekening kon balen. Ma"f /n Zwolle. waar ik ver
scbllleodc oud comp. leden ult alle wlndsttehu van b.et 
land. die de reis naar Eelde ondcrnomtn hadden. aantrof. 
wist Ik al. dat bet goed zou woeden, En toen we enkel, 
uren latu de zaal van Arends binnen ataptu. kreeg ik 
t"ffl vreemd gevoel over mt. Je •iordt ecut evai kouci~ er 
komt een brok la je kttl en dan zou je i•tJ willen ult
sobreeuwen. en als dan plotaellng het Comp. lied luid klinkt. 
d1n weet Je je weer thuis bij de comp. 
Wat mij het meest opviel ,.,.,, dat er geen deltige eJJa,. 
l.ange toeapraJ.ee werden gehouden. t!eu geesUg opc>fngs. 
.,oord waarl.a nlcmnnd •• persoonlijk" werd welkom gebeteo.. 
:odat geen du auwerlgen de Indruk krreg dot bij eon 
b,j,onder mta. """' IDO ) 

• 
•..... Ik beb vcr,tcmd ge"tun . dar dt kap,te,n bij de O . 

voering van "Tante Da" nog :o'n grote dosis Jenigbefd 
aao de dag legde. Jonge. Jonge, war deinde bij vrolijk mee 
Maar dat ltwam zeker. omdat hij dat al!jve uniform Dltl 
••• la~d. Trouwens. '1 atut bem ook beter dat burgerpalt., 
vooral dJe hoed. Wil er ook wel 10 tên hebben. \VII I• 
•<a• vrag.,, waar bij die gekochr bedr' .... (). Pr.) 

• 
.•...• ~lijn iadrUk wa.s. dat on.ze oud•compognltf.ts beter in d 
gelda:iddelen zateu dan vn,eger In diensttijd. Als cantin•~ 
bohecrde.r had Ik tenmuute op de 22st• van de maand 
•I bef!l -wat pall<.laAteo. maar thans bl•ek, dat de mt<:iten 
(gelukkig) u "warmpju" in zaten. Ho, h,t komt "'"" 
Il n,let. Ik. constat,ude slcchu het feit. Ovufgen• moc<t 

J• .b~ somaugen goed kijken. wi, Je v6ór had. want wat staat 
=.o D. (.Mtuwin toc.h ge:be.tJ ~ndus ab zo'n wiUorm. (M.Jia 
,touw no,md, hd lr0UW<tl8 •ltljd .• apcnpakk1,·. (H. Ot.) . 

JKAN 
INUCl:ITINGEN VERSCHAFFEN? .,,,, 
810 Jan Lontennan, geb. 17 

Mrt. 1921, op 22 Oct. '43 
gedwongen tewerkgesteld 
in Duitsland te Ncuen-

dorf-Brandenburg-Havel. 
Vandaar verplaatst naar 
Landes-Hüt (Silezië). 
Van Jpli 1944 tewerkge· 
steld bij de bunkerbouw 
te Erbenveld (Breslau). Op 
7 Jan. 1945 gearr. door 
de SD. Op 12 Jan. 1945 
waren de Russen op deze 
plaats aangekomen.; na 
de arrestatie, niets meer 
vernomen. 

811 Willem Adriaan Beunis 
geb. 19-10-24 te R'dam. 
Begin April 1943 vanuit 
R'dam vertrokken. Laat· 
ste bericht van hem ont
vangen vanuit Frankrijk 
op 15 Mei 1943. Nadien 
niets meer gehoord. Ver
moedelijk bevindt hij zich 
in de Russische zone of 
in Rusland. 

REUNIE UTRECHT EN OMGEVING 
K.P.-us, L.O,•tn en medewe.rkus 

De K.P. Utrecht organi4tett voor ZATERDAGAVOND 12 
APRIL a.s. eu grote teUnle-avond. Het wordt geen avond 
met zware dcbatte.n. maar een gc:elllg samcn:ljo. 
Een voordracht, een stukje mu:ick, een verloting ~n tco 
le.ogc ...... pauze om de oude k~rmisUlakingen te vttnicuweo. 
De bgdrage la de kosten Is gesteld op f l .SO ptr persoon. 
Voor man met vrouw of verloofde f 2.50. 
Stort Uw bijdrage zo spoedig mogelijk op glro•nr. S0197i 
t.n.v. B. Wllkens. Obtechtst.raat 13. Utrecht, of pet post
wlsul aan htuellde adres, 
Dear de K.P.-Utrecbt van mening la. dat ooit de nagelat,., 
bttrtkldngen la ons midden behoren te zijn. worden hun. 
op aanvraag bij h•t •ecrttariaat: Obrtchuttaat 13. Utrecht . 
graUa dttlnemerskaarten toegestuurd K.P .• UTRECHT. 

BESTE LEZERS. 
Hoewel nog maar een kleine baby van nauwelijks 
één jaar, kom ii< ditmaal even Uw aandacht Vr3-
gen. . 
U kent mij toch zeker wel? Ik ben het K.P.· 
Vacantiehuis op Ameland. Er zulltn deze %omer 
weer veel gasten komen, dames, kinderen en her· 
stellende vrienden. die naar ik hoop hier veel ge
zondheid, zowel lich:m-1elijk, .ils gce~telijk, zullen 
vinden 
Maar ik heb nog dringende behoeften, voor ik 
weer uitgerust de zomer in kan gaan. 
O.a. ziet de boekenkast er nog zo leeg uil. Het 
ontbreekt hier nog aan veel goede lectuur. 
Hadden wij nu het vooruitzicht, een zelfde zomer 
te krijgen, als wij een winter g~had hebben. dan 
konden wij optimistisch zijn. Wij hadden dan 
niet veel lectuur nodig. 
Helaas kunnen wij hier niet op rekenen, en er 
moet dus gezorgd worden voor een behoorlijk 
gevulde boekenkast . 
Verder hebben wij ook een orgel ontvangen. Hier
voor %ijn wij zeer dankbaar Doch de muziek ont· 
breekt nog. 
Lezers der "Zwerver", kijkt alle11 Uw boekenkast 
eens na en staat één boek af aan mij. Gaat Uw 
muziekboeken eens langs en zendt ons er iets van. 
Mag ik hierop rekenen? Dan komt er de volg,·ndc 
keer in "De Zwerver": 
Wist U dat. . .... 
"De Terrorist" zich moest vergroten, wegem 
overstelpende toevoer van boeken? 
lk ben tot April nog gesloten, dus zendt Ü\\ 
boeken naar Fonteinstraat 18 te Leeuwarden. De 
portokosten worden gaarne vergoed. 

Met heel vriendelijke dank. 
,,DE .JERRORIST". 

ADVERTENTIES 
(Jamflie-adoerlenlie• ,.,IJ• f 0./0 p. m.m) 

JAN GEUZEBROEK 
en 

WILLY C. VAN DUIN (Maud) 

geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar· 
van de voltrekking zal plaatsvinden op Donderdag 
20 Maart a s. om 10.45 uur ten stadhuize te A'dam. 
De Kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Gerefor. 
meerde Kerk aan het Raphaelplein te Amsterdam-Z" 
om 3 uur en wordt geleid door den WelEerwaardcn 
Heer Ds. Jac. Geuzebroek. Na beëin,diging van de 
dienst zal in de consistoriekamer gelegenheid worden 
gegeven tot gelokwensen. 

Haarlem, Wilhelmi11astraat 111. 
Amsterdam, Okeghemstraat 10. 

3 Maart 1947. 

Toekomstig adres: Santpoorterstraat 3, Haarlem 

D.V. 15 Maart is de dag, dat wij met onze geliefde 
oudeN H v. d. VEEN 

en 
M. v. d. VEEN-OUDMAN 

dankbaar gedenken, hoe God hen 25 jaar voor elkaar 
en voor ons gespaard heeft. 
Zuidhorn, de Gast. Hun dankbare kinderen· 

Bia 
Wim, Soerabaja N.0.J 
Wobbe 
Roetie. 

Gelegenheid tot feliciteren Dinsdag 18 Maart van 
4-5.30 uur in Hotel Wegter. 

(Pecroneel gewaagd en aangeboden prij• f 0 ./0 p. m,m) 

BIEDT ZICH AAN: 
Een nette jongeman van positief Christelijke begin
selen, leeftijd 24 jaar, v.g.g.v., oud-illegaal werker, in 
het bezit van rijbewijs A, ziet zich gaarne geplaatst 
als chauffeur voor pers.· of ziekenvervoer, Brieven 
onder No. 174, Bur. v. d. blad. 

Bedrijfsleider, oud-K.P.-er, P.G., wemt van betrek• 
king te veranderen, th:ms als zodanig werkzaam op 
platglas en kasbedrijf. Zag zich gaarne geplaatst, of 
als boven, of als VERTEGENWOORDIGER in hem 
passende branche. Dip!. R.T.W.C., 24 jaar oud 
v.g.g.v .. rijbewijs B. ± 16 jaar in het vak. Brieven 
onder No. 175, Bur. v. d Blad. 

Dl-.er•en en Inlichtingen. 

CORRESPONDENTIE . 
Oucl-ill. werkc-r. 2-1 jaar van pos. Chr. beginselen, 
vraagt correspo11de11tie met dito dame. Brieven ondl'r 
No. 176 Bat. v. d. Blad. 

INLICHTINGEN GEVRAAGD 
Het Hoofd van de Politieke 
Recherche Afdeling te Emmen. 
Hoofdstraat 89, verzoekt inlich- · 
tingen omtrent: 

Ie. ALBERT OLIJVE. 
geboren 30·10·1911 wonende te 
Nieuw-Dordrecht, gem. Emmen, 
die vanaf 31 Oct. 1942 tol 15 
Juni 1943 bewaker is geweest 
in het kamp "Erica" te o,nmen. 
Na die tijd is hij als wach·t 
meester van het Kontroll Korn
mando werkzaam geweest te 

Zaandam, Den Haag, Middelburg, Maastricht, Schalk
haar, Barneveld, Meppel, Amsterdam, Amersfoort en 
Ede. 
Hij heeft in die tijd, volgens zijn eigen verklaring 100 
tot 150 onderduikers gearresteerd. 

2e. PIETER SCHOÖNEWILLE. 
geboren 23-11-1917, wonende te Klazienaveen Gcm 
Emmen, die vanaf Augustus 1942 tot Januari 1944 
bewaker is geweest in het kamp "Erica·• te Ommen 
Na dje tijd heeft hij als A.K.D.-man dienst gedaan 
te Nijmegen, Tîel en Apeldoorn. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar) 
- onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver", 
Prins Hendrlkkade '52 le Etage. Amsterdam. 

Naam, 

Adres: 
Plaats , 

Provincie: 
Ingang abonnement : 

-------------------
Abonnementsgeld W(?rdt per glro/postw1asel/of bij aanbieding van een post
ltWltantle betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LXP-SUcbttng. 
(Doorhalen wat nlet verlangd wordt). 
N&.e,a:wt. aboJ111emt.0taii kuoaeu op elke ,irillcltturige datum IDga.ao: voor :ovc-r de uu.m.me:u voouadj9 ztfn. ook 

me< ,~rvgwerkeade ko<ht. 
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,,Ik heb ze geslagen, 
maar ze hebben geen pijn gevoeld" 

D c brief van vriend Dirk uit Rossum en het 
commentaar vau onzen redacteur H. v. R., 
geven me aanleiding op deze zeer ernstige 

zaak nog een ogenblik nader in te gaan. 
Zeer terecht heeft H. v. R. deze brief een harte
kreet van een oud-illegaal-werker genoemd en 
het is Dirk niet alleen, dje met deze tijdsproble
men worstelt en er geen raad mee weet. 
Ik ben dan ook zeer blij, dat de redactie van , De 
Zwerver" niet geschroomd heeft deze slormk;eet 
door de Sprc<·kbuis te laten horen, hoewel de aan
val op de TOP zeker niet verdiend was. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen, dat de Topleiding feilloos 
haar weg is gegaan. Ik meen echter wel dat d~ 
TOP de juiste weg heeft gevolgd, al be~ ik r.èlf 
ook niet zonder critiek. 
Vvanneer Dirk schrijft over dat zaakje van cor
ruptie, ~-u~eaucratie, landverraad - ook nog nà 
de bevr1Jdmg - door collaborateurs. onzuiveren 
en vuilgewin-zoekende Meikevers en Septemberar
tisten, dan kan ik me dat heel goed begrijpen. Je 
behoeft maar in de trein te reizen, om te weten. 
wat er zo al onder ons volk leeft en ook de cou· 
raoten melden uit den treure de degeneratie van 
ons volk. 
Er ioudcn boekdelen te schrijven zijn over de ver
wording der volkeren, niet in het minst van on~ 

-~-~~-eiJrcn :"D)}k! Wij staan daar schier machtcloo~ tc
l(cnover. maar daarom beboert men ons nog geen 
verwijl Le maken, dat wij met een .• Jan Salie-geest~ 
h,~vangen zouden zijn. 
Wc moeten m.i. deze dingen ved rcëell"r iien en 
d,: di<:pere oorzaken trachten op te sporen. Als we 
dat doen, kunnen we onze houding ook bekr bl"
paleo en worden we er voor bewaard van de 
hoofdzaak af te dwalen. Ik zou dan ook Dirk 
willen toeroepen: 
"Graaf dieper, o, mensenkind! Maak het hedi:11 
niet los van het verleden! Zie het hl'(/en in zijn 
volle -werkelijkheid. al is die n6g zo droef. Veel 
droever nog dan jij het ons tekende. En bedenk 
ook. dat uit dit heden, de toekomst - zek~r /!een 

- rooskleurige - zal worden geboren. \Ve behoeven 
ons daarover geen illusies te maken. Houd v 0'iór 
alles echter het verband der dingen vast en vol~ 
niet de revolutionnaire weg, d.w.z. de weg van d• 
miskenning van hi:t verleden. terwijl het zirh richt 
op een toekomst zonder uitzicht:' 
Ik wil even in ' t kort een paar feiten JOeml)rer.:n 
wt de tijd. kort vóór de inval der Duih::rs in ons 
land, zonder natuurlijk op deze feiten idf in te 
gaan. Ik doe dit alleen, omdat Dirk meent, dat 
wc alleen maar denken en mijmeren ov<'.r .. de 
goeie oude tijd". Zo goed was die tijd heus nirt! 

q.i"')S:, 

Het recht struikelde ook toen reeds op de stra
ten van Askelon! Denk maar even aan de "affaire 
Oss", waarbij uiteindelijk de ,geridderde Mare
chaussee!'' in de goot werd getrapt. Miskenning 
en vertrapping van hel recht , dat wijken moest 
voor persoonlijke- of groepsbelangen van deze of 
~ne. die de lakens uitdeelde. Dirk. je hebt in die 
lijd toch ook wel eens gehoord vnn de zaak Zwa-

r:::.:::X.~'X.X:X:X~ 

~ Hebt U het abonnementsgeld voor ~ 
~ het 2e kwartaal 19'7 reeds 91t11lorl! ~ 
~ Wij komen bimlenkort met de kwi- X 
~ tantie aan de deur. )( 
~ Wanneor U dit wenst te ,roorko- X 
-,. men, kan dit door thema / 1.50 te ~ 

)( gireren op om giro-nummer 1095811. ~ 

w ~ 
~ X XXXX~X:XiXXX:~ 

Losu nammen 20 cant 

Uit de correspondentie .'!ver het onderwerp door Rossumse Dirk 
:ngesn_eden, heb~en WIJ een brief gelicht, die door vorm en inhoud 
d moedte waard is om op een belangrijke plaats in ons blad onder 

e aan acht van onze lezers gebracht te worden. Redactie 

EWONNEN EN TÓCH VERLOREN 1 
ncnberg en van een opzienbarend zcdeo8chandaal 
te Den Haag? Is daarover ooit recht gesproken 
en re~~t gedaa~? . Ik heb het nooit gelezen. 't 
Kan ~Jn, _dat m1J d1t ontgaan is, maar wel heb ik 
horen flu1sjercn, dat de misère van de oorlog een 
welkom_c a~leid.ÎJlg is geweest voor der tijden on
gcrechtighe1d. 
Ni~t anden was het met het verraad door de 
umformsmokkclarij en wat daarmee in verband 
stond. Çorr~pt was Nederland reeds v66r het de 
oorlog m gmg. 
Ik zat destijds vlak tegen de Dwtse grens en in
teresseerde .. me voor spionnage en berichtgeving: 
De brug btJ Venlo werd in de voor-mobilisatie
dagen tot drie keer toe onklaar gemaakt door 
n.b. een Nederlandsen officier, die op inspectie
tocht was. Op de Veluwe werden ·s nachts ver
schillende lichtseinen gegeven bestemd voor de 
Duitsers, terwijl op verschilldnde boerderijen in 
de school'lltcnen uitkijkposten ingericht waren. Ook 
waden er acininslallaties aangetroffen. In de 
Tweede Kamer volgde hierover cm interpellatie; 
CT werd een ondenoek n>gesteld, waanran het 
resultaat Wil$ •••• , dat het Nederlandse volk jn de 
courant kon lezen. dat al die berichten over uni• 
formsmokkclarij en spionnage naar het rijk der 
fabelen konden worden verwezen, want dal daar
vau niets was gebleken ! ! Later zijn wc het wel 
anders aan de weet gekomen! Maar toen was het 
te laat)~). Ik vroeg omstreeks begin Mei 1940, 
een officier van de Stelling Den Helder of hij 
van oordeel was, dat we in de oorlog zouden 
worden betrokken en zo ja, van welke kant dit 
oorlogs)('evaar dan dreigde? Z'n algemene gcdach
tcngang was, dat het oorlogsgevaar_ niet zo erg 
groot was. maar zo we in de oorlog zouden wor
den betrokken, wu zijn mening, dat dit te wijten 
zou zijn aan. . . . een inval der Engelsen ! ! ·Het 
gevaar - _aldus was zijn mening - komt uit het 
Westen; niet van Duitse zijde! 
Ik prob~crde hem van het tegendeel te overtui
gen . . Duitsland zou, ondanks al zijn schone toe
zcggin~en. onze neutraliteit schenden. 
De officier bleef echter bij zijn mening. 
Nu, als je op l Mei 1940 nog niet wist. waar het 
gevaar vandaan zou komen, leerde je het nooit ! 
En zo waren er velen met blindheid geslagen. 
Vandaar de grote ontnuchtering op 10 Mei 1940! 
Er was ~tecd3 geroepen: .,Vrede. vrede, en geen 
gevaar! ''. doch een h'aastig verderf kwam over 
ons allen! Over het officierencorps te Den Hel
der, zei mijn 1.egsman, dat er wel officieren waren, 
die men niet ten volle vertrouwde en dat het 
daarom nodig geacht werd veiligheidsmaatrege
len te nemen ten opzichtl' van de stellingen. Ze 
moesten bedacht zijn op de verbreking der ver
bindingen en contacten met de commandoposten! 
Zó was de toestand vlak .vóór 10 Mei 19401 Aan 
de ene zijde grenieloze onbezorgdheid, terwijl 
anderzijds het verraad op de loer lag. Verraad 
van hoog lot Jaag. zoals het weinige dagen later 
zich openbaren zou. 

~~ 
En vraa,;t men mij nu, hoe dit all~ mogelijk i~ 
geweest, dan zou ik het antwoord aldus willt'll 
formuleren: 
,.Door de valse voorlichting en de corruptie; door 
de miskenning der feiten; door de zorgeloosheid; 
door de tcr7ijdestclling van groepen en personen, 
die deze misleiding onderkenden. die deze tactiek 
doorzagen, maar aan wie de gelegenheid ontno
men werd hiertegen handelend op te treden. Ix 
Zieners van die tijd werden of genegeerd, M uit
gescholden voor zwartkijkeni en broodetende pro
fete.ul Hun stem was ab die eens ~ ia 

de woestijn. Veler ogen gingen te laat open. Toen 
voo: de N.C.R.V. gesproken zou worden over· 
"Spionnen en Spionnage", werd deze uitzending 
afgelast door den Minister! Er moest worden ge
zwegen, omdat. de tijd v~.n spreken reeds voorbij 
was! En dàt m een vrq-dcmocratisch land als 
Nederland!" 
Als een donderslag bij helder blauwe hemel over
kwam _ons de invasie. Op Maandag, 6 Mei 1940, 
kreeg 1k van betrouwbare zijde mededelingén van 
Nederlan~e grensarbci~ers in de Duitse venen. 
dat een inval van Duitsland in Nederlnnd zou 
plaats _hebben. ;_\Is datum werd genoemd 10 of 
11 Mei 1940. Dmsdagsmorgcns werd dit bericht 
doo~ mij telefonisch doorgegeven aan het Mini
s~_ene .!an Oorlog en telegrafisch bevestigd. Tege
lt1kerhJd w~rd telegrafisch mededeling gedaan 
aan het Kabmet van H.M. de Koningin. 
Wat er mel deze medede1in1ten gedaan is m of 
ze _nog _effe~t hebben gesorteerd, meldt de ge
sc~aedems met. _Wel is mij bekend, dat oog op 
D~n,dag d.a.v. m Nederland en in België mili
taire verloven werden ver]tt.nd. maar dat deze op 
Donderdag weer ·werden ingetrokken, Toen ik ml't 
de laatste· trein, Donderdagsnachts, 9 Mei 1940, de 
IJsselbrug ovcrdenderde en over de Veluwe 
spoorde. was allt>s in alarmtoestand en waren al 
de. 5tellingen bezet door de manschappen. De 
trem kwam met I½ uur vertraging op het C.S. 
te. Amsterdam aan. De soldaten, waarmee ik de 
reis maakte, waren diep onder de indruk en nie
mand bad de moed zich optimistisch uit te laten 
en de op handen zijnde inval te loochenen. 
.,Laat ons het maar eerlijk onder de oiren zien· 
wii staan er belabberd voor", was de 'algemen~ 
opinie. Drie uren na mijn thuiskomst donderde 
reeds het afweergeschut. Ik was juist op tijd 
thuis. De inval was een feit geworden. Ze kwnm 
als een dief in de nacht en vond velen slapend<·! 
Slapende! En dan bedoel ik natuurlijk niet de 
slaap des lichaam,, maar de geestelijke inguou
kenheid, waarin velen verkeerden. 

'<7;s:> 

Een groot deel van ons volk had zich getroo~t 
met het verleden. In 1914-1918 was het gl:'cd 
afgelopen, waarom nu het ergste gevreesd? En nis 
wc ons de voor-mobilisatiedagen weer in de ge
dachten terugroepen, was het in ons leger weinig 
beter gesteld. ,.Vrede. vrede en geen gevaar!'' 
Men was etende. drinkende en spelende tot op de 
dag, dat God o_ok ons volk sloeg met de scherpte 
des zwaards. Diepe schaamte moet het aangeiicht 
van ons volk bedekken, als we in onze herinne
ring terugroepen de z.g. ontspanningsavonden 
van onze militairen. Aan de rand van de oorlog. 
aan de rand van het graf, maar ook aan de rand 
van het verderf! Avonden, die ons ten voeten uit 
tekcnder:i de __ decadcntie van ons volk. dat zich nog 
wel christel1Jk noemde, maar dat niet schroomde 
met den Christus der Schriften de meest gruw
zame spot te drijven en Zijn wetten te verachten. 
Maar God laat niet met zich spotten. En een 
barbaars geweld kwam over ons volk. 
Het wapengeweld duurde vijf bange dagen, maar 
de geestelijke strijd ging door, ja. iaat nog door! 
Ook na de bevrijding! 
Nu zijn er weinig oorlogen in de geschiedenis aan 
te wijzen, die het moreel van een volk hebben 
verhoogd. De oorlogen der 20-stc eeuw kunnen 
daarop zeker geen aanspraak maken. Het is dan 
ook niet te verwonderen, dat, waar de to~tand 
vóór Mei 1940 al zo in-droevig was, nà een be
zetting van vijf jaren de.te toestand nog cnona 
slechter werd. Laat ons 111aar eerlijk tot de tr-
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kenning komen, dat de tweede grote wereldoorlog 
door de overwinnaars io feite ook is verloren! 
Niet, dat Duitsland, zijn satellieten en Japan niet 
militair verslagen zijn, maar in deze overwinning 
ligt tevens de nederlaag voor de anderen, omdat 
men de geestelijke stuwkracht, die achter het 
wapengeweld van den vijand school, niet heeft 
kunnen keren! 
Deze oorlog is geëindigd, zonder dat de volkeren 
bij machte waren. . . . vrede te sluiten! Dat is de 
tragiek van onze tijd! En niet alleen, dat de vol
keren daarin onmachtig bleken, maar óók - en 
dat is veel erger - ze bleken niet immuun te 
zijn voor het gif van het nationaal-socialisme, 
waartegen de volkeren de strijd hadden aange
bonden. En dil geldt zeker niet het minst voor 
ons volk, dat, hoewel rijk gezegend en bevoor
recht, zijn bereidheid getoond heeft, om de geest 
dezer eeuw zijn offers te wijden. lk ben het dan 
ook in genendele eens met de opvatting van één 
onzer eminente figuren, toen deze, bij zijn terug
keer na een .5-jarigc ballingschap, zei: ,,Ons volk 
is gaaf uit de strijd te voorschijn gekomen!" 
"Neen, Excellentie, dàt kon niet, want het was 
niet eens gaaf, toen het de strijd inging. Het is 
rotter dan ooit tevoren! Dat hebben de bezettings
jaren ons duidelijk getoond." 
En ook de na-oorlogstijd vertoonde geen beter 
beeld. 
Talrijk zijn de voorbeelden, Dirk, zelfs om in 
onze Christelijke kringen te blijven, van zwart
handel, collaboratie, corruptie, hielenlikkcrij, 
schuilkelder-politici, die, toen er geen gevaar 
dreigde wel zongen en leerden van: ,,Zij zullen 
ons niet hebben, de goden dezer eeuw!", maar 
die, toen het op het beleven dier beginselen aan
kwam, dapper mecheuldcn met den vijand, mee
dansten om het gouden kalf en hetzelve aanba
den! Vuilgewinzoekers, die bogen als knipmessen 
en hun mede-vaderlanders {illegale werkers) aan
brachten bij de Duitsers. 
Talrijk waren de voorbeelden van hen, die mede
burgers bestalen met hun zwarthandel, die stede
lingen tot op hun hemd uitkleedden en zelfs hun 
linnenkasten tot bersténs toe vulden; die grote 
hypotheken op landerijen en huizen aflosten van 
de zuur verdiende spaargelden van den minderen 
man, die alles moest brengen, om maar in het 
leven te kunnen blijven. Toen hat leger der ,.ka
rakterlozcn" steeds groter werd en zijn triomfen 
behaalde op een weerloos en vertreden volk, toen, 
Dirk, vochten fü en ik met vele anderen, Gode zij 
dank en ènkel door genade, tegen· den bezetter, 
gaven w~j ons geld en goed en leven voor de 
rechtvaardige zaak van ons verdrukte volk! Reeds 
toen wees men ons met de vinger na, schold men 
ons voor roekeloze avonturiers! Wij gingen aan 
l1en voorbi_j met diep medelijden in ons harl. Zo'n 
slavenvolk, vertreden door den vijand en boven
dien verstrikt in eigen netten van zonde en onge-
rechtigheid. • 
Voor dàt volk zijn de besten onder ons gevallen, 
opdat het weer als volk zou kunnen leven! 
Versta je nu, Dirk, het dubbele offer, dat zij 
brachten? Versta je nu de grootheid daarvan? En 
wi.i, die ons leven, vijf jaren hebben ingezet en 
ontkomen zijn, leven weer in dàt volk voort en 
met dàt volk mee, een ieder op de hem van God 
gegeven plaats, om. . . . telkens maar weer te .... 
offeren! Om telkens maar weer ons uit liefde te 
geven, totdat ook God ons aflost van onze post. 
Dat is juist de zwaarte van onze levensopdracht, 
maar tegelUkertijd ook het schone. Dat vraagt 
van ons zelfverloochening. 

~ 

Eén kapitale fout, die velen van ons gemaakt heb
ben, was, dat wij als illegalen ons schromelijk 
vergist. hebben, niet in de kwaliteit van het ver
zet, maar in de kwantiteit van dat verzet. Deze 
fout lag niet alleen bij ons, maar ze werd even
eens gemaakt door onze wettige Overheid in 
Londen. 
Het principieel actief verzet in Rooms-Katholieke 
en Protestantse kringen bedroeg m. i. naar schat-

--, 
DE 'HOOFDROL 

1 
IN DE LO-LKP-FILM 

Wie is bereid in onze LO-LKP-Film de 
(ernstige} hoofdrol te spelen van in
tdligent ,arbeider (metaalbewerker). 
Gegadigden mo~ten ca. 3S jaar oud 
zi;n en zich gedurende enige maanden 
voor p.e opname beschikbaar kunnen 
stellen, (tegen salariëring) en door
drongen zijn van de zeer hoge eisen 
die aan bun 11itdrufddngsvermogen ge. 
steld zullen worden, . 
Briev.en met goedgelijk'ende foto's op
zenden naar: Multi-Film-verhuur (A. 
Schlosser), Keizers.gracht 530, Amster-

da~_ c_: _. ________________ j 

ting hoogstens 10 %. Ik bedoel hiermee het ver
zet, dat uit innerlijke levensovertuiging werd ge
voerd, in gebondenheid aan Gods geboden. Dit 
verzet dus gezien, als een van God gegeven op
dracht. 
En deze kwaliteit en kwantiteit boden juist vol
doende waarborgen, om ons Nederlandse volk 
weer als volk te doen herleven. Dat verzet was 
de kurk, waarop de natie dreef! Dat is geen 
grootspraak of zelfverheffing, Dat is Gods be
stel over ons volk geweest. Daar is niets van den 
mens bij. Enkel genade! Niet wij, maar God 
redde Nederland! En verkoos daartoe ons prin
cipieel verzet. evengoed als God de geallieerde 
legers liet zegevieren. 
Onze strijd in de bezettingstijd ging dan ook niet 
tegen corruptie, bureaucratie, zwarthandel, land
verraad, enz., enz. 
Ook was deze strijd niet aangebonden om een zu.
verings- en berecbtings-probleem tot een oplos
sing te brengen. Neen, wij streden voor onein
dig veel hogere levenswaarden. Onze strijd ging 
tegen den dwingeland, die ons van onze vr~jheid 
beroofde, die ons land leegplunderde, en die ons 
zelfstandig volksbestaan bedreigde. Het ging om 
het àl of niet bestaan van ons volk. Het ging 
daarbij bovenal om de geestelijke waarden van 
ons volk. 
De aspiraties van vuilgewinzoekers, collaborateurs 
en zwarthandelaren gingen naar heel andere din· 
gen uit. Hun leuzen waren: ,,Waar mijn brood is, 
is mUn vaderland, en wat interesseert het mij, of 
ik door Koningin Wilhelmina of door Hitler gere
geerd word. Als IK het maar heb, al is het van 
de moffen". 
Om geestelijke waarden bekommerden deze lieden 
zich al evenmin. Verder had je nog de categorie 
van ,.kat uit de boomkUkers". Dat waren de "col
laborateurs van de toekomst", die hun jasje naar 
de wind hingen en zich na de bevr4iding ont
popten, als de meest goede vaderlanders. Mannen. 
die na de bevrijding' hun vermeende rechten weer 
opeisten en de zetels weer gingen bezetten. Die, 
omdat ze zelf boter op hun hoofd hadden, gemene 
zaak gingen maken met het corrupte-collaborc
rcnd- en zwarthandelend Nederland en die daar
bij hun meest gevreesde tegenstanders - het pr,in
cipieel-illegaal verzet - in de goot trapten, be
smeurden en belasterden; die erop stonden, om 
deze verzetslieden maar zo spoedig mogelUk te 
elimineren. 
Deze actie werd met zoveel haast ondernomen, 
dat er amper t\id overbleef, om te weten te ko
men, wie nu eigenlijk wel aandeel in dat princi
piële verzet hadden gehad. Zonder een feitelijke 
erkenning dus, werden de honderden aan de dijk 
gezet, hoewel hun beloofd was, dat er voor.Jtuo 
rechten zouden worden Ópgekomen. 
En uit vrees voor mogelijke excessen is ook de 
leiding der illegaliteit er m.i. te snel toe overge
gaan het organisatorisch verband met haar medtc
wcrkers te verbreken. 
Die vrees blijkt b.v. uit het commentaar van 
H. v. R., als hij schrijft: ,,Maar wij hebben steeds 
voor ogen gehouden, dat de ontsporing van één 
oud-illegalen werker veel belangrijker was, dan 
het aanblijven van 10 ongezuiverde burgemees
ters en die ontsporing wordt in de hand gewerkt, 
door de oud-illegale werkers in een actieve orga
nisatie te blijven binden aan deze problemen van 
zuivering en berechting." 
M. i. wordt hier de kwestie niet zuiver gesteld. 
Ik beschouw die lO ongezuiverde burgemeesters 
een blijvend gevaar voor de toekomst! Een bre
ken van onze volkskracht! Een ondermijning van 
het gezagsapparaat! 

~ 
Maar afgezien daarvan, ligt de kwestie - dunkt 
me - tocb anders. Mogelijk denk ik te idealis
tisch, maar reden om te vrezen voor een dergelijk 
deraillement van den pdncipiëlen, illegalen wer
ker bestond er m.i. niet, indien men van bovenaf 
tijdig een overschakeling van oorfogstoestand naar 
vredestoestand had bewerkstelligd. Het is aan 
innerlijke zelf-onderschatting te wijten, dat de 
geestelijke daadkracht van het principieel verzet 
zo spoedig verloren ging en dat er zovelen ge
desillusionneerd naar huis gingen. 
Niet in de eerste plaats is dit aan het verzet zèlf 
te wijten. Het is hier cle foutieve voorlichting van 
de Londense regering geweest, die uit propagan
distische overwegingen, mede om de daadkracht 
van ons volk te stimuleren, doelbewust verband 
beeft gelegd tussen de illegaliteit en de a.s. zui
vering en berechting. Immers, er zou voor land
verraders en collaborateurs geen plaats meer z~jn 
in Nederland. Dit verband had m.i. niet mogen 
worden gelegd, Daarna kwam in de tweecle plaats 
het tekort aan voorlichtiug, betreffende onze: na
oorlogse houding. · 
Het principieel verzet had zich nooit met zuive
ring en berechting moeten inlaten. Na vaststel
ling der verschillende rapporten, gedurende de 
bezetting, was haar taak beëindigd. Dat wil zeg
gen in daadwerkelijke zin! Niet in de zin van op 
nonacticf stellen van de gecstelfjl,e dandllracht 
van dat verzet l 
Hel was m.i. de weg ge.weest deze geestelijke 
daadkracht te bundelen, in organisatorische, ver-

banden naar eigen karakter. Op deze wijze had 
men het geestelijke-deraillement van velen kun
nen voorkomen. De toenadering van de Rooms
Katholieke en Protestantse volksgroepen, het beter 
verstaan van elkaar, de onderlinge waardering 
voor elkaar, op basis van de algemeen erkende 
Christelijke normen van gezag, wet en recht, had
den zovele belangrijke factoren kunnen vormen 
voor een geestelijke herbewapening van ons 
Christelijk volksdeel. En dit klemde te meer, nu 
b~eek, ~at ~c oude partijverbanden er organisato
risch nret m slaagden elkaar op breder basis te 
vinden. Dat organisatorisch-oud-illegaal verzet 
had m.i. in de toekomst een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren voor de meerdere eenheid van ons 
Christelijk volksdeel. En dit zou weer op zijn 
beurt een invloed ten goede kunnen ocfcnén op 
ons staatsleven: 
Nu ging de geestelijke daadkracht vao het verzet 
vervloeien_. Nu heerst er in onze kringen diepe 
teleurstelling, grote terughoudendheid en in vekr 
harten grove onverschilligheid. Of, als er nog 
daadkracht wordt gevonden, zo zou men die wil
len gebruiken in revolutionnairc zin, blind voor 
de hogere roeping, die ons allen is opgelegd. Nu 
is het gevaar zelfs niet denkbeeldig, dat vele oud
illegale werkers geestelijk ontsporen en zich mee 
laten sleuren in de maalstroom der revoluti~ of 
apathisch koud staan tegenover de geestelijke pro-
blemen van onze tijd. , 
Door zulk aaneengesloten organisatorische ver
banden zou dan tevens de mogelijkheid bestaan 
dat. althans enigermate, aan het gekrenkt rechts~ 
gevoel van de principieel-illegale werkers zou 
kunnei;i worden tegemoet gekomen. Het zo-maar
aan-de-dijk-gezet-zijn, zou kunnen plaats maken 
voor officiële erkenning. Dit is toch wel het min
ste, waarop we recht hebben en wat de Overheid 
moreel schuldig is te doen. 
Dan zou ze nog maar een minimum van haar ge
dane toezeggingen zijn nagekomen. Het princi
pieel ondergronds verzet was io de eerste plaats 
onze roeping en ereplicht. Het verlangt als zo
danig dan ook geen beloning, maar heeft - mede 
op grond van zijn vri,iwilligbeid - recht op er
kenning en verdiende zeker niet de bejegening. 
die het nu te benrt viel. Dat het degènererend 
Nederland zoiets deed, was te verwachten uil 
oogpunt vao zelfbehoud, maar dat een Overheid 
deze weg bewandelde, is zeer laakbaar en zeker 
niet dienstig voor de geestelijke opbouw van on, 
volk. Dat zal zich vroeg of laat wreken. 

'4"°_,.;:,:) 

Een Overheid. die wèl regeert. moet in het re
geren denken aan de toekomst ! Immers. regeren 
is vooruitzien! Maar ook in daL..2;pzirbt hebbc:u_~-~-~,1 
we de wind fcgen. Wij moeten ook" zelfvooruit 
zien. 
"Ja." zal Dirk zeggen, .. we moeten er bovenop 
springen'' en hij verwacht en wacht daarbij op 
het sein: ,,Val aan!" Zo denkt hij niet alleen. 10 

denken we allemaal, zo denkt de top ook! Het is 
alleen maar de vraag, of we het doen en hor wc 
het doen. 
Zeggen en denken zijn niet voldoende. Hier moe
ten daden volgen. Immers wij weten, wat we wil
len en willen, wat we weten! Maar daden, die 
verantwoord zijn en effect zullen kunnen sorte
ren. Daden. die op het behoud van ons volk ge
richt zijn. Maar onze daden moeten het doel niet 
voorbijstreven en onze middelen moeten passen 
bij het karakter van de strijd. Wanneer ik wand
luizen wil bestrijden, gebruik ik niet een revolver 
of sten. Als ik onkruid wil uitroeien, gebruik ik 
njet een tank of vliegtuigbommen. 
Na het vorenstaande zal het ons allen duidelijk 
zijn, dat de strijd met geestelijke waf,enen moet 
worden gevoerd. Daartoe is nodig een scholing 
en herscholing van geestelijke krachten in ons 
volk. Een geestelijke herbewapening dus. Ont
stellend is het gebrek aan kennis van de meest 
elementaire begrippen van gezag, wet en recht 
in hun onderlinge levensbanden. Ontstellend ook 
het gebrek aan inzicht in de ontwikkeling der 
verhoudingen op allerlei gebied. Een volk gaat 
verloren. omdat het geen kennis heeft ! Zonder 
kennis en inzicht raakt men gemakkelijk op dwaal
wegen en wordt, men een speelbal van allcrl~i 
wind van leer. Dan beheersen we niet meer de 
omstandigheden. maar worden door de omstan
digheden beheerst. Dan leven wij niet meer, maar 
worden geleefd. Een mens is tot kennis gescha
pen. terwijl zonder kennis de liefde dood is. Wij 
moeten dus trachten ons volk terug te vocrtn tot 
de ware bron -van het leven d.i. tot God, 20:ils 
Hij zich in Ziin Woord aan ons geopenbaard 
beeft. 
"Tot de ·wet en de Getuigenis en 1.0 ze niet 
zullen boren naar dit \Voord. het zal zijn, dat ze 
geen dai:-eraad zullen hebben.'' 
Die _gebeilig-dc kennis werkt en versterkt ons ge
loof en doet ons in de bangste dágcn blijmoedig 
voortgaan. · 
In dat geloof hebben ook on~c gevallen vrienden 
onbevreesd gestaan voor het vuurpeloton en heb
ben zij hun ovcrwinuingsliederen gezongen. Tn 
dat geloof brachten zij het offer van hun leven. 
Dat was zonder kennis niet mogelijk, zomin het 
mogelijk was zonder liefde. Immers, niemand 
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heeft meerdere liefde, dan wie zijn leven geeft 
voor zijn vrienden. Niemand. En hierin ligt nu 
ook onze levensopdracht. Wij moeten al de 
krachten en gaven, die God ons geeft, dienstbaar 
stellen aan de geestelijke en morele opbouw van 
ons volk. ,,Niet door geweld, maar door Mijn 
Geest zal het geschieden." Alleen in de onder
werping aan Gods geboden ligt zegen. Dat vraagt 
veel zelfverloochening en dat kost veel strijd. Het 
lijkt ons schier onmogelijk. Dat lijkt een einde
loze weg. Toch moeten we die weg gaan. Toch 
wordt dat offer van ons gevraagd. Onze troost 
ligt juist hierin, dat deze strijd zeker tot de over
winning voeren zal, al zien wij de uitkomst niet. 
En daarom, blind voor de toekomst, doch ziende 
op het gebod, zullen we deze geestelijke strijd 
aanvaarden, de uitkomst toevertrouwend aan 
Hem, Die gezegd heeft: ,,Mij is gegeven alle 

'macht in hemel co op aardet" en die ons de be
lofte geschonken heeft: ,,En ziet, Ik ben met 
ulieden alle dagen, tot aan de voleinding der 
wereld!" 
Dat is de weg, Dirk, die wij moeten gaan, ook in 
de strUd tegen alle ongerechtigheid, die ons om
ringt niet alleen, maar die ook in ons eigen hart 
en leven woel~n werkt. Alleen in die weg kun
nen wij tot rijke zegen: gesteld worden voor ous 
volk en land! En daarom: 
.. WIJ VALLEN AAN! VOLGT ONS!" 

,,Het leven is geen vrede alhier, 
geen wapenstilstand vragen 
Het leven is de kruisbanier 
tot in Gods Handen dragen!" 

(SLAPPE WILLEM) 

1 ) Hoe komt het, dat de Duitsers bij hun inval 
over de modernste kaarten van Nederland (voor
zien van kaartcoördinaten) beschikten, gedrukt in 
Utrecht, en dat o.b. terwijl onze Waterstaat der
gelijke kaarten op dit moment nog niet eens bezit? 

REDACTIE. 

Lichtende Sporen ? 
Oc . Pe-n Gun .. , ., enige ti1d geledtn .. aan de w,fgcn · 
S3changcn. Wat ervan overbh·d wa:-i slecht..~ c~n 
.. Licht.spoor"' van de e~ns 10 ijvcri~ door de "Pen 
Gun" ,·crschoten munitfe. Er :ichijne-n veel 11JllitairCl, 
te ujn. die heve.r ec,n tastbare .. Pen Guo" hanteren. 
dan te ~tnre-n naar Lichtsporen, die snel vuvagen . 
Er was een tijd, dat iedere miUtait niet alleen met 
ten Sten Gun, maar ook tnt't de .. Pen Gun"' was 
uftgc-ru~t. 
Maa.c van htt ,.Licbt!tipoor'• :let men biJ hto meestal 
geen &pooc. Komt dat, omdat aten er licht het sp00r 
bij bijster :ou worden 1 
Otn meer licht in deze zaak te krijgen. zou me:n 
natuurlijk bij Gene,aal Spoo, kunnen informeren. 
Maar die is spoorslags naar lndil: (pardon Indonesië) 
ttruggcvloge.n. 
Hij kan on:e le:en dus niet mee:de:e:len, of bet juist 
1~. dat be:t "Lichtspoor'' ook Spoor niet ügt. 
Maar wel staat voor mij va~t" dat be:t "Lkbtspoo.c·· 
niet licht de spotto ::al verdienen, welke de .. Pen 
Gun"' op -dood spoor :cttt: , 

AD 

Het is prettig weer eens op je tenen te mogen staan en naar de bovenste boeken
plank te reiken om er een nieuw boek bij te zetten, dat een plaats waard is tussen 
het weinige goede, dat tot nu toe op het gebied van de verzetsliteratuur verscheen. 
We wisten, dat het op komst was, het bock over het Dordtse verzet. En we ver
wachtten er ook iets goeds van. Maar het heeft de stoutste verwachtingen ovcr
troff cn. 
Zoals het daar voor ons ligt, in zijn voornaam formaat en z'n 365 met illustraties, 
foto's en houtsneden verluchte bladzijden, is het reeds een lust voor het oog. Maar 
dat is de buitenkant en de inhoud is aiet bij alle boeken in overeenstemming met 
de eerste aanblik. 
Gelukkig is dat met het boek van K. van Loon ,,Verzet in en om Dordf' niet !,et 
geval. 
De schrijver is geen man, die is gaan graven in het gebeurde tijdens de bezetting, 
om eigen en anderer nieuwsgierigheid te bevredigen eR daarvan nu een meer of 
minder geslaagd beeld verkregen heeft. Hij heeft er middenin gcs.taan. ffij kent 
niet alleen de verschijningsvormen vai:i, het illegale leven, hij peilt ook de innl'r
lijkc diepte. De sfeer, waarin dit alles zich afspeelde, was hem niet vre.-md en dit 
zette onmiddellijk een stempel op zijn werk, waardoor het zich als echt en onver
valst kenmerkt. Bovendien heeft hij veel waardevol documentaticmatenaal bijeen~<.
bracht, dat zijn beweringen staaft. 
Zoals reeds uit de titel blijkt, heeft de schrijver zich niet beperkt tot bepallde fa 
cetten van de ondergrondse strijd, doch tracht hij het geheel zo goed mogelijk weer 
te geven. Daarbij neemt het werk van L.O., K.P. en B.S. een zeer belangrijke plaats 
in. Het is vanzelfsprekend verheugend voor ons, wanneer het werk van onze mensen 
op zo, uitnemende wijze naar voren wordt gebracht. Wij zijn overtuigd, dal deze 
beschr~jving volledig juist en verantwoord is. Toch rijst bij ons het vermoeden, Jat 
de schrijver zich iets te veel op deze organisaties georiënteerd heeft om nok aan 
ander verzet die plaats te kunnen geven, welke het toekwam. Hij heeft dit wellicht 
ook zelf aangevoeld en aan het slot van zijn bock een vijftal bijdragen opgenomen 
over de CID, de illegale pers, het verzet der kerken, dat der artsen en der ~cholcn. 
De RVV komt niet ter sprake, omdat hij in deze streken niet bestond. 
De 0D wordt slechts terloops genoemd, waar het gaat om de strubbelingen bij 
het lot stand komen van de B.S. Kennelijk heeft Van Loon de geschiedenis van de 
OD buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet in den eigenlijkcn zin van hel 
woord "verzetsorganisatie" was, doch de taak had na de bevrijding op te treden. 
Dit nu is naar mijn mening niet geheel juist. Met name het werk van de oude 
0D had hij niet geheel mogen voorbijzien. Ook van het bestaan der oudste vcr1.cts
groepcn in de eerste jaren van de oorlog worden wij in zijn bock niets gewaar. 
En wij achten dit jammer, omdat het daardoor wel niet onjuist. doch onvolledig 
werd. Tenzij er in die eerste jaren in Dordt niet anders dan de "Z-:ernanspot'', 
waaruit de L.O. aldaar geboren werd, bestond. Maar dat kunnen wij moeilijk 
geloven. 
Van Loon bthaodelt in zijn bock achtereenvolgens de wordingsgeschiedc:nis van de 
L.O., bespreekt het werk van onze vrouwen en meisjes, geeft kostdiikc voor
beelden van het werk der knokploegen bij kraken, crossen co droppen, belicht hij 
spionnage en sabotage vooral het werk van de groep Albrccht. om daarna de 
historie van het strijdend gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten weer te geven. 
Het boek werd geen aaneenrjjgsel van praatjes en verhaaltjes, hoewel die allerminst 
,mtbrcken. Zeer uauwgc:r.et wordt het organisatorisch deel beschreven. volkomen 
juist de sfeer getekend en eerst dan komen, ter illustratie enkele verhalen . 
Wie enigszins weet wat er vast zit aan het verzamelen van stof voor een gedenk
boek, kan niet anders dan grote bewondering hebben voor hetgeen Van Loon bijeen
bracht. Denk daar vooral niet gering over. Er komt nogal wat kijken voor dat 
mensen, die praten en schrijven moeten, hun plicht zijn nagekomen. Van Lc,on 
bokste het, ondanks de moeilijkheden, die er ongetwijfeld geweest zijn, voor elkaar. 
Voor het resultaat daarvan nemen we ons petje af. Als er van elke streek in ons 
vaderland een zo gedegen werk verscheen als van Dordt, dan was ons werk voor 
het Landelijk Gedenkboek heel wat eenvoudiger. 
Het mooie van dit boek is, dat het geheel belangeloos tot stand kwam. Schrijv<:r, 
drukker, tekenaars, binder en uitgever werkten samen om de opbrengst voor de 
Stichting 1940-'45 zo hoog mogelijk te doen zijn. Het werd uitgegeven hij G. B. 
van Goor & Zonen, Uitg. Mij. te Den Haag. Otto Dicke verzorgde de illustraties 
(naijr onze smaak niet steeds even geslaagd) en Bert Bouman maakte de houtsneden. 
Evenals "Jan Jansen in bezet gebied", geeft "Verzet in en om Dordt" een boeiend 
en juist beeld van het L.O. en K.P.-werk. Het is prettig te mogen constateren, dat 
ook hier de anonimiteit omtrent nog levende personen gehandhaafd bleef. Ad. 

ûn L.0 .. -e,t at,, SCHERPSCHUTTER 
Nu het eenmaal zover is, dat het thans volgende 
historische verhaaltje in "De Zwerver" kan wor
den geplaatst, kan ik verzekeren, dat het schrijver 
dezes heel wat moeite heeft gekost, het zover te 
brengen, dat één der mede-redacteuren van ons 
blad, zich met plaatsing hiervan kan verenigen. 
Het verhaaltje, dat ik thans doe, betreft nl. miJn 
mede-redactielid H. v. R. 

Een KP-vcrgadering was niet geslaagd, als er niet 
geoefend werd op de wapenen. 
To dat opzicht was de KP-Topvcrgaderiog, in Nij
kerk na de bevrijding gehouden, geslaagd. 
In een ander opzicht ook. En daarvan zal ik thans 
vertellen: 
Meerdere malen werd door de LO en KP we
derzijds ter gelegenheid van T-opvcrgaderingen 
een afgevaardigde ge~onden. Het was voor de 
KP'ers_,in de regel een evenement, wanneer e"n 
der WIJze heren van de LO aanwezig was. en 
het mag dan ook als een publiek geheim worden 
opgemerkt, dat de KP eeoVoudig nie't zonder de 
LO kon .... (Alle KP'ers hiermee eens?). 

Het laat zich verstaan, welk bijzonder evenement 
het dan wel was, toen de voorzitter der LO deze: 
vergadering bezocht. 
En voorzover dit nog niet voor de aanvang der 
vergadering tot alle KP'ers was doorgedrongen. 
lieten de warme en toegewijde woorden van den 
voorzitter der KP vergadering aan duidclijkhc:id 
niets meer te wensen over. 
De vergadering had dus een zeer bepaald acc.:nt 
en het betekende voor menigeen a.h.w. een op
luchting, toen de pauze en daarmee de traditione
le schietwedstrijd aanbrak. 
Als LO'er een KP-vergadering bijwonen, bete
kende uiteraard ook: de schietwedstrijd meema
ken. 
Maar wat te doen, als je nooit met een vuurwa
pen hebt geschoten, ja zelfs zo'n "akelig diug" 
nooit hebt vastgehouden? 
Dit was natuurlijk een -prestige-kwestie, En - het 
mag gezegd - onze .bezoeker hield zich uiterma
te flink; hij zag wat wit, maar dat zag hij altijd al. 
Op enige afstand werd ·in de achtertuin ~n dek
sel van een schocncrêmedoos je geplaatst en Henk 

- tussen diverse KP'ers opgesteld - richtte md 
vaste hand de pistool op het doel. 
Zonder aanwijzingen kneep hij zijn linkeroog goed 
dicht en ging zijn rechterwijsvinger naar de trek
ker. 
De spanning was merkbaar en niemand sprak een 
woord. 
"Knal" klonk het plotseling uit de pistool van 
een KP'er, die vlak achter hem, op hetzelfde doel 
schoot. ' 
Henk trok zijn pistool terug en vroeg - triom
phantelijk wijzend op het gat in het doosje ·-: 
"Is 't ie. er nu al uit? Nou, als dat alks is, gaat 

, het ook gemakkelijk". 
1 •• ,.FR'tTS". 



Jaarverslag der Stichting 

Verschenen is het jaarverslag der Stichting over 
het boekjaar 1 Mei 1945 tot Mei· 1946. Gezien de 
belangstelling in onze kringen voor het wel · en wee 
onzer Stichting kwam het de redactie gewenst voor 
aan dit verslag ruimere bekendheid te geven door 
in dèze rubriek het belangrijkste daaruit te rele
veren. 
Na in korte trekken ontstaan en doel der Stichting 
te hebben geschetst, waarbij is opgemerkt, dat 
eerst dan de nood der verzetsslachtoff ers gelenigd 
wordt geacht, wanneer voor de getroffenen het 
oorspronkel~jke levenspeil · naar redelijkheid is 
hersteld, wordt uitvoerig weergegeven, welke werk
zaamheden in de verslagperiode werden verricht 
om het gestelde doel te bereiken. 

In Juni 1945 werd eèn begin gemaakt met een en
quête, welke een overzicht moest verschaffen over 
het aantal te verzorgen gezinnen, de aard van de 
nood en de financiële eis-en, die de ieniging van 
de nood aan de Stichting zou stellen. Onnodig te 
vermelden, welke hoge eisen dit verzamelen van 
gedocumenteerde gegevens, op grond waarvan aard 
en omvang der te verlenen hulp kon worden vast
gesteld, aan de Stichtingsorganisatie stelde. 
De aldus verkregen cijfers en feiten dienden a.h.w. 
om het bestek voor het bouwwerk te vervaardi
gen, waarna met het eigenlijke bouwen kon wor
den begonnen. Hierbij werd speciale aandacht be
steed aan de volgende belangen: 

huisbezoek, arbeidsbemiddeling, hulp bij bedrijfs
organisatie, juridische bijstand, geldelijke bij1-tand, 
credieten, naturavoorziening, vacantiekampen, her
stellingskampm buitenland. 

J. Huisbezoek. Hierb~j stond voorop een geregeld 
contact tussen de Stichting en de verzorgde ge
zinnen te waarborgen, teneinde voortdurend op __ de 
hoogte te blijven van de zich voordoende moe1hJk
heden. Soms gebeurde zulks in hoofdzaak door de 
daartoe aangestelde sociale wcrk(st)ers, in ande_re 
gevallen waren het de vrijwillige medewerkers, die, 
onder toezicht van de sociale dienst het contact 
onderhielden. 

2. Arbeidsbemiddeling. Vanaf November 194:~ 
werd in samenwerking met andere instellin!en, 
die zich op soortgel~jk terrein beweg~n ~Is de 
Stichting, het probleem der herinschak~lmun het 
maatschappelijk leven van de velen, . die tengevol
ge van hun verzetswerk hun werkkring verloren, 
ter hand genomen door de Afdelingen Bijzon~~re 
Vormen Arbeidsbemiddeling van de Gewestel1Jkc 
Arbeidsbeurs in overleg met de Stichting e.a. 

!J. Hulp bij bedrjjfsorganisatie. Dank zij de mede
werking van het Ministerie van Economische Za
ken werd in enige tientallen gevallen op advies 
van de Stichting een vestigings- of bedrijfsvergun
ning uitgereikt aan ondernemers, die in verband 
met hun verzet niet in de gele~enheid waren deze 
eerder te verwerven. Adviezen van de Stichtinr 
aan Rijksbureaux ten aanzien van wensel~jke wijzi
gingen in bevoorrading van de door de bezettin,
g-edupeerde winkeliers vonden herhaaldelijk een 
welwillend oor . . 

4. Juridische bfjstand. Waar nodig, wordt op kos
ten van de Stichting juridische bijstand verleend. 
In een aantal ~evallen is hiervan met :oed g-evol1 
rebruik gemaakt. 

5. Credieten. Met succes kon de Stichtin~ ook her
haaldelijk bemiddelen ter -verkrUging van een her
stelcrediet b~i de Nederlandse Middenstandsbank, 
waarvan bijzondere medewerking werd ondervon
den. 

6. N«tur«voorziening. Hierbij stelde de · Stichtin1 
zich op het standpunt, dat bij de voorziening ÎD 
deze nood van bijzondere bevoorrechting geen spra
Jce mocht zijn. Slechts streef de zij er aaar om bij 
-f-nf-~~1 ,,._..r1;,.a v~n lr-1Pd1ng, ~111-,,-~-2rl .-.n,. tiani~-

volgc van hét verzet~ de eerste nood te lenigen. 

(Wordt YcrYolg-d). TOON. 

PILOTEN-CROSSING 
De stroom zette aardig door. Daar had je aan stuurboord al 
flauw zichtbaar de grote bomen bij het zomerhuisje op de pol
der nabij de Ottcrsluis. Zo, nu een beetje naar bakboord, recht
zo-die-gaat ! En daar aan bakboord doemde reeds het huis op 
van· de voormalige zalmvisser~j. Nou uitkijken hoor, want daar 
zitten ook moffen. En warempel, daar zie je al flauw de grote 
hoogspanningsmast aan de Kop! Nou komt het er op aan jon
~ens. H'oud je haaks! Kalm bl~jven en goed uitkijken. Daar was 
ook de mast aan de Brabantse kant al zichtbaar. Stel je voor, 
dat ze nou eens een lichtfakkel oplieten! Dan was je er gloeiend 
b~j. Want reken maar, dat ze je niet over de kop zouden zien. 
Eén van beide kanten zou allicht zijn ogen niet dicht hebl-::n. 
Maar kalm doorvaren was het enige. Er dóór moest je toch! 
Als je dat niet wilde, moest je maar thuis blijven! Dacht je, 
dat die kerels, die daar ineengedoken aan je voeten op de 
buikdenning zaten, ook zo sikkeneurig waren geweest, toen zij . 
daar boven de heidegronden van de Veluwe uit hun, vliegtuigen 
moesten springen, of met hun gliders daalden boven de bossen 
en zoeken moesten naar een landingsplaats in vijandig gebied? 
Kom, nou niet gaan m~jmeren als een oude vrouw. Die lui 
moeten naar Brabant en dat zal gebeuren ook. 
,,Beetje bakboord, Kees! Goed zo. Recht-zo-die-gaat." 
't Liep best nog. De moffen aan beide oevers hadden' sch~jn
baar geen idee, welke vracht daar onder-hun-neus-langs werd 
vervoerd. 
Er zat aardig schot in. De boot maakte een behoorlijke vaart, 
daar zorg e het hoge bovenwater wel voor. Voor eventuele 
vloed, als je soms onderweg door één of andere oorzaak zou 
worden opgehouden, behoefde je niet bang te zUn, De vloed
stroom was nauwelijks merkbaar bij zulke hoge waterstanden. 
Gelukkig, de masten waren reeds achterlijker dan dwars. Het 
grootste te berekenen gevaar was zo goed als voorbij. De pos
ten van de moffen langs de rivier, welke nu nog gepasseerd 
moesten worden - bij Noordhaven, Zuidhaven en het Huis van 
den Deen - lagen zodanig, dat je er net tussendoor kon siin
gerèn als ze geen lichtfakkels gebruikten. Bovendien had je het 
voordeel dat vanaf net Gat van de Spiering ( even beneden het 
veer) tot' even hoven het Huis van den Deen er. langs de. Zuid-L 
wal een brede uiterwaard lag, geheel begroeid met net en 
griend, welke voor moffen onbegaanbaar _was, zodat men enige 
kilometers vrijwel zonder gevaar langs die oever kon koersen. 
Tenminste als geen motorboten op de rivier kruisten. ~ch.~er 
moest je op dit gedeelte van het traject deksels goed thms z1Jn, 
want de kribben stonden bij deze waterstand onder en het was 
altijd nog een open vraag of er voldoende water boven stond, 
om er overheen te varen. 
Je was hier wel eens spelev~~end &'eweest op een mooie zomt!r
dag of voor je waterwerk b~1 daglicht, maar dat ~as toe? heel 
wat anders dan in een s,tikdonkere nacht (want die had .1e n.h. 
zelf nog het liefste) hier op de rivier te zitten zonder behoor
lijke verkenning val} de opvallende punten a~m .. de wal. 1:Iaar 
alla, geen muizennestjes in je hoofd halen, mtkIJken en lmste
ren, dat was het voornaamste. • 

Zie zo, het Gat van de Spiering hebben we ook _al weer ge
had, vooruit Mina! 
Stel je voor, dat straks die rot-moffen zouden beginnen met 
lichtfakkels en dat je uren zou moeten verbeuzelen onder' de 
griendwal. Of dat er een motorboot kwam opdagen, zodat je 
veiligheidshalve je boot met cquipao-e moest opbergen in , en 
griend. Het zou heus niet de eerste keer zijn, dat, een volle dag 
moest worden doorgebracht in een rietgors of een griend door 
activiteit van dfo moffen. Je was toch maar uit, als je daar de 
volgende nacht moest afwachten, voordat je verder kon gaan. 
Ellendig toch, dat je 'door dat staren in die duisternis op het 
laatst meende allerlei gedaanten op het watervlak te ontdek-
ken ..... . 
,,Stil 's even, Kees! Niet roeien! 'k Geloof, dat ik een motor
boot hoor, maar hij is nog ver." 
Geruisloos dreef de zwaarbemande boot stil voor de stroom 
weg. Allen luisterden gespannen, nadat Max. z~jn bevinding ook 
in het Engels had herhaald. -
Ja, werkel~jk, het wàs het ploffen van een motor. Wat zou er 
nou weer te wachten staan. Snel . werd koers veranderd en ,)p 
de Zuidwal aangestuurd. Het water stond precies gel~jk met de 
bovenkant van de steenglooiing, zodat de boot gemakkelijk aan 
een griendstronk kon worden vastgclegp.. Allen hid<len 7.icb · 
gereed, om eventueel de boot te verlaten met medenemin~ <kr 
bagage. De wapens werden gereed gehouden, om op alles voor
bereid te zijn en zich zo nodig te weer te kunnen stellen in de 
griend. _ . 
Zonder twijfel, een motorboot naderde vanuit de richting van 
het Hollands Diep. Hij had een hele torn tegen die stroom, 
want het ding liep volle kracht, dat was duidelijk te horen. Het 
eigenlijke patrouilleren, dat toch zeker wel wat geruislozer 
moest gebeuren om succes te kunnen boeken, kwam op dèze ma
nier nie,t erg tot zijn recht. Doch de mannen prezen zich geluk
ki~, dat de mof aldus te werk ging. Hij maakte weer behoor
i~jk tam-tam bij zijn werk, evenais aitijd. 
In spanning zaten allen met ingeho,uden adem te luisteren naar 
het monotone getokker van den vijand. Hij kwam al nader en 
nader. Gelukkig, dat aan deze oever kribben lagen, zodoende 
kon hij toch nooit pal onder de wal varen. En het was donker 
genoeg, om de boot met crossers aan zijn speurende equipage te 
doen ontglippen. Trouwens met de hoge griendstruiken als cou
lissen, was ontdekken haast ondenkbaar. . . . als er maar ge~n 
irneklichten aan te pas kwamen. De patrouilleboten hàdden 
meestal behoorlijke lichtpuntjes op hun stuurhuis .... 
Het scheen, dat de boot door het midden van de rivier ko~rste. 
Hij moest nu zo ongeveer op gelijke hoogte zijn, te oordelen naar 
het geluid. Te zien was hij niet, dat was nog al een voordeeltje. 
Er kwam wat verademing.•Het gevaar toog hogerop. Het knrrl
potgeluid nam al weer af. Gelukkig, dat liep al weer mee! 
,,Vooruit, Max! Ik denk, dat het wel weer kan." 
"Wd ja, maar laten we meteen even wisselen. Laat mij nu 
maar op de riemen." 
En voorwaarts ging het weer, op weg naar het land der vrij-



( door J. Hollebrands 

heid. De rhumfles ging nog even rond, want het was beh )or
Iijk koud als men uren moest stil zitten. 
Wat zou het volgende avontuur zijn? Afwachten maar, er door 
moesten ze toch! De stroom had behoorlijke snelheid en de eer
ste kilometers kon nog veilig langs de Zuiderwal worden ge
varen onder dekking van de rimboe. Nimmer was gebleken, 
dat moffen zich tot aan de steenglooiing hadden gewaagd. 
Dus maar weer "Good luck" en "On Lord's Mercy''. 
De lucht bleef dichtbewolkt, alles was gunstig. 
De tocht verliep verder naar wens. Toen het Gat van den Bra
bander. werd gepasseerd, ging er èn aan de Noorderwal èn bij 
het Hms van den Deen een lichtfakkel op. De hele rivierbreedte 
was hel verlicht. De bemanning dook ineen en zocht dekking 
achter de dolboorden. De boot dreef voort op de stroom. Toen 
de fakkels doof den werd nog enige ogenblikken gewacht, want 
àls men ontdekt was, zouden er aanstonds nog wel enkele luci
fers omhoog gaan. 
Niets gebeurde er. Geen tweede serie fakkels, geen vuurgeven 
waarschijnlijk was men onopgemerkt gebleven. Voorw:iarts da~ 
maar weer. Met een grote bocht van de Zuiderwal afgierend 
ter hoogte van den Deen, werd dit punt zonder ongelukken 
gepasseerd en daarmee was het grootste gevaar voorbij. Als 
men op het punt van samenvloeiing van Nieuwe Merwede 
en Amer geen schnellboten trof, was de tocht als gelukt te 
beschouw en. 
Zonder wederwaardigheden, die vermeldenswaard zijn, werd 
vanaf de punt van de J acomien de Amer overgestoken. De 
boot ging hevig te keer in de deining, die vanuit het Hollanrls 
Diep kwam aanrollen, maar dat was niets vergeleken bij de 
gevaren, die de Nieuwe Merwede kon opleveren, Hollandse 
knuisten trokken wat ze konden aan de riemen, de boot 
danste als een veulen in de voorjaarswei, maar dat was eerst 
je ware varensleven. Varen op een effen plas kon iedereen. 
Gekomen onder de Zuiderwal van de Amer voer men lang~ de 
kust der vrijheid naar het Oosten. Daar was de grote golf
breker al met de lichtopstand op zijn kop. Het ronden van 
deze grote stenen dam viel niet mee. De stroom rond de kop 
was allerhevigst, maar ook die werd overwonnen met behulp 
van een paar stevige Canadese armen op iedere riem extra. 
Donker ~n toch veilig - een heel ander gevoel gevend dan 
de oevers van de Merwede - lag aan stuurboord het bevrijde 
Brabantse land. 
- ,,That's the land of liberty, friends!" 
Er kwam beweging in de piloten. Zij rekten zich eens wat uit, 
begonnen wat luider met elkaar te spreken en het was kenne
lijk een emotie voor hen, dat hun leven van maanden-lang
onderduiken en vluchten-van-pfaats-tot-plaats thans voorbij 
was. 
Daar doemde de boomgroep bij de ingang van de haven van 
Lage Zwaluwe reeds op. Nog even en de boot scheerde naar 
binnen tussen de polderkaden. -
Vanuit de donkerte bij wat rietschelven klonk een Hollands: 
,,Halt !" 
,,Ja, goed volk! Wij komen van Sliedrecht!" · 
.,Kom aan de wal ! " 
De begroeting w·as zakelijk-militair. Een B.S.-er stond er in 
gezelschap van een Geallieerde. Nadat met een zaklamp het 
aankomend gezelschap gemonsterd was, werd het, begeleid 
door den B.S.-er naar het dorp gebracht. 
Na enkele korte formaliteiten bij de Hollanders (de aan
komst was de dag tevoren radiografisch gemeld) kwam ee• 
legerauto voor en met een razende snelheid ging het door 
de nacht naar Hooge Zwaluwe. 
De captain van de Special Forces kwam ogenblikkelijk uit 
z~in bed. Hij begroette gidsen ·en piloten op hartelijke wUze, 
zittend in zijn pyama in de protserige salon van een geïnter
neerden N.S.B.-er. Hij knipperde tegen het felle, electrische 
licht. De slaap zat hem nog in de ogen. Maar toch dacht hij 
om alles, wat een goed gastheer betaamt. De menagemeester 
en de kok werden direct wakker gepord en een grote fles 
army-rhum kwam op tafel: de behouden overkomst moest even 
nat gemaakt worden! Een tinnetje En~else cigaretten werd 
ernaast gezet en zo zaten daar 's nachts om drie uur çen clubje 
Canadezen en Hollanders broederlijk bUeen in een rommelige 
kamer vlak achter het front, elkaar vragend en vertellend van 
de avonturen, die men beleefd had. Toen het gesprek gebracht 
werd op de tepasseerde motorboot, vertèlde de captain zo 
lan~s ziin neus weg, dat zijn collega deze nacht op pad was 
op de Nieuwe Merwede met een veroverde duitse patrouille
boot. 
,,Prosit, Max," zei Kees, ,,1c wou dat-ie ons aangehouden hadf" 
en hU bracht zijn glas army-rhum aan zijn mond. 
Zo kortte men de tijd totdat de menagemeester waarschuwde. 
dat in de achterkamer het nachtelijk ontbijt, bestaande o.•. 
nit gebakken eieren, saucijsjes en meer van die lekkernijen. 
die in bezet gebied een mens deden watertanden, op tafd 
gereed stonden. 
Tegen ~jven werden de Teldbedden opgezocht en enkele urca 
later vertrokken de piloten per auto. Het afscheid was harte
lijk, maar kort. Stevige Canadese en Hollandse handen gre
pen · elkaar (samen gedeeld gevaar legt banden), korte krach
tige zinnen ~aven uitin~ aan dank. Maar "plicht-is-plicht, ook 
voor ons, Hollanders!" was het antwoord. Daar gin~en ze 
heen, de joniens ..-an Canada. Zij waren in vrijheid. Zij 
gin~en weer naar hun onderdeel terug, nadat zij verlof had
den ~ehad, om wat op verhaal te komen. 
Daar draaide de auto door een bocht van de weg, nog een 
laatste zwaai van een kh~ki-arnt uit het portier en weg waren 
:ze, onze vrienden van tén da~ .... Maar toch VRIENDEN 
onze BEVRIJDERS! "Good Luck_ Boys!~ 

EWordt vervolgd). 

KAMELEONS 
We hebben het weer gezien en gehoord. 
Een ieder heeft het kunnen zien en ho
ren. Het was weer het oude liedje, U 
weet wel, dat van die kameleon. 
Er werd een prinses geboren. Iedere 
rechtgeaarde Nederlander was ~,erblijd 
en verheugd en-natuurlijk ook wij. Plech
tigheden vonden plaats, redevoeringen 
werden afgestoken, feest werd gevierd. 
En terecht. Hoe zou het ook anders kun
nen bij zo'n belangrijke gebeurtenis voor 
ons land Nietwaar, waar het hart vol 
van is, daar loopt de mond van over. 
Het zou al heel bedroevend zijn geweest, 
als bij deze belangrijke gebeurtenis in 
ons Koninklijke Huis, de feestklanken in 
ons Vaderland niet werden gehoord. 
Neen, dit bedoel ik niet, ook dit hebben 
we gezien en gehoord en we hebben flink 
meegedaan. We hebben tussen die vele, 
zuivere feestklanken en vreugdebetonin
gen, minder zuivere klanken en tonen ge
hoord en gezien. 
Hebt gij ze niet gezien en gehoord in de 
redevoeringen en toasts van hen, die tij
dens de moeilijke periode voor datzelfde 
Koninklijke Huis en Vaderland, Oranje 
en Nederland in de steek lieten en hun 
baantje en positie ook al lang veilig 
hadden gesteld als de bevrijding nog 
eens jaren op zich had laten wachtenî 
ten? 
Hebt gij ze niet gehoord en gezien in die . 
ontroerde stemmen, gedrenkt in kroko
dillentranen? 
Hebt gij ze niet gehoord en gezien in die 
zelfde verklaringen van aanhankelijkheid 
en trouw van vóór de oorlog, die ach- 1 

teraf even laf als voos bleken te zijn? 
Zaagt gij ook die grote, oranje rosetten, 
met vaag op de achtergrond nog de ver
bleekte, maar toch indertijd aanbeden, 
adelaar? 
Hel;>t gij ze gezien en gehoord diezelfde 
mensen van vóór 1940, al die gezagdra
gers, burgervaders, invloedrijken, de g.oe
den (of waren dat de verkeerden?) uitge
zonderd? 
Hebt gij ze ook gezien en gehoord, in de 
goede betekenis van het woord tijdens de 
bezetting? 
Ze zijn er weer!! l Ja. daar hebben za. wel 
voor gezorgd. Ze zijn er weer en wel op 
de eerste rang!!I Och ja, waarom ook 
niet! Le roi est mort! Vive Ie roil 
Is het dan eigenlijk wonder, dat wij te
midden van de feestroes, terwijl we de 
zaak eens nuchter bekijken, zoveel valse 

.... klanken horen en we vele malen ons 
hoofd moeten schudden bij zoveel to
aeelspel, dat openbaar is geworden door 
de bezettingsjaren? 
Zo vierde Nederland weer feest. We hoor
den zuivere, en onzuivere klanken, wa 
zagen tweeërlei feestgroepen. Beide in 
feestroes, beide ook met hun ergernis. Zij, 
die tijdens de bezetting zich niet ontza
gen den vijand te behagen, zich ergerend 
over hen, clie zich niet laf hebben gedra
gen en hun aanwezigheid voelen als ge
tuigen van hun barstende vlemerij en 
eigenwaan. mensen, die hun valse spel 

. doorzien en dus onuitstaanbaar zijn; zij, 
die tijdens de bezetting- blijk gaven ook 
tn moeilijke tijden hun IConinklijk Huil 
trouw te willen blijven, met hun ergernis 
over al die verwaande, politieke weer
hanen. 
Nederlanders hebben de naam nuchter 
te zijnl Welnu. landgenoot,. was het niet 
zó? Hebt gij ze niet gezien ·en gehoordl 
Houdt ze in de gatenllll 

LO-XP..er, Assen. 



...... na een der overvallen op de strafgevange
nis te Arnhem de K.P. vao Johannes uit Twente 
een vuurgevecht leverde met enkele moffen· · · · 

. . .... één van hen - Harry - gewond werd .... 

. . . . . . hij toen op een divan in een bestelwagen 
geschoven werd ..... . 

. . . . . . op deze bestelwagen geschilderd stond: 
,,Coöperatie tot Steun in.de Strijd. Enschede" .... 

• 
...... er io Noord-Brabant 2 wachtmeesters der 
Marechaussee (nu Rijkspolitie) waren, die zich zelf 
flinke illegale werkers noemden, uit angst onder
gedoken en toen er opdrachten van de Feldgen
darmerie kwam, dat de politiemannen hun pi
stolen moesten inleveren, even boven water kwa
men en hun pistool inleverden, uit angst, dat de 
moffen zouden merken, dat ze ondergedoken wa-
ren ..... . 

...... deze pistolen niet bij de moffen· gekomen 
zijn maar door de KP gekraakt zijn tijdens de 
overbrenging .... 

• 
. . . . . . de hoofd wachtmeester dezer Groep. die 
uitdrukkingen gebruikte als: ,,Ik wou dal ik 10 
landwachters had in plaats van mijn pers0neel, 
dan kon ik meer doen dan nu", na het bekend 
worden van deze kraak, huilendë bij den N.S.B.
Burgemeester der gemeente Made c.a. aankwam 
en hem smeekte, samen naar den Ortskomman
dant in Breda te gaan, om toch vooral te getui
gen, dat de Hoofdwachtmeestcr nooit, maar dan 
ook nooit, iets tegen de Duitsers had gedaan ... • 

...... de Burgemeesle>' later zei, dat deze hoofd
wachtmeester zijn dienst alleen deed uit angst . . 

. . . . . . deze hoofdwachtmccster na het bekendma
ken van de herwaardering der rangen, z_eer ont-
stemd was, dat bij niet bevorderd was ..... . 

ZAL DE JEUGD 

EEKBUIS 

Naar aanleiding van het ~rtikel "De door on,~ 
v~rraden veertienduizend m "De Z~ervc_r 
van 8 Febr. j.l., van Jacques F. M., zou 1k wil
len vragen, waarom niet ronduit gesprok7n van 
verraad door onze regerinlf· Wa~t dat _,s toch 
de bedoeling. Dan weten WIJ tenmmste u,t wel-
ke hoek de wind waait. . . 
Ik geloof, dat de~Jteli~~e heethoofdige ~rhke
leo niet bcvorderh.1k ZlJn voor de eenheid van 
onze verietsmcnsen. . . 
Het riekt te veel naar anti-regeringspolitiek. 
Gezonde critiek vind ik pr~ch!ig, maar dan 
met open vizier. Niet zo gemep1g. . . 
Laat Jacques F. M. ronduit zeggen, V.:~t WIJ 
dan wel moeten doen, dan kunnen WIJ ten
minste de mogelijkheden onderzoeken. . 
Er is mij eens verteld, dat, toen de Geallieer
den over de Nederlandse grens kwamen en 
de Duitsers maatregelen gingen nemen om 
Vught te ontruimen, de verzetsmensen in 
Vught en omgeving beraadslaagden om d~ze 
ontruiming te voorkomen en iemand naar . de 
geallieerde linie stuurden om de medewerkmg 
te kr~jgen van valschermtroepen. 
Deze hulp werd om strategische redenen ge
weigerd. Mijn onvergetelijke vrouw zat in 
Vught en is later in Ravensbrück omgekomen. 
Hebben de Geallieerden nu in dat geval ver
raad gepleegd? Neen, natuur.~ijk; zij hielden 
alleen rekening met de mogelijkheden. 
Neen, Jacques F. M., kom tot bez.~nnîng of kom 
met duidelijk uitvoerbare mogelljkhedcn. Lees 
en doordenk eens goed het artikel in dezelfde 
Zwerver", .,Een Volk met Roeping", van H. 

;_ R. Met dank voor de plaatsing . 

Hoogachtend, 
A. BLOKLAND. 

Ik meen de opvatting van den schfijvcr, dat 
Jacques F. M. onze regering van verraad be
schuldigt, te moeten bestrijden. Het maakt toch 
wel enig verschil met verraad, wanneer men 
de regering een ernstig verzuim vc~jt. 
Sprekende van .,de verraden veertienduizend", 
doelde hij op de gevoelens van die gevange
nen, die zich verraden zullen achten, zonder 
onze regering or ons volk letterlijk als ver
raders te betitelen . 
Ook is de Nederlandse regering niet de eerste 
geweest in dit verzuim. Het Engelse comman-

GAAN BEGRIJPEN? 

De vergadering van de pas opgerichte knapen- Ik wil méér weten. 
vereniging loopt ten einde. .,Maar, jongens, wat heeft onze knapenvereniging 
Ik stel de rondvraag aan de orde, waarbij één nu met Johannes Post te maken?" 
van de jongens opmerkt, dat de vereniging oog En dan komt datzelfde blonde manneke met het 
een naam moet hebben. antwoord, dat me zo blij heeft gemaakt: 
,,Inderdaad, jongens", is mijn antwoord, .,maar "Meneer, Johannes Post was niet alleen een ver-
wc hebben afgesproken, dat jullie met voorstellen zetsman, maar hij was ook een Christen; hij heeft 
zouden komen. Ik heb nog geen voorstel ge- voor ons land gevochten, omdat hij God liefhad 
boord." en als onze vereniging noemen naar een man, 
Een kleine, blonde lachebek kijkt me plotseling dan moet het iemand zijn, waarvan we kunnen 
ernstig aan: ,,Meneer, ik heb een voorstel." zeggen: Zo'n kerel wil ik ook worden." 
,,Wel, laat eens horen." Als ze gaan stemmen, krijgen "Samuël" en "Ka-
"Meneer, laten wc onze vereniging "Johannes rel Doorman" ieder één stem, maar Johannes 
Post" noemen.'! krUgt er acht! 
Ik zit verstomd. Op mijn kamer, waar de weke- Misschien had ik voor mijn knapenvereniging lic-
lijksc vergaderingen worden gehouden, hangt een ver een andere naam gehad, maar hierin beslis-
p0ortret van Johannes. Nooit hebben de jongens sen de jongens zelf en dat ze dit willen, geeft me 
gevraagd, wie dat is. Ik heb het ze ook nooit ver- een gevoel van diepe vreugde. 
teld. Laat dit dwaze volk ons werk miskennen; laat 
Van alle kanten komt er bijval. men ons uitmaken voor heethoofden of avontii-
Ik weet er zo gauw geen raad mee, maar toch riers ! Zolang er nog Hollandse jongens zijn, die 
voel ik een blijde hoop in me opkomen. Waarom mannen als Johannes durven vereren .,omdat ze 
willen die kleine druktemakers juist deze naam? God lief hadden en daarom helden waren", zolang 

- Is Johannes ook voor hen een soort legendarische zUn onze vrienden niet tevergeefs gevallen. 
figuur geworden, een Old Shatterhand? Terwijl Jij kleine, blonde man, jij hebt velen onzer be-
ons volk niet begrepen heeft, zouden deze jon- schaamd gemaakt. 
gens .• _,.? '.- I: DOLF. 

do dat de opdracht kreeg, de orde in Indië te 
he;stelleo, faalde daarin; of dit n~ met opzet 
of onder de drang der omstandigheden ge
schiedde. De Nederlandse regering continueer
de dit verzuim. 
Men kan zeggen: het kost enige tij_d om de 
concentratiekampen in Indië te liqu1de_reo en 
de gevangenen in vrijheid te stellen en rn dra
aelijke omstandigheden te brengen, maar m~"D 
~ag dit niet afhankelijk stellen van de een of 
andere politieke ontwikkeling in Indië. Noch 
d~ Engelsen, noch de Nederlanders mochten 
toestaan, dat de gevangenen der J~panners, g~
vangenen der Republiek werden. Ja. een poli-
tiek wapen in handen van Soekarno c:s. . 
In dit opzicht verzaakten alle instanties, die 
met dit problet'm te maken hadden ~un 
plicht. O,m dat in te zien behoeft . men z1cb 
niet eens te verplaatsen in de ellendige en ~e
vaarlijkc omstandigheden van die ongelukkige 
landg.enoten. Het ligt er dik bov:en op. 
Hier past rechtlijnig denken en me~ :cchtvaar
digt hier de kronkels van het politieke com· 
promis. 
De Japanners sloten onze Nederlandse en In
dische landgenoten op. Zij werden _v_erslagcn 
en dan mag men het van geen politiek oog
merk afhankelijk stellen, dat deze gevangenen 
bevrijd worden. 
Deze· zaak is zo helder als glas, zo helder als 
ons verzet was. . 
Het probleem, dat Soekarno 1:1et zijn rep'!?hek 
opwierp, werd wel geboren wt de mogehJkhe
den, die de Japanners hun gaven, 1:11aa~ het 
had niets te maken met de eon~en~rahonm~~e~. 
Die moeten bevr~jd worden. Dit lS rec~thJlllg 
handden in dat verband; consequentie van 
verzet. d 
Voor zo'n opdracht moet een mens ~~ gro_n ; 
rechtlijnig denken. Zo was 't eerhJds 10 t 
durven gaan moet een volk te gronde dur...-en 
gaan. Wij ~oeten trouw bewijzen aa~ de~c 
gevangenen, niet op de lange duur, met via 
politieke koehandel. Nu, en met dwang, als 
het niet met overleg kan. ' 
In dit opzicht heeft ons volk,_ he:ft onze Rege
ring, l{efaald. Men is voorz1cht1g geweest en 
heeft de dingen afgewogen. Maar men vrrirat, 
dat sommige dingen niet afgewogen mogen 
worden, dat men in sommige gcvalle~ {denk 
aan het verzet) niet ziet naar . de u,tkom~t. 
maar zijn plicht doet en trouw 1s, ook al z?u 
de hele werdd er tegen 111 opstand komen. ~at 
malen wc om 't grote Amerika, het machtige 
Albion. als wc weten, wat ons te doen staat? 
Zijn wc klein en kuncn we niet ~eg~n de we
reldopinie op, moeten we voorzachhg zijn in 
onze kleine kracht? . 
't Is één van de kapitale fouten m ons mo
·dcrne leven, dat men het handelen af~ankc
lijk stelt van de kansen op succes. Dat 1s eco
nomisch denken en de wereld is allang ziek 
van dit denken. Wij moeten weer leren. het 
handelen afhankelijk te stellen van een P~~-ht. 
een beginsel, een norm, ongeacht de . moe1ltJk
heden en de kansen op succes. Dit laatste 
komt pas aan de orde in de tactiek van het 
handelen. Het handelen zelf wordt bepaald 
door een hoger norm, dan de kans op succes. 
En als wc zo leven, gebeuren er wonde~~n. Dat 
heeft de historie bijna op iedere bladz11dc be
wezen. Het principiële denken en handelen 
rechtvaardigt zich steeds weer (ondanks __ de 
schijn van het tegendeel) door de wonderhJk<! 
uitkomst. 
Het economisch denken en handelen heeft de 
wereld in de soep gebracht. Zie naar Rusland 
en Amerika. 
Wij hadden de tevangenen in Indië moctt:n 
bevrijden. Dat was plicht. 
En God zorgt voor de uitkomst. Daarov.:r 

. ! 

• 

behoeven wij niet bezorgd te zijn. 
H. v. R., 
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• 

Anton Kran_enburg 
Geb. 4 Februari 1899 te 

Alphen a.d. Rijn. 

Gefussileerd 12 Maart 1945 
Ho/plein - Rol/erdam. 

R eeds vóór er van een ge
organiseerd verzet sprake 
,was, begreep onze trou

we medewerker, dat er gehol
pen moest worden, om, waar 
enigszins mogelijk, den vijand 
afbreuk te doen. 
Door zijn bedrijf kwam hij 
met verschillende gezinnen m 
aanraking. 
Zo kwam hij op de hoogte 
van de moeilijkheden. die 
ontstonden in de gezinnen. 
waarvan de vader of de zoon 
gedwongen waren de maat
regelen van den bezettt'r na 
te komen. Als goede vader
landers konden en mochten 
zij deze niet volbrengen, dus 
weigerden zij. 
Met een ruime hand, een ge
voelig hart en ook op handige 
wijze. hidp Anton Kranen
burg dan, waar hij kon en in 
alle eenvoud. 
Enkele honderden werden door 
zijn ijver geholpen, op een 
wijze, die geen om:er hem zou 
verbeteren. 
Is het wonder, dat zo iemand 
niet verborgen kon blijven 
voor de inmiddels ontstane 
Landelijke Organisa(ie (LO)? 
Hij gaf r.ich dan ook spon
taan voor deze zaak. Veelzij
dig was zijn medewerking. 
Wat heeft h~j al niet ver
voerd met zijn "gesloten 
Opel"? 
Een groep van de KP was bij 
hem kind in huis. Niets was 
hem te veel. Wie kende niet 
zi.in stereotype opmerking: ,,Zo. 
moet dat gedaan worden? 
Nou .... dan doen we' dat!" 
Verbijsterend was het bericht, 
dat hij met enkele anderen 
van rayon 7, door vuig ver
raad uit eigen kring, in handen 
was gevallen van de SD. 
Maar enkele dagen heeft ~ 
doorgebracht op het Hoofdbu
reau van politie aan het Haag
se Veer. 
Op Maandag 12 Maart, in de 
vroege morgenuren werd hij, 
met nog 19 gevangenen op het 
Hof plein voor het vuurpeloton 
geplaatst. 
l\faar dit weten wij, dat hij ook 
in de cel kon bidden voor zijn 
vrouw en kinderen. voor de 
medewerkers en vrienden, en 
ook voor zijn vijanden. 
Zijn laatste woorden tot zijn 
celgenoot waren: ,.Tot wcër
zie11s hierboven''. Hii was be
reid voor de ecuwi~hcid. 
Dit trooste de weduwe en kin
deren, in dit voor hen zo ge 
voelig verlies. 
En zij, die hem gekend hebben, 
:rnllen hem niet vergeten. 

L.G. D. 

# 

IN MEMORIAM 

~ 

Albert Smid 

Geb. 13 Dec. 1910 Hoogk~rk 

Cornetis Antoons 

·Geb. 25 Dec. 1909 

Naarmate in het voorjaar van 1945, de bevrijding het 
Noordelijk deel van ons land naderde, werd ook de 
terreur heviger. 

Verschillende illegak werkers zijn nóg juist in de laatste 
weken, welke onze bevrijding (14 April) voorafgingen, als 
slachtoffers der niets ontziende SD. gevallen. 
Zo dicht bij de bevrijding en toch nog gevallen! Is- het won
der, dat uit het geprangde hart der nabestaanden de vraag: 
Waarom? ...• omhoog komt. Maar een Christen mag eigen
lijk alleen maar vragen: W'aartoe? En ook op deze vraag, 
hoc vaak ook herhaald, krijgt hij in dit leven niet altijd een 
antwoord. Gods vrijmacht en de wetenschap, dat alle din
gen medewerken ten goede, degenen die in Jezus Christus 
geloven. moet steeds het eindpunt zijner overpeinzingen zijn. 
Slechts de eeuwigheid zal het openbaren. Gij zult het na 
deze verstaan. 
Schrijnender nog is de smart, wanneer als.onmîddcllij:Cc oor
zaak gewezen kan worden op het lafhartige gedrag van een 
medewerker, die zonder gemarteld of gepijnigd te zijn, de 
woning. waarin zich een fel gezochte BS-man bevond, aan
wees. 
Zo werd in Hoogkerk, op 7 Febr. 1945 Cornelis Antoons, 
omdat h\j huisvesting verleende aan den ondergedoken BS
man, zonder vorm van proces, in zijn woning doodgeschoten. 
Hij was een vriendelijk en bescheiden jongeman. Niet iemand, 
die zich op de voorgrond drong. Maar hij behoorde tot dat 
dappere deel van ons volk, dat door gastvrijheid het daad
werkelijk verzet mogelijk maakte. 
Want zonder die gastvrijheid waren de meer directe wer
kers, voor een groot deel als met lamheid geslagen ge
weest. 
Helaas heeft ook de bij Antoons gevangen genomen BS-man 
doorgeslagen, en als gevolg daarvan werd op 9 Maart onze 
LO-er en BS-medewerker Albert Smid gevangen genomen. 
Deze, ook nog- jonge man, had zich geheel gegeven aan het 
verzet. Als LO-man was hij onvermoeid. Mede door zijn tus
senkomst werd de weg geopend voor het verkrijgen van vol
doende bonkaarten, die onze plaatselijke LO via den distri
butieleider voor onze onderduikers ontving. Hij bezorgde ons 
een deel controlezegels voor diegenen, die ze op legale wijze 
niet konden verkrijgen. 
Als oud-onderofficier nam hij deel in de plaatselijke orga
nisatie der BS. Vastberaden, zonder ophef, altijd bereid be
hulpzaam te zijn, eigen belangen niet achtend, zo was hij. 
In gevangenschap gemarteld, heeft hij in Gods kracht de 
verzoeking weerstaan en geweigerd zijn medewerkers te ver
raden. 
Op JO April werd hij met nog 11 anderen in Bakkeveen ge
fusilleerd. 
Een daarbij aanwezige Duitser heeft later verklaard, dat ze 
allen als helden gestorven zijn. 
Het verzet van Smid en Antoons was geen branie of lust tot 
avontuur, het was een heilig Moeten, om des beginsels wil. 
Een tegengaan van de anti-christelijke geest, belichaamd in 
het NaL Socialisme, een str~jd voor onze nationale vrijheid 
en voor vrijheid van levensovertuiging. 
Van beiden mair worden getuigd, dat ze beleden deel te heb
ben v.an de enige troost in leven en in sterven, het ci"endom 
van Jezus Christus te zijn. " 
Dat <lcze gedachte, ook de troost en de kracht voor de ach
tergebleven dierbaren moge zijn. 

B. 

Kees van Sambeek 

geb. 3 NotJember 1921, Nijmegen. 

1 

OP 10 April 1945 kreeg blonde Kees, bekend als 
,,Kees van Maas en Waal" een dodelijk onge
luk, op de terugweg uit het bevrijde gebied, 

even buiten Enschede. Tengevolge hiervan is hij de 
volgende dag overleden in een Engels ziekenhuis en 
onmiddell~jk begraven op een soldatenkerkhof vlak 
b~j de grens in Duitsland. 
Later is zijn stoffelijk overschot uit dit voorlopige 
graf weggehaald en naar Nijmegen overgebracht, 
waar hij van de St. Antoniuskerk aan de Grocsbeek
schewcg uit opnieuw begraven is op het kerkhof Daal
scheweg. 
Kees was de jongste districtsleider en zijn \fistrict 
"Maas en Waal" omvatte het Rijk van Nijmegen, de 
Ooy, een deel van de Betuwe en Achterhoek, Lijmcfä, 
Oss, Ravenstein lot aan Schijndel. In dit grote, uit
gestrekte gebied heeft Kees ontzaglijk veel illegaal 
wçrk verricht. In begin 1943 was ~ij met koc1 iers
diensten zijn ondergrondse actie in Nijmegen begon
nen. Binnen korte tijd was hU de actieve districts
leider, die de onderduikers hielp aan een schuilplaat~, 
aan kleding, aan bonnen en de nodige contanten; hij 
verzorgde de parachutisten en maakte, dat zij een uit
weg vonden. Door zijn juiste werkwijze en zijn stu
wende kracht heeft hij in het Zuidelijk district een 
zo groot en zo goed werkende organisatie opgebouwd. 
Door het persoonlijke contact, dat hij gere~eld onder
hield met zijn rayonleiders, kwam h~j in Schijndel in 
rontact met Kapelaan F. Woestenburg-, waar hij mt•t 
enkele anderen is ondergedoken geweest, toe:1 het 
voor hem in Nijmegen niet veilig meer was. Dit was 
echter op het allerlaatste moment, want Kees' devies 
was: ,,Ik duik niet eerder, vóór mijn leven onroickl
lijk gevaar loopt. Ik doe alles voor mijn Vaderland". 
Tijdens zijn onderduikperiode kreeg hij de oprlraC'ht 
de leiding van het partisanenwerk in midden-Lim
burg op zich te nemen. Hij heeft deze opdracht aan
vaard en drie maanden lang in de Blerickse bossen 
het partisanenwerk geleid, ondanks de grote geva
ren en moeiHjkheden daaraan verbonden. Hij was een 
uitstekend leider, en zijn werk en dat van zijn mede
werkers werd dan ook door Prins Bernhard ten 
volle gewaardeerd. 

Na de dolle Dinsdag hebben Kees en zijn medewer
kers op de lijn Boxtel-Gennep, tussen Schijndel en 
Veghel, een pantsertrein met 40 à 50 wagens doen 
ontsporen. 
Terwijl Kees wederom bezig was voor de bevrijdmg 
van zijn land, is hij ons ontvallen. Hij stierf door het 
noodlottige motorongeluk in April 1945. t, 
Dat Kees bekend en gezien was, bleek wel uit ác 
overgrote belangstelling bij zijn begrafenis te Nij
megen. De H. Uitvaart-Mis, in de St. Antoniuskerk, 
werd opgedragen door Kapelaan F. Wocs_tcnburg uit 
Schijndel, geassisteerd door Kap. Sloot uit Elst, dia
ken, en Kap. N. de Leyer van de St. Antoniuskerk 
als subdiaken, die respectievelijk als rayon-leider en 
medewerkers met Kees hebben samengewerkt. 

A~n weerszijden van de baar, die bedekt was met cle 
driekleur en de helm van Kees van Sambcek. stnnd 
een erewacht van de Stoottroepen opgesteld. Er wa
ren zeer vele strijdmakkers en medewerkers aanwezig 
en talrijke hoogl\'cplaatste officieren volgden <le lijk
wagen naar het kerkhof, waar kapelaan F. Wocsten
bur.g de absoute vcrrichlte. Een vuurpeloton loste 3 
salvo's als militair eresaluut. 
Ook aan zijn graf heeft men gesproken over zijn 
moed en kameraadschap, zijn leiderstalenten en zijn 
edel karakter. Hij heeft zijn Vaderland trouw g-e
diend, en hij zal in de herinnering van velen blijven 
voortleven. 

God geve hem de eeuwige rust. 



• 
POT VAN MBNEER. .... 

Ala u ziel, afvraagt: .• Hoevt ~I loo, moet Ik geven" . ku 
bct , ·olgcnde dcbt.snou u nooit dot,i loten. Taxlcbaulfeurr. 
12½ pCt .. kapptnbtdle.odenc 15 pCt .• kellners: 7H pCt .. 
scboenpoels«•• 5 <ent per poor s<hoencn. 

(,,Worldnews··). 

Maar wat moet nu het tarief zijn voor de Am
sterdamse tramconducteurs, die staakten loco onze 
iongens naar Indië moesten? Bij ons schiet er voor 
hro niet veel meer over. 

• 
RADICALE HULP. 

Aan tald gaat het ,c,prd< o"r de lncflsche kwuue De 
conduaJe Is vsn vader: 
.. Ja. Ik beu ook baog dat hd mis gaat met lodff."· 
W oa,op Plet (S jaar) plotselfng "gt : 
"l..1111t de Konl~lo ec dan ook ,ons oaM tot gean met baar 
Leeuw:· 

• 
ACHTRRLIJK. 

(.,Moeder"). 

Hrt la.tematlonale Opvoedlogsbuceau te Genen hedt van 
13 i.od~ .,.,..,oord gck<e9cn . op de vraag. of de 
noduwgze~s. w-&nntcr zij 111 het huwelijk trtedt. haar !ua~
lle kan blljYCD ultoeleo<n, Slechts Lo vqf landen: Austrnl!l. 
luland. Nederland. Zuld,Altika en In een deel van Zwlt• 
serûond 15 bet de gehuwde vrouw vtcrbodeo ooderwijz«es 
te blijvtn of te worden. 1n alle andert 333 slllten bestaat 
zulk tCII verbod o !d. NcdcrlMd rtaat hierin teo aclittr bij 
Alvhaui.stan. Albull. Argeotlnlf. Betgl<. Bulgarije. 

(.,De Waarheid"). 

Wat is nu achterlijk? Dat je een onderwijzeres, 
die trouwt, publieke arbeid laat verrichten, zo
dat haar huwelij~- en gezinswerk-zaamheden ver
waarloosd worden. o( dat je haar (ook tegen haar 
wil) zet op de plaats waar ze hoort, in haar ge
zin'? 
\V~ dachten, dat de communisten vooruitstrc'f'cnd 
waren, maar ook zij hangen dus dl' arbeidsslavcr
nij c:n de gczimontwricbtin~. aan. Inderllnad, het 
h~chavingsnivcau van Afghanistan ..... . 

• 
CHAUPFtma BIJ oe N.S.K.K. 
De 'll>-Ja<fge Joloann"" BolwQn. ri•tdekhr en chauffeur to 
Mrdd~tmno. .,..,, voor dé oorlog bij de N.S.8. gegaan .,, 
hi<rlo de !Uflctiel van blolcldd« en propagandist vtnuld. 
In 1911 ging hq nlfwlll!g bij bet N.S.K.K. al, cbaufleu, en 
•. Sanlta1«", reed lo Bdglf. Pronltcijlc. Polen, Duitsland en 
Ruslond en kretg d, rang van Rottenfllhrer. 
8.,S<h , dJe get>n raadsman bod. ontktD.dt oa de oorlog bij 
d e N .S.B. t• :ijn gebleven . 

( .. Het Vrije Volle"). 

Wat een brave man. 
Na de oorlog zal hij wel. bij de 8.S. zijn gegaan. 

G 

U.DBRS •...• 

T.e:gen ten btottawevecij hl ,-·..,·cnte werd proce.s .... vtrbaal 
opg,roaolt wegens de verkoop van hond<rd dozijn luiere 
:ondl·r coupurt.s 

(.,Parool"). 
l Jebbcn de baby's geeo proces-verbaal wegens 
heling te duchten'? 

t ' • 
NAZI'S IN OOSTENRIJK. 

H ~c komt vaak voor. dat f"CJ1 v~u1...btd111g uict e-en pró-tt.Jd" 
verlt(!en btt lel Oost<11rijk b~I wa1 beter beeft dan eten 
b-,ngerlge Wttfltr dl, In etn concrotratlekamp httlt ge-

(,.Times"). 

Dal is - met vele variaties - heus niet alleen 
in 006tenrijk het geval. 

~ 
INUCIITINGEN VERSCHAFFEN? ) .-, 1,,, 

812 Jan Smit of Piet Dekker (schuilnllmen), ge
boren April of Mei 1903 of 1904, ongehuwd, 
blauwe ogen, lange gestalte, Delfts ingenieur, 
Laga-roeier, zeer goed tennisspeler. Zijn 
ouders woonden tijdens zijn studietijd in Was
senaar. Zelf werkte hij bij het uitbreken van 
de oorlog op een scheepswerf. Zijn illegale 
werk omvatte wapentransporten, radio-uit
zendingen naar Engeland en vervoer gealli
eerde piloten. Hij zat vermoedelijk gevangen 
op de Weteringschans en later op de Kruis
berg bij Doetinchem. 

----
3000 MIJL GBWANDBLD. 

Er zijn D"il menani In Engeland. dJe :i.:h oJets aaatzekken 
van t~kort aan brandstof. ~troom. licht en e.r maar onbe, 
:orgd op alt trekken. De wandelaor Bert Couxens behoort 
tot dit c:.ategorle. Hij hedt 3000 D1IJI afgewandeld en vond 
,dfs oog aan het tJndpunt in Ccoydon een enthousiaste 
groep personen om b.tm me.t dtt feit geluk te wen.sen. 
Coutcns bult 1ij11 3000 ml1I lengs de 8rlue ku•t ID Il 36 
uur gelopen. 

(,.Drents' dagblad"). 
Dat zal gegaan zijn onder het motto: .,Ik iwerf 
de wereld rond .... " 

• 
WtE HET VATTEN KAN, VATTE HET, 

De Regering t<kut, d•t IJ, d• nl<ow• 9lutkuodlgc ver
Ît~udingeo metr dan ooit vAn de. ambtenaren ttn Juistt fn~ 
stclllng op dt polltlrn vragen vlf> d, dag mag worden 
gt<ltL" I (Memorie Y80 Antwoord). 
Dat 11 «n bàend geluid. W'at xijn we toch uit het lood 
geslagen. Benoembaarheid afhenlce1iJk g-ld van polltioke 
1nxlch1e.nl DIJ barbaren baddtn toch wd vttl goede dingen. 
Onbqirijpell)k. dat we het niet wildtD. aennemtu. 

(,,Corr.blad Org. Chr. Onderw.'') 

• 
H<t ataat VNi. olduJ de Mloutec. dat wat lr. !:,·,cl,~rno 
ook hetft ml.dun tljdus de Japaau ~ettlng. deze door 
de Datlonalbtlschc ~•ging i,eschou"-d wordt als ten vóor• 
v«hter. Mtt dit gtvoelec dtmt rehnlng geboudtn te wor• 
Jen. 

(,.Frieach Dagblad") 

Moranl: Arme Musscrt! 

• 
ONTWIKKRW MBISJll. 
2S Jur. tod.t kunlamaklng BX-ILLSG.ALR WERKER. 

(,,De Nederlander"), 

Vrijgezellen uit LO cu/of LKP hebben een streepje 
voor. 

• 
INV ASlBSAUIUS. 
VRAAG, Gedurende 6 Juni 1913 tot I Meart 1915 "on
dergtdol-.cn" wegen• h<t nict-gaoo •I• mllllllll io Duf'"• 
lcrljgtgevangcoschap. Krijgt 01n die redu geen lnva•lualorls . 
Kao bij bij htt Scbool~<uuc hiervoor r..:btco doen 9tldrn. 
of moet hij wachten tot ...... 7 

ANTWOORD: lo d• Missive vaa den Minister van O.K.W. 
van 7 Augustus 1916 Nr 11259 Afd. LO .. betreffende het 
1nvoslcvoon<bot en:. stoot. dat het K.B. betref!eode htt 
lnvaslevoouchot ntet toepasselijk b op onderduikers. Ool<. 
1n de Wet YOD 23 December 1946 tot "recbt.beutel Ov«· 
bdd&peuoaetl" worden de onderduikers old genoemd. U 
kunt dexbelve bij btt Scbl>Olbestuur geen rechten doeo 
geldtn eo ,uit tuoe!en wachten. of In de ultvo,r!ngsbe
s1uue..n voor gc:noemdt wet deu acnge.lf:gdlbt:d ,·ooi' onder-
duikers g<rrgeld wordt. 

(,,Corr.blad Org. Chr. Ónderw.'' ) 

Ondank is 's werelds loon. 
0 

De redactie ontving In aanclulllng op bct mig• 
weken gtleden gepuoltc"er<ie bericht In dtte rubriek 
over de "Flitspuit". rtn Khrljveo van lemaod. 
WHrschiJnlijlc. uit Haulem. wiens adre• niet bclr:ud 
Is. ZIJ vNroek1 ducn brltfocbrljve.r beleefd op
ol~uw contact met ous op te oemea . 

I'! ~ 
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(Doorhalen wat nlet verlangd wordt). 
Nluwe aboculementea l:wu1t11 op dke w01wwlge datua IDjjaaa, voer u,vtr de •ummr.r• voo,r<>d,11 •••· .,.,k 

111e ttt\lpedta.dr kracht. 

' 
ADVERTENTIES 

(familie-advalenlie11 pr(/1 f 0./0 p. m.m.) ___ ...c..... 

22 Maart zal het 25 jaar geleden zijn dat de Heer 
J. HOEFMAN Uan) 

en Mevrouw 
G. E. HOEFMAN-WIJNANDS 

in de echt werden verbonden. 
Nog vele jaren hun toewensend: 

HANSJE 

MARNIX 
Amsterdam 

Gode dankbaar berichten we U de geboorte van een 
welgeschapen zoon en broertje. 
We noemen hem naar zijn, op 24 Sept. '44 door 
de bezetter neergeschoten, Oom 

JOHANNES. 
(L.K.P.) 

Doetinchem, 13 Maart 194 7. 
Hareweg 9L K. TER HORST 

A. TER HORST-FAAS 
WIMMY en ROELTJE. 

{Pecsoncel gewaagd en aangeboden pr/J• f OIO P _ ~'-! 
i;;-het-;ooie -Cornwall (Engeland) wordt een keuri~e 
chr. hulp in de huishouding gevraagd. Landhuis, 
werkster aanwezig. lol. _v._Water~ietstr. 63, Voorburg. 

Wie helpt Oud-lil. werker aan betrekking als trac
tor-chauffeur, Boswachter- Portier of iets dergelijks? 
Oud 25 jaar. Gehuwd, G.G., v.g.g.v. Ex-Serg. In
fanterie. 
Brieven onder No. 185 Bur. van dit blad. - ------------- - - --
Gevraagd voor dfrect in Garage-bedrijf te Den Haag 
PRIMA MONTEURS, bekend met tweetact-~otoren. 
Bij voorkeur dipt. Ambachtsschool. Loonregeling vol
gens geldende arbeids-voorwaarden voor Automob.
en 6arage-bedrijf. 
Br. met voll. inl. plw referentie aan: Fa. Tempo Wa• 
gens Import, Z.O. Binncnsingel l G, Den Haag. 

Dil>et•en en Inlichtingen, _____ _ 

Oud-L.0.-c:r zoekt ter ovcrna~e of te huur een klrin. 
f!Oed ingericht Houtbedrfjf. 
Brieven aan: Boekhoudbureau G. H. Kappers, Groen
loscheweg 6. Winterswijk. - -- - - - - - - - -
J. TI-I. SCH.lPPER. 
uit het conccntratielwmp VUCHT, No. CJl ,89 blok 
16 .. politiek", 7.ag tich gaa~e met onderstaande per 
~oncn in contact: 
Il'. FAMILIE CARIS, Vader en 2 zoons uit Li~burg. 

vertrokken met het grote transport naar ~ Jan~!. 
2c. HANNUS VAN COTEREN, vermocdcl11k uit 

Amersfoort, vertrokken naar VUGHT, vantlaar 
half .Juni naar het doorgnngslagcr... . . 

Gaarne bedcht omtrent event. overl11dcn of 1u1~t~ 

adressen. -----~ 
Jm~orteur ~technische oliën en vctt~~ zoekt con
tact met prima wederverkopers voor tiJU producten 
in hc>t grhdc land. Br. onde'.:_No. 179 Bur. v. d. BI. 

DeVoorzitter v. d. Subcomm. 
Friesland van het Bureau Op
sporing Oorlogsmisdrijven. ge
vestigd Zuiderstraat ~. Lce~
warden, verzoekt een ieder. die 
inlichtin.,.en kan geven met 
bctrekki~g tot arrestaties,. huis
zoekingen, verhoren en mashan
delinircn verricht door 

WILHELM RUDOLPH. 
deze v66r· l April schriftelijk 
te willen verstrekken. zoveel 
mogelijk met aanduiding van 
plaats, liju, toedracht t:1.1 event . 

getuigen. 
Wilhelm Ruclolph. geboren 

• 29-11 · '07 te Kassei. Krim(na) 
Sekrc1är bij de Statspola-i:c1 , 
later Staffel-Stnrmscharführer 
bij de S.O. und Sipo, was van 
18 Sept. 1944 tot 14 April 1945 
werkzaam te Leeuwarden, 
waarvan tot Febr. '45 in het 
gebouw van de Spaarbank aan 
het Zaailand, daarna in het 
Burmaniahuis. Bij afwezigheid • 
van den S.O. commandant Al
bn•cht, fungeerde bij als chef 

en was speciaal belast met het afnemen van verhoren. 
Bijgaande foto's van R. zijn genomen Febr. 1947, 
waarbij hij niet in uniform was gekleed. 0 

De Voorz. v. d, Subcomm. B.O.O.M., ~ 
T. HOL WERDA. ;t 

FUSSILADE-PLAATS YUGITT. 
De Stichting 1940-'45 deelt mede, dat in overleg met "r 
de Militaire autoriteiten, de f\1$$iladl'-plaats te Vught ; 

·s Zaterdags namiddags en 
', Zondags 

voor nabestaanden en vrienden van de aldaar gc:~no::u
velden, toegankelijk is. 
Wegens in de omgeving plaats hebbvnde 
oefoniugeu, kan op de overige da~en niet 
deerd worden. dal meo de fUS9iladc-plaats 
dèr-d lwa ~reiken. 

militaire 
geg-aran· 
ongebin-

. 
" 

~ • i 
1 
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Daar ligt het! 
Het woord, wa.irmee ik heb rondgelopen, 
tot het bijna een nachtmerrie voor me werd. 

Nu wil ik het v6ór me zien in letters, zwart op 
wit, door mijn eigen hand geschreven. 
Dat woord, in de loop der jaren gegroeid tot een 
complex van begrippen, die bij een ieder van ons 
de meest tegenstrijdige gevoelens kunnen opwek
ken en beelden van uiteenlopende toestanden op
roepen: 

RBEIDERS 
Oorlogsindustrie! 
Wederopbouw l 
Revolutie! 
Arbeill is de bron van alle welvaart! 
Arbeid adelt! 
Staking! 
Armoede! 
Vakb•mdenl 

Ze stormen op ons af, die woorden. Zegt, neen, 
roept: ,.Arbeiders!'' en een lawine van kreten en 
leuzen zal over U heengaan. 
Daar hoeven wij ons niet over te verwonderen. 
Herleid tot haar eenvoudigste verschijning is het 
simpel "the struggle for lifc". 
Deze strijd om het bestaan heeft zich met de oot· 
wikkeling der mensheid op allerlei terreinen uit
gebreid over verschillende fronten. Maar boven al 
deze fronten staat éénzelfde teken ... , ... 
Dacht U werkelijk toen U het opschrift las, d:tt 

De Zwerver" eindelijk eens een politiek geluid 
;ou doen horen? Hebt U heus gedacht, dat we er 
als blad niet langer buiten k6nden? Lezer. dat is 
geen probleem, behoeft het tenminste niet te zijn. 
leder van ons heeft zijn eigen politieke mening 
en dat is goed. 
In deze tijd. nu de achter on, liggende oorlog ons 

-"---Wll....:frkeT heeft lfe&Cbua uit onze gêcs"fëlijl,;ê-clotmn<·l, 
zijn we gaan denken. In die vijf lange jaren zijn 
we meer met de dood vertrouwd geraakt dan ooit 
tevoren en het grote vraagstuk van ons lev.en_ heeft 
zich opnieuw met een beklemmende actualiteit aan 
ons voorgesteld. Men schrijft tegenwoordig zo 
vaak, dat de mensen uit hun geestelijk evenwicht 
zijn geslagen en ik wil de laatste zijn, die dat 
ontkent. Maar is ~at gevolg van die vijf jaren en
kel negatief? 
Ik dring U mijn mening niet op en - dit zij nu 
reeds gezegd - ik wil U langs de woorden van 
dit artikel niet bewust naar een cliché-moraal 
stuwen, maar ik kan het niet anders zien, dan dat 
de oorlog met haar geestelijke slagen veel, heel 
veel positief resultaat heeft geboekt, en dat %ij dat 
nog doet. 
In stilstaand water heersen dood en ontbinding. 
En een geestelijk leven, dat is ingeslapen bij alle 
geestelijke en materiële ellende, verdient de naam 
"leven'' niet meer. Totdat het wereldgebeuren het 
persoonlijke, eigene kringetje binnendringt _en de 
veilige ,cirkel, die om het eigen bestaan 1s ge
trokken, in honderd stukken breekt ! De steen in 
dat stilsfaande water! 
En het enige resultaat daarvan zou geestelijke 
verwording zijn? 
Het is anders. Daarvan getuigen de velen, die, in 
de moeilijkste momenten van hun leven, geplaatst 
voor geestelijke en lichamelijke kwelling, bun 
kracht putten uit een misschien reeds jarenlang 
beleden geloof, dat op dàt ogenblik weer nieuw 
voor hen werd; daarvan getuigen de vele jonge
ren, die ondanks de tot in den treure verkondigde 
stelling, dat deze generatie verworden is, zich 
fel interesseren voor problcmén op allerlei ge
bied. 
Maar deze bewustwording van zichzelf brengt 
consequenties met zich mede. Het is ten enen 
male onmogelijk, dat iemand, die met zijn volle 
persoonlijkheid een principe of idee beleeft, zich 
geheel buiten de politiek houdt. Misschien wèl 
buiten de politieke partijenstrijd, omdat b.v. zijn 
levensopvatting niet in het .kader van een der 
bestaande partijen past, maar bij zal altijd be
langstelling hebben voor de wijze, waarop de vol· 
keren worden geleid, al uit zich deze belang
stelling alleen maar in zijn goed- of afkeuring 
van een bepaald s}'lltecm. Zijn religieuse of hu
manii,tischc levewopvatting - of welke levens
beschouwing hij er ook op na mag houden - zal 
hem steeds aan bepaalde dingen zekere waar~n 

doen toekennen en op grond hiervan .i:al hij nooit 
het politieke gebeuren volkomen kunnen negeren. 
En wellicht is het dit, wat U achter mijn "arbei
ders" zocht: een oproerkraaiende titel voor een 
nog rcbellerender artikel of een bewijs van het 
veredelende, dat in alle arbeid schuilt en waar
van de praktische uitwerking gelijk zou staan met 
een (o geliefd woord) .,urgentie-program". Maar 
zo'n artikel zou de politieke knuppel in het ille
gale hoenderhok betekenen, ruwweg gesmeten, 
zonder te zien, wie ze raakte. 
Neen, en nog eens neen! 

Er is veel geschreven over de na-oorlogse taak 
van de illegaliteit. In tientallen artikelen hebben 
evenzovele schrijvers de voormalige illegaliteit 
opgeroepen tot verder strijden. Dat is schoon, dat 
is het navolgen waard. Maar boven de problemen 
van illegaliteit en zuivering staat het probleem 
van de mensheid. De tragedie van een paar mil
liard mensen, zoals U en ik, denkend en ver
getend, lachend en wenend. Een milliocnenleger 
in zijn opmars door de tijd, dat vecht en valt, 
opstaat en vecht en bovenal werkt en werkt en 
werkt. Bewust of onbewust: arbeiders in één 
groot bedrijf, bouwcnd aan de toekomst en de 
weg waarlangs anderen na ons zullen gaan. 
Eu Villl die 111,llio>e.ul,!ll • · i " t· . · -~ . N' t 
alleen uw buurman of di- andere abonné op "De 
Zwerver'', maar ook gij! J)e KP-er uit het Noor
den zo goed als die slagf'r uit het Zuiden, die om 
een of andere reden niet aan het verzetswerk te 
pas is gekomen, maar die plotselin_g een vreemde 
huivering ervaart als hij er zich mcens van be
wust wordt, dat ook ~j ar~eidcr-in-het·p~ot is 
co dat ook zijn persoonlijkheid een toon 1s m de 
wcreld-symphonie. De LO-leider in het W~st~ 
met zijn bezonken oordeel en ro!svast calv101~
tischc principes, maar ook die leerlmg·?_ank~erker 
in het Oosten, die in de volkomen eerluk~e1d van 
zijn jeugd meent, dat slechts het commumsme het 
geluk aan alle mensen kan brengen. 
Jij bankwerker en jij KP-er, jij slager en jij LO
leider mede-arbeiders aan het wereldgebouw, 
misschien zal ik jullie nooit ontmoeten en krijg 
ik de kans niet om mijn mening tegenover die 
van jullie te zetten, maar ik voel je aanwezigheid, 
want jullie eerlijk geloof in je principes en idea· 
lcn raakt alle mensen, dus ook mij. Laat je niet 
suggereren door wijsgerige stelsels, dat een oo~
log als wij gehad hebben en een vrede, waarm 
wij nu leven, je "mens" maakt in de zin van 
iemand, die alle geestelijke waarden . overboord 
zet en zich uitsluitend voor zijn eigen stoffelijke 
belangen geeft. Het klinkt "volwassen", maar het 
is niet waar! Jou arbeider-zijn betekent samen 
bouwen aan één gebouw. En de zeer scherpzin
nige opmerking, dat de Babylonische spraakver
warring, die de verschillende levensopvattingen 
moet vertegenwoordigen, de arbeid in het hon
derd zal laten lopen, is zonder kracht tegenover 
de grond, waarop elk positief geloof is gebouwd: 
de liefde. Dat was de grondtoon van het lied des 
verzets: de liefde tot God van den één, de liefde 
voor zijn Vaderland van den ander. En zij, die 
zeggen, dat de haat en de haat alleen hen dreef, 
weten, dat deze haat slechts voortkwam uit de 
belediging, die hun liefde, waarvoor dan ook, 
werd aangedaan. 
Wij hebben geleerd cynisch te zijn en een advies, 
om dat cynisme af te )f'ggcn als een mantel, is 
vrij goedkoop, want hd is geen los bedcksel, 
maar iets, dat je ~ doordringt. Een enkel woord, 
dat zich vermanend keert tegen onze vermeende 
wereldwijsheid, kan meer kwaad dan goed doen 
en vindt zijn sterkste tegenstander in dat cynisme 
zdf. De bestrijding moet komen van jezelf, door 
je er van bewust te worJcn. dat je iemand bent. 
We hebben een tweede "ik" opgebouwd, star en 

koud, en zijn er toen zelf tussenuit geknepen. 
Waarom? Uit lafheid, omdat we onszelf niet dur
ven zijn? Zijn we bang, dat we het niet aankun
nen? Want dat is het krankzinnige, we wetc:n 
beter - niet toegeven natuurlijk - maar we we
ten beter. Jij principieel verzetter uit de afge
lopen oorlog, die nu zo hard schreeuwt en met 
duizend dure eden zweert, dat je in een vol
gende oorlog mee zou "vechten" in de rijen der 
collaborateurs en landverraders, je weet wel 
beter! Dat doe je niet. Dat kon je toen niet en 
ondanks al je ervaringen zul je het weer nic-t 
kunnen als je recht voor dat alternatief 1.ou 
worden geplaatst. 
Maar waarom is er steeds een oorlog nodig ons 
die surrogaat-ik te vervangen door jezeH? En 
als die dan persé nodig is, waarom heb je er 
dan nog één nodig? Ik weet het, jouw moeilijk
heden zijn groot, maar die van onzen ecrlijken sla
ger uit het Zuiden, die denkt dat LO Lager On
derwijs en KP kalfspootjes betekent, ûjn ook niet 
voor de pocs. Gaan jullie er nu allebei maar bij 
7,itten kijken, boe die verwrongen nama:ik-ik van 
jezelf door een werkelijk Babylonische spraak
verwarring de chaos completeert? Begrijp me 
goed lezer - ik zei het reeds eerder - dit i:. 
geen schone rede-met-een-moraal van de "Zwer
,·1,;r"'-huus;« .. .:.äet wil iel ~öttcbcîdenhdü een 
gesprek onder vier ogen :rijn. Misschien zou om 
gesprek, als we "De Zwerver" niet als vetbin
dingsschakcl behoefde te gebruiken, vruchtdra
gender zijn, want dan konden we zonder om
wegen tegen elkaar zeggen: .,Zo denk ik er O'Yer 
en wat is jouw mening?" Maar zelfs nu, nu ik 
in het geheel niet weet of je rechts of links, Pro
testant of Katholiek bent, zelfs nu respecteer ik je 
mening, als je er maar met de kracht van je 
bloedeigen ik achter staat. We behouden ons na
tuurlijk het recht voor totaal van mening te ver
schillen, maar wc weten van elkaar, dat eoze 
zover uiteenlopende opvattingen gedragen wor
den door eenzelfde wil om te begrijpen en dat 
zij gegroeid zijn uit eenzelfde ontroering, toen 
we plotseling zagen, dat er naast ons nog andere 
mensen waren. 
De neiging bestaat om bij het spreken over dt! 
soort idealisme in een toestand te komen, waarb1J 
de muziek van Wagner slechts ontbreekt om ons 
b.v. den nationaal-socialist zeer na te doen zijn. 
In de Noorse verzetsroman ,,Engelandvaarders" 
zegt een der hoofdpersonen, dat bij den Duit~en na• 
tionaal-socialist ziet als een klein mannetJe, dat 
zich boven op een donkere berg waant, .~lle~!1 
middenin storm en regen en donder, terw1JI h1J , 
zwaaiend met zijn vuistjes, het geweld der natuur 
probeert te overschreeuwen: ,,ik._ ik !'' 
De heldentheorie dus. De tragedie van een mens, 
die moedwillig de ondergang zoekt om zich daar
in éénmaal dronken te drinken aan zijn eigeu 
epos. Staal en vuur, bloed en rotsen, met als schone 
versiering de klanken volk en vaderland. 
Dat mannetje zal na zijn roes een zware kater 
hcbbtn, want hij denkt, dat hij alleen in de w~
reld is. Al zijn theorieën over lotsverbondenheid 
en volksgemeenschap zijn ' namen voor dranken, 
waaraan hij uiteindelijk zichzelf poogde te be~ 
drinken. . 
Het is geen originele opmerking, m_aar ook hier 
is het: niet "ik", maar "gij" en "wij". 
Onszelf zijn .... 
Onszelf zijn, niet omwille van onszelf, maar om-
wille van de anderen. . .. 
Arbeiders-in-het-groot ~at doe.n we? .Vf•e ztJD we? 
Zijn we kleine mannetJes, die solhc!terf naar 
een hoofdrol in een of ander hcldcndaeht. 
Zijn we lcvenlo1e karikaturen van onszelf? 
Zijn wc daardoor - bewust of onbewust - sabo
teurs in het Jrote "wercldwerk"? 
Arbeiden-in-bel-groot, er wacht wukl 

K.KF.S . 

• 
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DE MEER" Il \ 

HAD Z'N REÜNIE 

Reünies, ik ben er gek op. Ook al heb ik 
er zo langzamerhand al heel wat meege
maakt. Maar een reünie in de stre-ek, 
waar Je zelf illegaal onder de illegalen 
was, dat blijft toch altijd nog ,,Je van hèt". 
Zo mocht ik Woensdag 19 Maart in ,,De 
Landbouw" te Hoofddorp onze Jongens 
uit de Meer en de Bollenstreek, uit het 
Veen en van de Westeinder weer ontmoe
ten, al of niet vergezeld van hun vrou
wen of meisjes. Daar waren ook onze 
onmisbare koeriersters, al of niet ge
trouwd met een KP-er. 
Wat me nu het meest getroffen heeft op 
die Meerse reünieî 
Dat was ongetwijfeld de wijze, waarop 
allen zich als ordelijke na-oorlogse bur
gers gedroegen. 
De kerels, die vroeger met pakken bon
kaarten sjouwden en briefjes van hon
derd uit hun portefeuille toverden als 
een goochelaar de konijntjes uit zijn hoed, 
stonden nu braaf in de rij bij het tafeltje 
aan de ingang, waar Joop als tol drie pa
pieren guldens, een boter- en een vlees
bonnetje eis~e. 
En zoals men z'n hart in Zierikzee kan 
verliezen. zo verloren we deze da~ in 
Hoofddorp weer onze "burgerlijke 
naam". 
O:ize vriend Van Beieren, die zich later, 
wegens z'n functie bij het AVM (de ille
gale voedselvoorziening) De Zaaier liet 
noemen, stond op het podium. Nu ben je 
meestal nog niet jarig, als je met zo'n 
baan opgescheept wordt. Maar hij was 
het toch werkelijk wèl. En het was nog 
wel z'n vijftigste. die hij vieren mocht. 
We hebben hem en z'n vrouw, maar ook 
onszelf gefeliciteerd. Want het Is toch 
wel een gelukwens waard, wanneer een 
organisatie een voorzitter heeft, die z'n 
verjaardag in haar midden wil vieren. 
Wat gaat er zo'n dag veel in je om. 
Er is zoveel om verheugd en dankbaar 
over te zijn. 
Maar ook. hoe diep kunnen de herinne
ring en de weemoed zijn, wanneer je 
denkt aan de plagJsen. die leeg_ bleven. 
We hebben het niet vergeten, gelukkig. 
En er Is werkelijk niet alleen i-:i de ml
nuut stilte, welke in acht genomen werd, 
aan gedacht. 
Nadat De Waard, als financier beter be
kend als Van Westen, met enkele astro
nomische cijfers gegoocheld had, waar
aan hij toevoegde, dat dit nu het finan
cieel verslag was, volgde de bespreking 
der ontworpen statuten van de op te 
richten "Reü-nistenvereniging van de LO
LKP Haarl.meer en omgeving", welke 
de onderlinge band wil bewaren door 
een minstens eenmaal per jaar te hou
den reünie, jaarlijks op de Nationale 
Herdenkingsdag de gevallenen te her
denken en toezicht te houden op de 
verzorgi•ng van graven en monumenten. 
Ook de echtgenoten der oud-LO-ers en 
KP-ers konden tot de Vereniging toetre
den, waarvan dan ook op ruime schaal 
gebruik werd gemaakt, zodat reeds een 
12S-tal leden werd ingeschreven. 

.. 

Bij acclama:ie werd de jarige De Zaaier 
tot voorzitter gekozen. Voorts werden, 
eveneens bij acclamatie Joop, Cor v. d. 
Meer, Flip van Velzen en Van Westen 
t,n het bestuur gekozen. 
Onze oude Districtsleider, Cor v. d. Meer, 
wees nog op de plicht, welke wij ten 
aanzien van de Stichting 1940-'4S hebben, 
waardoor nog een zeventien-tal nieuwe 
contribuanten gewonnen konden worden. 
In de pauze werd een verloting gehou
den om de kas te stijven, waarna men 
zich aan een broodmaaltijd verenigde. 
Des avonds trad het gezelschap "De 
Grabbelmand" op, dat helaas niet ln alle 
opzichten een onverdeeld succes was. 
Gelukkig was er na dit optreden nog ge
legenheid te over om in gepaste vreugd 
de avond te beëindigen. 
Al met al mogen we wel zeggen, dat de
ze reünie in "de Meer" naar meer 
smaakt, 

AD. 

.. 
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- WEL EN WEE IN EEN 

Enkele weken geleden arnveerdç ik op één 
der herstellingsoorden van de Stichting 
van die naam1), teneinde herstel te zoeken 

voor mijn gezondheid. Ik werd door de directrice 
een zeer gezellige en comfortabele zitkamer bin
nen geleid, waar de aanwezigen zich bezig hiel
den met leerbewerking, schaken en lezen. 
Na mij te hebben voorgesteld, werd ik door enkele 
verpleegden ingewijd in de geheimen van het huis, 
waarbij mij werd verteld, dat de meeste patiënten 
.,kneusies" waren. 
Een half uurtje na mijn aankomst werd de maal
tijd opgediend. Ik werd aan het hoofd van een 
tafel geplaatst, waarvan aan de linkerzijde Her
man en Cor en aan de rechterzijde Arie en Roel 
zaten. Tegenover mij zat een van de oudere 
patiënten. 
Het is niet mijn bedoeling een relaas te geven 
van de opeenvolgende gebeurtenissen, maar ik zal 
mij beperken tot enkele grepen uit hetgeen ik hier 
waarnam, hopende U een indruk te geven van 
de sfeer, die heerst in een herstellingsoord voor 
oud-illegale werkers. Het beste kenmerk van deze 
sfeer is de humor, die een barometer van de 
sfeer is. 
Ik heb in jaren niet zo gelachen als hier. Ge
lachen, zoals je alleen maar kunt lachen onder 
mannen, waarbij de aanwezigheid van enkele meis
jes. n.l. onze weldoensters, de vreugde slechts 
verhoogt, omdat zij natuurlijk vaak het mikpunt 
zijn. 
Ik zal proberen U van deze kostelijke humor te 
laten meegenieten en hoop, dat mijn pen in staat 
is, het juiste effect te benaderen. 
Toen ik na enige tijd geen vreemde meer was 
voo'r mijn huisgenoten, kreeg ik bij stukjes en 
beetjes hun geschiedenis te horen. . 
Herman is oHicier. Hij is geheel verlamd ge
weest. Hij kan ook nu nog bijna niet lopen of 
iets beetpakken en spreekt heel langzaam. Dat 
wekt op het eerste moment het vermoeden, dat 
zijn verstand minder goed in orde zou zijn. Maar 
Herman heeft een goed stel hersens en is zeer 
gevat, zoals ik al gauw merkte. 
Zijn verlamming heeft hij opgelopen door een klap 
tegen zijn achterhoofd met de kolf van een ge
weer, toegebracht door een S.D.-er. ,,En .... daar 
kon ik .... niet. ... tegen," zei hij laconiek. 
Cor werd bij een crossing, waarbij hij belangrijke 
papieren overbracht, door een granaatscherf in 
zijn hoofd getroffen, waardoor een been en een 
arm gedeeltelijk verlatPd werden. De papieren 
werden gered door zijn mede-crossers. Hij zit zich 
nu elke dag ijverig te oefenen om weer het ge· 
bruilc over zijn hànd te krijgen. 

Roel werd, spoedig na .mijn komst, als genezen 
ontslagen. Geen wonder, dat hij de laatste dag 
in een uitgelaten bui was. Hij ging o.a. allerlei 
gekke gezichten tegen Herman zitten trekken, wat 
hem een nogal imbeciel uiterlijk gaf. Herman keek 
hem een poosje aandachtig aan en zei: ,.Die ...• 
is .... genezen!" Schudde toen meewarig het hoofd 
en ging verder: ,.Toch .... jammer .... hè .•.• 
Het ging .... nou .... net .... zo .... goed ••.. 
met 'm." 
Een van de laatste avonden, dat Roel bier was, 
hield hij een inleiding over het onderwerp: ,.Ia 
God een Vader?" 

Roel is gereformeerd. Ik vond het een gewaagd 
onderwerp in een gemeenschap als de onze, want 
men treft er aanhangers van de meest uiteen
lopende politieke en godsdienstige richtingen in 
aan: Communisten, Anti-Revolutionoairen, Rooms
Katholieken, Vrijdenkers, enz. 

· Het was dus niet te verwonderen, dat er, toen 
de inleiding was geëindigd, een hoogst interes
sant debat ontstond. Hieruit bleek mij eerst recht. 
hoe goed de onderlinge verstandhouding bier is. 
De avond verliep, als ik het zo nog eens mag uit
drukken, in de "illegale sfeer". 
Arie is voormalig zeeman, oud-stroper en berucht 
om zUn rake en komieke opmerkingen. Tijdens 
de bezetting werd hij gearresteerd voor het op
blazen van sooorwej?Tails. Hij is de verzorger van 
onze hond. Dit hondje is. met een kleine variatie 
vanwege het verschil in afmetingen, genoemd naar 
den .e;ewezeo àirccteur van de Stichting en heet 
dus Wieltje. Als Arie erg kwaad op hem is, noemt 
hij hem ook wel Van der Wiele. 
Op een avond, nadat een leeraar van een lyceum 
een voordracht had gehouden over het bekende 
toneelstuk van Bernard Shaw: De Maagd van 
Orleans., vroeg het dochtertje van onze sociale 
verzorgster, dat bij de voordracht aanwezig was 
geweest, of Wieltje al pootjes kon geven. Arie 
stond met zijn schele ogen onbestemd in de ruimte 
te sturen. En was hij nu noir maar gewoon schl'el, 
maar hij kUkt scheel naar buiten. Op de gestelde 
vraag antwoordde hij vlot, zoals hij op alle vr:1-
gen "vlot antwoordt: ,,Hai kin al aorepelschille 
auk. 
Door den dokter is een werktherapie ingesteld, 
waardoor ook een groep houtbewerkers aan het 
werk is gezet. 
Carla ging koffie inschenken en vroeg aan Herman 
of de houtbewerkers in de garage waren. Nu moet 
je zoiets nooit aan Herman vragen. want don 
weet je vooruit. dat ie een antwoord kriitrt als 
Carla in dit geval: ,.Ik ben .... geen .... helder
ziende." 
Tot een paar anderen, ·die om het antwoord zaten 
te ~iebelen. richtte hij de vraag: ,,Of ze wat met 
mekaar hadden." 
We hebben verleden week een piano-concert ge
had op een Brückner-vlet11?el, die specinal voor 
dat doel uatis ter beschikking was gesteld dllor 
een mu1-iekinstrumenten-h;,ndel. Er werden w~rkrn 
gespeeld van Beethoven, Chopin, Fauré en Rave!. 
Mooie avond. 
Na afloo-p liwam natuurlijk de crittrt"'" to! , o:a.-virn 
een beroeps-musicus, die bier ook verpleegd 
wordt. Ook critick uit de minder deskundige 
regionen der muziekminnenden, waaruit ik het 
volgende opving: 
Hoc vond ie de pianiste? 
0, wel aardig, maar ze was een beetje hees. 
's Avonds, toen de meesten al op bed lagen, roept 
Ger: ,,Hé, jonges, kaak nou es effe", en trekt 
Floor voor het voetlicht. 
Voor onze ogen vertoonde zich Floor in een gele 
pyama met een blauw linkerbroekspijp. Deze 
kleurencombinatie en -verdeling, die wel in ver
band zal staan met de textielschaarste, werkte 
niet weinig op onze lachspieren. Het eff eet werd 
nog verhoogd door het grijnzende mannengezicht 
boven de kinderachtig aandoende pyama. 
Ik heb gesprekken gehad met mensen, die vier en 
een half jaar in een concentratiekamp hebben ge
zeten, o.a. met Karel, een bekenden figuur in Am
sterdamse worstel- en wielrennerskringen. In de 
worstelsport heeft hij het zelfs eens tot kampioen 
gebracht. , 
Het was een sober en somber relaas. Een relaas 
van ellende, ontbering en dood, waarbij het woord 
honger steeds weer met grote, grauwe letters naar 
voren kwam. 
En Dirk, die mij vertelde, dat hij, bij de komst van 
de Amerikanen in het kamp, al tussen een stapel 
lijken lag en alleen nog maar de aandacht krn 
trekken door een Amerikaan bij zijn broek$piJp 
te .pakken. 
Dirk en ik hadden Joop naar de trein c{ebrac-bt 
Terug moesten wij om beurten in het invalide
wagentje, want zo'n vervoermiddel kun je niet 
anders besturen of je moet er in zitten. 
De tweede helft van de terugweg moest Dirk er 
in. In het begin slingerde hij een beetje, maar 
het ging allengs beter. 
,,'t Gaat nou goed, hè", zei hij en meteen ging hij 
in de bocht met zijn recbterwiel over een gr:ite 
hoop sneeuw, zodat hij bijna een buiteling maakte. 
Dit werd alleen verhinderd door mijn kramp
achtige pogingen om het geval in evenwicht te 
houden. Alleen mijn zorg voor het wagentje weer
hield !DJ] {:r van hem te laten buitelen. 
Als Herman het zo in zijn hoofd krijgt, gaat hij 
die leden van onze kleine gemeenschap, die daar
voor in aanmerking komen, uitsclielden voor ,.vuile 
communist" of iets dergelijks. 

' 

• • 



HERSTELLINGSOORD 
.,Heb je al geboord", zei Arie op een keer tcgt>n 
me, .,dat Herman ook communist· is gewordi-:n? 
Dat is ook wat met die communisten, hoor! Ik 
ben wel ist, maar geen communist. Ik ben alleen 
maar egoïst. Ik voel meer voor het ideaal van 
Gbandi. Iedereen z'n eigen huisie, met een akker
t je en een paar geiten. Je mot 's op het Kremlin 
gaan staan en zeggen, dat er ook een stukkie van 
jou bij is. Dan hê je meteen z6'n oog". En hij 
duidde ter hoogte van zijn rechteroog de afme
tingen aan van een onder de maat gebleven 
voetbal. 
Op een Zondagmiddag had Herman een slechte 
bui en ging daarom naar bed. Met eten~tijd werd 
hij uitgenocligd aan tafel plaats te nemen, maar 
hij weigerde. 
Daar Herman zich, evenals allen, aan de regels 
van het huis dient te houden, kreeg bij dus geen 
eten. Maar om half negen kreeg de ,lirectrice 
medelijden• en zei dat tegen ons. Het was een 
moeilijk geval, want om nu zonder meer aan 
nukken te gaan toegeven, was eigenlijk wel een 
beetje te veel gevraagd: Ik stelde toen voor het 
eten door een van ons te laten brengen, iogeoaamd 
buiten medeweten van de zuster. M.i. was dit beter 
voor haar prestige. 
Dit voorstel vond algemeen bijval en wc-rd daar
om door een onzer in een daad omgezet Deze zei 
tegen Herman, dat hij er tegen niemand iets ,ver 
moest vertellen, omdat het eten gestolen was. 
Da's "ouwerwets", vond Herman en at zonder te 
bedanken het bord rijst leeg. 
Volgende dag aan tafel, waaraan nu Herman ook 
weer mede aanzat. Directrice, tegeJ) alle aan
wezigen: 
"Ik heb gehoord, dat Herman gisteren toch een 
bord rijst heeft gehad. Wie heeft hem dat ge
bracht?" 
Herman: .. Niet. ... zeggen .... hoor!" 
Jeroen: ,.Wat krijg ik als ik het zeg?" 
Directrice: .,Een gebakken ei." 
Jeroen: ,,Dat is te weinig." 
Herman en Cor zaten geheimzinnig met elkaar 
te fluisteren, waarbij zij gezichten trokken, die 
zelfs Buziau in zijn beste dai:en eer zouden hcbhcn 
aangedaan. 
Herman: ,,Zuster, wat1krijg ik als ik het zeg?"' 
Dirc;ctrice: ,.Fen gebakken ei." 
Herman: ,.Hij heeft het gedaan." Wijst op Cor. 
Directrice: ,,Heb jij het ,:edaan, Cor?" 
Con .,Ja Zuster.'' (Hij-had het hdemael niet ge
daan). 
De directrice was nu in een moeilijk parket. Zij 
had nahmrlijk verwacht, dat niemand als dader 
zou wordc:n aangewezc.n. Maar ze had een ei be
loofd en kon daar nu niet meer onderuit. 
Na dus Cor een behoorlijke uitbrander te hebben 
gegeven. ging zij een ei bakken. 
.. Dat dacht.... ik. .. ook", zei Herman ..... . 
en Cor .... krijgt ..... de helft." 
Ger vond het niet eerlijk, omdal Cor het niet 
gedaan had. maar Herman antwoordde: ,,Nee •... 
dat weet' ik.... maar Cor.... krijgt.... ook 
maar. . . . een half. . . . ei." 
Op de avond van de verjaardag van een van de 
oudere patiënten werd een cello-concert gegeven 
door Dirk, den musicus. We hebben genoten. Bij 
het stemmen van piano en cello maakte Dirk de 
opmerking, dat de piano "laag stond", waarmee 
hij natuurlijk de stemming van het instrument 
bedoelde. 
Arie, die de dingeo nog wel eens te letterlijk op
vat, was er als de kippen bij om te vragen: ,,Of 
er misschien geen bankie onder kon worden gezet." 
Arie is iemand, die nooit met zijn mond vol tan
den staat. 
Hij zat een keer in een onmogelijke luie houding 
in een dito stoel, met zijn benen op een piano
kruk. Op mijn vraag, o~,ibij wel makkelijk zat, 

,Aalten in Bezettingstyä' 
door B. de Joode; uitg. De Graafschap. 

Het plaatselijk Gedenkboek, dat de heer De Joode over zijn woonplaats Aalten 
schreef, is niet in de eerste plaats een verzetsboek. &et wil een zo volledig mogelijk 
beeld geven van alle gebeurtenissen, welke gedurende de bezettingsjaren in Aalten 
plaats vonden. Daarbij wordt het verzet niet vergeten, doch het domineert ook 
zeer zeker niet. 
De schrijver heeft zijn taak zeer consciëntieus opgevat. Bij o.ngeveer zeventig personen 
beeft hij inlichtingen gevraagd. En daar waren er bij, die over waardevolle dag
boeken beschikten. Zodoende slaagde de heer De Joode erin in grote trekken te 
schetsen, wat er zoal in zijn woonplaats plaats vond. Daarin is zeer veel interessants, 
met name voor de inwoners, die er precies in kunnen lezen, welke huizen bij een 
bepaald bombardement werden geraakt, wie er het leven bij lieten enz. 
Wanneer het boek zich daartoe zou beperken, behoefden wij het op deze plaats niet 
te bespreken. De schrijver doet echter meer. Hij vertelt ons ook van het vele werk 
in deze gemeente voor de onderduikers verricht. Aalten was immers het "ondcrdui
kersparadijs". Het dorp telde, volgens den schrijver, in het laatste jaar van de 
oorlog 2500 onderduikers, waarvan er 16 à 1700 vreemdelingen waren. Vele plaat
sen kunnen in dit opzicht Aalten als voorbeeld nemen. Bovendien echter werd er 
aan deze onderduikers ook op geestelijk terrein buitengewoon veel zorg besteed. Een 
apart hoofdstuk: .,Het Kerkewerk" verhaalt daarvan zeer veel wetenswaardigs. Ook 
de geschiedenis van de Aaltense Knokploeg wordt, zij het zeer bekoopt. weerge-
geven. 
Al zijn er kleine correcties, welke we hier en daar zouden willen aanbrengen, in 't 
algemeen mag met voldoening geconstateerd worden, dat de schrijver het werk onzer 
organisatie hier op volkomen bevredigende wijze y.reergeeft. 
Aan één ding echter hebben wij ons geërgerd. De schrijver is zeer accuraat en streeft 
overal naar zo groot mogelijke volledigheid. Zo m:cmt bij achter in zijn bock lijsten 
op van omsrekomen personen. Daarbij worden met name ook genoemd de omgekomen 
Aaltense NSB-ers en Oostfrontstrijders. Van de 34 naar Polen weggevoerde Joden, 
die niet terugkeerden, noemt hij echter geen enkele naam en volstaat hij met het 
getal te noemen. Als de schrijver tot een lijst van 96 omgekomen Aaltenaren komt, 
waarom deze niet aangevuld met die der Joodse landgenoten? Ze hore~ er t?eh 
ook bij? Meer althans dan die Aaltense militairen en die uit Aalten afkomstige Duitse 
militair. 
Overigens alle lof voor dit werkje, dat ieder Aaltenaar of oud-Aaltenaar ongetwij-
feld met genoegen zal lezen. AD. 

antwoordde hij: ,,Ja, maar ik moest alleen nog zo 
dronken zijn dat ik aan m'n schoonmoeder zou 
vragen: ,.Heb ik met jou niet in de klas gezeten?" 
(Dit laatste· is alleen bestemd vooi: ~ann.cn). 
Dt: geneesheer-directeur van onze mrichhng houdt 
ontlcr de patiënten grocpssarncnkomstL'n, waarn.m 
ongeveer tien man tegelijk dcel~emen. Op deze 
bijeenkomsten worden alle mogcl1Jke onder~erpen 
besproken, die het bespreken maar waard 2110. De 
dokter vertelde. dat dergelijke bijeenkomsten. voor 
het eerst werden gehouden tijdens de oorlog m de 
Engelse en Amerikaanse legers. 
Op zo'n bijeenkomst kwam het ter sprake, dat 
onze directrice nodig eens vacantie moest hebben, ' 
omdat ze al in geen zes weken een vrije dag had 
gehad. en dat ze er de laatste dagen slecht uit
zag. Ze gunt zich gewoon geen rust uit zorg voor 
ons. Ze is werkelijk dag en nacht in touw. 
We waren het roerend met elkaar eens, dal ze er 
nodig eens uit moest. 
De directrice kwam op dat moment binnen en de 
geneesheer-directeur deelde haar mede, da_t de 
vergadering had besloten haar met vacantte te 
sturen. Een staaltje democratie, lezers. 
Die middag aan tafel sloeg ze Herman wat as van 
z'n moU\\I en draaide zich daarna meteen om naar 
een ander, die haar zorgen behoefde. 
Herman keek naai haar met een verontwaardigd 
gezicht en zei tegen haar rug: ,,Waar .... bemoei 
je. . . . .ie. . . . mee?" 
De zuster keerde zich weer naar hem toe en 
vroeg of bij wel durfde als zij met haar rug naar 
hem toe zat. Maar op hetzelfde moment, dat ze 
zich omdraaide keek Herman met een vernieti
gend gezicht naar Cor, alsof hij hem bedoeld had. 
Loc, die gedurende zijn verblijf hier, i_ntie~e be
trekkingen heeft aangeknoopt met ,F1ent1e, een 
onzer weldoensters. kwam de zitkamer binnen. 
Hij werd welkom geheten door Herman met: .,Zeg 
.... Romeo, . ... waar .... is .... Julia?" 
Het is niet bepaald een origineel idee over de 
deviezen-kwestie te gaan scffrijven. Maar het ge
val van Loe dwingt mij er toe. 
Loe is tijdens zijn verblijf in een concentratie
kamp een· been kwijtgeraakt. Hij is inmiddels her
steld en kan een betrekking krijgen. Maar het 
wachten is op een kunstbeen. En dat kunstbeen is 
er, alleen niet bij Loe. Het is "ergens in Neder
land", maar het mag niet worden vrijgegeven met 
het oog op de deviezenbepalingen. Hoe dat kan 
weet ik niet, maar ik weet wel, dat er landge
noten zijn, die met een sigaar als een Zeppelin 
in het hoofd, met twée benen achter het stuur van 
een auto van tienduizend gulden liggen, die géén 
illegaal werker waren en die ook geen kans lie-

pen een betrekking te verspelen, zonder auto. 
Tot slot wil ik U Arie als poëet doen kennen. 
Hij voelt echter alleen voor poëzie van de volgen
de soort: 
"\Vat HiUcr was onder de schurken, 
Is een komkommer önder d'augurkcn. 

or dit: 
Wat Hitler was onder de vorsten, 
Is Unox onder de worsten. 

En: 
Wat een knax is onder de worsten, 
Was Mussert onder de vorsten . 

Ik vind het werkelijk jammer, lezers, dat U hier 
allemaal niet eens een kijkje kunt komen nemen, 
want ik ben niet in staat U de gebeurtenissen zo 
werkelijk levend voor ogen te stellen als ze zijn 
en U mist natuurlijk ook de mimiek van de 
auteurs. 
Een volgende keer hoop ik U nog 
vertellen over de gebeurtenissen in 
lingsoord. 

eens iets te 
ons herstel

COEN. • 

1 ) De Stichting 1940-'45 beeft de werkzaam
heden op dit terrein namelijk aan de Stichting 
Herstellingsoorden voor oud-illegale werkers over
gelaten. 

Betaling 

ABONNEMENTSGELD 
Met het nummer van 5 April a.s. gaat 
het tweede kwartaal van de Je Jaar· 
gang in. 
Wij verzoeken onze abonnG-'s het ver
schuldigde aBonnementsgeld ad f 1,50 
voor dit kwartaal op onze girorekening 
No. 109588 over te schrijven of eYen. 
tueel per postwissel te willen voldoen. 
Tot 10 April ontvangt U hiertoe ge. 
Jegenbeid. Na die datum :zullen wij per 
kwitantie over dit bedrag, verhoogd 
met 20 cent lnc:a11okosten, beac:blkken. 

DE ADMINISTRATIE. 



Jaarverslag der Stichting 11 

Vorige weck plaatsten wij het eerste deel 
, van het Jaarverslag der Stichting in be
. knopte vorm. Hieronder laten wü het 

slot daarvan vo_lgen. RED. 

7. Geldelijke. bijstand. Deze wordt in principe 
al-leen dan door de. Stichting gegeveor wan
neer de financiële nood een gevolg is van het 
verzetswerk van- den gevallen kostwinner of 
van de verzorgde zelf en beperkte zich in de 
verslagperiode als regel tot de uitkeringen voor 
noodzakelijk· levensonderhoud. In gevallen 
waar geen uitkering door de Stichting ge
geven kan worden, blijft de mogelijkheid, 
dat door bemiddeling van de Stichting andere . 
instellingen in de nood voorzien. Zo kan in 
gevallen van materiële schade bemidd~ld wor
den bij de Schade-Enquête-Commissie om tot 
spoe-dige -vaststelling van het bedrag der 
schade te geraken. 
Periodieke uitkeringen voor noodzakdUk le
vensonderhoud kwamen in eerste instantie ten 
goede aan weduwen en wezen ' en blijvende in
validen, maar daarnaast z~jn nog andere groe
pen, die voor bUstand in aanmerking kwamen, 
zoals: 
studerenden, die hun studie afbraken en thans 
niet meer· b~j machte zijn de studiekosten zelf 
te dragen, zU, die ziek uit het concentratie
kamp gekomen zUn en z~i die, pas uit Duitsland 
teruggekeerd, moeite hadden opnieuw een 
plaats in de maatschapp~j te vinden. 
De laatste groép is uiteraard voornamelijk in 
de maanden na de beV'rijding geholpen. 
Interessant zijn enkele cijfers, die in dit ver
band worden· genoemd. Zo werd in de maand 
October 1946 aan periodieke bUdragen voor le
vensonderhoud uitgekeerd f 614.852.40. 
Hiervan kwam ten goede aan: 
Weduwen en wezen ... .,. ...... · f 510.941,H 
In:validt1n . . . . . ... . . . . . .. . . . . ,, 60.•178,05 
Studerenden . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 20.981,30 
Overbruggings_gevallen . . . . . . . . . ,, 22.451,64 
(waaronder begrepen. _scholing, herscholing en 
omscholing). .. , ; , 
In totaal waren die maand in Yerzorging: 4381 
personen. r 

8. ,r Vaca~tiekam/Jeh. De· gelegenheid, die, de 
Stfchtin·g aan omstreeks vijftig weduwen van 
gevallen verzetsmannen kon bieden om gedu
rende een week, .een gezamenl~jke vacantie door -
te 'brengen ·in een kamphuis . te Soesterberg, 
hleek van grote morele waarde. Het resultaat 
van de eerste ' kampweek in April 194

1

6 was 
aanleiding om nadien de werkzaamheden op 
dit terrein aanzienlijk uit te breiden. 

9. Herstellingskampen Buitenland. Uitnodi
gingen uit Denemarken en Zwitserland, om 
jonge verzetsstrUders tot herstel van krachten 
te ontvangen, schiepen voor plm. 250 mensen 
de mogel~jkheid van een verblijf van vier tot 
z~s weken in het buitenland onder "vooroor
logse omstandigheden". 
Na aldus een overzicht te hebben gegeven van 
de werkzaamheden, wordt een en ander ver
teld over het organisatoris-che gedeelte, waar
uit wij het_ volgende lichten. 

841 Plaatselijke besturen, vertegenwoordigd in 
17 districtsbesturen, die elk een lid van het 
Hoofdbestuur aanwijzen, vormen met de laat
sten het bestuurscollege van de Stichting. 
Hoofdbestuur en elk der districtsbesturen be
schikken voor de uitvoering der door hen ge
geven aanw~jzingen over een bureau met gesa
larieerde medewerkers. Alle andere functies in 
de organisatie worden geheel belangeloos ver
richt. 

bestek van dit artikel daaruit een uittreksel te 
geven. Onvolledigheid in deze zou onjuisthe
den opleveren. Belangstellenden kunnen, zodra 
het jaarverslag in druk is verschenen {2e helft 
van April), te allen tijde inzage daarvan krij
gen aan de diverse Stichtingsbureaux. 

Over de herkomst der financiën het volgende: 
Van de aanvang af kreeg de Stichting van het 
Nationaal Steunfonds de faciliteiten al e kos
ten voor noodzakelijk levensonderhoud van on
der het Stichtingsstatuut vallende personen te 
declareren. Toen vervolgens de Rijksbureaux 
voor de verzorging der Oorlogsslachtoffers in 
functie kwamen, werd met de Directie van het 
C.B.V.O. een regeling getroffen, volgens welke 
de behandeling van de verzetsslachtoffers vol
leàig aan de Stichting werd tûevertrouwd. 
De betrokken uitkeringen worden door de 
Stichting ~an de C.B.V.O. in rekening ge-
bracht en -de aanvankelijke regeling met het 
Nationaal Steunfonds werd hieraan aangepast. 
De wet op het Rijkspensioen bevindt zich in 
een vergevorderde staat van voorbereiding. 
Met het oog op de onzekerheid ten aanzien van 
de financiële eisen, die aan de Stichting ge
steld zouden kunnen worden en t.a.v. de uit
eindel~jk èloor de volksvertegenwoördiging va5t 
te stellen Rijksbedragen voor de verzetsslacht
offers, werd het gewenst geacht over te gaan 
tot het aantrekken van eigen middelen. In dit 
verband wordt dan gewezen op de in de week 
van 25-31 Augustus 1945 gehouden in:r.ame-

\ lià.gsaétie en op. de herdenkingsplechtigheid in 
het Stadion te Amsterdam, waarvan de baten 
aan de Stichting 1940-1945 ten goede kwa
men. 

Vermeld worden verder de gedurende de vijf 
laatste maanden van de Terslagperiode getrof
fen voorbereidingen van de actie, welke haar 
hoogtepunt zou bereiken op 5 Mei 1946 en in 
het bijzonder ten -doel had om door de w~r
ving .van contribuanten d~ Stichting geregdde, 
_jaarlUks terugkerende inkomsten te verzcke-

. ren. Met dankbaarheid wordt tenslotte ge-· 
waagd van de uitstekende medewerking, bij 
voormelde actie ondervonden vanwege den Mi
Qister van Financiën en van de zijde der PTT. 

TOON. 

MEDEDELINGEN 

I. Zeven weken naar Denemarken. 
Op uitnodiging van het Deense Rode Kr~~s ~a·l 
de Stichting een groep van ongeveer v1Jfhen 
dames en vijftien heren kunnen formeren voor 
een verblijf van zeven weken· in Denemarken. 
Voor deze uitnodiging worden de volgende 
eisen gesteld: 

1. Betrokkenen mogen niet jonger dan 25 en 
niet ouder dan 35 jaar zijn. 

~- ZU mogen niet lüdende zijn aan een be
smettelijke ziekte of kort geleden een be
smettelijke ziekte gehad hebben. 

3. Zij mogen geen patiënt zijn. 

4: In aanmerking komen personen, die bv. pas 
ontslagen zijn uit een herstellingsoord en 
nog niet geschikt z~jn om direct aan de . ar
beid te gaan, of wel niet verpleegd zijn in 
een herstellin~soord, maar dringend behoef
te hebben · aan · enkele maanden verblijf in 
een rustige, gezonde omgeving onder dok
terstoezicht, 

Gegadigden dienen zich zo spoedig mogelijk te 
melden op het Districtsbureau der Stichting. 

· De in áanmerking komende dames zullen mid
den Méi naar .Denemarken vertrekken, de in 
aanmerking komende heren in de zomermaan
den. 
f>1I. district zal beide malen 1 persoon kun
n.~n worden uitgezonden. 

II. Genezing. 
In "De Zwerver" van 15-2-'47 werd in deze ru
briek medegedeeld, daJ: de Stchting Herstel
lingsoorden nog een aantal plaatsen disponi
bel had voor niet-t.b.c.-patiënten. Verzocht 
werd aan een ieder, die in aanmerking wenste 
te komen voor opname in een der sanatoria, 
dit ten spoedigste op te geven. Dit verzoek 
hàd slechts weinig nieuwe aanmeldingen tot 
gevolg. 
Betekent dit, dat er geen patiënten meer zijn, 
dan stemt het tot bl~jdschap, doch betekent het 
dat ze er wel zUn, maar de weg naar de her
stellingsoorden nog niet hebben gevonden, dan 
is het erg jamme~. 

Voor hen is er nog één kans, door zich onver
wijld aan een der Stichtingsbureaux, voor op-

Tenslotte wordt onder het hoofd "Geldmidde- name te melden. Na 1 April zullen de poorten 
len" de financiële zijde van het Stichtingswerk van enkele sanatoria waarschijnlijk worden ge-
belic;ht. Hçt. is niet doenlijk om binnen he.t _ sloten. 

• 

·----~-------~-------~----~~~~----

PILOTEN C 
5 ;- THUISVAA.RT 

N a twee dagen rust in be
vrijd gebied, verkwikt door 
prima Geallieerde leger

voeding van een samenstelling, 
welke zij in jaren niet meer had
den gekend en doortrokken 
van de nicotine der talrijke En
gelse sigaretten, moesten Kees en 
Max zich tegen het vaUen van 
de duisternis gereed houden voor 
vertrek. Het was roe~emoezig 
in het zaaltje van hotel 11Cen
traal" te Làge Zwaluwe, want 
er zouden die avond niet min
der dan een doz~in kano's "zee 
kiezen". De opvarenden waren 
allen druk bezig zich klaar te 
maken voor vertrek. Naast Kees 
en Max waren er nog enkele 
pilotencrossers van Giessendam 
en Hardinxveld, enige koeriers 
van · de groep "Albrecht" en een 
paar sectiecommandanten van 
het :Str~jdende Gedeelte der B.S. 
uit 'de Alblasserwaard, die een 
aantal cursussen in Brabant had
den doorlopen. 
Dit hele gezelschap zou straks 
vam,1it het Bollands Diep de 
Nieuwe Merwede weer op-koer
sen. De laatste sigaret werd gauw 
nog aangestoken, want straks zou 
zulks verboden zijn voor enige 
uren. Haast onmerkbaar voor 
anderen, verkeerde toch ieder in 
enige spanning. Wat zou er straks 
weer te beleven zijn op het wa
ter? Zouden de moffen nieuwe af
weermiddelen getroffen hebben 
op de rivier? Wat zouden zij in 
Sliedrecht en omgeving weer voor 
tegenmaatregelen genomen heb
ben? .... Enfin, het radiobericht 
van de afgelopen middag gaf 
geen bUzonderheden daaromtrent, 
dus zou alles nog wel bij het oude 
zijn. De meeste kanovaarders na
men afscheid van elkaar. Het 
werd tijd voor vertrek. De vloed 
moest nu zo ongeveer doorstaan, 
al zou er met het hoge bovenwa
ter niet veel van te bemerken 
zijn. Een zware tocht zou het wel 
worden, dat stond vast. Ruim 15 
kilometer tegenstroom was geen kleinigheid. Maar vooruit, 
er staat een . flauwe _bries uit het Zuid-Westen, dat is altijd 
nog een •ruggesteunt.1e. 
Kees en Max worden begroet door den Engelsen captain 
va~ h~t onderdeel van de lntelligence Service, dat hun gast
vnJhe1d heeft verleend in de afgelopen dagen. Hij is in 
gezelschap van den Dordtsen luitenant in Geallieerde dienst 
(Jan Staart uit de illegaliteit) en twee man van de Royal 
Engineers. Zij zijn in fronttenue gestoken, dat berekend is 
op activiteit te water. Er zal een stout stukje worden uit
gehaald deze avond, dat uitgebroed is door den captain en' 
zUn luitenant. Zij zullen die moffen nog eens een gare kool 
stoven. 
Het is reeds zo goed als donker als zU gezamenlijk naar de 
havenkant gaan. Het dorpje ligt in diepe rust, want 7 uur 
is de avondklok. Vredig liggen de huisjes aan de stille 
straat. De maan staat in eerste kwartier laag aan de Weste
lijke hemel en tovert lichtglimpen langs daklijsten en gevel
toppen. Is het hier nu frontl~jn? vraagt Max zich af, als 
de avondrust van het dorp hem pakt. Het l~jkt hem hier een 
hemel vergeleken hij zijn eigen woonplaats. Morgen zullen 
Kees en hii weer op hun qui-vive moeten zijn. Aanstonds 
zullen z~j de hermetisch 'af gesloten kaasstolp van bezet ge
bied weer binnensluipen langs een miniem klein gaatje, naar 
men zegt, het enige dat nog bruikbaar is in het ganse Ne
derla dse front. De kano's met ellebogenstoom z~jn reeds 
vertrokken, als zij aan de havenkant komen. Alleen de Hol
landse captain André, die de post Lage Zwaluwe bezet, staat 
nog eenzaam op de kade en tuurt Noordwaarts, de richting 
waarin "z~jn jongens" weer zUn vertrokken voor de zoveelste 
maal. Hij komt naderbij als hU het laatste zestal ontwaart 
en biedt de behulpzame hand bU het inschepen en losgooien 
van de laatste vaartuigen, die vUandeli_ik gebied zullen bin
nendringen. Het is een stout plan, dat ten uitvoer zal wor
den gebracht. 
Twee- stalen motorkano's van het leger zUn door horizontale 
metalen balkjes naast elkaar vastgekoppeld. Dit zal de 
sleepkracht zijn en daarachter volgen vier legerkano's van 
Canadees model, welke van steven op steven zijn vastge
maakt. Zij zijn afgestampt met wapens, munitie, voedsel, uni
formen, sigaretten, enz. enz., kortom het is een welkome 
aanvulling voor het magazUntje (of zo gij wilt, van de rust~ 
kamer) van de illegaliteit in de Alblasserwaard. Alleen de 
laa_tste kano is gereserveerd voor Kees en Max en hun ba-

/ 



ROSSING 

De laaf3fe siga1el wordt aange,token ...• 

gage, die hoofdzakelijk bestaat uit levensmiddelen voor hun 
gezinnen. 
De captain is van plan deze hele trein op te slepen tot aan 
de rol onder Sliedrecht. Daar zullen, zoals radiografisch is 
geregeld roeiboten aanwezig zijn, die de lading moeten over
nemen. Bovendien zullen #i dan een groot aantal piloten te
gelijkertï d aanvoeren, die op z~jn beurt door den captain 
aan boo ... d zullen worden genomen, om ze veilig te stellen 
in het bevrUde gebied. Het zou niet zulk een gewaagde on
dernem · n~ z~jn, als de nacht wat donkerder en het water wat 
onstuimi~er zou zijn geweest. Doch thans is de wind geheel 
gaan liggen, het water is zo glad als een spiegel en de he
mel is onbewolkt. Helder staan de sterren te pinkelen in de 
klare winteravond. Maar ja, gevaren moet er worden, de 
zaak is -anmiddag bekokstoofd en "Nou niet langer tette-

( door J. Hollebrands 

memmcl" zou de "ouwe" zeggen, toen de kok wegens vech
ten-aan-boord gekielhaald moest worden. 
Onde~ zacht-snorrend motorgeronk verliet de sleep de haven
mondmg van Lage Zwaluwe en stak schuinsweg de Amer 
over naar de samenvloeiing met de Nieuwe Merwede. Iedere 
motorkano was bemand met een officier (w.o. ook Jan 
Staart) en een engineer, gewapend met revolver en stengun 
en helemaal achteraan schuifelden Kees en Max in dé ach
terhoede mee. 
J?e maan hing reeds laag aan de hemel, zacht glinsterde haar 
licht op het nauw rimpelende watervlak van het Hollandse 
Diep. Ginds in het Noordwesten en Noorden donkerde de 
wal van het Dordtse eiland. Eenmaal op de Nieuwe Mer
wede gekomen hield men aanvankelijk stuurboordswal dicht 
onder de rietzoom langs, om zo weinig mogelijk ~troom 
te ontmoeten. · 
Plots dreunden er ontploffingen in het , Noordwesten. Gie
ren.9 vlogen enige granaten Zuidwaarts en even later bonk
te~ de exp~osies door het avondstille, Brabantse land. Na 
emge salvo s zweeg het moffengeschut even plotseling ah 
het begonnen was. 
R1:1s_ti~ zoe~den .?e motoren en gold het niet een tocht van 
militairen m v1.1andelijk gebied; een dichter zou meer dan 
voldoende imp~essies hebben opgedaan in deze vredige wa
terwereld, om geïnspireerd te worden tot een stemmings
volle pennevrucht .... , 
~e motoren verminderden vaart. Het geluid verstomde. w-at 
1s er aan de hand? vroegen Kees en Max zich af." Spoedig 
bleek. de reden van deze voorzichtige manoeuvre. Recht
vooruit waren donkere silhouetten ..zichtbaar, dicht onder de 
stuurboordswal. . . . De captain bestudeerde ze met zijn kij
ker. Dra toer.den de motorkano's weer op volle kracht: Keès' 
veron~erstellmg, dat het de eerder vertrokken crossers zou
d_~n Z~Jn, werd bewaarheid. Enige ogenblikken later wcrdrn 
z~J reeds opgelopen. Met krachtige slagen tornden de k~apen 
tegen de stroom op. StilzwUgend vervolgde ieder zijn we<T .. 

'" Ter hoogte van_ het Huis op den Deen werd uitge~tuur/ en 
full-speed draaiend vervolgde de zwaar-gein.den sleep ZÎJn 
weg stroomopwaarts. Kees en Max hadden niets anders ·te 
d?en, dan met hun paddles een weinig bij-te-sturen om hrt 
gieren_ te v~orkomen. Gesproken werd er maar weinig tus
sen die :heiden. Een niet geringe spanning maakte zich 
van hen meester. Hoe zou het straks gaan bij het passeren 
van de Kop van het Land? De gevaren va~ de thuisreis 
waren omgekeerd, vergeleken bU de uitreis. Toen hadde.1 zij 
het .grootste g~vaar direct na de start, fhans lag dat zelf<l~ 
lastige punt dicht ~ij de plaats van aankomst. De captain 
was daar nog nooit geweest. H~j had de situatie alleen 
maar. bes_tudeerd op de kaart. Dat bladstille weer ( de wind 
was mm1ddels geheel gaan liggen) en die heldere nacht 
~aren slechte · compagnons voor deze hakkepoffende sleep
dienst .... 
Heel ver ~n het Noordwesten kroop eèn vurig puntje in het 
donkere firmament omhoog: vanuit de omgeving van Den 
Haag zocht weer een duivelse V2 zijn weg naar het haven-
gebied vàn Antwerpen. · 
Zonder vermeldenswaardige avonturen bereikte de sleep na 
een paar uur de h_oogte van het Gat van de Spiering. Men 
voer ongevere 150 meter uit de Zuiderwal. Opeens werden 
verdachte geluiden gehoord, . als botsten ijzeren boten tegen 
een steenglooiïng. De captain liet stoppen en onder doodse 
stilte werd uitgeluisterd. De sleep begon direct op de helse 
stroom af te drijven. Kees en Max overlegden een ogenblik 
op fluisterende toon. 

(Wordt vervolgd). 

. . . . En 11tak :,chui1t.weg de Amer over ..•. 
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Talrijke politieh delinquenten 2ljn reeds tewerk
gesteld op de Limburgse steenkolenmijnen. Dat 
ga~t natuurlijk allemaal op basl.!! van vrijwillig
be1d. Eens waren ze vrijwilliger voor het Oost
front . nu voor het kolenfront. Daar ligt ook 
wel een zekere overeenkomst in. Het Oostfront 
blee'k erg koud te zijn. En op het kolenfront was 
hd deze winter al niet- veel beter 
Er blijkt buitengewoon grote ani~o te zijn voor 
de tewerkstelling op de mijnen .en ik heb me af
g~vraagd , wat daarvan toch wel de red.en mag 
ZIJD. En nu geloof ik wel. dat ik er achter ben. 
De bovengrond.se werhaamheden schenen een 
prachti9e kans op ontsnapping te bieden zodat 
de mogelijkheid om daarbij tewerk te 'words.n 
gesteld reeds weer is weggenomen. Doch odlc · 
voor de .. ondergrondse" werkzaamheden is wel 
belangstelling. Het is wel jammer, dat die interes
se bij velen zo laat komt. Maar goed,' ze is er 
dan _to c- h maar. En het is toch wel heel prettig, 
als Je. straks na je · invrijheidstelling kun·t ze.g
?en ~-ok "ondergronds'' te bebb.en gewerkt. 
t Sp1Jt me,. dat Ik de allicht hooggespannen ver

wachtingen van de. beren wat remmen moet. Wii. 
uit het . ondergrondse.· leven weer tot de normale 
maatschappij weerkeert; wachten , naar on-ze er- ! 

v,iringen, wd enkele desillusies 
't Beste is maar ondergronds te · blifvtn. Da~ zal 
hen en ons vee.1 zorgen bespare• . 

_AD. 

-:--------------.... ~.,.,..,-___ ....,J 

LO·le1;'Ïtimatie .N~. 
Deze is 'in het bezit van~ schrik niet 'lezer, ·T. Kes- · ' 
sel, gedurende de oorlogstijd Feldwebel b~j de 
Staf van de Wehrmacht in Baarn. 
T. Kessel is in Holland geboren en · had 'twee 
bro.ers. b~j de Gestc1-po, die ,beiden schijnen te zijn 
gehqmdeerd. · · 
HU ze_lf is, si~ds November' i 9-H de illegaliteit •· 
gaan .?elpe~ en heeft de LO en LKP daarbij be
lang~1Jke diensten bewezen, wat overigens geen ' 
verdienste voor hem is, want hij voer daar zelf 
zeer wel bij. ; 
In de bezettingstijd w~ hét soms nodig, vreemde , 
stappen te ondernemen. In verband met de veilige 
verzending van geld voor de spoorwegmann~n 
werd Kessel gebruikt en daar men een goede kan~ 
had, d_oor het Engelse leger afgesneden te wor
den, werd besloten ook Kessel van een legitimatie 
te . v2,2.rzien. Om het geval later in. het oog te kun
nen houden, kreeg 4U legitimatie Nr. 1. Men kan 
dit juist, of onjuist achten, in de gegev~n, situatie 
oordeelden de verantwoordel_ij~e -personen, dat 

1 

Ke.ssel die legitimatie noodzakelijk moest hebben. 
De mentaliteit van den' Heer Ke~sel is te typeren 
door het volgende geval. De Wehrmachtsauto, die 
voedsel ging halen en verkregen was door middel 
van Kessel, strandde door bandenpedi in Zwolle. ' 
Onze mensen belden Kessel op eµ hij was alleen 
bereid hen uit de nood te helpen met een pa~i " 
banden, als hij nog 1500 kilo van . de lading kreeg. 
Toen Kessel 1500 kg. carbid ,u.it het. Wehrmadits- ' 
lager organiseerde en onze mensen in de veronder
stelling waren, dat die door de illegaliteit ver
deeld zou worden, bleek de volgendeï dag, dat de 
carbid tegen f 30.- per kg. in Laren verkocht 1 

werd. Dat had natuur lijk ook inet enkele andere 
mênsen van de illegaliteit te maken, maar dat la
ten we hier rusten, want het gaat ons ·om Kessel. 
Het ging evenzo met een pra~htige wagen, die 
een onzer met levensgevaar uit de vesting 1n Sche
veningen haalde. Op verzoek van Kessel c.n een 
leidenden illegaal werker. 
Hoe het precies in elkaar zit, kan men natuurlijk 
nooit nagaan, maar die v.m. illegale werker heeft 
die dure auto nog. 
Kessel had een LO-legitimatie, en nog wel Nr. 1. 
Die was hem door de nood der omstandigheden 
uitgereikt. Maar de nood der omstandigheden 
dwong de Larense illegaliteit niet, hem in de oud
illegale kring op te nemen en we zien ook niet in, 
waarom hU een prachtige auto meet · hebben en 
nog minder, waarom hij als Duitser, met zo'n 
duister verleden, een non-ennemy-verklaring moet 
krijgen. 
Men bedenke, dat schittere~de Duitsers, die nooit 
artders gedaan hebben dan de nationaal-socialis
ten bevechten en die van meetaf vooraan gestaan 
hebben in onze illegale strijd,. nog · stêeds wachten · 
op hun non-ennemy-verklaring. · ,,Tlîere is some
thilfg rotten in the state".; · · ··i · 

1 . ,-i 1-I. V. R . 
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De Regeringsvoorlichtingsdienst 1chreef een 
persconferentie uit, waarin de Minister van 
Justitie, Mr. J. van Maarseveen, medede

l ingen zou doen betreffende het vraag3tuk der po
litieke delinquenten. 
En tot de genodigden behoorde ook de redactie 
van "De Zwerver". Waaraan we die eer te dan
ken hebben, weet ik niet. 't Kan zijn, dat de flat
teuse tekeningen van den Minister, welke Jan 
Rot voor ons blad maakte, daartoe het hare heb
ben bijgedragen. _'t Is ook mogelijk, dat H. v. R. 
het hart van den Minister vermurwd heeft door 
hem, wat het formele betrof, tegenover Mr. Zaaier 
in het gelijk te stellen. 
Hoe het zij, ons "Zwervertje" kreeg een plaatsje 
op een gebeeldhouwde stoel, temidden van een il
luster gezelschap van persbrocders in één der za
len van het Ministerie van Justitie aan het Plein. 
't Was net een Eerste Kamer in het klein. Om 
voor Tweede Kamer te spelen waren er geen jour
nalisten genoeg. 
Toen mochten we vragen stellen en de Minister 
gaf, geassisteerd door enkele van zijn Departemen
tale medewerkers, antwoord. 
Nu wa& er in zo verre enig verschil met de gang 
van zaken in de Kamer, dat we natuurlijk alleen 
maar vragen stelden en geen critiek oefenden. 
Zodra wc wat hersteld waren van de eerste emo
ties hebben we den Minister gevraagd of hij een 
nadere uiteenzetting kon geven over de redenen 
van Staatsbeleid, welke geleid hebben tot de gra
tie-verlening op grote schaal. 
De Minister volstond met t<.: verwijzen naar de 
Handelingen der Eerste Kamer, van 6 Maart j.l., 
waarin deze uitvoerig zijn uiteengezet. 
Daardoor geleerd hebben wc ons maar tot wat 
concreter vragen beperkt, waarop dan ook een meer 
concreet antwoord kwam. 

( Nieáw·G_11U1_._e_a _______ _ 

We vroegen Z.Exc., hoe het stond met de plannen, 
politieke delinquenten naar Nw. Guinea te zenden. 
Het antwoord daarop was, dat de Minister van zi_jn 
collega van Overzeese Gebiedsdelen 't ve;rzoek had 
ontvangen J)olilieke clelinquenten besrh1½baar te 
willen stellen voor diensten on Nw.-Gumea, ter 
bewaking van achtergebleven Japanse voorraden, 
welke tot nu toe door Japanse krijgs!\"evangenen 
bewaakt zijn. paar onie wetgeving zekcr,c bcp_cr
kingcn oplegt ten aanzien van het tot uitvoering 
brcn~en van uitgesproken str~ffen, werd een com
missie benoemd onder voorzitterschap van Prof. 
,volt jer, om deze zaak te on~erzoeken: De conclu
sie was, dat het niet mogeh1k was h1er o~. gr~~e 
schaal te helpen. Het zal echter wel mogel1Jk z1.1n 
enkele honderden tot interneringsstraffen veroo1·
deelden, die daartoe zelf de wens te kennen ge
ven, naar Nw.-Guinea te zenden. 

( De ontvluchting van Mooyman 

Op de vraag waarom een SS-er als Moo>'.man niet 
cellulair was opgesloten, zodat ontvluchting prac
tisch zou zijn uitgesloten. antwoordde de Minister, 

' dat Mooyman aanvankelijk in de cellenbar~kk~n 
was opgesloten, doch, toen wegens reorganisatie 
een aantal gevangenen daaruit verwijderd m.:iest 
worden, de proc.-fiscaal ook Mooyman op dc~e 
}ijst plaatste, omdat MooY!Ila~_een normale SS-er ts 
en geen directe oorlogsm1sdn1ven heeft begaan. 
Wat de ontvluchtingen in het algemeen betreft, 
deze zijn zeer sterk afgenomen. Per l Aug. '46 be
droeg ·het totaal aantal ontsnapten 726, tegen l 
Febr. '47, 736. Daarbij moet echter rekening wor· 
den gehouden met 't feit. dat, van de tot l Aug. 
ontvluchten, honderden zijn teruggekomen, z_<?dat t-r 
in fdte na die datum ook weer honderden 7.1Jn ont
vlucht. Als oorzaken wees de Minister aan, he~ niet 
beschikbaar hebben van perfecte gevangenissen, 
het op grote schaal tewerkstellen van gedetine"r
den wat een grotere ontvluchtingskans met zich 
bre~gt en het vraagstuk van het vinden van lfOe~e
bewakers. Van het bestaan van een organisatie 
buiten de kampen om ontvluchtingen te bewerk
stelligen, is niets gebleken. Wel ontstaan er in de 
kampen dergelijke complotten. De interne kamp
recherche weet deze echter dikwijls te ontmaskeren, 
zoab onlangs in Vught, waar een plan om t~jdcns 
te sneeuwval in witte lakens te ontsnappen, kon 
worden voorkomen. 
Wat de arbeid in de mijnen betreft, de Dir.-Gene
raal voor de Bijz. Rechtspleging heeft alle boven
grondse arbeiders in de mijnen teruggetrokken, 
omdat hier een groter ontsnappingsgevaar geducht 
werd. Er zullen er nu meer ondergronds worden 
geplaatst. Er is ond~~ de delinquenten grote ~elang
stelling voor de m11nen. In het algemeen is men 
niet a rbeidsschuw. Met name geldt dit voor de 
wapendragen. 

( Berechting Duitse Oorlogsmisdacligen 

Het wetsontwerp, dat berechting van buitenlandse 
oorlogsmisdadigers in Nederland mogelijk moet ma
ken, staat ingediend te worden bij de Tweede Ka
mer. Het is de Raad van State reeds gepasseerd. 
Zoals bekend, was dit noodzakelijk door de uit
spraak van de Bijz. Raad van Cassatie, waardoor 
de Neder!. Rechterlijke Macht niet bevoegd werd 
verklaàrd, door buitenlanders in militair verband 
beg-ane strafbare feiten te berechten. 
Tot nu toe zijn 440 van 1000 oorlogsmisdadigers, 
wier uitlevering aan de geallieerde autoriteiten is 
verzocht, naar Nederland overgebracht. Uiteraard 
zijn er bij de nog niet uitgeleverden ook, die on
vindbaar zijn. 

( De Bijzondere Reehblpleging 

Met betrekking tot de plannen, de bijzondere 
rechtspleging nog voor l Jan. 1948 te doen beëin
digen, deelde de Minister mede, dat opdracbt is 
gegeven aan de Procureurs-Fiscaal, de zware geval
len, welke om begrijpelijke redenen langere tijd 
van voorbereiding c,iscn, thans zo snel mogelijk af 
te handelen. 
Aan de Bijz. Raad van Cassatie zal een Derde Ka-
mer worden toegevoegd. . 
Omtrent de onderhandelingen met Engeland over' 
de beschikbaarstelling van Borkum voor het onder
brengen van delinquenten, kan nog niets andèrs ge
zegd worden, dan dat de barometer afwisselend op 
mooi en slecht weer stond en nu op veranderlijk 
is blijven staan. 
Voor 1 Juli a.s. zal beslist moeten zijn, welke jeug
dige, politieke delinquenten terecht zullen moeten 
staan en welke naar huÏ$ mogen. Het vaststellen 
van de derde groep en zeker de grootste. zal het 
meeste werk vorderen. Deze betreft hen, die voor
waardelijk buiten vervolging zullen worden ge
steld, mits zU zich verbinden gedurende 2 à 3 jaar 
zich aan een bepaalde opvoeding in speciale kam
pen of tehuizen te zullen onderwerpen. 
De ervaringen in de z.g. open kampen voor jeug
dige delinquenten is n.l zeer gunstig. In het kamp 
Hemrik is practisch geen bewaking meer, terwijl 
c.:r sinds Juli dcchts twee ontvluchtingen zijn ge
weest. 
De ervaringen met -.k arbeidstherapie zijn van 
.(root belang, ook voor de toekomstige behandeling 
van gewone delinquenten. 
De Minister stelde nadrukkelijk vast, dat illegalen 
en anderen voorkeur moelen genieten om in Over
heidsdienst te kunnen treden. Doch naar zijn me
ning mag men vrijgelaten politieke delinquenten 
niet beletten als arbeidscontractant in onderge
achikte en niet-verantwoordelijke functies in dienst 
te treden. Gevaar van infiltratie in het ambtena
rencotps ducht hij niet, daar arbeidscontractanten 
niet tot het ambtenarencorps behoren. 

Tenslotte beantwoordde de Minister een tweetal 
vragen, welke buiten dit kader vielen, doch voor 
onze lezers toch wel van belang zijn. 
Bij de Raad van State ligt een wetsontwerp gereed, 
houdende regelingen voor de vaststelling van de 
dood van afwezigen (niet-teruggdceerden uit 
Duitsland, de koopvaardij etc.). 
Van een bepaalde actie om Duitse kinderen naar 
Nederland te doen komen is ten Departcmcnte 
niets bekend. De Minister voelt. hier voorshands 

. ook niet veel voor, wegens onze eigen economi
sche situatie en wegens de verklaarbare psycholo
gische weerstand van ons volk tegen een dergelij
ke maatregel. 
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LO-LKP verklaringen in 
verband met de arrestatie 
van "Tante Bertha". 

Blijkens berichten in de dagbladen heeft de 
Ro.tterdamse P.R.A., în opdracht van den pro
cureur-fiscaal, in arrest gesteld Mc.:vr. B. M. 
v. d. H.-K., tijdens de bezetti.ogsjar!n bekend 
als "Tante Bertha", en een medewerker van 
baar, den kappersbediende Ch. B., bekend alt 
,,toffe Chris". 
Tante Bertha heeft in de bezettingsjaren een 
belangrijke rol gespeeld door de financiële 
steun, welke zU aan LO en LK~ verleende. 
Na de bevrijding echter, toen z1J meer bekend
heid verkreeg door haar arbeid voor de Bond 
Holland-Canada, kende men haar beter onder 
de naam "de Canadese bruidjesmoeder". 
Men kreeg argwaan tegen tante __ Bertha door 
de grootscheepse w\jze, waarop Z~I _haa r leven 
inrichtte. Zij betrok een fraai huis aan de 
Mecklenburgerlaan en spreidde een grote luxe 

ten toon. b h l ·" 
Het is niet duidelijk, wat precies de esc u w· 
ging tegen tante Bertha inhoudt, do~h men 
spreekt er van, dat zij tijdens de bezetting ook 
contact met de bezetters zou hebben ge~ad. 
Inmiddels werd in enkele bladen meldmg ~e
maakt van het feit. dat er reeds maatregel1:!' 
venomen zoutlen zijn om plannen tot bevt11· 
ding i•an de twee arrestanten te . voorkomc11-. 
Inderdaad doen de laatste dagen dienaangaan
de de meest fantastische geruchten d_e ron4c. 
En het zouden leden van de voormalige LKP 
zUn, die met het plan zou~eµ rondlopen om de 
gevangenis aan de ~oordsmg~l. op de beproef
de wijze te "kraken . De p~hhe bad dan ook 
reeds voor een extra-bewakmg gezorgd. 
Waar de naam van LO en LKP in ~it _verband 
genoemd werden, besloot de provmc1:ile en 
plaatsel\jkc leiding der LO en_ LKP een p~rs
conferentie te beleggen, waann werd m(dc
gedecld, dat zij, voor zover de beu;ok~enen 
zouden beweren, lid van deze orgams~_lle Ie 
zijn geweest, l(Cen enkele ver~ntwo~rdel11~he1d 
wensen te dragen voor mogeh1ke m15draJ\'1t1~Pn 
en dat z~i integendeel onjuiste gedraglngen ten 
sterkste afkeuren. • . • _ 
De LO en LKP hebben steeds _een pnnc1p1ele 
verzetsstrijd gevoerd, stellen zich th:m.~ ~ok 
achter de rechtsstaat. zelfs al zo~d.~n z11 zich 
met bepaalde verschijnselen moc1h1k k_unf!en 
vcrcmginxen en het b.v. zeer afkeuren, md1_en 
pogingen werden ondernome~. om __ arrestallea 
van de politie op krachtdadige w11ze te be-
ein61gc.n. • 
De ;_g. KP-crs. die zulks in het voornemen 
zouden hebben. zijn lieden. die nooit tot de 
organisatie hebben behoord, of er thans geen 
enkel contact meer mee hebben. · 
Ook wensen de LO en de LKP er duidelijk de 
aandacht op te vestigen, dat zij bereid zijn. 
om de justitie te helpen, deze zaken tot klaar
heid te brengen. 

...... de LO-LKP dezer dagen een brief ont
ving, geadresseerd aan den heer Lo Kappee .. 

...... mijnheer Lo Kappee er pri,js op stelt te 
verklaren, dat hij geen familiebetrekkingen 
heeft met den heer .Joho Kappee. den voorma
ligen commerciëlen leider, thans hoofdredac
teur van de "Ochtendpost". . . . . . 

1 

...... er derhalve ook geen betrekkinl!'cn tu,
sen "Ochtendpost" en "Zwerver" bestaan •..• 

...... de heer Lopez (Rodrigues), voormalig 
hoofdredacteur van de "Ochtendpost" einde
lijk zijn naam eer aan deed en de leus: ,,loop 
es" in oefening bracht ..... . 

...... bij thans een nieuwsblad redigeert, ge-
naamd "De Voorpost" ..... . 

.•..•. het wel moeilijk zal zijn met een blad le 
komen, dat een voorpost is van de ttOchtem.1-
post" ..... . 

. .. • .. zulks wel eens een ,,nachtpitje" zou kun
nen worden . ....• 
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Jan -Bierman 
Gan de Braber) Krommenie 

Het was de grote slag van de SD 
op 13 .T uni 1944 op het kantoor der 

P.B.S. der LO aan de Nieuwe Zijds 
Voorburgwal te A'dam, die een einde 
maakte aan het werk van zestien be
langrijke figuren, waaronder J an Ilier
~a';1; van de Socialistische groep "Bak
ker . 
Als medewerker van deze groep bracht 
Jan Bierman, illegaal werkend ~nder de 
naam van Jan de Braber, op die onge
luksdag een pak persoonsbewijzen, die 
door de vervalsingsploeg van de Bak
kergroep van andere nummers waren 
voorzien, terug op het kantoor van Lex 
(Guus). 
Zo werd Jan een welkome buit in de 
handen der grijpgrage SD, die door het 
verraad van Brüne kennis had gekregen 
van dit adres en ieder, die die dag 
bindènkwam, inrekende. 
Met de arrestatie van Jan verloor het 
leger der verzetslieden één van diege
nen, die vrijwel onmiddellijk na cle 
overweldiging in Mei 1940 wisten, wat 
hun te doen stond. N'\dat n,!"t behulp 
van de Moffen de NSB-er Woudenberir 
tot commissaris vnn het NVV was be
noemd, begon Jan met enkele anderen 
aan de afbraak van de vakbeweging; 
zo doorkruiste zijn actie de eerste groot
scheepse poging van de Moffen om de 
Nederlandse arbeiders in de greep van 
het Nationaal-Socialrsmc te brengen. 
Hij organiseerde de distributie van ille
gale lectuur o.a. ,.Ons Volk". in een groot 
deel van de Zaanstreek: hij was de or
ganisator van vdc huiskamerbijeenkoms
ten waar de vonk van het verzet steeds 
feller werd aangeblazen. In begin 1941 
had hij reeds contact met verschillende 
verzetsgroepen, o.a. de groep va? H'.'-
meling. Na de dood van Hamelmg m 
October 1942 plaatste Jan ook voor 
diens groep vele onderduikers. Deze 
groep bezorgde .T an de nodige persoons
bewijzen bonkaarten, contanten enz. In 
de herfst van 1943 sloot Jan zich aan 
bij de groep "Bakker", nadat h!J vr_ij
willig ontslag had genomen bij Zijn 
werkgever, de Ver. Blikfabrieken te 
Krommenie, teneinde zich geheel te kun
nen wijden, aan wat bij het eerst en het 
meest ·nodig achtte, strijd en verzet te
gen het fascisme. 
Alles, wat Jan deed, was gericht op dat 
ene, grote doel, iedereen helpen, die 
werd bedreigd en vervolgd, ongeacht 
zijn rang of stand, richting of kleur, met 
dezelfde liefde tot den naaste, dezelfde 
drang tot ijveren voor een rechtvaardiger 
samenleving, die hem voor de oorlog 
maakte tot één der beste werkers in zij.n 
vakorganisatie en politieke partij, het , 
zich bewust zijn een roeping en taak in 
dil leven te hebben, plaatsten hem in 
het verzetsleger. 
Hi.i heeft de dag der bevrijding niet mo
ll'en aanschouwen. Tengevolge van de 
doorgestane ontberingen overleed bij in 
het concentratiekamp Sachsenhausen in 
Tanuari 1945. 
'van vrienden, die bij hem waren in zijn 
laatste dagen, weten wij, dat hij zijn le
vensoffer heeft gebracht in de vaste 
overtuiging aan de goede zijde te hebben 
gestreden; hij stierf in de vaste overtui
ging dat het goede, het recht en recht
vaardige uiteindelijk zullen overwinnen. 

J. B. 

IN MEMORIAM 
~ 

Arie den Toom 
Pernis 

Arie den Toom, gevallen in de strijd voor waar
heid en recht op de derde April 1945. 
Eén naam op de lange dodenlijst van hen, die 
onder de zwaarste beproevingen trouw bleven tot 
het einde. Zo iemand, waarvan de S.D. tevoren 
reeds wist, ,,daar krijg je nooit iets uit". Zijn 
leven en werken, opoffering en moed blijven 
voortleven in de gedachten van al d(."genen, die 
hem hebben gekend. Reeds vóórdat contact met 
de L.O. mogelijk was, verleende hij zijn hulp aan 
opgejaa~en en gezochten. Hij vroeg er niet naar, 
wat hem dat kostte. Er moest geholpen worden en 
daarmee uit. De gevaren, die hieruit ontstonden 
voor hemzelf? Hij rekende er ernstig mede, ma~r 
liet zich er nimmer door weerhouden. De exploi
tatie van het feestgebouw, waar hij werkzaam 
was, en waaraan tevens een buffet was verbon
den bracht nu eenmaal mee, dat er wel eens 
moffen op bezoek kwamen. Wij hebben ons dikwijls 
vermaakt door zijn geestige manier van optre
den tegenover de moffen co hoc hij ze in de boot 
kon nemen. Al spoedig begreep hij, dat georga
niseerd verzet de aangewezen weg moest zijn om 
andere.n te kunnen helpen en de Duitsers fc kun
nen dwarsbomen, Eind 1943 nam h~j zijn plaats 
in als plaatselijk leider van Tuindorp Heyplaat. 
Steeds groeide zijn werkkring. Zijn nuchtere ad
viezen werden door elkeen gewaardeerd. Onder
duikers van verschillende nationaliteiten onde.~
vonden zijn volle medewerking, hulp en gastvnJ
heid. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem 
en zijn vrouw. Gebouw "Courzan,l" werd het 
centrale punt van de verzetsactie. Het latc:e !le 
Bataljon van de B.S. oefende daar regel_mat!1 op 
de moderne wapens, die van de "droppm~s af
komstig waren. Soms met 30 man tcgchJk. En 
niemand maakte zich ongerust. Verschenen er 
moffen ten tonele, Toom ving ze wel op en met 
z'n lachend gezicht wist hij ze altijd om de tuin 
te leiden. Helaas, toch kwam de grote catastrophe. 
13 Maart razzia te Pernis. En "Courzand", de 
plaats der grote illegale activiteit werd verraden. 
Ook Den Toom werd Ji"Carresteerd. Wapens wer
den gevonden. Het verhoor vond natuurlijk plaats 
op de bekende Duitse manier. Men wist aan de 
hand van de gegevens, dat als hij zou spreken, er 
een goede slag te slaan zou zijn. Geen woord heeft 
men echter uit hem kunnen krijgen. Kort daarop 
ging hij naar Scheveningen. Wij weten niet, wat 
hij daar geleden heeft, God weet .?it alleen. Maar 
toen bij roet nog 19 andere stn1ders op de 3e 
April 1945 aan de Hoflaan. te Ro~terdam werd 
gefusilleerd en men de ontzielde lichamen daar 
de gehele dag liet liggen, hebben zijn vrie!!den 
niet met zekerheid kunnen vaststellen of h1J er 
werkelijk bU was. Zo zeer was hij veranderd in 
slechts drie weken. Een officiële opgave beves
tigde echter, dat hU inderdaad was doodgescho
ten. Gesproken heeft hij niet. Alle verantwo~~
ding heeft hij alleen op zich genomen om z1Jn 
makkers voor eenzelfde lot te sparen. Op 6 Aug. 
1945 hebben zijn vrienden, het 9c Bataljon en de 
L.O., hem de laatste eer bewezen, toen hU in 
Nieuwerkerk, zijn geboorteplaats, werd begraven. 
Zo dicht bij de bekroning van het -~oor hem ge
leide ondergronds verzet, beeft hij de vreugde 
der bevrijding niet mogen zien. 
Wij zullen hem niet vergeten. 
Pernis. RIET. 

• 

Pie,r van der Horst 
At-obem 

H 
icr van der Horst werd geboren 19 
Januari 1902 te Sneek. Hij werd op 
29 Juni 1944 te Arnhem gearres

teerd en overgebracht naar de Koepel, 
op 7 of 8 Juli ging h~j naar Vught, afd. 
Scheveningen en in September 1944 naar 
Sachsenhausen (Oraniënburg) en van
daar Febr. '45 naar Bergen-Belsen .... 
Wat ik U nu over zijn leven en werken 
zal trachten weer te geven zal U mis
schien een indruk geven, hoe sterk deze 
man ons heeft geïnspireerd óm door te 
blijven gaan met ons verzet en wat wij 
aan hem te danken hebben. 
Wi_j kwamen met Van der Horst in aan
raking door twee Joodse mensen, een 
man en een vrouw, bijgenaamd Oom Jo 
en Tante Lena. Het klinkt z6 eenvoudig, 
even vragen aan Van der Horst: .. hoe 
het verder met Leo moet", en Van der 
Horst wist raad, hij wist van al!cs c:n 
kon geweldig veel tot stand brengen. 
Bij h'em was een correspondentie-adr.-s 
e~ kwamen aUe draden samen, die no
dig waren voor bonkaarten, inlichtin
gen voor het Huis van Bewaring, de 
gevangenis (Koepel). Hij stond in verbin
dinrr met het Gewestelijk Arbeidsbureau. 
Ook had hij invloed bij alle mogelijke 
instanties en wist altijd met raad en 
daad bij te staan. Hoe langer wij met el
kaar omgingen, hoc beter de .~erstand
houding werd en hoe meer WIJ met el
kaar gingen samenwerken. Ik kreeg van 
hem verschillende van zijn adressen en 
hij van mi_j, voor het geval, dat het eens 
mis zou lopen. Dan zouden we tenminste 
niet vast komen te 1.itten. Honderden 
guldens heb ik van hem gehad voor het 
illegale werk, voor de pers co alle on
kosten voor de onderduikers. Brood, 
groente en zeep, wat schaars was, kon
den wij van hem krijgen. Hij was een 
idealist, die alles over had voor zijp 
land en volk, en Voor zijn beginsel. 
.,Trouw" werd door hem geldelijk ge
steund. 
Een paar dagen voor 2ijn arrestatie heeft 
Van der Horst mU gewaarschuwd, daar 
er een koerierster gepakt was en alle na
men genoemd waren. 
Van der Horst wilde echter zelf niets 
van onderduiken weten, ondanks alle 
gevaren, die er voor hem, zi.in vrouw en 
kinderen, èn het werk aan verbonden 
waren. .,Ik kan hier niet gemist wor
den", was zijn conclusie, ,,want alle C<•r
respondentie en inlichtingen moet ik 
over andere adressen laten lopen, anders 
loopt alles vast." 
Het gevolg is geweest, dat wij een man 
hebben moeten afstaan, die c,:n voor
beeld was, een stuwende kracht, één, Jie 
altijd raad wist. Een paar dagen later is 
hij gearresteerd. 
Later bebbeu we veel brieven v,ehatl, van 
mensen, die met Pier in de concentra
tiekampen hebben gezeten en die spra
ken over het mooie, geestelijke werk 
van hem. 
Hij was ons een lichtend voorbeeld, een 
stuwende kracht met onvermoeibare 
werklust. 

W.R. 

' 
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Secr.: J. WIELINGA, Taco Mesdagstr. 6, Groningen 

RBtANGRlJK BBRICHT. 

All• leden vaa ontt Contactgroep worden «lllD berlnnud. • 
h•t obonncmenugeld voor h•t Ie kwartaal 19'!7 ad f 1.70 
t• <,oldoen. vó<>r :over dit nog n,•t Is ge.s,cbled. Dit bedrag 
moet gestort worden op girorekening van de L.0.-L.K.P. 
Stichting te Amsterdam onder no. 109588. Zo mogelijk stort 
men mtteen ook voor het 2e kwartaal. Van de: adm.Jnlstra" 
uc vao "De Zwcrvec" ontvingen ~·r. bC"tlcht. dat i,J. die: 
het Ie kwartaal niet tJjdlg betelen. geen blndu m«r wor
den toegezonden. V•rgemakkelijkt bet dus en wacht al•t 
tot een postkwitanti~ wordt aangeboden. ma.ar gireer nul 
Speciaal v"tlgen wij dit oadtr de aandacht van beo. dl, 
nog i.n ttdlitaire dieost .:ijn. Wegens overplaatsing :ijn v~r· 
ocl,dden• postkwltanti<> U?ruggekomen 

DB GBSCHTBDBNIS OBR COMPAGNIE. S. (D-o). 

Ja, het was werkelijk :o, dat wij graag mede geholpen 
hadden d• laatste band t• leggen aaa de Ineenstorting van 
DultslHd, maar het bcdt niet :o mogeo eljn. Er brak nu 
ttn tijd aan van afwachten. wat er nu met ons :ou gaan 
ge.be.uren. allerlei gJs.singto werden daaromtrent gemaakt. 
Daar was. toch ook nog Japan. waarmee we la oorlog wa~ 
rto en WIJ meeadeo, dat h•t niet helemaal uitgesloten lton 
:~tl. naar lndie: ge::onde-o te worden. We begrepen dat er 
voor ons althans In bct Noorden van htt land geeo em• 
plooi m.,, was en dat t.t Jets mocot gebeuren. Er kwamea 
nleu.we. vcrbandacte's, die getekend mot-tttn wordtn om 
opgmomcu te kunntn ,vordto in het nieuwe leger. Er wa" 
rtn 2 soorten. de :.g, .. Lange-" en "Korte Verbaodactt:". 
Er we-rd door ons ottgegaao d.w.z. gediscussieerd. weJke: 
de beste w~s tn door \'tijwcl itdtrttn werd de korte vu" 
hnndacte getekend, uitgaand, van de gedachte. dat w• dan 
de ltans zouden hebben. uitgezonden te wordta via Enge
laad naar Indië op kort,? termijn, terwijl bij h•t tekentt 
vaa. de lange act~ we eerst een. laagdudge train.log moe.1 ... 
t•n doormahn co dan de hns zouden hebben in de str~d 
tegen de Japanoers achter het oet te vissen. 
Hoe aodus is alles echter gelopen. Maar daarover later. 
Eerst willen we nog e:ve:o memotttto. dat nu de Burope:ae: 
bevrijding •en ftlt wu. er ovual voto, gd ... t werd eo 
w,j wi!:ten nle:t betc:r te doen dan ook een feestavond 
tt organiseren. Er werd een fe:cstcommissfc be11oe.md. 
Vó<>rdrachten in •lko;u gezet, dt bakktcs ia het dorp ..,.,. 
den voor:lcn v11n ove:rsc:botte:si cneel. ~,poeder enz: ... dit da ar 
allcrl.i lekkernijen van wlat•n te fabriceren. eoflo. h•t we., 
mtt dat allea een drukte van belang. De grote schuur van 
bou Dijhterhui• werd tot ft•stzaal omgetoverd •• het 
h•I• dorp werd uitgenodigd. H•t werd ••n knalavond en 
ik Un oict nalaten ter bcrinoc-ring (UUl die avond bc:t litd 
van de Desillusie bier weer te geveo. 

Melodie: .. Toen wij uit Rotterdam venr~kken". 
Totn wij tJ!t Gronlngtn vutrolc.kcn, 
Met auto"s ,•an den Canadtts, 
Zat iedereen :leb blauw te glssea, 
Waor of de richting wel heen wee,:. 
Oe ttn riep; .. We g=n naar Duit.land", 
Een ander sprak van: , . 0.llzljl ", 
De decde fontascerde: .. Holland". 
Een vierd• flulst«de: .. Mokccbd". 
Maar groot was on:z.e destl1u.sle. 
Toen we suonddco aan de Waddend~k. 
Daar waar totaal geen moffen war~n 
J, ,ells g«n N.S.B.-tr lijk. 

De CommMdant, e•n linke Jong.a. 
Bekeek h<t :aakJe ev•u gauw. 

• En zoc.ht een .aantal borrenlil1.:.hareo. 
Wnar de Compie ia slape.o z.ou, 
W ~ zijn torn aan het werk getogen 
Mer water. bc:em en met $Chop. 
En toen de avond was ge,·allta. 
Zocht iedereen :ljn strozak op, 
Maar groot was onze deailluslc, 
Want toen wt: sJape.n zouden gaan 
Was ont bed reeds i.ogcoomtn. 
Door r~tttn dik t:n wel ,oldaan 

t Ettstt Pe-lotoo. is al spe:uren.d. 
Het dorp Zijldijk Ingegaan. 
En heeft daar Robby opgedoken 
n R.attè.nv.iinger van goede naam. 

l ltt beest is aan de van9.s_t gttog:en 
En b•êh m•t moed. b•leid en trouw. 
De ratttn uft de stal ,·erdrtveo. 
Zodat elk rustig slapen :ou. 
Maar groot wos ónze dtslllll•ie. 
Want na 2 dagen vrij te eijn, 
Liet ook de bond zich niet meer boreo . 
\Vaardoor er nu 'IJ;'ttr ratten zijn. 

Kwartlermaken der tweede sectie. 
Al Vllll het tweede Peloton. 
Dat ging niet van un leien ,lakJe, 
Daar m~ er geen schuur voor vladen kon. 
Maac toen· het dodelijk gelukte. 
De dag was toen at ver voocbij. 
Was toch een •laapttee nog gevonden 
En voelde Iedereen :kh blij. 
M&ar Q[OOt wa.s on:.e dtslllusie-, 
Want de boer hield d• deur potdicht. 
Omdat hij oos nlet ..,,iJde h•bben, 
Dat noemt men Nederl~nd,c plicht . 

De lte:uk.tQ was etn te.re kwt1t;o?. 
lo koken zag i.dtc wat in, 
D, ene kok giog ·ons vtrlaten. 
Dt: and're kwa..m de kt-uk~n jo. 
Maar ondanks al dat kokJe wies'len. 
Wa5 'c eten steeds natlr oo:e- do. 
Want de Canadese voeding, 
Die ging er bij een itdu in. 
M•ar groot was on:c de.si11usie.. 
Want ontt maag die: koa oie:t mi."e" 
Bo na verloop van vtertitn dageo, 
Had icdcrun de diarr•••. 

Htt lied moge misS<hlt1) vit taa lkundig- en poeusch oog
punt mtt "haken en ogen" :ljn, b•t doet nltts af van ~t 
feit, dat het dit ~vood een succes wa• en 11og weken later 
k.on mCJ\ plotseling de êta of ander. wa.1'1Dttr ltt! ,ndtr, 
uitkwam als v<>0rge.sttld v.·a..t. brt refrein boten gillmen van: 
,.Maar groot ...... s ooz:e dHjJluJ.ie ...... ". 

• C' 

FLINKE KERBLS MBLDBN ZICH VOOR DB W AFPEN 
s.s. 
Dat was de slagd.o, waarme• tijdens de beztttlog de Oult
seu bun ronstlpractijktn Jn Nederland voerden. Bn maar 
al tt vud llttto hun oorffl er aan hangen ..... . 

(.,Friesch Dagblad"). 
Het waren daarom dan ook alleen maar flap .... 
oren! 

• NIETS GRLEBRO .•.. , 
Karl Bri\tidt. Hlt1trs ptt'ioonlijke- çr~net"shee.r~ vertelde aan 
het Hol voor oorlogsmisdaden t~ Neurenberg, dat bij gem 
•chuld voeld• wegens :ljn aand•tl In het gruwelijke oazl
program.m.1, dat aan 275.000 \crank:innige pt-rsonen e.n mi.s-
vormdc )dndu~n h~t leven ko..;ttP. 
Brandt :.eidt: ,.Het leven van een krenk:jnniQt is nld {tl 

overee.n.stem.mlni'.f met de menselijke- waardigheid ... Hij voegde 
hi"r:t:1n toe t~ tnrnen. dnt het leven \·an dezt ,.a nntaflge 
s,chepseJs" verkort mOf'St worden. 

( .. Het Parool"), 
Daarom pleegden de Führer c.s. zelfmoord en 
kreeg de rest de strop. 

• BMtMHARTJGHEID. 
Aan dt Mtmorle ven /\ntwó<>rd aan d• Twt~e ~amer !,;,, 
trt:ffmde het ontwerp van v.~et •• nade:tt voorzieningen met 
betrekking tot de bijzondert rechtspleging'• ootieceJl ,.., 
nog loet volgende, 
Het aant•I te btttcbtta :aken beduagt thans niet mlndtt 
dan 15.000: b•t aantal g•d•tlnetrden bedroeg op I Ja11uarl 
28.355, D•genen onder hen, die In Du'tse kriiqsdienot ~·· 
wnst zJJo, doch zich ovulgens nl•t aan ml$drljven h•bbt1' 
schuldlp p<maakt, zullen door de tribunalen word•n berecht, 
ook collaborateur• zullen in het 8lgrmcen Vó<>r de tribuna
len tt.red,t staan. even:ib een groot aantal functionarissen 
vn de N.S.B. 

(,,De Tijd"}. 
In Duitse krii~sdienst geweest, doch overigens niet 
aan misdrijven schuldig. 

• BRAND, ... Il 
lo het Cal!lomischt •todi< Cortt Madera brak brond uit 
la bet buis v<11n den ondubrandmu:11ter ter plaM~t- .Dit i~ 
al typisch gr.noeq. ::ou me-n :.o zeQgen. Maar toe--n mer, een 
nndenoek insteldr naar de opnaak. v1tn de brë'nrl. tr,,d rtM 
de dag, dat de:• was uitg•brokcn door kort•lulting ln het 
automnthi:che btandalarm~y.stecm. 

(Wbl. ,.Trouw"). 
Je zou haast zeg,ren: men vergroot het brandge
vaar door bij de brandweer te gaan. 

• 
ER lilT GEZBT - TOCH BR INI 

Ec,n tAndarts tt Gronin~en. dir re11. 2c lutt. wa-t qt"w,...C'-t 
hli •en Ned. pantsrr•lwetr. maar lid was van de N.S.B. en 
de.iwegt vt.roordetld door het Tribunaal. i~ benoemd tot 1t 
luit•nant. Als bijkomende straf was bepaald. dat hij lev•••· 
lang geen wapens meer mocht dragen. Otz:t mnn. die- een 
practijk was begonnen in Dordrecht, werd opgeroepen voor 
de militaire dienst. HIJ legdr ••n afschrift van :ijn vonnis 
over. wa-arln verme1d stond. dat hij geen wape11s meer mocht 
draqcn, Wett u, wat hij ten antwoord kreeg van de militaire 
autoriteiten in Utrecht? .. Met dit l'<>mmel van d• Tribunalen 
hebben w• nl•t te maken. je wordt b,vorderd tot Ic lu.lte-
nant". 

(.,Schoonhoveose Courant"). 
Nu wordt het een ...... ,,leger der gezochten". 

• NOG EBN ZWERVER. 
In een kodenstal op een bo<rderij bij TrondhJ<m ( Noor
wegen) beeft mea ten Rus aal'tgetroffen. eeo ;:ckettn VRslh 
Rembofski. dit er uittaQ als ~til RobJnson. Crusoë. tnt:t 
laagc haren en baard m gekletd in lompen. HiJ bleek des
tijd• ontsnapt te zijn uit een Duits krijgsgevangenenkamp 
bij Levnnger en ikh sindsdltn verborgen t• h•bben ge.houden 
i:1. de bossen. Hij kwam met de- banden oroboog te voor
,cbijn. want hij had nog niets vernomen van de Duitst 
capitulatie ...... 

(.,Ned. dagbladen"). 
Hij werd niet verzorgd door de LO. 

ADVERTENTIES 
FAMILIE-A OVERTENT!ES 

(pr/}• f 0.10 p. m.mJ 
------------
Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte 
van onze dochter 

MARIJKE 
B. G. Kok 

Amersfoort, 8 Maart 1947. 
A. Kok-van Eijk. 

Emmalaan 11. 

LUKAS 17 : 33. 
Door Gods bewaring hopen onze geliefde Oudefä, 
Behuwd en Grootouders 

JOH. BOGAARD (Oom Hannes) 
en KLAASJE SLINGER 

op 3 April 1947 de dag te gedenken, dat zij 35 jail.r 
in de echt zijn verbondeo. 
Hun dankbare kinderen, behuwd en kleinkinderen. 
Sloterweg 1120, NIEUW VENNEP. 

DIVERSEN EN INLICHTINGEN 

Wie kan inlichtingen geven over .,Henk", in de tomcr 
1944 medewerker van v. d. Bun t. 
Laatstgenoemde was werkzaam op Bevolkingsregister 
te Amsterdam, verbonden aan "Vrije Groep" of L.O.
K.P. en gefusilleerd Augustus 1944. Henk kan iu 
strafzaak tegen illegaal-werker belangrijke. ontlasten
de verklaringen afleggen. 
Signalement: ongeveer 1.80 M .. slank, blond, achter
over gekamd haar, sportcostuum, slipover tot aan 
hals. leeftijd omstreeks 25 jaar. Wa,i ook buiten Am
sterdam werkzaam. 
Dringeod verzoek zich onmiddellUk in verbinding te 
stellen met Mr. A. H. van Namen, Keizersgracht 
782, Amsterdam C. 

Gem. woning te Voorbur~ van 7 Aoril of Mei tot 7 
Sept. ter beschikking van iemand die elders een wo
ning bezit. Conditie: gedurende de eerste 2 of 3 ma..u1-
den verzorging van warme maaltijd voor! g,-. jongens. 
Van Watervlietstraat 3, Voorburg. 

OPROEP 
Kort na de bevrijding is in het gebouw van de S.D .. 
Maliebaan i 4 te Utrecht, bij de opruiming hiervan, 
een atuk ijzeren of loden buis gevonden. Deze buib, 
welke door een van de aanwezige werklieden is mee
genomen, bleek naderhand stijf opgerolde papieren te 
bevatten, die wellicht door een gevangene daarip ge
stopt waren om zichzelf hierdoor van bezwarend ma
teriaal te ontdoen. 
De papieren zijn: een exemplaar van "De wederge
boorte van het Koninkrijk" door Boisot; een nieuwb· 
blaadje zonder naam. gedateerd 24 Maart 1944, en 
een Maartnummer van "Je Maintiendrai" van 1944. 
Hoewel de papieren op zichzelf natuurlijk vrijwel 
waardeloos zijn, kunnen ze voor dengenc, die ze verï 
stopt heeft, nog grote waarde bezitten. 
De oorspronkelijke eigenaar. mits hij of zij nog leeft, 
o( degene, die èr recht op meent te hebbi:u, kan zich 
wenden tot de volgende adressen: 
Mevr. Berghout, LUnmarkt 12. Utrecht, of 
M.:. Huigens, Leeuwcrikstraat 7 bis, Utrecht. 

Vacantiehuis "De Terrorist" 
Op 1 Mei a.s. denkt het KP-Vacantiehuis "De Ter
rorist" te Nes op Ameland, haar poorten weer te 
openen. 
Alle nabestaanden van illegale werkers, woonachtig 
in de Provincie Friesland en, zij, die tengevolge van 
illegaal werk in bezettingstijd nog noodzakelijk licha
melijk of geestelijk herstel nodig hebben, kunnen 
zich· voor een gratis vacanlieverblijf v6ór 14 April 
a.s" onder vermelding van naam, adres, aantal kin
deren en verdere bijzonderheden, aan het Vacantic
huis "De Terrorist", Nes, Ameland, opgeven. 
Dit geldt niet voor nabestaanden van de oud-KP in 
de Provincie Friesland, daar deze automatisch wor
den uitgenodigd. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar ) 
onder staande bon ingevuld zenden -aan de administratie van "De Zwerver" 
Prins Hendrlkkade 152 le Etage, Amsterdam. 

Naam, 

Adres: 

Plaats, 
Provincie : 
Ingang abonnement : 

Abonnementsgeld wordt per glro/postwtasel/of b il aanbieding van een poat
kwltantle beta ald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LICP-SUcbtlog. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Hieuwt aboo•emecte:n kuue:n "I' du ..Ulû"urig" datum Ingaan, •OO< ;ever de oummu• •oorrad111 • • • ook 

• r. tnupulcu do kracht. 
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