
1 NO V. 
1 9 4 7 

No.44 
3tJAARGANG 

-

Weekblad 
der LO-LKP-Stichting 

LAND.EL IJ KE ORGANISATIE VOOR HULP 
• 

Loase •--en 20 ceat 

H et zrtte ons aan het denken toen we lazen, dat 
e~n militair1st als maarschalk Von Runstedt, 
uit de Prumsche militaire kask, nu reeds Qt• 

ruime tijd geleden in Neurenberg verklaarde, dat de 
strijd van de verzetslegers bij internationale overeen
kom.5t verboden moest worden, Hieruit blijkt weer, 
hoe belangrijk de ,.illegale" strijd is gcwc.-est in Po
len en de Sovjet-Unie. Voor West-Europ.i was ook 
die in NL·dt>rland Vfln belang. 

DE WAARDE VAN HET VOLKSVERZET IN 
DE MODERNE OORLOG )f. door 

De geallieerde bevelhehbers en in het bijzonder de 
Canadese militaire commandanten hebben niet onder 
stoelen of banken gestoken, dat het verzet effectieve 
militaire waarde heeft gehad ·als hulp voor de l,e 
vrijding van Nederland. 
De vraag moet nu gestl'ld worden of deze ~trijdnie
thode ook betekenis hedt in de toekom.~tige mod~rne 
oorlog. 

De ontwikkeiing van de moderne oor1og 
De atoombom en andere supertechnis.:he middelen 
zullen een verschuiving van de tot dusver c;o>voerde 
oorlog naar infiltratie, spionnage en gueri!Jastnjd 
ten gevolge hebben. De Amerikaanse generaal Le
mar heeft al beweerd, dat met de moderne :x>rlogs• 
mlddden na 40 minuten oorlog reeds beoordeelci kan 
worden, wie de winn,1ar en wie de verliezer zal zijn. 
Om zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen 
zal juist In vredestijd infiltratie in het land van de 
toekomstige tegenstander p)ijats vinden en v>)oral t.fo 
splonnage zal een grote rol spelen. De ovcrvalsoor
Jog zcond~r ultimatum of oorlogsverklaring zal re~d 
worden. Maar ondanks al deze veranderingen van de 
moderne oorlog blijft de veroveraar 11enoodzaa1<t 
het land te bezetten. De kansen voor de verliezer -
en dit heeft de laatste oorlog duidelijk getoond en 
bewezen - liggen In de middenphase van de moder
ne oorlog: de bezetting. Speciaal geldt dit voor kleine 
landen, die vaak In het oorloQsgebeuren meegesleept 
worden, 
Saboteurs kunnen door de geweldige technische mo
gelijkheden steeds beter uitgerust worden. De sabo
tage-afdeling "Zaanstreek" bijvoorbeeld telc!,, niet 
meer dan 60 leden, maar hun activiteit wa~ van dien 
aard, dar de Duitsers gedwongen waren 500 man mi
litaire politie van het front te halen ter bestrijding 
van deze groep partisanen. Toch bleef het verzet 
even sterk en iedere nacht gingen spoorlifnen in de 
lucht of men legde mijnen en z.g. ~chokbommen wer
den op motorhoogte over de wegen gehangen om de 
vijandelijke frontaanvoer te bcl..-mmeren. 
De strijd in Nederland kon niet op de wijze van de 
Pranse Maquis worden gevoerd, want er zijn bij on~ 
geen grote bossen, bergen en eenzame heuvelterrei
nen. zoals m Joego.Slavië, Frankrijk, België, enz. In 
de lage landen aan de zee was het verzet meer een 
strijd van burgers met vastberaden vrijheidszin en 
zin voor recht. 

Volk en Strijdkrachten, 

De hiervoorgenoemde resultaten waren mogelijk door 
een samen optrekken v.in verzetsbeweging en volk. 
Deze historische werkelijkheid laat zien hoe belang• 
rijk het i~. dat het militaire apparaat is afgestemd 
op het volk, dat het moet dienen. 
Democratisering in de goede zin van het woord en 
een zekere maatschappij-aanpassing is noodzakelijk. 
De kastegeest en eigenwaan moeten verdv.;jnen. Daar
voor in de plaats moet komen solidariteit met het 
gehele volk, indien de democratiei.>n een leger will<m 
vormen, dat overeenkomt met zijn aard en beant
woordt aan de eisen, die de strijd stelt. Vóór 1939 
werden deze essentiële voorwaarden in veel landen 
verwaarloo.~d - en toen later de proef op de som 
kwam in een harde werkelijkheid, heeft deze ver
waarlozing veel onnodige offers gekost. 
In veel democratische landen en vooral In de klei
nere moet nog zeer veel gedaan worden om de no
dige voorwaarden voor het volksverzet te verkrijgen, 
want hun technische middelen zullen over het alge
m1:en niet van zo grote invloed zijn als die van de 
grote mogendheden. Bovendien is het in de moderne 
oorlog zo, dat. afgezien van de techni5che middelen. 
die landen strategisch de beste kansen hebben. welke 
owr de grootste oppervlakte èn grootste territoriale 
en moreel-politieke invloedssferen de beschikking heb
ben. Deze omstandigheid alleen al moet voor de klei
nere landen een reden zijn hun kracht daar te zoe~ 
k<!n, waar hij mede ligt. Dat is in militaire voorberei· 
ding op ve.rzet - technisch èn moreel - en daarbij 
hoort als belangrijke factor: het burgerlijke verzets· 
front. opkomend uit het v.olk in de nationale nood. 

S trijdkrachten en Verzet. 

Zonder een goede sociale orde in een land .i:al men 
gei.'n effectief verzet mogen verwachten tegen mo
dem politiewerk en de Vl'le onderdrukkingsmethoden. 
Achter veel verraad en lafheid, die In de laatste oor
log in alle landen is voorgekomen. lag vaak de ge. 
dachte: toen Ik werkeloos was heeft mijn volk en 
regering mij in de steek gelaten; of de intellectuelen 
zeiden: door het vriendjesgedoe en ondemocratisch 
particularisme, kreeg ik met mijn capaciteiten géén 
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'-Il ZONDAG IN CEL A 1 119. 

Ic wist: Gij ziet altijd den nederige aan 
En hem die op U wacht. en had dus zekerheid 
Dat Gij mij in mijn nood niet leeg zoudt laten staan. 

~ Maar mijn verslagen hart met vree ven•ullen op Uw tijd. 

Maar wat 'k niet tvist: dat Gij hier zelf zoudt komen 
En even neigen bij het ingaan door de lage deur. 
Dat dan een gouden licht door 't venster in zou stroomen 
En overtijgen heel de schamelheid met klank en kleur. 

Dat dan in eerbied hoog de kale wanden zouden rijzen. 
En spreken, driemaal heilig is U w Majesteit. 
Het naakt gewelf .als met gevouwen handen U zou prijzen 
Omdat t1an ouds en nu Uw wegen zijn barmhartigheid. 

E~ ik? Bij brood en water stamel ik mijn beden, 

• 

V~er Avondmaal met heel Uw wereldwijde Kerk; 
Hier wordt U w groote Naam door engïen en door mij beledPn 
En aard en hemel looft U w onvolprezen werk! 

Uit: .. Een Groninger pastorie in de storm," 
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Andrée 

kans, wat intere:;wert mij de nationale zaak7 
Dit 11edrng .en dan onder die om:.1a11d111heden is na
tuurh1k met te rechtvaurd1gl!n. Maar ieder die de 
SOciille rechten en de democratie hoog schat, moet 
het als een schuld, als een aanklacht in de oren klin
ken. Wie onrecht doet, onrecht ontmoet! 
De moeilijkheid in militair opzicht Is de O\."crgang van 
legaal ea openlijk naar het ,,ondergrondse". Dat is 
gebleken in vele landen, nadat de vijand de militaire 
overwinning had behaald. al moet er bij gezegd woe
den, dat nauweliiks ook maar ergens aandacht aan 
deze "overgang" is geschonken. Daarom was het een 
uitstekende gedachte van de Zwitserse generale staf 
door het "réduit·nationaJ"· (een binnenste verdedi
gingsgordel in het hooggebergte) met zijn geheime 
voorraden, verbindingen en dergelijke, z.g ... illegale" 
strijd voor te bereiden. 
Ook semi-militaire schietoefeningen vóór en ná de 
eerste oefentijd zijn belangrijk voor een bezetting!!• 
tijd en houden de weerbaarheldsgeduchte in stand. 
Wanneer Nederland in I9-tO overal plaatselijk goed 
geoefende groepen had gl.'had dan zouden de para• 
chutisten bij Den Haag, Rotterdam en bij de brug• 
gen over de grote rivieren minder resultaten bereikt 
hebben dan nu het geval was. (Zo Is het de trots 
van een Zwitsers soldaat altijd zijn geweer en een 
behoorlijke hoeveelheid munitie als vrij burger In 
eigen huis te mogen hebben!) 
Behalve de technische en mUitaire Is ook een çiees
telijke voorbereiding van het volk nodig. Men moet 
zich er van bewust zijn, dat volksverzet vreselijke 
consequenties met zich meebrengt <1an geestelijk-mo• 
rele druk en aan verliezen. 
Reeds in de voorbijgegane oorlog waren de verllezen 
bij de partisanengroepen en burgerbevolking dikwijls 
hoger d,m bij de gereseldE> troepen. De Nederlanders 
hebhen met hun 250.000 doden veel hogere verliezen 
dan b.v. Engeland of de Vl.'renigde Staten. 
Naast de kennis van de militaire tacltek en techniek 
moet de partisanen-commandant politiek goed ge
schoold zijo, en zeer bewust een eigen menin!l hebben 
om lr1d1ng te kunnen !Jeven maar toch we~r zoveel 
als mogelijk rekening houden met wnt er leeft in an
dere volkskringen dan de zijne. De oorlogen zullen 
steed~ meer een ideologisch kMakter krifgen en daar
om moet de comm:indant daar vanaf v.etcn. Ook een 
grote kennis van het eigen land. van de tegenstan
der en ee-. goed Inzicht in vitale punteh van een lle.,o 
drijf en van het verkeer enz. is belangrijk. Opge
merkt moet worden, dat de psrche wm de arbeider 
begref){'n moet worden. want juist samen met hem 
mo,•t verhinderd worden. dat de machines wegge
roofd worden, dat de oorlogsproductie voor de vijand 
vlot verloopt. enz. In vet.:- democratische landen is 
de verhouding tu•:,en officieren, soldaten en volk 
nog niet rijp voor zulke dingen. Het i~ echter bul
tenqewoon belangrijk tot meer beqrip voor elkaar te 
komen. De eerste eis voor beiden - militairen en 
volk - is, met het gehele volk te Jevtn, te strijden 
en lijdt.'n, ook in het dagelijks bestaan. 

Bezinning. 
Het g.iat er bij de voorg,1ande beschouwingen niet 
om een versnelde ont'lll.;kkelin11 naar een nog "lota• 
lere" oorlog, maar hierom, dat de mensen zich er-op 
moeten bezinnen, wat de democratieen m deze ver
scheurde wereld, die nog vol met Hitlergedachten Is, 
te verwachten hebben als zij doen, alsof er niets aan 
de hand is. Reeds in de laatste oorlog moest vttl 
gedaan worden, wat nauwelijks voor mogelijk ge
houden was. Te veel offers, ellende en moeite heeft 
dit alles gekost, eenvoudig omdat çieen goede of 
helemaal geen VOQrbereidingen waren getroffen. La
ten we daarm op ooze hoede zijn. Dat zal de 
moeite waard blijken! 

• Dit artikel uit "La Tribune de Gen~ve" geven we 
vrij v1.•rtaald weer. 
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EMIGRATIE D11 arlikû is het slot van de 
publicaties verschenen in de 
no's 3/, 37, 42 en 43. 

8. NIEUW ZEELAND 
Nieuw Zeeland is o.i. - ~ ondanks de grote afstand 
van ons vaderland - een zeer aantrekkelijk immi• 
gratieland. Helaas echter zijn ook voor dit land de 
mogelijkheden vooralsnog zeer beperkt. De diverse 
na-oorlogse factoren, die bij het behandelen van dè 
overige landen reeds eerder ter sprake kwamen, spe• 
len ook hierbij een niet onbelangrijke rol. Evenals 
bij andere landen, moet men op het ogenblik voor 
immigratie in Nieuw Zeeland de steun hebben van 
familie of relaties in dit land. Over deze mogelijk
heid zullen niet vele Nederlanders beschikken. 
Nieuw Zeeland heeft ongeveer l.ï00.000 inwoners, 
waarvan ruim de helft inboorlingen zijn. Men houdt 
tt een eenvoudige levenswijze op na; er zijn weinig 
grote steden en de meeste inwoners wonen op het 
land. De godsdienst is evenals in Engeland (Nieuw 
Zeeland is een Britse Dominion) voornamelijk Protes
tant (Anglicaans). Ongeveer 13% is R.K. De ont
wikkeling van de welvaart is met grote sprongen 9e
gaan. Dit is in hoofdzaak te danken aan de grote 
overzeese handel en uitvoer van wol, zuivel e.d. 
Er is momenteel een tekort aan arbeidskraehten, het
geen echter geen verwachtingen mag wekken als zou
den industrie-arbeiders in grote getalen worden toe
gelaten. De Regering voert ee·n voorzichtige immi
gratiepolitiek en selecteert streng. 
Nieuw Zeeland biedt goede plaat~ingsmogelijkheden 
aan arbeiders in de kledin9industrie en aan verple
gend en huishoudelijk personeel. 
Men laat thans vrijwel nog uitsluitend Britse onder
danen toe. 

9. SURINAME EN NIEUW GUINEA 
Bij de bespreking der mogelijkheden van emigratie 
naar Suriname, reserveren we gaarne enige ruimte 
voor een brief, die ons i.v.m. dit onderwerp van één 
onzer lezers bereikte: 

,Jn het nummer van 2 Augustu..~ van "De Zu•er
ver" schrijft "Frits" over emigratie. Dat Bt'tikeJ 
heeµ mijn volle instemming. Toch meen ik een èn
kele opmerking te moeten maken. ..Frits" schreet 
o.m.: ,.Het was God., becJpf'/,.,, , 
sen bij elkaar blijven wonen en slechts gedeelten 
van zijn wereld zouden bevolken." 
"Neen, de ganse aarde moet worden vervuld P.n 
fot ontwikkeling {lehracht." 
Ook met dit aangehaalde ben ik het volkomen eens, 
mits er maar niet uit _qelezen moet worden. dat de 
Nederlanders, die gaan emigreren, zich nu ook zo
veel mogelijk over de ganse aarde dienen te ver• 
t.prciden. Tot nu toe gebeurt dat maar al te ved, " 
zeer ten nadele van de Nederlandse volkskracht. 
Men gaat naar Frankrijk, Canada. Zuid-Afrika. 
Australië, Brazilië enz. en daarmede is men voor 
de Nederlandse staat en uiteinde/ijk ook voor de 
Nederlandse stam verloren. De aangehaalde lan
den zijn dan ook in 't al9emeen tegen de zo <IC· 

wenste groepsimmigratie. De enkeling wordt het 
spoedigst opgenomen in de nieuwe natie. hij moet 
zich direct aanpassen. Met een groep duurt dat in 
de regel langer. 
Ware er nu geen andere mogelijkheid tot emigra
tie dan naar de aangeduide landen, me11 zou er 

KNOR 
Onzt spt-tialc. jachtvcr~lagg~·c:r i, n,i:1-ar Limburg ge
weest, Om tie 1wiJnen. WJJ duchtt.11 tr c.ers1 nir:t over, 
om r:en g~1ukkig gcuouwd man, die t·n~ bove.oditn 
uiterst sympathtck i.s ( :iJn broer in Atocnka stuurt htm 
ttQe.fmaug Philfip ~1Qtrt<t; ) tf'ti gerieve. va11 het op sen~ 
sahe bclu.stt publiek in het gc,·.tar tt .Stort~o. 
Men Wttpl tt'::u.lottt geen paarlen , ·oot de .:;,1,:1inen. M;;iar 
,oen de grote dagbladen kolornmcn~,;ol ,;1an deze zwijn, .. 
pan gjogt.n •:ijdrn. kondm wij onmogcUjk. uchterbJ1j,·e.n • 
Dies 2on<!e.n "''j met ctn traan in het oog en een op 
hn laat~tc.- inome.nt Joigtscbooldt PbillJp Mocris tu~sen 
de vingen. on~e 1Jltde.wttltet oaar het Zuidtn. 
Hij ging aJs een man, heJadf'n mu tf'n klein model 
pant.:te.rkan.on en ren Sd~t munitie. 
Twee dagen van marteJ t ndc on:tktthtld verliepen. Toen 
keude hij we.et en op zijn gelunt I.ig ctn verheven glans. 
. Ik heb a,ét h•n go•proken", :oi bij !,er ... Mtt wie", 
waagden '4lj "c-n ,.,:aar ,, jt ge:wee.t?" .,Mijn gtwte.r·· 
ea htj lathit; sch.amp-er, ttn•dil hij een we:gwtrpc.ndt 
bewcg,ng m,,aktt. ..hobl Ik h,b d• :wl;n•n gesproken 
tn mijn ogen :ijn optngegaan:· •. Dan heb ;c: gt;:wijnd" 
:.ti ttfl d« onzen, maat nitm;1nd lachte. 
• . Zij :ijo met ticnrallrn ovlr dt gttn.s Qckomcn. hondt:t• 
den zullen volgen. Zij :1JD ge:koaaen; niet uit ang~ '\'oor 
munitit-ootploffi.ngen. maat uit Jotsvttbondtnheid. Onit 
HCIJJandse: v~rke.r,!'I wordrn ge1u:1echt en o:tdrrdruk,. Zij 
worden guyrannitend door de (c,nuoleurc:- en brdoh·tn 
ondn vecg-unningcn t'tl pap1ercn. Zi1 leve:1, "ndt"rgcdokc:n 
in kleine: donkere: bokkt"n. omdat :ij gttn legitimatie" 
brw,Jze:n hebben. Er is hier geen vt1Je- \'ätkcn~~tnat mt"er. 
Dat mod vuaodere,,.. OJJit"IC. varkens. v-1.rke:,s v.in htV 
zelfde gumaan,e: bloed, kom,~n om bun ra~~f.J'jOttn te: 
btvrijdenf De opmar~ is tetd9 begonn:cn: varken~ van 
Nederland. Uw bevrijder> komen!" 
Uitgeput hid<l h,j or: een diep< stilte volgd• ...... 
Dan draaide hij zkh om tn Jif'p op handen ~n vocte,n 
knotrend weg ~ .... ....... -......,__. 

vrede mede moeten hebben. 
Er is echter binnen het eigenlijke rijksgebied ruim
te te over. Men denke slechts aan Suriname. Het 
land is ,f maal zo groot als Nederland, doch heeft 
nog geen 200.000 inwoners, waarvan dan nog 
pl.m. 50.000 in Paramaribo wonen. Men kan dus 
vrijwel spreken van een onbevolkt, een leeg la11d. 
En dat moet gezegd worden van een land, hetwelk 
zeer vruchtbaar is en waar verschillende mineralen 
worden gevonden. Dat moet gezegd worden van 
een land, hetwelk van 1667 Nederlan'lls bezit is. In 
de 18e eeuw had het even een bloeiperiode, doch 
daarna- was het gewest voortdurend noodlijdend 
door gebrek aan arbeidskrachten, kapitaal en on
dernemingsgeest. De kgenwoordige bevolking is 
een mengelmoes. Er zijn pl.m. 2000 blanken. voorts 
de oorspronkelijke bewoners, de Indianen, verder 
bosnegers en contract-emigranten uit Brits-Indië. 
Java en China. Het onderwijs is in het Neder
lands, als gevolg waarvan men met de Neder
landse taal daar vrijwqJ overal terecht kan. Het 
is dus de meest Nederlandse kolonie, omdat de 
voertaal Nederlands 1s. Zal dat echter zo blijven, 
dan dient het Nederlandse element met kracht ver
sterkt te worde11. 
De Nederlandse Regering heeft een welvaartsplan 
voor Suriname ingediend, welk plan door de beide 
Kamers der Staten Generaal is ,rnnvaard. M,•n 1.vil 
dus eindelijk na eeuwen eens gaan aanpakken. 
Er schijnt echter overwogen te worden om nog 
meer vreemde arbeidskrachten aan te trekken. met 
name worden inwoners uit Madagaskar genoemd. 
Voorts schijnt het in de bedoclinn te li9gen om 
enipc duizenden verstrooide Joden toe te laten. 
Misschien is hef nodig, maar rl'il men er een Ne
derlands gewest van houden, dan lijkt het mij toch 
beter enige dui=enden Nederlanders op te nemen. 
Volgens deskundigen is het land uitermate geschikt 
voor Nederlandse boeren en tuinders, doch slcclits 
bij doorvoering van ee11 planmatige en gemechani
~eerdc landbouw. 
Waar het land practisch leeg is, kan er dus de 
{lroep.<-emigratie ten volle worden toc_qepast. Men 
kan de eigen gewoonten enz. dan blijven volgen 
en de nodine gezondheidsmaatregelen treffen. 
!-Ict wil mij voorkomen. dat de 11ele boeren- en tuin
derszonen. en dat vooral de 011cl-illepalen. hier een 
wc.11 kunnen vinden voor hun vitaliteit en voor hun 
einen belang. Van Suriname is tt•at moois te ma
ken. men blijft bove11dien Nederlander en einde
lijk zou Nederland dan ten opzichte van daf ge
west zijn roeping gaan vervullen, die ceeds zo ern 
lang werd verwaarloosd." De G. 

De- schrijver van deze brief raakt hiermede wel een 
probleem. dat in veler harten leeft. Het valt niet te 
ontkennen. dat Suriname - en we zouden het nog 
willen uitbreiden met Nieuw-Guinea - niimte in 
overvloed biedt aan een .,overschot" in ons volk. 
Wij hebben daar 16 maal meer land in oppervlakte 
d.:m alleen in Europa (Suriname is 4 maal Nederland 
en Nieuw Guinea 12 maal Nederland). Gebrek aan 
land kan dos zeker voor ernigrëttie naar andere dan 
onze eigen gebieden. geen steekhoudend argument 
zijn. En zo is het, voor zover wij dat kunnen nagaan, 
eveneen~ gesteld met de grondstoffen. 
Het rapport. dat onlangs door de bedoelde commis
sie van deskundigen aan onze ReS)ering is uit9ebracht, 
biedt naar het oordeel van insiders. voldoende waar
borpen voor het ·we!sla9en win uitvoerige daarin ont
wikkelde plannen. 

Een goed vader ziet vooruit. waar het de toekomst 
van zijn kinderen betreft. Vooral als het er veel zijn. 
Men mag de vraag stellen of onze Regering op dit 
punt een goed vader is. 
O.i. wordt het dringend tijd, dat onze Rcgerin9 voor
uit ziet en zich niet laat leiden door zorgen over 
aanvankelijk hoge kosten. 
De gelden. die hieraan moeten worden besteed, zul
len straks ruimschoots bun renten opleveren. 
Een volk, dat mannen opleverde, die de Zuiderzee 
weten te temmen, zou dat geen pioniers meer kunnen 
opleveren voor deze opdracht? 
Er naan reeds geruime tijd 500 pioniers gereed om. 
onder auspiciën van het "Ned.-Nieuw-Guinea-Explo
ratie-ComitP" naar Nieuw Guinea te vertrekken. Deze 
expeditie zal. na11st verrichting van wetenschappelijk 
werk, gaan onderzoeken of daar vestigings- en be
staansmogelijkheden zijn voor Nederlanders en Indo
Furopeanen en of er kans bestaat op een renderen
de exploitatie. 
Deze expeditie zal een enorme taak te vervullen krij
gen. Naast grote mogelijkheden op commerciëel en • 
wetenschappelijk gebied. wordt hiermede een zeer ac
tueel landsbelan9, n.l. het opnemen van ons bevol
kingsoverschot. gediend. 
De uitzending van deze expedit ie wacht slechts op 
een beslissing van de Regering. Zodra de Regering 
het verlossende ja-woord spreekt kan aan de voorbe
reidingen de laatste hand worden gelegd. 
Er zijn in het verleden vele lapmiddelen toeClepast. 
Dat onze Regering - demoods h1:, particulier initia
tief - thans de wijsheid en de moed hebbe, de moge
lijkheden op Suriname en Nieuw Guine.... op Qroot
scheepse wijze aan te pakken! .,FRITS " 

·DE DOOD 
WENKT IEDER UUR 

Wij ontvingen bericht van het plot~eling overlijden 
van de heer A. H. Kousbroek, één onzer LC!>
medewerkers te Utrecht. 
De heer Kousbroek heeft steeds een zeer actieve 
ptaats ingenomen in het verzetswerk van de OD en 
de LO. 

Onmiddellijk na de bezetting van ons land door de 
nazi's voelde de:z:e beroepsmilitair zich geroepen de 
strijd voort te zetten tegen de drieste vijand. 
Reeds van het begin af had hij de methoden van de 
Duitsers door. 
Hij was een der mede-oprichters van de OD in 
Utrecht, maar de passieve taak van deze organisatie 
bevre·digde hem niet. Daarom begon hij met zijn 
groep wegen te zoeken om de vijand actief te kunnen 
bestrijden. 
Naar objecten behoefde bij niet te zoeken. Al gauw 
kwamen de Joden en later de andere onderduikers, 
die geholpen móesten worden ,J!n voor wier gezinnen 
gezorgd moest worden. Ook het verspreiden van 
illegale bladen was zeer belangrijk 
Onder zijn leiding groeide de verzetsgroep krachtig 
en de organisatie omvatte weldra een groot deel van 
de stad Utrecht; later sloot hij zich met zijn hele or
ganisatie aan bij de LO, waardoor het verzetswerk in 
Utrecht gecentraliseerd en volledig ingeschakeld 
werd in het landelijk werk van de LO. 
.. Bitter". zoals zijn meest bekende schuilnaam luidde. 
was geen man, die :z:ich op de voorgrond plaatste 'Of 
opviel. Hij deed zijn werk in alle eenvoud en stilte. 
Er ging altijd ru~t van hem uit. Door zijn kalm en 
bezadigd optreden wist hij de extreme groepen 
bij e1kaar te brengen en meningsverschillen bij te 
leggen. 
Na de vorming van de BS werd hij tevens comman
dant van een van de stadskwarticren, waar zijn ca
paciteiten als militair tot hun recht kwamen. 
Hoewel hij veelvuldig door de SD werd gezocht, wist 
hij door zijn onopvallendheid uit de handen van deze 
gevaarlijke instantie te blijven en kon hij zijn werk 
steeds voortzetten. Zo heeft hij ook de vreugde van 
de bevrijding mogen smaken. 
Na de bevrijding had hij een leidende functie in het 
werk van de Stichting 1940-1945. 
Thans is hij, na een langduri9e ziekte. die hem lang
zaam maar zeker ten grave voerde. van ons gegaaa 
tot de Troon van Hem, Die over ons oordeelt. 
Zaterdag werd hij uitgeleide gedaan door zijn vele 
verzetsvrienden, alsmede door vele burgerlijke auto
ritPitco. • 
Nadat in de R.K. St. Geertruidakerk een gezongen 
uitvaartdienst was gehouden begaf de stoet zich naar 
de R.K. begraafplaats. 
Aan de groeve voerden verschillende bekende .figu
ren uit de voormalige illegaliteit het woord. 
Weer is een van de oude getrouwen van ons gegaan. 
Wij zullen echter met het werk, dat aan zijn hand 
ontvallen is, voortgaan. 

WIM. 

Een -Groninger Verzetsfilm 
D, Filmcommi<sie der G(roning<c 10.l.W vertoont op Donder, 
d.ig 6 November a.!t., de..! avond<11 om 7 uur- in _bet Lu10T ... 
Thcate:,- in de HuenMraat te Groningtn. d~ pnaiuc va-r, dr: 
film , .Ver:e:t". Deze fihn wud gt:hcd door ama.ttun g,~peeld 
en Qpgc:no me.n. De opnamtn hebben al!t In d~ Pro-.dndc. Gro ... 
ningen p}aab gevonden . 
Ot:• film g,elt t<n beeld van bistotl•ch< feit•n uit d• juu 
!91~-1915. 
Plni'\t!'kaarttn kunnen worden aangtvraagd aan het Bu.reau drr 
G.O.I.W" Ubbo Emm!us.traat 30, tt Groningen. 

_,_ 

Aaltense onderduikers 
Het bestuur vao het Comitt "A.R.O." bericht aan haar lcdtn, 
dat etn schrij,·en is ontvangen van de Secretarie van H.M. d~ 
Koningin. waarin Hare Maje:~tdt Haar dank bttuiAt voor de 
gevof'lcn~ van aaoh~nkcliikhcid en trouw. waaraan het Cot0ltt 
in het ttlt-gtam op de reünie uitdrukking bee:ft grgev<n. 
Ilart Majesteit verzocht het be!tuur Haar dank aan ;slJe Aalttn!e 
oud~onderduikers te wHICtl overbrengen . 

LKP,.,reünie Rotterdam 
Op ! S November a.s. bc,udt de KP in het Oi•trlct Rotterdam 
in "St. Homobonus"' :ian dr Vlaltnb\.lrgttwcg etn reunat-tiY<>nd, 
waarvoor alle Ie.den en O'ltdtwerktn van de: v.m. KookpJoegt'fl 
te Rotterdam ?iin uitgenodigd. 
Het ltgr In de btdothrtg dt:zt: ttr~tt rtünic-avood na de oorlog 
door te brengen in een detls uÓ.3tige. J,tls "roHJkt. st,mmrng, 
De uit de oorlog•p<riodc bekende Heer A. den Ooolaard un 
,.Radio Oranje." zal op de:t. avond srrektn. rc.twijl tc"ens l'.'en 
ton~cl~tbets. g:oocheltoê:rtn e:n wat populaire kf.-.s~itk.r: en Ji<hte: 
mu:1tk op het programma voorlcomc:n. Et-n tangc p.lut~ ~al 
gtJegenhtid bitdtn om - ondtr het 9e-not van ef'n ke,,p k?rfte., 
<t·n gfa.!- bier of dc:rgelijke. - de vric.nde-n uit d_,- bt";ctrtog-c;,1are.n 
u·c-f'r een, te OQtmotttn e.n d.:- otJde "ritnd~..:hap te hct.-.ti!Jlrn. 
Ongeveer hall twaalf :al de bi1••nkoinst bcslottn worden. 2odat 
dtge..nen, die buitt:R Rou~rdarn wonen, nog r,tt tram of ..;utobut 
hun woonplant~ kunnen btrtHttn. 
Om alle ko<ten te d<kktn. 1s hot noodzakelijk gebltk<n, dat 
per persoon J 1.- wordt bij9cdragc.n. 
Alle~n ltdcn ca medc.werlc.e-rs kunn~n vl,or ;1ch:e1f tn t~o 
fnaoducé uitnodigingen önt,·angi?n en w.t uil.slu.ite.nd door 
~chri!tdijkt a(l.n\·rage onde.r na,Juiting van / 1.- pu pt:r!loon of 
UC"rtinn van he.t ve,~chuldigdc bedrag op postrekening 7 JM:2 
ten nan:,~ ven A. Kramer, Honingudijk 45 te Rotttrdaff'-O0:.t 
on<lf'f \:ermrlding van de bc~temming I Rcûnic-,wond KP-Röt" 
t('rdam" , U krijgt dan dt uitnodiging per po!'lt totge~ondcn. 
De aan\'ragcn moeten v66r l Novrmbe:r Ytrzonden lijn, 

.. HANS". 



* 
De we,: ter11;;-

,.'t Is wel de vierde Zondag, dat we er uit moe
ten", zegt Sgt. Hofman tegen zijn mannen, 
"maar het is deze keer maar een kleinigheid, we 
zijn om twaalf uur weer thuis." 
En zo trok het peloton, met een vrije Zondag
middag in het vooruitzicht, zingend Salatiga uit. 
De opdracht was: kampong Soemberedjo door
zoeken. 
Voor een peloton is een kampong van twee kilo
m eter in het vierkant wel wat groot, maar na 
veel sjouwen en zweten kwamen ze toch tegen 
het .gestelde tijdstip klaar. Toen weer vlug op 
de wagens, de carriers voor beveiliging voorop 
en op huis aan ..... . 
Het mocht echter niet zo zijn. 
Juist m een van de vele bochten van de weg, 
plotseling een hevige knal, er fluit ons iets om 
de oren en het is gebeurd. Een van de carriers 
is op een mijn gelopen. Snel gaat het peloton 
het ztjlerrein in om te voorkomen, dat deze plot
selinge opeenhoping een schietschijf wordt voor 
snipers en andere helden van de Tentara. 
Intussen heeft de mijn zijn w erk verricht. De 
carrier-commandant ligt zwaar gewond naast 
zijn vernield voertuig. De overige inzittenden 
zijn er gelukkig met de schrik afgekomen. Door 
de hospitaalsoldaten wordt vlug de eerste hulp 
verleend en een van de andere carriers ratelt al 
weg om de dokter en een gewonden-wagen te 
halen. Het peloton zoekt nog eens het zijterrein 
af en legt dan een beschermende ring om de 
plaats des onheils. Een half uur later is de dokter 
met de gewonden-wagen en de carrier al weer 
terug. De dokter doet zijn werk en al spoedig 
kan de gewonde afgevoerd worden. 
Ook is er reeds een takelwagen van de Brigade
werkplaats gearriveerd om meteen de vernielde 
carrier weg te slepen. Deze mannen van de werk
plaats schijnen dit werk meer gedaan te hebben, 
in minimum van tijd is men klaar. Het peloton 
is al weer verzameld, en klimt op de wagens, 
klaar om te vertrekken ..... . 
Het mocht echter nog eens niet zo zijn. 
Terwijl iedereen toekijkt, hoe men die grote 
tien-tons takelwagen door de bocht wil laveren, 
plotseling weer een hevige knal en andermaal 
is een mijn ontploft. Weer heeft zij haar moor
dend we~k gedaan en· liggen er een aantal man
nen tegen de vlakte. 
Ditmaal heeft een mijnenzoeker, die reeds door 
de eerste mijn uit de carrier was geslagen, de 
grootste klap geil.ad en blijft zwaar gewond 
liggen. 
Weer gaat het peloton het terrein in en weer 
wordt er een beschermende ring gelegd. 
Met een razende vaart rijdt een jeep opnieuw 

.... intuuen heef/ ook de natte moeion oan ûch doen 1f,re/cen .... 

naar Salatiga om hulp te halen. Weer komt de 
dokter met zijn gewonden-wagen, 4'\oet weer zijn 
werk en de tweede gewonde wordt afgevoerd. 
De takelwagen wordt met nieuw aangevoerd 
materiaal van een nieuw wiel met een nieuwe 
band voorzien en is spoedig weer klaar om weg 
te rijden. Intussen heeft echter ook de natte 
moeson van zich doen spreken en heeft de on
dernemingsweg in een glibberige massa veran
derd. Maar toch, na lang laveren, lieren en zwoe
gen, zijn alle wagens weer in beweging geko
men. Het peloton zit ook weer op de wagens 
en rijdt achter de zware wagens van de werk
plaats aan. 
Maar nog is de pechvolle dag niet ten einde. 
Reeds bij de eerste bocht moet gestopt worden 
en dan blijkt het, dat de voorste wagen door 
gladheid en duisternis in de greppel naast de 
weg is gegleden en zo vast zit als een huis. Op
nieuw komt het peloton in actie en zwermt nog 
eens een zijterrein in om haar stellingen in te 
nemen. Doch met dit verschil, dat het nu stik
donker is en dus dubbel scherp opletten, dat het 
nu een ander onbekend terrein is, en nu ieder even 
koud van de regen en dat nu allen na een hele 
dag vasten, danig hun maag beginnen te voelen. 
Nog eens wordt er contact gezocht met Sala
tiga. Er zal een peloton voor aflossing gehaald 
worden en tevens een andere takelwagen om de 
eerste uit de greppel te trekken. 
Zoals altijd duurt het wachten lang, maar ein
delijk toch dringt er een geluid van motoren tot 
ons door. Nu zal de aflossing er wel gauw zijn. 
Maar neen, het blijft maar ver, ver weg. Totdat 
plotseling door de boomtoppen om ons heen een 
lichtbundel doorbreeltt. Dus komt het toch dich
terbij. Maar weer stopt het, en tergend blijft de 
lichtbundel boven onze hoofden in de bomen 
hangen. Weer wachten. • 
Dan begint langzaam de lichtbundel te zakken 
en kruipen twee felle koplampen van achter het 
heuveltje -voor ons omhoog en is binnen enkele 
minuten de aflossing een feit geworden. 
Het was toen half tif 's avonds. 

DE PAKKETTEN-COMMISSIE * 
Naar wij vernemen heeft de pakkettencommissie haar 
onderzoek geëindigd. 
Deze commissie had tot taak na te gaan of door de 
betrokken Nederlandse instanties (Rode Kruis, 
Regering in Londen) indertijd voldoende aandacht is 
besteed aan de voorziening van pakketten voor de 
politieke gevangenen en aan de repatriëring dezer 
gevangenen. 
Over deze werkzaamheden gaan sinds de bevrijding 
veel geruchten. Het zal alleen al daarom goed zijn, 
dat er opheldering verschaft wordt over het optre
den van de autoriteiten, die over de middelen en 
mogelijkheden beschikten, om het leed van. onze 
landgenoten in de concentratiekampen te verzachten 
door het zenden van Rode Kruispakketten en om een 
snelle repatriëring te bewerkstelligen, terwijl van 
beide zo bitter weinig terecht is gekomen. 
Wij moeten eerlijk bekennen, dat we met grote aar
zeling dit onderwerp aan de orde stellen. De con
clusie van de commissie zal misschien zo ernstige te
kortkomingen aan het daglicht brengen, dat bij velen 
onzer lezers, die nauw bij de verschrikkingen van 
het concentratiekamp betrokken waren. de vraag zal 
opkomen of niet een vriend of familielid in het leven 

gespaard had kunnen blijven, indien de verantwoor
delijke personen hun werk beter verricht hadden. En 
dan zal weer het troosteloze, als...... als, in hun 
hart opkomen, dan zal de berusting plaats gaan ma
ken voor ernstige verwijten. 
't Is goed, dat men zich op de eventuele conclusies 
van de commissie reeds thans geestelijk voorbereid, 
opdat men, wanneer deze gepubliceerd worden, zijn 
vrede en rust daardoor niet laat roven. 
Wie zich gesterkt heeft in zijn leed. moet ervoor 
waken zijn leven niet te laten verbitteren met ver
wijten aan landgenoten, die tekort geschoten zijn. 
Men komt er niets verder mee om weer los te woe
len, wat langzamerhand tot rust gekomen was. Er 
verandert door de conclusies van de commissie niets 
aan de feiten en indien men zich daarmede verzoend 
heeft, dan doen juist zij, die er het nauwst bij betrok
ken zijn, goed, geen aandacht aan genoemde con
clusies te besteden. 
Wij dringen daarop aan, omdat zeker publiciteit gege
ven zal worden aan het rapport der commissie en 
omdat zulks in een democratische staat ook behoor
lijk is. Als er fouten gemaakt zijn, dan mogen die 
niet verdoezeld worden. 

HERDENKINGSDIENST 

Ds D. A. v. d. BOSCH 

V orige v.ieek Donderdag zond de NCRV 
een Gedenkure uit, die gewijd was aan 
de nagedachtenis van Ds D. A. van den 

Bosch en die gehouden werd in de Juliana
kerk te 's-Gravenhage. 

De voorganger, Ds Fred. J. Broeyer, dankte 
in zijn gebed God voor hetgeen Hij ons in 
Ambtsdragers als Ds van den Bosch gegeven 
heeft. Na het gemeenschappelijk zingen van 
gezang 50 : 3, één van de lievelingsliederen 
van Ds van den Bosch, werd het tekstwoord 
voor deze avond gelezen: 

"Gedenkt Uwer voorgangeren, die u het 
woord Gods gesproken hebben" (Hebr. 13 : 7) . 
In zijn toespraak wees Ds Broeyer erop, dat 
wij zo snel leven. Het ligt voor de hand, dat wij 
vergeten; vergeten ook hen, die zulke trouwe 
getuigen zijn geweest zoals hij, die wij van
avond hier herdenken. Maar dat is ook niet 
belangrijk, want het gaat niet om de per
soon. Het is geen kerkelijke heldenverering, 
maar het belangrijkste is datgene, wat God 
do.or hen gewrocht heeft. Als wv aan Ds van 
den Bosch denken, dan denken wij aan een 
zondig mensenkind, maar God deed Zijn werk 
door hem. Geen heldenverering dus en daar
om is spreker ook zo dankbaar voor het 
boekje, dat Mevrouw van Lijnden-Van den 
Bosch over haar vader geschreyen heeft. Het 
is geen martelaarsbeschrijving, het is alleen 
de levensloop van een mensenkind, waarbij de 
nadruk is gelegd op het einde. Zuiver en 
menselijk is de figuur van Ds van den Bosch 
ons in dit werk getekend. Menselijk, wa11t we 
lezen, hoe ook hij verlangde naar meer voed
sel, toen hij hongerde in het kamp Amersfoort, 
hoe hij verlangde naar de vrijheid, naar hen, 
die hem dierbaar waren, hoe ook hij aange
vallen werd in zijn geloof. Dit is de enige en 
juiste voorstelling van een gaaf mens, die geen 
martelau wilde spelen, het martelaarschap 
nooit heeft gezocht. Maar de ellende en het 
verdriet, de geestelijke en lichamelijke noden, 
die hem door God op zijn weg werden ge
bracht, hebben hem geleerd zich te buigen 
en vol overgave de weg te gaan, die hem werd 
aangewezen. 

Dit gedenken moet ons ·aansporen om ook die 
houding te vinden, als wij tegenover onze 
eigen zorgen staan. Zoals Ds van den Bosch 
door God trouw is gemaakt, zo wil Hij ook 
ons trouw maken. En niet alleen voor de en
keling staat hier het voorbeeld van het leven 
van Ds van den Bosch; het is tevens een 
aansporing voor de strijdende kerk tot · een 
meerder spreken en getuigen in het dagelijks 
leven. Denkend aan hem, die wij hier geden
ken en aan allen, die met hem waren in de 
zware uren, kunnen wij het weten, dat \'VÏj in 
de grootste ellende mogen zien op Jezus 
C,'hristus en dat geen gevangenschap of ver
volging ons zal weerhouden te zingen: Delf 
vrouw en kinderen 't graf, neem goed en bloed 
ons af. Het brengt U geen gewin, wij gaan 
ten hemel in en erven koninkrijken. 

De herinnering aan de figuur van Ds van deu 
Bosch doet ons beseffen, wat wij in hem ver
loren hebben. Een spreker, die schitterend 
het Woord bracht, in dit kerkgebouw, op huis
en ziekenbezoek, op catechisatie, ja, zelfs in 
gevangenissen en concentratiekampen. En wat 
hebben wij met dit woord gedaan? Hebben wij 
gedacht aan onze · voorgangers en aan het 
woord, dat zij gesproken hebben? Als dit 
werkelijk zo is, als wij die kracht gesmaakt 
hebben, dan gaan wij zien, dat er naast het 
verlies van een figuur als Ds van den Bosch 
een winst is, dat er Eén is, die blijft, toewenkt 
en aanspoort: Jezus Christus, die dezelfde !..si 
en blijft. Dit weren geeft ·ons kracht. 

Komt sterkt opnieuw de moed 
De wandelstaf geheven 
Om hemelwaarts te streven 
.Zo wordt het einde goed. 

De rest van deze dienst werd gevuld met mu• 
ziek en declamatie uit het boek van Mevrouw 
A. M. C. van Lijnden-Van den Bosch, 
,,Dominée D. A. van den Bosch", waarop wij 
later in een meer uitgebreide bespreking 
terug wîllen komen. Uit de enkele gedeelten, 
die wij beluisterden, kwam echter reeds dui• 
delijk zijn figuur naar voren: een groot mens, 
een waar Christen. .. 
Maar hoger en grotef nog is de les, die wij 
leren uit zijn leven. 
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EEN VERGJSSJNG? 
I n de ·wiskunde wérkt men graag met definities. En 

de bedoeling van zo'n definitie is dan om de _bete
kenis van een woord duidelijk te maken. Dat mag 

voor de wiskunde noodzakelijk lijken, in het gewone 
leven geloven we in den regel, dat we woorden ook 
wel zonder definities kunnen begrijpen. Die woorden 
zijn immers zo "gewoon'' en hun betekenis zo ,,van
zelfsprekend". 
Maar toch, als je van tijd tot tijd eens bij een wo0rd 
stil staat en er eens over gaat nadenken, dan raak je 
opeens in twijfel. 
Neem nu eens dat hele gewone woord "medewerker''. 
Dat is, zou je zo zeggen, iemand die meewerkt. Ja, 
waaraan? Dat hangt ervan af. Een medewerker van 
de Stichting lijkt op het eerste gezicht · iemand, die 
meewerkt aan de Stichting. Ma.ar als je daar nu eens 
je gedachten over laat gaan, dan komt opeens die 
twijfel boven . • Dan komen er ook vergissingen. 
Toen in het begin van dit jaar het Amsterdamse 
Stichtingsbestuur de werkzaamheden voor het komen- _ 
de jaar ging bekijk~n, was er nog weinig reden om 
aan dat woord medewerker iets ongewoons te vinden. 
Toen leek het ook gewo~n om een rekensommetje te 
maken, b.v. zo: er zijn in Amsterdam te weinig c1:m-

~ tribuanten. Als er meer moeten komen, ( en dat moes
ten er!) dan zouden we de medewerkers kunnen vra
gen. Dat zijn er ruim 600. En als dan iedere mede
werker b.v. één keer in de maand een nieuwe contri
buant aanbracht, dan zouden er in een jaar tijds meer 
dan 7000 contribuanten bij gekomen zijn. En als dan 
iedere medewerker eens drie vrienden of vriendinnen 
vroeg om hetzelfde te doen, dan kon je die zevendui
zend weer met drie vermenigvuldigen en dan waren 
er een heleboel ~nieuwe contribuanten. 
Hoe je je in een gewoon woord kunt vergissen! 
Op 1 April 1,947 telde Amsterdam 3700 contri
buànten: In Mei waren er velen, die vergeten waren, 
dat ze een jaar geleden al beloofd hadden om in Mei 
194 7 opnieuw aan de Stichting te betalen. Eind Mei 
waren er dus veel minder dan 3700 contribuanten. 
Dat zou nog zo erg niet geweest zijn, als die 600 of 
drie maal 600 in de- maand er maar bijgekomen waren, 
maar op 1 -October waren er 4005. 
Zie je, dan ga je twijfelen. · 
En als dan de "medewerkers" bij twintig of vijfen
twintig tegelijk uitgenodigd worden om eens een 
avond over die twijfel en over liondocd andere dingen 
te komen praten en je ontmoet er die ene avond 5 
of 6 en soms totaal één hele, dan is dat niet erg ge
schikt om die twijfel weg te nemen. 

· Ja, er "zijn medewerkers, die medewerken; die in -de 
-loop van dit jaar voor meer dan duizend gulden aan 
nieuwe contribuanten wierven. 
Maar er ·Zijn toc.h ook van die h~el erg ondefinieer
bare, twijfelachtige. En als het er dan uitziet, alsof 
die de meerderheid vormen, dan sta je stil, dan denk 

. je na over dat woord "medewer1ier" en wat dat wel 
betekenen mag. · 

. Druk, o, druk, te druk hebben wij het allemaal. Maar 
hoe zouden zij zich voelen, die m~dewerkers, die niet 
opda,agden, die geen enkele nieuwe contribuant kwa
meI,1 melden, tegenover hun bejaarde collega, · die _zich 
kwam verontschuldigen, dat al die Amsterdamse bo
venhuistrappen hem toch wel wat te machtig werden, 
maar ...... nieuwe contribuanten kwam opgeven. Of 
tegenover die Amsterdamse tramconducteur ( of heeft 
die het niet druk?) die in een week tijds 2682 toeslag
kaarten op de trams verkocht? Laten zij die · kam-

- pioen-contribuantenwerver in Betondorp eens tegen
. werpen, dat de mensen zoveel bezwaren maken, dat 
de tijden zo slecht worden. Hij zal het lijstje tegen-

. werpingen met twintig uitbreiden, maar: bij elke het · 
-antwoord erbij. 
· Ja, medewerkers van de Stichting zijn mensen, die 
· meedoen aan _ het werk van de Stichting. 
Maar soms sta je bij dat woord toch wel eens stil .en 

: denk je na én twijfel je. 
Of is dat toch een vergissing? 

l 
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DE LAATSTE KANS. 

In de loop van de voormiddag komt het bevel, dat ze zich· 
moeten aankleden. Ze gaan op transport naar Amersfoort, zo 
wordt hun aangekondigd. 
Weinig bemoedigend vooruitzicht! De meesten weten, dat hun 
niets minder dan de doodstraf wacht, als er geen mirakuleuze 

, uitredding komt. Niettemin wordt hun sombere stemming nog 
gedrukt door dè mededeling, dat Amersfoort hun bestemming 
is. Het meest beruchte kamp van het land! Het roept het schrik
beeld op van kwelling en uithongering. Dat kan erger zijn 
dan de dood ..... . 
Enkele van de gevaarlijkste gevangenen, zoals de K.P.-ers" wor
_den paarsgewijs geboeid. Dick en,,o--Gerrit moeten hun armen 
strekken om samengekoppeld te .worden. 
E _en soliede, met zeil overdekte vrachtauto rijdt voor, om hen 
te vervoeren. 't Is een stel duivels, _ dat toezicht heeft bij het 
instappen. 't Gaat ruwer toe, dan bij het inladen van slacht
vee. Ze worden stuk voor .stuk tegen de trap op geschopt en 

. . 
geranseld, zodat ze voor in -de wagen op een hoop tuimelen. 
Achterin de wagen zijn aan weerskanten een paar· banken ge-

• plaatst. Op elk bankje nemen drie S.D.-ers plaats, die als ge
leide meegaan, terwijl er nog één naast de chauffeur plaats 
neemt. 
Niemand schenkt er eerst veel aandacht aan, we_lke richting 
ze rijden. Als ze een dorp passeren, zien enkelen tot hun ver
wondering, dat het Elst is! De mededeling, dat ze naar Amers
foort gingen was dus bangmakerij. 't Is hun nu meteen duidelijk, 
waar ze wèl naar toe gaan: Vught! Die ontdekking geeft een 
kleine opluchting. 
Ze staan dicht opeen; het grootste deel is onttrokken aan het 
gezicht van de bewakers. Deze schij11en trouwens hun taak nogal 
gemoedelijk op te vatten. 
Ze zitten te soezen, het geweer tussen de knieën. Als ze op
kijken, staren ze over de weg, wuiven tegen een paar meisjes, 
die daar echter niet op reageren en schenken maar weinig aan
dacht aan de gevangenen. Op· die manier kunnen deze met elkaar 
spreken en consignes doorgeven. Ze komen tot dé afspraak, bij 

• 

/ 
door G. H. Ligterink 

elk verder verhoor niets los te laten. Op begenadiging zullen 
ze toch wel niet behoeven te rekenen! Door te antwoorden kun
nen ze niets winnen en misschien voor anderen het gevaar \Ter
groten. Het parool is dus: zwijgen ten koste van alles! Ze stem
men daar allen wel in toe; toch schijnt bij velen alle energie 
tot verzet met één slag gebroken. Ze zien hun toestand abso
iuut hopeioos. 
Op weg naar de executieplaats - wat voor zin heeft hun ver
zét eigenlijk gehad? 't Ligt aan scherven en niemand zal er weer 
aan dürven beginnen. Hun vrouw, huri kinderen, familie en 
vrienden blijven in droefheid en eenzaamheid achter ...... I;>e vrij-
heid -- een droombeeld hebben ze nagestreefd! De wer~elijk
heid is, wat ze nu ervaren: verpletterd te w:orden onder de 
voet van meedoge}!loze tyrannen ..... . 
Kleine Jan ziet de koppen harigen en de wanhoop in de ogen 
van zijn vrienden. Hij neemt het woord. t 
"Alla jongens, kop omhoog! We hoeven gelukkig voor niemand 
de ogen neer te slaan. We hebben e~rlijk en dapper ons best ge
daan! De zaak waarvoor we gevochten hebben, was groot en 
heilig. 't Ging om de vrijheid van ons volk, 't ging om Koningin 
en Vaderland! Pie zaak is het waard ·om er voor te leven maar 
ook, als 't moet, er voor te sterven." Daar heb ik mijn leven 
graag voor over. We hebben ' onszelf niets te verwijten. Eerlijk 
en trouw hebben we onze plicht gedaan. Laten we de vijand fier 
in de ogen kijken! We zijn nooit lafaards geweest en ik hoop, 
dat geen van ons dat ooit wordt! Mo~dig blijven, jongens! Kop 
hoog!" ' · 
Dat is Jantje! De woorden van de kleine verzetsman wekken 
weer de ingesluimerde energie, vooral bij de jongeren. 
Dick en Gerrit proberen zich van de boeien te bevrijden. Met het 
N.S.B.-speldje, dat Henk op <le achterkant van zijn jas-revers 
heeft zitten, trachten ze het slot te openen. 't Lukt niet; het 
speldje is .te zwak. Gerrit heeft een spijker gevonden en die in 
z'n haren gedraaid. Je kon nooit weten, hoe die t~ pas kon 
komen. Hij heeft al eerder een Duitse krijgsgevangenschap door
gemaakt en ervaren dat je met een scherf je of een spijker in 

,,Keel i~ dood. ---- --------
Wij zijn op weg n_aar Vught.'• 

----



noodgevallen soms wonderen kunt doen. 
De spijker doet dienst, maar blijkt te dik. Het palletje wil niet 
wijken. Dick heeft een klein zakmesje in zijn sok verstopt. Dat 
blijkt uitstekend geschikt voor de operatie: het slot valt open 
- ze zijn los. ~ 
De K.P.-ers moeten aldoor aan Oom Jan denken. Hij weet waar
schijnlijk niets van hen en zal in de grootste bezorgdheid zitten. 
Hij móét het weten. Hij moet veiligheidsmaatregelen nemen voor 
zichzelf én voor anderen misschien. Ze komen op 't idee om kleine 
briefjes te schrijven, 't Is een wanhopig middel. Zullen ze 
gevonden worden en door wie? Hopend op een wondere bestie
ring doen ze het toch. Papiersnippers met korte zinnetjes flad
deren langs de weg:_ ,,Kees is dood. Wij zijn op weg naar Vught." 

Nijmegen. Nu wordt er een ontvluchtingsplan opgemaakt. 't 
Moet zó uitgevoerd worden, dat ze allen ontkomen kunnen. Er 
is maar één weg: de bewakers overvallen. Daarvoor zijn minstens 
zes onversaagde kerels nodig. Elk neemt er één voor zijn reke
ning. Op een afgesproken sein werpen ze zich op de S.D,'ers 
en wurgen ze ..... . 
Wie moet de leiding nemen? Daar zal alles vanM hangen. De 
~arechaussees zijn ~iervoor de aangewezen personen. Met z'n 
zessen, de K.P.-ers, Dick en de beide wachtmeesters kunnen ze 
ongemerkt opschuiven tot ze in de achterste rij komen te staan. 
Dan een gunstig moment afwachten, met de bewakers afrekenen, 
de. auto laten stoppen en de chauffeur dwingen hen naar een 
bepaalde plaats te brengen. 
Het plan is uitvoerbaar, het heeft zelfs een goede kans en het is 
wellicht ook de enige kans ...... De auto rijdt over de Maas brug. 
Nog 30 km. tot Den Bosch. Nu moet het gebeuren! Dertig kost
bare levens staan op het spel! 
Maar de twee, waar de ontwerpers van het plan hun vertrouwen 
op hadden gezet, zijn niet te bewegen. Hun courage schijnt ver
lamd door alles, wat er de laatste vier en twintig uur' gebeurd 
is. Zich nog weer · met alle merg inzetten om het leven te her
winnen - daarvoor hebben ze er reeds te radicaal afstand \•an 
gedaan. Ze zien geen heil in de onderneming ..... . 
Zwarte Kees!! In deze spannende ogenblikken denken de jongens 
aan hun vei::Ioren strijdmakker~ Als hij hier nu aanwezig was, dan 
ging het er op los! Dan lag de vrijh;id vóór hen ...... ! 

--

Als hij zich over de zijkant laat zakken kan hij de uiterste punt 
van de plank bereiken . . . 

I 
Het verlangen om te léven, de dorst naar de vrijheid, brandt fel 
op in de harten van de jonge kerels! Ze hebben zich niet voor 
niets van de boeien ontdaan. Ze willen elk risico nemen - ster
ven kunnen ze maar eenmaal. ..... 
De Duitsers trekken dromerig aan hun cigaret ~ ze hebben geen 
vermoeden wat er broeit. 
Joop, die nogal dicht bij hen staat, heeft ?e portefeuille nog in 
zijn jaszak. Hij probeert er ongemerkt de foto's uit te halen om 
die te vernietigen. Er zijn er bij van mensen, die gt!vaar lopen. 
De Mof krijgt het toch in de gaten. Joop moet de portefeuille 
afgeven en 'de S.D.'er legt ze bij zich op de wagenvloer. Even 
later weet een andere gevangene toch de foto's er uit te halen 
en laat ze door een gleuf in de vloer verdwijnen! 
Jan en Gerrit staan voor in de ~agen. Ze beginnen het strak 
gespannen zeil aan de zijkant los te maken. Het gaat lang niet 
gemakkelijk; 't zeil zit erg strak, zodat ze hun nagels scheuren 
en hun vingers doof knijpen. Het karwei kost veel tijd en ze 
naderen Den Bosch reeds als er. een gat is van een halve pieter. 
't Zeil klappert; de wagen heeft een grote snelheid. Zullen de 
bewakers het horen? Maar de auto maakt veel lawaai en ze 
kijken over de straat, waar het al drukker begint te worden. 
Jan heeft de kansen berekend. De eeplank van de cabine loopt 
ver door naar achteren. Als hij zich over de zijkant laat zakken, 
kan hij de uiterste punt van de plank bereiken ...... 

('\Vordt vervolgd.) 

• 

• 

.. Een troep wilde zwijnen drong door tot de binnenstad van Maastricht. Politie• 
mannen en militairen slaagden erin zeven wilde zwijnen te doden ... 

(Krantenbericht). 
Een wonderlijke wereld. Voor heen zaten de politiemannen achter 
de zwijntjesjagers aan, nu worden de politiemensen zelf zwijntjes-
jagers. 

• 
.,Scheepvaart uitgesloten van de luchtvaart." 

(,,Trouw"). 
Een pak van ons hart. Stel je voor, dat de "Willem Ruys" en 
andere oceaanstomers straks over je hoofd zouden ronkeb. 

• 
Een broek, een kamer, een radio, een lamp? 
Plaats een Podje. · 

(,.Strijdend Nederland"). 
Wij plaatsen ook wel eens een potje, voor onze jongste spruit dan 
altijd. Maar de broek, de radio en de lamp laten wij daarbij altijd 
buiten werking. Alleen de kamer, de beste kamer dan altijd, komt 
erbij te pas. 

• 
Manolete, de beroemde toreador, is bij een van zijn laatste gevechten omgekomen. 

(,,De Tijd"). 

Voelt U de tragiek? Dat Manolete juist bij één van zijn laatste 
gevechten moest omkomen. 
Toch willen we gaarne precies weten of 't nu bij 't voorlaatste of 
het allerlaatste gebeurde. 

• 
Een meneer en mevrouw in Amerika kregen van de week hun derde tweeling sinda 
October 1915. Iedereen i~ zeer gelukkig en meneer kreeg van z'n baas een toneel
kijker cadeau . 

(,,Volkskrant"). 
Snapt U 't? Wij niet! Wat moet jè nu met een toneelkijker als je 
drie tweelingen hebt? En binocle lijkt ons meer geschikt. Dan kun 
je· tenminste nog eens een oogje dichtknijpen . 

• 
Hoop,,ol verschiet. 
Er zijn twee standpunten terzake van de voormalige verzetsbeweging, Het• onze i11 
, .. . . . oplossing der ex-illegalen in het maatschappelijk leven .....• 

(H. v. R. in "De Zwerver"). 
Dit is inderdaad de meest radicafe oplossing. Scheikundigen voor! 

• 
• 

Ik zweef de we~eld rond 
Een vuur, dat met om zich heengrijpt, is g~en vuur. 
Een blad, dat door zijn lezers niet wordt verspreil!, is geen 
blad. 
Zo is het gelukkig met ons weekblad niet gesteld. 
Integendeel, ,,De Zwerver" mag zich nog steeds in een flinke 
groei verheugen. 
Dat deze groei is te vergelijken met een vuur, dat · om zich 
heengrijpt, zouden wij echter niet durven beweren. 
Men moet eens ee(l goede brand hebben meegemaakt om de • 
kracht van het vuur te leren kennen. 
Die kracht moet ook worden ontwikkeld om de groei van ons 
weekblad te bevorderen. 
Daarvoor is thans de tijd aangebroken. 
De gezellige najaarsavonden zijn r-eeds begonnen en de win-
teravonden staan voor de deur. 
Wil het werkelijk echt gezellig zijn, dan moet "De Zwerver" 
in ieder- huis op tafel liggen. 
Om dit ideaal te verwezenlijken moeten wij allen een steentje 
bijdr-agen. 
We menen niet te veel te vr-agen, wanneer wij voorstellen 
hiervoor in de komende weken alle zeilen bij te zetten. 
De propaganda-actie in de maand Mei van dit jaar heeft ons 
voldoende be weien, à.at onze abonné' s iets kunnen en willen 
ber-eiken. Bovendien biedt een propaganda-actie met "De 
Zwerver" altijd dit voordeel, dat ons blad zichzelf propageert 
door zijn bijzonder aantrekkelijke inhoud. 
Veel propaganda-woorden zijn dus niet nodig. 
Daarom voegen we er ditmaal ook niet veel meer aan toe. 
Alleen nog dit: Ieder, die in de periode 31 October-30 No
vember minstens 5 nieuwe abonnementen afsluit, ontvangt een 
bandomslag voor het inbinden van een jaargang van "De 
Zwerver" gratis. 
Om dit te bereiken luidt de opdracht: Allen aan de slag, on
der het motto: ,,Ik zwerf de wereld rond". 

• 

• 

-,,,. 

• 



'--- n het na1aar van 1939 trekt een jong predi- E <j,u,ni 
kaotsgezin uit Amsterdam naar de eerste eigen en ngo U 
gemeente, hoog in het Noorden van het Gro- ~ .... 
ningerland; een gemeente. bekend om haar . 
sterk communistische inslag. Een land, waar 
her zwaar zal zijn de ploegschaar te trekken 
door stugge en weerbarstige grond. Maar het 
zijn jonge mensen, de nieuwe "domie" en z'n 
vrouw, beiden idealisten, bezield van heilig 
vuur, vertrouwend op bun God "Die het ook 

----..__ maken zal". Er is arbeid te over in het land 
aan de Dollard. Véel moet van de grond af 

worden opgebouwd. En er wordt geploegd en çie
bouwd, gezaaid eii geoogst. 
Weer is het' herfst geworden in Groningerland. De 
herfst van 1944. Wat is er veel gebeurd in die lut
tele jaren. De jonge "domie" is er niet meer. Slechts 
enkele jaren heeft hij zich geheel kunnen geven voor 
het werk in de plattelandsgemeente, die hem beriep. 
Toen kwam er een andere gemeente. die een beroep 
op heel zijn persoon eo al zljn krachten deed; e-en 
gemeente, die van hem vroeg. dat hij ook het eigen 
leven en het geluk van zijn gezin voor haar in de 
waagschaal · zou durven stellen; een gemeente. die 
niets te geven had en alles vroeg. Het was een ge
meeute van verdrukten en verdrevenen, van vervolg
den ten dode toe; een gemeente, zonder pastorie en 
zonder tractement. Als een çietrouwe dienstknecht 
volgde hij die roepstem. Hij wordt een zwerver, wie 
het zijn in eigen huis en bij eigen gezin ontzegd wordt, 
een opgejaagde, die çesondanks overal en altijd weer 
denkt aan en werkt voor hen, die als hij vervolgd en 
belaagd worden. Maar de ·dag komt, dat men hem 
losscheurt van deze gemeente der omzwervenden en 
verjaagden. De deuren der gevangenis sluiten zich 
achter hem en ze gaan ei:rst weer open om hem door 
te laten voor de gang naar de executieplaats. Het 
bericht van de geboorte van zijn tweede kindje be
reikt diezelfde dag de gevangenis. maar niet meer de 
vader, die door Zijn Vader werd thuisgehaald. • 

Zo wonen dan nu, in de herfst van 1917, een predi
kantsweduwe met haar twee kinderen nog in de ge
meente, waar de arbeid van hun man en vader zo 
schielijk afgebroken werd. Och, deze domineesvrouw 
is één van de velen, wie eenzelfde lot beschoren 
werd. Maar er is iets meer. Zij werd reeds tijdens 
het predikantschap van haar man officieel als evan• 
geliste aangesteld om naast hem te kunnen arbeiden 
en toen zijn plicht hem elders nep, kon zij iu vele op
zichten zijn werk voortzetten. Dat doet zij ook nu 
nog. -
Eén van "domie'"s liefste wensen was nog eens tot 
de stichting van een kerkje in Drieborg. het volk
rijkste deel der gemeente. te kunnen komen. Het 
werk, de onafgemaakte taak, zijn niet blijven rusten. 
De vrouw van "Domie" heeft in zijn geest en op zijn 
wijze het werk aangepakt en voortgezet. Er is reeds 
een fonds gevormd van 9000 gulden. doch alleen de 
bouw van een leerkamer voor evangelisatie- en jeugd
werk en een zij-vleugeltje, bestemd voor kleuterklas, 
kosten al f 16.000. En dan moet het kerkje er nog 
komen. Dat kerkje komt er. daar zijn we zeker van, 
als we zien met hoeveel ijver en moed dit werk 
wordt aangevat. 
Mevr. J. A. Ader-Appels. de predikantsweduwe, 
schreef een boek. waarvan de opbrengst ook aan het 
Os Ader-fonds. ·waaruit de bouw van dit kerkje be
kostigd zal worden, ten goede komt. Dit boek: ,.Een 
Groninger pastorie iö den storm., ( uitgave: Kirch
ner, Amsterdam). dat omstreeks 10 November zal 
verschijnen, vertelt eenvoudig en roerend van de ge, 
beurtenissen welke zich in de oorlogsjaren rond de 
Ned. Herv. pastorie van Bi.'erta plaats grepen. Het 
werd een aangrijpend relaas. dat zuiverder dan wij 
het tot nu toe ergens vonden. weergeeft wat de drijf
~ren warm van ons Christelijk volksdeel bij hun 
hulp aan Joden en onderduikers. 
Mevr. Ader schreef hier over het werk van haar man 
en van haarzelf. Daarin lagen twee grote gevaren. 
Het eerste was. dat zij nergens anders oog voor wu 
hebben, dan voor de belangrijkheid valJ zijn werk; 
het tweede. dat zij er licht toe had kunnen komen in 
een zeker zèlfbeklag te spreken van alle moeite en 
leed. haar door dat werk wedervaren. Daarvan vin
den we echter geen spoor. Niet. dat daaraan wordt 
voorbijgegaan, doch er wordt over gesproken zonder 
de minste verhovaardiging of bitterheid. De kleine 
vreugden en de humor krijgen evenzeer hun deel als 
de zorgen en de nood. Door vreugd en verblijding, 
door kommer en nood heen is er de rustige ven·ulllng 
van een taak, die God van zijn kinderen vraagt. Na
tuurlijk zijn er- dan ogenblikken. dat men meent nu 
wel genoeg gedaan te hebben, dat men ook eens een 
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beetje aan eigen geluk wil denken, maar dan jaagt de 
nood de verdrukten weer voort op de weg, die 
God wijst. 
Het is een innig-vroom boek, maar nooit door het 
howden van sermoenen of bet opplakken van etiket
jes met pakkende leuzen. Het is vol levenswarmte, 
diep-menselijk, eenvoudig en tegelijk aangrijpend. 
Nergens vinden we symptomen van effect-bejag. maar 
ongekunsteld. hoewel gezien door het oog van een 
scherpe opmerkster. worden ons verhaald de dingen 
van alledag. zoals men ze kan zien uit een vriende
lijke dorpspastorie. 
Dat treft al direct bij de kennismaking met de kerk
voogd en enkele kerkeraadsleden. Ze zijn niet prate
rig, die Groningers, maar als er geholpen moet wor
den, staan ze klaar. Ze kijken wel raar, als "domie" 
op een Zondag niet, zoals gewoonlijk, in toga op de 
kansel verschijnt. doch in een doodgewoon colbertje. 
Maar niemand maakt na de dienst daarover een 
opmerking. Ze wachten tot "domie" de verklaring zal 
geven. 't Was een beetje een raar verhaal. vond do
minee, maar 't moest toch gezegd. Er was een ware 
muizenplaag in de pastorie en met een volkomen ge
mis aan respect hadden de kleine knagers zowel iu 
de fluwelen kraag als in de zoom hun knaaglust bot
gevierd. De kerkeraadsleden kunnen natuurlijk het 
lachen niet laten, maar zijn er toch mee begaan. Ze 
sjouwen aan met muizentarwe, een komt er met 
een rattenklem en een ander met een hele zak vol 
kleine knipvalletjes. En de Kerkvoogd ~egt: .. Kiik 
eens. het is eigenlijk helemaal onze schuld, want wit 
hadden u moeten waarschuwen, dat het hier iedere 

herfst zo is met die muizen. Morgen t<omt de tim
merman om bij u alle kieren en gaten dicht te stop
pen ~ en die toga moet op kosten van de kerk
voogdij gemaakt worden." 
En dan die kostelijke raa.d van 01 Vrouw Courts en 
01 Geertje, die, als het eerste kindje geboren i.s, 
zonder zich van iemand iets aan te trekken, zo maar 
buiten bezoekuur het ziekenhuis binnenstapten en dan 
hun wijsheid luchtten over stuipjes en kindermeel. Hoe 
kwam u eigenlijk binnen, zegt de zuster streng . .. Deur 
die deure", zei Courtsje ondeugend. .,l'Camer zeum' 
tien Boo'm, 'ar Domie zegt en dou wazz:e die d'r gain 
eine bie neudig. our. En ·wie kenn'n w~ werum ook 
wel allennig vinden. Gaist mit, Geertje?" 
,.Domie" laat zich in de tuin een schuilkelder bou
wen. Dat is niet zo'n mirakel. want Embden fiçit niet 
zo heel ver weg en de bombardementen worden steeds 
zwaarder. Maar in die schuilkelder komt een per
manente bewoner: een clandestien varkentje. En 't is' 
de moeite waard te lezen wat zich zoal om die 
schuilkelder en z'n bewoners straks afspeelt. 
Maar 't is niet de enige nieuwe bewoner van de 
pastorie. want op 't zolderkamertje !tornt, zonder dat 
iemand van de dorpelingen het weet. een loods ken• 
nisje uit Amsterdam zich vestigen. En even later zijn 
ze daar aJ met z'n tweeën. En waar ruimte voor twee 
is, kunnen er ook drie zijn, of vier. En als het mo~t, 
straks: acht. Doch ergens ligt een grens. ook al heeft 
de spekleverancier in de schuilkelder dan ook een 
metgezel gekregen. 
(n 't donker. na aankomst van de laatste trein. heeft 
"Domie" z'n gasten steeds thuis gehracht. Maar er 
zijn er zoveel. die wachten op een huis, waar ze be
schermin11 en onderdak kunnen vinden. En die h11i
zen zijn niet zo gemakkelijk te vind~ri. De nieuwe ge
meente, die der vervolqcien. laat "Domie" steeds min
der los. Hij komt steeds minder thuis. vindt anderen, 
die met hem het werk voor Joden en onderduikers 

willen aanpakken. Dan slaat ergens een stop door. 
Er wordt een medewerker gepakt. En overhaast moe
ten de "schuilmensen" elders worden ondergebracht. 
Als het gevaar geweken is, komen ze weer terug, om 
zich straks weer elders te moelen versteken. De 
spanningen nemen toe tot in het schier ondra!felijke. 
En dan vraagt de mens zich af tot boe ver zitn ver
antwoordelijkheid gaat. 
De aarzelende vraag komt: .. Zou je wel.. .... 7" En 
het antwoord: .. Moet ik niet?" 
Als je toch zelf kunt bepalen hoe groot de zwerven• 
de gemeente zal zijn, waarvoor je kunt zorgen, moet 
je dan maar steeds uitzien naar nieuwe lasten? 
.,Denk aan de mensen, die zich aan me vastklam
pen. Zou je die laten stikken?", zegt "Domie". 
Maar dat betekent voor de vrouw van de dominee, 
dat, naast de zorg voor "de gemeente op zolder", 
ook de zorg voor de kerkelijke gemeente steeds zwaa1·
der gaat wegen. 
leder krijgt z'n eigen strijd, z'n eigeli moeilijkheden, 
z'n eigen plichten. Maar de steun van het vertrou
wend samenzijn na het volbrengen van een moeilijke 
opdracht valt we.g. De weg tot elkander ligt ver
sperd. alleen de wetenschap, dat de weg naar boven 
niet te barricaderen is, geeft moed en kracht. 
Er komen overvallen, eerst elders in het dorp, straks 
op de pastorie. Gelukkig wordt er niets ontdekt. Maar 
de eerste onderduikels, die maandenlang op de pas
torie verbleven, zij1;1. op een nieuw duikadres 11egre
pen en via Westerbork naar de gaskamers van Po
len gezonden. Dat doet onzegbaar pijn. Omdat het 
zoveel offers en zorgen gekost heeft om hen te helpen 
en te redden. 
Ds Ader loopt intussen met grootse plannen rond. fiij 
- de pacifist - heeft het plan het kamp Wester
bork te kraken en zo een groot aantal mensen van 
deportatie en de dood te redden. Hij heeft er 200 
man voor nodig. Twee Duitse officieren zijn er voor 
gedeserteerd en zullen uniformen leveren. Een Neder
lands politieman, Klaas Rodermond, die in het ge• 
heim voor de N.S.B. werkte. had Domie's vertrou
wen weten te winnen en toen dat zo een paar we
ken geduurd had .en Domie hem alles had verteld. 
heeft hij hem verraden en hem aan de SD uitgele• 
verd voor een handjevol sha11 en de belofte op pro
motie. 
Begin Augustus 1941 wordt hij te Haarlem, gelijktij
dig met de beide Duitsers en een derde medewerker, 
gearresteerd en overgebracht n.iar de gevangenis aan 
de W eteringschans te Amsterdam. Aanvankelijk ziet 
zijn zaak er hopeloos uit en de etrste brieven. welke 
bij uit de gevangenis weet te smokkelen, 11etuigen 
er van hoe Ds Ader eigenlijk reeds met dit leven 
heeft afgerekend. Daarna echter komt er een wen- • 
ding ten goede in de zaak, welke hem nieuwe hoop 
verschaft. 
De brieven en gedichten, welke hij in de gevangenis 
schrijft. tonen ons. hoe sterk deze man aan het leven 
hecht, maar ook. hoe God hem de overtuiging schenkt 
dat, hoe en waar ter wereld hij ook zou moeten ster
ven. God altijd bij hem zou zijn. 
In die laatste dagen vao zijn gevangenschap wordt 
een tweede zoon geboren. Hij zal het niet meer we• 
ten. Leeg en verlaten ligt dan de pastorie, waarom 
zoveel stormen hebben gewoed. De Duitsers hebben 
haar leeggeplunderd en · het gezin de toegang ont
zegd. 
Is het een wonder, èlat dan de stem van de gevan
gene in zijn cel klaagt: 

't Is niet om mij. dat ik die muren uit wil duwen. 
Naar ruimte hijg en schreeuw om reclit! 
'k Weet mij verward in een onmcedopend kluwen 
En ken het deel, dat mij zal worden toegelegd. 

't Is niet om mij: 'k heb fel en taai aestreden. 
Bij dag noch nacht befl_Cerd naar rust; 
'k Heb in het lijden der gedoemden meegeleden, 
En vaar nu heen, naar verre, l•reemde kust. 

Maar 'k moet -nog zoveel diepe dingen zeggen 
Aan haar. die altijd op mij wacht; . 
Ik vioet een kindje in zijn bedje leggen 
En kussen het een zacht goe' nacht! 

Maar hoe sterk die aardse banden ook mochten zijn, 
reeds in zijn cel mocht hij het neerschrijven. 

En nu: Gij zult mij niet verlaten in mijn dood, 
Maar mij - als nat de nevels zijn en koud het vale 

morgenrood .
l n eindeloos erbarmen voor eeuwig bergen in 

Uw schoot. 

Vooral het laatste deel van dit boek hebben we met 
diepe ontroering gelezen. Het is een aangrijpend 
schoon getuigenis. Wij kunnen de schrijfster van dit 
boek niet dankbaar genoeg zijn, dat zij deze dingen 
- waarvan het toch moeite zal 11ekost hebben ze 
aan de openbaarheid priis te geven - aan ons ge• 
schonken heeft. 
Os Ader is gestorven. Maar zijn werk wordt voort
gezet. Wij kunnen onze dankbaarheid voor dit boek 
nooit beter tonen dan door het onze bij te draqcn 
aan de totstandkoming van het kerkje te Dreiborg, 
een hartewens, waaraan D.s. Ader zelfs in gevangen
schap nog uiting gaf. AD. 

Giften voor het Ds Aderfond$ kunnen gC'stort wor• 
den op girono. 337465, t.n.v. mevr. ]. A. Adec
A ppcls. Drieborg. 
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Gerrit Wiechert Kleissen 
Geboren 9 September 1917 

Gefusilleerd 6 Juni 1911. 

T oen de tweede wereldoorlog ontbrandde 
diende Gerrit Kleissen als capitulant bij 
het Nederlandse leger. Als zodanig leerde 

hij de vijand onmiddellijk op de juiste wàarde 
schatten, als een onsportieve en onbetrouwbare 
tegenstander van Nederlands geestelijke- en staat
kundige vrijheden. In de nazomer van het jaar 
1941 werd hij benoemd tot douane-beambte aan de 
Nederlands-Belgische grens te Zundert. Hier kwam 
hij spoedig in contact met verschillende groepe
ringen van de illegaliteit, welke toen nog in haar 
kinderschoenen stond. Vele kleine organisaties 
werkten los naast elkaar en enkele reeds io een 
ruimer verband. Desondanks moet men de diensten, 
door deze groepen aan het Vaderland bewezen, 
niet onderschatten. Vooral aan onze zuidgrens 
ontwikkelde zich een levendige illegale bedrijvig
heid. Gedreven door de geloofsovertuiging en va
derlandsliefde stortte Gerrit zich in het werk. Al 
spoedig kreeg hij een enorme verantwoordelijkheid. 
Geallieerde krijgsgevangenen, patriotten, joden en 
piloten werden in groten getale door hem over de 
grens gebracht. Daarnaast kreeg hij werk te ver
richten voor "Trouw" en werd hij tevens nog 
koerier bij de Nederlandse Inlichtingen Dienst op 
het traject Breda-Antwerpen-Brussel. Af en toe 
reisde hij met documenten tot ver in Frankrijk. Zo 
werden vele personen, die voor de geallieerde 
oorlogsvoering van groot gewicht waren, door 
hem naar contactpunten in het 'onbezette .gedeelte 
v an Frankrijk begeleid. 
Dat deze werkzaameden een groot deel van zijn 
diensttijd in beslag namen, spreekt vanzelf, temeer 
toen zich bij dit alles nog werkzaamheden voeg
den voor een organisatie, welke werkte onder de 
naam "Vrij Nederland", maar welke met de be
kende "Vrij Nederland"-organisatie vermoedelijk 
niets had uit te staan. Gelukkig toonde de direc
teur van de belastingen te Breda zich bereid om 
door een speciale regeling van zijn dienst hem ge
legenheid te geven zijn volle krachten aan het Va
derland te wijden. Daarmede waren de moeilijk
heden echter nog niet overwonnen. De grensbevol
king is altijd van een merkwaardige geaardheid 
geweest. Behoefde enerzijds aan de goede patriot
tistische gezindheid vlm de meei;ten niet te worden 
getwijfeld, anderzijds waren ze veelal verankerd 
in een grenshandel-traditie. welke een zekere ruim
heid van geweten vereiste. Het duurde dan ook 
niet lang of het vervoer van bedreigde personen 
naar het Zuiden begon tot ergerlijke misstanden 
te leiden. Vol verontwaardiging berichtte Gerrit 
aan zijn ouders, dat hij ontdekt had, dat er soms 
door Joden voor hun transport wel twintig tot 
dertigduizend gulden moest worden neergeteld voor 
zjj hun reis naar de vrijheid konden aanvan.gen. 
Zij, die het werk uit overtuiging verrichtten, kwa
men hiertegen vanzelfsprekend in het geweer. 
Langdurige onderzoekingen werden ingesteld. Jn 
Amsterdam, Brussel en Frankrijk werden verdach
ten gehoord en ergerlijke misstanden · traden aan 
het daglicht. Dit alles kon Gerrit en enige van zijn 
naaste medewerkers echt('r niet weerhouden. Het 
werk werd nu aanzienlijk bemoeilijkt door de ont
stane spanningen langs de transportlijnen. Ook de 
Duitsers werden steeds actiever en voortdurende 
patrouilles van de SD en de Feld-Gendarmerie 
"beveiligden" onze grenzeif: Waarbij oog gevoelJd 
moet worden de waakzaamheid van een deel der 
prensambteoaren, dat "loyaal" zijn plicht bleef 
doen en van deze "Gerbrandy-oorlog" niets moest 
hebben en zich zelfs niet ontzag hun strijdende 
coll~ga·~ voortdurend de voel dwars te zetten. 
Door verraad lukte het de Duits('rs tenslotte de 
transportorganisatie op te rollen. waarbij, zoals 
ht't zo vaak is gegaan, de klappen het hardst aan
kwamen onder delJenen, die de verfoeilijke geld-

IN MEMORIAM 

practijken steeds hadden bestreden. Ook één van 
Gerrit's naaste medewerkers was onder de slacht~ 
offers. Gerrit wist van deze arrestatie, maar zette 
de strijd zonder aarzelinlJ voort. Het accent v3n 
zijn bemoeiïogen werd ou nog meer naar het werk 
van de Nederlandse Inlichtingen Dienst verlegd: 
Toen hij in het vroe.ge voorjaar van 1943 met 
een tas met documenten. welke hij in Antwerpen 
in ontvangst had genomen, naar Breda kwam om 
ze aldaar over te dragen aan de chef van de In
lichtingen-Dienst-Noordbrabant, arriveerde hij daar 
tegelijkertijd met een andere koerier uit België 
eo tijdens de ontmoeting vertelde deze, hoe hij in 
Wernhout getuige was geweest van een ovérval 
van de SD op de woning van een zekere douane
beambte Kleissen. Gerrit zweeg, maar wist genoeg. 
In Wernhout verkeerdèn echter zijn jonge vrouw 
eo zijn moeder, die daar juist enige dagen op be
zoek was, in doodsangst, daar hij ieder ogenblik 
kon terugkomen en dan de val achter hem '1:ou 
dichtslélan. De pastoor .9tuurde langs alle wegen 
jongens met fiC'tsen uit om hem te waarschuwen. 
Zijn huis bleef vier dagen en nachten onder be
waking der SD, maar Kleissen keerde niet in 
Wernhout teruçi. Over Nijmegen reisde hij naar 
een hem bekend vertrouwd adres io Aalten. Daar 
trad hi_i.toe tot de KP van Zwarte Kees, terwijl hlj 
tevens contact opnam met de LO. Zijn werknaam 
veranderde hij nu van "Walter" in het pseudo
niem van Gijsbertus Lensink, onder welke naam 
hij m het bevolkingsregister werd ingeschreven. 
In de roemrijke KP van Zwarte Kees kreeg 
"Gijs" de gelegenheid zijn prachtige staat van 
dienst te voltooien. Hij nam deel aan distributie
overvallen en wapentransporten. Wegens zijn goede 
kennis van de Engelse taal was hij tevens · de 
aangewezen man voor hr,t verzorgen en vervoe~ 
ren van geallieerde piloten. 
Half April 1944 haalde hij uit Arnhem zijn broer 
op, welke met een vriend ui t Duitse gevangen
schap had weten te ontvluchten. T oen bun haar 
wat bijgegroeid was, werden ook zij opgenomen 
in de KP. 
De grote vr('ugde van de ouders over de ontsnap
ping van hun jongste zoon was echter slechts van 
korte duur. Enige dagen later, op 20 April 1944, 
viel ook Gerrit ten offer aan het afgrijselijk ver
raad van Willy Markus. Een ogenblik scheen 
het nog alsof hij door een wonder gered zou 
worden. Tot driemaal toe liepen de Duitsers langs 
de zuurkast, waarin hij zich had verborgen. Toen 
vielen er in de kast een paar flessen om en werd 
hij gearresteerd, 
Nog éénmaal deed zich de mogelijkheid van ont
snappen voor. In de vrachtwagen, waarin zij naar 
Vught vervoerd werden, zaten aan de achterzijde 
een a.tntal zwaar bewapende Duitsers. Eén der 
menseu had in zijn haren een spijker verborgen, 
waarmede Gerrit de boeien van zijn kameraden 
wist open te peuteren. Het lukte om het zeil aan 

· de zijkant van de wagen iets los te maken. Vier 
wisten er veilig af te springen. Toen Gerrit eo 
Heinen, die midden in de rij van zes zaten aan 
de beurt waren en op straat waren terecht ge
komen, bevonden zij zich tussen twee Duitse 
wachtposten voor een bezet gebouw. Na een he
vige worsteling en schietpartij werden zij opnieuw 
gevangen genomen. 
Op de zesde Juni 1944, de dag, waarop de Ge
allieerden de grote invasie aanvingen. ·waarnaar 
het geknechte Europa zo reikhalzend had uitge
zien, vond hij in de duinen te Overveen de dood 
voor het Duitse vuurpeloton. 
Met hem viel een Nederlands verzetsstrijder, die 
zich tot zijn daden geroepen voelde door zijn po~ 
111tief christelijke overtuiging. ~en man, die reeds 
na zijn wonderlijke ontsnapping aan de overval. 
op zijn huis te Wernhout aan zijn ouders schreef: 
"Denk dus niet aan mijn moeilijkheden, want ik 
heb ze niet!" 
Een rtian, die wist. waarom hij leefde en wist 
waarom hij stierf. Omdat zijn dien•t in deze we
reld was volbracht. 

J. 

C ornelis C oenraad Pou1ie 
Geboren 5 Juli 1919 te Den Helckr. 
Gefusilleerd 6 funi 1911 te Overveen, 

E n dan zie ik hem weer voor me. Een 
slanke figuur. Opgewekt. een zonnige 
natuur. Spontaan, altijd klaar om te hel-

pen. Nimmer deed men tevergeefs een beroep 
op hem. 
In l 910 als marechaussee benoemd - aan- • 
vankelijk zelfs oppasser van de beruchte poll
tiecommandeur Feenstra, als hoedanig hij reeds 
spoedig zijn congé kreeg ~ werd hij begin 
1943 in Varsseveld gedetacheerd. 
Elke vreemde marechaussee werd met een 
schuin oog bekeken. Zou hij goed zijn? Poulie 
was goed, Hij was "actief" goed. Weldra zien 
we hem io de LO-groep van Varsseveld opge
nomen. Hij voelde zich in Gelre's Achterhoek 
volkomen thuis. De welbeproefde raad, zich 
slechts aan één illegale taak te wijden, was 
voor een dynamische figuur als Poulie ,.lucht". 
Bonkaarten. Onderduikers helpen. Joden ver
zorgen. Wij kennen dat alles wel. 
Mijn contact met hem liep vrijwel uitsluitend 
over Wim, doch ik herinner mij, dat Wim ook 
eens met Poulie bij mij kwam. Dit was vóór de 
overval op het distributiekantoor te Varsse
veld, eind 1943. 
Ook Poulie had daarin zijn aandeel, door de 
politie van het gemeentehuis te distantiëren, 
bij onraad te waarschuwen en mede te helpen 
bij het uitpakken en versjouwen van de buit. 
Het was 4 Januari 1944. Er was een Ameri
kaam, vliegtu1ç; neergestort. .,Piloot ernstig 
gewond ·, 20 luidde het bericht. Poulie, Wi~ 
en ik er heen. Veel publiek er bij. Het viel ge
lukkig wat mee met de piloot. Wij vervoerden 
hem naar het Raadhuis, waar hij werd onder
gebracht eo een uur later kwam Wim bij mij 
met het bericht: Poulie wil er met de piloot 
van door. Ik vroeg Poulic bij mij te komen, om 
hem op de consequenties te wijzen. Als het luk
te was het prachtig. Als het mislukte, zou het 
offer dan niet te groot zijn? Hij bleef echter 
bij zijn voornemen, ook omdat hij moeilijkhe
den had met het onderbrengen van Joden en 
toch wilde onderduiken. Toen hij afscheid 
nam mocht ik nog een ogenblik van hart tot 
hart met hem spreken. Hij was zulk een spon
tane, eenvoudige jongen. 
Ik heb hem na zijn vertrek niet meer gezien. 
{Tijdens het transport van de piloot, welke 
per auto geschiedde, pleegde hij een "overval" 
op dit transport en verdween met de pileot). 
Als onderduiker werd hij opgenomen Jo de 
Knokploeg van "Zwarte Kees" (op 23 Fe
bruari 1944 distributiekraak Borculo) en kwam 
daar in contact met de beruchte SD-ageot Wil
ly, die hem naar Engeland zou brengen, doch 
in plaats daarvan uitleverde aan de Moffen, 
die hem via Kleef naar Vught brachten. 
Na vreselijke martelingen werd hij op 6 Juni 
1944 in de duinen bij Overveen gefusilleerd. 
Ook Poulie had het offer van zijn leven ge
bracht. 
Eén van de velen. 
Wij zouden zijn blozend, fris Jongensgezicht 
nooit meer zien. 
In 1946 werd een H . Mis voor hem opgedra
gen. 
Pastoor Ahsman schreef "het Wilhelmus" .na 
op :tljn bidprent: 

"ais een Helt sonder vreesen 
,.zijn edel bloet ghewaegt" 

maar ook de troo5trijke woorden: 
,.Hij stierf voor zijn land, 
,.Hij leeft in 't Eeuwig Vaderland". 

Ede J. J. G . BOOT . 

1 
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Begin Uw deelgenootschap in de SPIEGEL-SERIE 
met dit. sterke, bewónderenswaardige boek! 
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Eerst heden kregen we ze

kerheid, dat reeds 12 0ct. 

1944 ia gefusilleerd mijn 

iooig geliefde verloofde 
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ZENDT 

ûEEN GELD! 
Weest zo goed mij in te schrijven 
als abonné op de Spiegel.Serie, 
voor minstens 4 boeken. 
U verplicht U, mij 4 boeken uit 
de Spiegel.Serie te zenden tegen 
de speciale prijs, 
Ik zend U nu geen geld, maar be
taal na ontvangst van elk boek. 

Naam ...... , .............................................. . 

Straat -·······-······-··············-···· .. ············-

Plaats ..................................................... . -------
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T ~w~l~am ~ E lchte~~~ n~g nrtu l~ ~~ 
kaveld, werd de HeP.rlijkheld geregeerd door 

een Ambachtsheer, die gewend was om ln statie 
te leven. RIi woonde In het huls Klein .Jeruzalem, 
waarbinnen het blonk van zilver en koper. Aa n 
de wanden van de kamers hingen geschilderde 
portretten van zijn voorvaderen, gedost In blin
kend kolder en het gelaat overhuifd door de plui-
men van een goud beslagen helm. De boeren in de 
Alblasserwaard weten dat, want in de voormalige 
polderkamer hingen tot voor enige jaren nog twee 
van die schilderijen, geschonken door verre, ver
armde verwanten van dien heer. En Laurens 
Wildeman, die naar eigen zeggen, geesten bezwe. 
ren kan en krulden trekt tegen alderhande barre 
kwalen, bezit van zijn vaders vader nog een boek, 
waarin klaar beschreven staat, hoe 't dien Am
bachtsheer Samuël Everweijk vergaan is. 

Zo begint "Water over Holland" door .J. W. Ooms, 
het nieuwe deel van de Spiegel Serie. En wij zijn " 
dadelijk geboeld door dit ware epos van de taaie 
strijd der ooeren van de Alblasserwaard, tegen 
de wassende rivieren. Een boek geschreven 
in de traditie van de beste werken van Herman 
de .Man. Met meer dan 20 prachtige teke-
ningen van de kunetenaar G. Douwe. Een 
kostelijk bezit ! 
Dit Is het tweede Spiegel Serie-boek dat na 
de oorlog verschenen Is. Als eerste zag de 
ontroerende lamllleroman ,,Levenssym
phonle" door Willem Kramer het licht. 
Nu staat het derde deel op stapel; een 
nieuwe triomf van de auteur K. Norel, 
de historische roman "Doctor Frans" 

• 

Het gemak, het plezier en de besparing ·van bijna ~O 0/ 0 op 
Uw boekengeld, zullen U ongetwijfeld doen besluiten tot 
de rijen der Spiegel-Serie abon~é's toe te treden. U behoeft 
nfot anders te doen, dan de bon in te vullen en te verzen
den of aan Uw boekhandelaar te overhandigen. Er behoeft 
geen intekengeld of welke andere bijdrage ook, betaald te 
worden. U betaalt pas na ontvangst van het boek. 
De uitgever verplicht zich U alle in de Spiegel-Serie te verschij
nen werken toe te zenden tegen de alleen voor abonné's geldende 
prijs van slechts f. 2.25 voor de thans verschenen boeken. 
De redactiestaf stelt de serie na uiterste selectie samen, zodat 
de Spieg~l-Serie uitsluitend goede boeken bevat. 
De boeken zijn op royaal formaat uitgevoerd, zij zijn typografisch 
uitmuntend verzorgd enzijniogebondenmetechtlinnen rug. Ver
zendt nevenstaande bon nog heden; de oplage is niet onbeperkt 
en taUoze vrienden van het goede boek gingen U reeds voor. 
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GEERT SCHOONMAN 
KP Tweote 

BERTHA KEMPERS 

De Hölterhof 327 

Enschede 

125 Gangbare artikelen op Re

clamegebied wachten op QO,?de 

vertegenwoordigers. Wij kunnen 

plaatsen enkele ernstige werkers 

voor: Brabant, Limburg en Zee
land. Soli. roet foto aan: Studio 

Lelox Eindhovenseweg 8, 
Geldrop. 

Bier 
wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 1 

C.V. DRUKKER~ RIJNSTREEK" 
• ~ N 

Voor elk transport 

hoe vreemd of .raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

* 

luik' s transportonderneming 
Zendt de bon naar het Bureau De Spiegel-Serie te Wageningen of gaat er mee naar Uw boekhandelaar. Zaandijk Tel. 81994 

• 

Zwerft niet maar ça raar 

FRINS en KRAAY's 
met Uw bonnen 

* ZUIDEINDE -t6 

Zuivc.- en Poclicrsbcdrijf 
De speciaalzaak in de Zaanstreek 
voor kaas en fijoe vleeswaren. 

KOOG a id ZAAN - TEL. 3280 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 

* 
OFFSETDRUK 
STEENDRUK 
CARTONNAGE 

Houtwarenfabr. _P. nens, Oostzaan 
DRAAI- EN 
FRAISWElUt 

Vraagt olter1e 

Kantoor en lobriel: , 
Noordeinde C 12 · Teleloon 347 (K 298tt) 

Wte heelt lnlere11e voor, heften, wteltie•, kegela, 
1trlJkboutheflen, bollonllulljes. yoyo·s, 
SPEELGOEDEREN, HUISH ART., TECHN. HOUTW. 
WIJ vervoordlgen allfl op bel gebied van hout. 
Fobrlkanten o.a. van de bekende JUMBO-CAW. 
CA.TUREN. MASSA. HOUTWAREN 

* 
Wy vragen nog steeds: 

• Geschoolde en geoefende werkkrachten In de scheeps- en machinebouw. 
• Werkkrachten uit andere beroepen ter omscholing. 
• Jongelui voor opleiding aan onze bedrijfsschool. 
Aanmelding van 7.30 tot 9.30 u. elke Woensdagavond in het A.M.V.J, 

Gebouw, Vondelstrast 8 of dag. van 9-:S uur bij de 
Afd. Personeel van de 

NEDERLANOSCHE DOK EN SCHEEPSBOUW 
MAATSCHAPPIJ (v.o.f.), 

Cornelis Douwesweg 1 Amsterdam-N. 

Geet "De Zwerver·· aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(baarJ 
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de admlnlstràtie van "De Zwerver" 
Prins Hendrikkade 152, Amsterdam 

Naam, 

Adres, 

Plaats, 

Provincie: 

Ingang abonnement : 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bil aanbieding van een post · 
kwitantie betaald. Gironummer 109588 t.n.v. LO.·L~P-Sttcbttng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 1 
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LANDELUK~ ORGANISATIE VOOR HULP 

LoHe Dammen 20 ceat 

• 

Wij, WILHELMINA, bij de gratie GODS, Koningin der 

Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ONS 
In naam van H.M. Wilhelmina, bij de gratie GODS 
Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 
enz. enz. enz., Wij, Juliana,. Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk . • 

D E wet, houdende tijdelijke overdracht van het 
Koninklijk Gezag; de benoeming van H.K.H. 
Prinses Juliana tot Regentes en de plechtige 

eedsafleggintJ in de bij uitstek historische Ridderzaal · 
te ·s-Gravcnha;ie, hebben bij vernieuwing het volle 
licht doen schijnen op de bijzondere positie, die het 
Huis van Oranje-Nassau te midden van ons volk en 
in ons staatsrecht inneemt. 
Bij vernieuwing, omdat die speciale plaats tijdens de 
vijandelijke he-zetting - bij het gemis van het Oranje
huis - en na de bevrijding - bij de gelukkige her• 
eniging tussen Vorstenhuis en volk - reeds zo beider 
en klaar aan de dag is getreden. 
Indien ooit, dan is toen overduidelijk gebleken, wat 
wij in ons koningschap bezitten. 
Indien ooit. dan is toen aan het licht gekomen, 
dat het nationaal-socialisme wel de mond vol had 
over liefde jegens het Huis van Oranje, doch in 
wezen, zodra het er op aan kwam liefde met woor
den door liefde met de daad te honorer~n. het Oran
jehuis vijandig gezind was. ,.Het fascisme", zo heeft 
de hoogleraar Paul Schotten indertijd terecht opge
merkt, ,.verlaagt het koningschap tot ornament; de 
democratie met haar geestelijke kern: de persoonlijke 
vrijheid, wordt zich de waarde van het koningschap 
als het onze steeds meer bewust.:, 
Het koningschap een ornament. 
Het is niet de enige minachtende vergelijking, wa;:ir
mede men in de loop der jaren de persoonlijke invloed 
van. de drager der Kroon heeft gedisqualificeerd. 
Bladert men de in het verleden op dit punt verschenen 
litteratuur door, dan ontmoet men benamingen als 
.,vliegwiel", ,.mandataris" en "kegeljongen",. dáár, 
waar men het oog heeft op de drager der koninklijke 
waardighe\d 4tn op de invloed, die deze op het staats• 
leven uitoefent. 
Oefent de koning werkelijk invloed uit op de gang' 
van zaken in het staatsbedrijf? 
Tot juist begrip van de vraag en van het daarop 
te geven antwoord, dient men zich allereerst een jui"t 
beeld te verschaffen van de aard onzer staatsinrich
ting. Ons land is een monarchie. d.i. een rechtsge• 
meenschap, aan het hoofd waarvan een monarch, een 
vorst, is geplaatst. De monarchie als staatsvorm is 
absoluut. wanneer de monarch het staatsgezag al
leen, d .w.z. zonder inmenging van zijn onderdanen, 
uitoefent. Deze absolute monarchie bestond indertijd 
in Rusléllld onder het Tsaren-régime. Nederland daar
entegen is een grondwettelijke of constitutionele mo
narchie. omdat in ons land het staatsgezag door de 

' Koning gedeeld wordt met het volk. In welke ver
houding dit geschiedt, m.a.w. welke de rechten en 
plichten zijn van beide machten tegenover elkander 
en in het verkeer met de onderdanen, is geregeld 
in een grondwet of constitutie. Naar een beroemde 
formulering van Thorbecke - een der grootste 
staatslieden, die ons land tot dusver heeft opge
leverd - moet de constitutionele monarchie beschouwd 
worden als ,;n verband van elkander wederkerig 
bept>rkende organen, aangelegd om in vrijheid samen 
te werken". Slaat men nu de Nederlandse grondwet 
op, dan treft men daarin allereerst een aantal bepa
lingen aan, welke rechtstreeks betrekking hebben op 
de persoon des Konings. Daar zijn vooreerst de tot 
in détails afdalende voorschriften nopens de troon• 
opvolging. Wij memoreren in dit artikel slechts het 
bestaan daarvan, zonder in onderdelen af te dalen. 
Slechts zij te dezer plaatse aangestipt, dat onze staats
inrichting niet kent het 'koningschap bij keuze, doch 
dat de Kroon der Nederlanden erfelijk is opgedragen 
aan het Huis van Oranje-Nassau. Eerst wanneer -
hetgeen voorlopig niet is te voorzien - het Oranje
huis geheel is uitgestorven. kan, naar door de grond
wet te stellen regelen, een troonopvolger worden 
benoemd. 
Volgt men de bepalingen onzer çirondwet in betrek• 
king tot de persoon van de Koning op de voet, dan 
treft men vervolgens richtlijnen aan inzake het in, 
komen van de kroondrager en de overiçie leden van 
het Koninklijk Huis; voorts betreffende de voogdij, 

KONINGSCHAP Hiermedê zijn de attributen van de uitvoerende macht 
des Konings geenszins uitgeput. , 

door J. VAN DER HAAR 

het regentschap en de inhuldiging van de Koning. 
Behalve het inkomen uit de domeinen 11eniet· de re
gerende vorst een jaarlijks inkomen ten laste van 
's Rijks kas van één millioen gulden. De gemaal Vi\ll 

de regerende Koning is in het genot van een jaar
lijks inkomen van tweehonderd duizend gulden. Dit 
is ook de toelage van de Koningin-weduwe, de 
Prins van Oranje - zolang hij niet gehuwd is -. 
van de dochter des Konings, die de vermoedelijke 
erfgenaam is van de Kroon (Prinses Juliana) en van 
Haar gemaal ( Prins Bernhard). De Koning is meer
derjarig als zijn achttiende jaar vervuld is. Over een 
minderjarige Koning wordt een voogd benoemd bij 
een wet, over het ontwerp, waarvan de Staten-Gene
raal in verenigde vergadering beraadslagen en be
sluiten. De voogd behartigt de particuliere belangen 
van de KoninQ. Een Regent daarentegen neemt d<> 
plaats in van de · staatkundige persoon. Zo bepaalt 
de grondwet, dat gedurende de minderjarigheid van 
de Koning het koninklijk gezag wordt waargenomen 
door een Regent. die eveneens benoemd wordt bij een 
wet. op dezelfde wijze tot stand te brengen als ie 
wet, die de voogdij over de Koning regelt. Mede 
wordt het koninklijk gezag aan een Regent opge• 
ch-agen, ingeval de Koning buiten staat geraakt om de 
regering wa.tr te nemen. Tenslotte wordt - gelijk 
onlangs gebeurd· is - een Regent aangewezen, in
geval de Koning krachtens een wet, waarvan het 
ontwerp door Hem wordt voorgedragen. tijdelijk Je 
uitoefening van het koninklijk gezag heeft neergelegd. 
De inhuldiging en de beëdiging van de Koning vin
den plaats .,binnen de stad Amsterdam, in ene ope~: 
bare en verenigde vergadering der Staten-Generaal. 
Tot zover de grondwettelijke regelen. welke betrek
king hebben op de persoon van de Koning. 
"Van de macht des Konings" spreekt ons onder deze 
titel de zesde afdeling van het tweede hoofdstuk onzer 
constitutie. 
Bijzondere aandacht verdient hier het eerste der ar
tikelen, waarmede d.eze afdeling aanvangt. artikel 55. 
luidende: .. De Koning is onschendbaar; de ministers 
zijn verantwoordelijk." Sedttt 1848 vestigt dit artikel 
de koninklijke onschendbaarheid en de ministeriële 
verantwoordelijkheid. 
Spreekt onze grondwet over "de Koning", niet als 
persoon, maar als drager van het gezag, dan dient · 
dit begrip - en voor een juist inzicht in de draag
wijdte van het koningschap is dit belangrijk - steeds 
te worden opgevat als "onverantwoordelijke Koninçi 
mét verantwoordelijke minister". 
In deze hoedanigheid heeft de Koning in de allereerste 
plaats een aandeel in de wetgeving. Hij heeft het 
recht van initiatief (het recht om wetsvoorstellen bij 
de Staten-Generaal in te dienen); het recht van sanctie 
(het recht om een door, de Staten-Generaal aangeno
men wet al of niet goed te keuren) en het recht om 
een eenmaal door hem gesanctionneerde wet af te kon
digen, door plaat$ing in het Staatsblad van het Ko
ninkrijk der Nederlanden. 
Deelt ·de Koning de wetgevende macht met de Staten
Generaal, de uitvoerende macht berust bij Hem alleen. 
Onder "uitvoeren" moet worden verstaan het nemen 
van die maatregelen, werke nodig zijn om de wetten 
te kunnen doen naleven. 
Tot die attributen der uitvoerende macht behoort het 
vaststellen van algemene maatregelen van bestuur. 
Dit zijn . Koninklijke besluiten, die bestemd zijn om 
algemeen en blijvend te werken en die in de regel een 
nadere uitwerking inhouden van een bepaalde wet 
(bijv. het Arbeidsbesluit tot nadere regeling van <Ie 
Arbeidswet). Daarnaast kent men de Koninklijke 
besluiten ter voorziening in een incidenteel .geval, 
als hoedanig bijv. gedacht kan worden aan een 
K.B. tot benoeming van een lid van de rechterlijke 
macht. 

We denken hier - en bepalen ons tot een gedeelte
lijke opsonuning - aan het benoemingsrecht van 
verschillende ambtenaren; het opperbestuur der bui
tenlandse betrekkingen; het sluiten van tractaten met 
vreemde mogendheden; het oppergezag over zee- en 
landmacht; het opperbestuur over Nederlands-Indië, 
Suriname en Curaçao; het opperbestuur der alge
mene geldmiddelen; het verlenen van adeldom en van, 
ridderorden; het verlenen van gratie, amnestie en 
abolitie. 
Uit het bovenstaande moge blijken, dat de Koning 
staatsrechtelijk belangrijke en uitgebreide bevoegd
heden zijn toegekend, mits men - wij herhalen het 
hier - het begrip "Ko.ning" opvat als onverantwoor
delijke Koning mèt verantwoordelijke minister, binnen 
het kader van het in Nederland gevestigde parlemen~ 
taire stelsel. 
En heeft. zo herhalen wij nu onze vraag. die Koning, 
waarvan hierboven sprake is, invloed op het staats• 
bedrijf? 
)e ministeriële verantwoordelijkheid brengt mede, dat 

ue Koning in het merendeel der gevallen zijn persoon
lijke visie zal hebben achter te stellen bij die van Zijn 
minister. Hierin schuilt echter, naar het ons voorkomt, 
eer een versterking dan een verzwakking van het 
koningschap, omdat juist, in dit staatsrechtelijke 
systeem een grote waarborg schuilt voor de hand• 
having en bevestiging der rechten en vrijheden der 
onderdanen. Zou de persoonlijke wil des Konings in 
aangelegenheden. rakende het staatsbestuur, domineren, 
het gevaar van een vorstelijk absolutisme zou çieens
Zins denkbeeldig zijn. Doch juist tengevolge van de 
in ons land gegroeide constitutionele monarchie zijn 
de rechten des volks in de hoogste mate beschermd. 
En dáárin - in de bescherming der onderdanen -
ligt de niet genoeg te waarderen betekenis van het 
Koningschap . .,De Koning", zo heeft indertijd iemand 
eens gezegd, .. is Hij, die geen eigen leven meer heeft, 
doch Zich geheel met dat van Zijn volk vereenzel• 
vigt. Daarom is Hij "majesteit", omdat Hij volkomen 
dient. Hij leeft niet voor Zichzelf ..... . 

Is het niet onze Koningin, die ons door elk woord. 
dat Zij spreekt; overtuigt, dat ook Zij in het dienen 
de taak der koningen vindt?" De taak van een vorst 
is niet gelegen in het heersen, maar in het dienen. 
En in ons door de historie gegroeide staatsbestel komt 
met name die dienende functie van het koningschap 
ten volle tot ha::ir recht. In onze democratie - wij 
bedienen ons hier weer van een beeld van Scholten 
- heeft de Koning zijn eigen, Hem door God opge
legde taak. Scholten bedoelt hier met democr'.'-tie 
niet meerderheidsmacht. noch minder massa-regenng, 
maar die vorm van staatsleven, waar de vrijheid 
van de persoonlijkheid wordt geëerbiedigd en waar 
het volk de mogelijkheid heeft op de çiang van het 
staatsleven een rechtmatiçie invloed uit te oefenen. De 
grote betekenis van het koningschap in ons door 
partijstrijd veelszins verscheurde land, is juist. dat 
onze Vorstin zich daar streng boven gesteld heeft. 
En het is deze houdinçi, waardoor Zij de liefde 
Harer onderdanen heeft gewonnen. Men denke nog
maals aan de bezetting. toen ook die groepen in ons 
volksleven. wier beginselen in het verleden minder 
monarchaa>- waren afgestemd, zich in liefde en trouw 
hebben oeschaard rondom de troon van onze Konin• 
gin, in Wie ons ganse volk zag het symbool bij uit
nemendheid van onze vrijheid, die luist in de bezet
tingstijd, toen de beschermende invloed va-n ons 
koningschap ontbrak, zo met de voeten werd çietr.eden, 
In dit alles ligt de grondbetekenis van het grond
wettelijk koningschap in ons vaderland. 
Eo eerst wanneer wij dit beseffen; eerst wanneer wij 
inzicht krijgen In de hoge waarde van een koning
schap "bij de gratie Gods"; eerst dan zullen wij. in 

.,.:weerwil van de vele ontbindende en destructieve 
elementen, die ons staatkundig leven in beroering 
brengen, een stil en gerust leven kunnen leiden, in 
alle godzaligheid en eerbaarheid. 



W ij zitten hfor nu van 26 Augustus j.l. af voor 
goed op de onderneming. Direct na de actie op 
23 Juli hebben wij een bezoek gebracht aa111 

Kadipaten. Op de weg naar hier werden wij inderdaad 
met blijdschap begroet. doch her bleek later toch wel 
min of r11eer uit bangheid te zijn, dat een duim ter 
verwel~oming omhoog gestoken werd. Bij onze aen• 
komst op de fabriek, was al het volk vertrokken. Ze 
hadden de hele boel in de steek gelaten. Dit had m.i. 
twee oor;:aken, n.l. vrees voor ons leger en vliegtui· 
gen, die verkenningen deden boven dit gebiea, maar 
ook vermoedelijk, een vooropgezet plan i>an de znn. 
arbeidersorganisatie met coTT1munistische inslag, die de 
order :uilen hebben gegeven bij actie het werk on
middellijk te staken. Ze hadden grote geldsommen 
bijeengeóracht om het volk bij stakinn van het werk 
toch te kunnen blijven uitbetalen. 
Deze taaiste oor=aak is vermoedelijk wel de door• 
slaggevende, temeer daar het hoofdkantoor van deze 
organisatie op deze fabriek gevestigd was. Als em
bleem werd op hun gebouw en brieven ook de sik
kel en hamer gebezigd en zij stonden in nauw con• 
tact met het R.epubl,11:einse leger. 

Nu waren de leiders alhier personen, waarmee ik 
zelf jaren lann gewerkt heb en zij blijven voor mij 
nog mensen, van wie men niet bepaald gevaar te 
duchten heeft. Heel weinig ontwikkeling en meer een 
stomwen volgen van wat de .hoofdleiders hun be-
valen. , 

Diezelfde mensen van hiec /o.a. de /nd. admini• 
strateur) zeiden ons al direct bij aankomst. dat het 
hun het beste leek weer samen te werken.' 
Ik heb menig gesprek met de administrateur nehad; 
inzicht in de politiek had hij helemaal niet. maar hij 
was de man. die volkomen berekend was voor zijn 
werk als Hoofdlaborant. Ik zou zelfs willen zeggen, 
dat hij ook wel als chemicus zou voldoen. 
Hij is een typisch verte(lenwoordiger van het een• 
voudige volk hier. Ik heb als fabricagechef steeds 
met hem gew~kt. Deze man nu heeft het toch non 

, voor elkaar gebracht de fabriek in bedrijf te stel• 
Ten en daar neem ik inderdaad mijn petie voor af. 
Ge:l.ien de gerinne middelen. die er waren. was het 
voor hem dubbel moeilijk. Oppervlakki!l zou ie dus 
zeggen: ,.Ze kunnen het toch ook wel". maar dat 
is nu iuist verkeerd. 
Wij hebben aan allerlei dingen kunnen merken, dat 

• 
Ln 

HET ANTWOORD IS: 

DE anjer, die in een jeneverglas, half gevuld 
met water, voor dit notitieblad staat. is geplukt 
op een bergweide tussen de Merbaboe en de 

Telemojo. Die rode anjer plooit zich open, grillig 
van gedachte, vurig van zin. 
Semarang, di!t zoveel maanden lang om ons heeft 
gesmoord, verschrompelt in de geur van één anjer. 
Zo dikwijls droegen we de leliekrans van papier · 
achter een dode naar het ereveld. 
Zo dikwijls sie?den we de feesttafel me papieren rozen. 
Hier, in dit jeneverglas, leeft één anjer, zo vurig als 
de gedachte aan onze zes-en-dertig doelen en als 
de wil, die alle levenden bindt. Die éne anjer is het 
zegel op onze daad. 
Ja, dit klinkt gewijd of dwaas. En toch ..... . 
Werd ieder van ons niet afgesloten in zichzelf, toen 
hij - hoe lang geleden? - moest onderduiken. vluch-
ten, zwijgen? . 
Met een vreemde besprak je soms een aanslag of een 
overval: zo laat, op die hoek, zes patronen. 
Wat waren we verrast, toen we eindelijk openlijk, de 
anderen ontmoetten. en we met duizenden in één 11e
meenscbap werden samengevoegd om met een laatste 
slag de horde weg te vegen. die ons allen had ver
drukt. Technisch werd deze daad een onvoltooide 
mecano-proef, maar onze dran11 stortte zich uit als 
het offensief van Bretagne tot de Maas. 
Zo ging een jaar voorbij. 
De aarzeling, die sommigen bevinQ - waarom zou
den we ons land, dat onze gevangenis was geweest, 
en waarin een ieder nu weer vrij zijn weg kon 11aan, 

/ verlaten? - werd overwonnen, omdat het geweten 
ons dreef: wat we met inzet van eigen veiligheid be
vochten haden op eigen grond, moesten we ook 
buiten deze grens bevechten, ook overzee. We gingen 
scheep. 
Aan boord ontsprong. met de radio-berichten, de eer
ste twijfel. 
Mogen we ...... ? Het antwoord lag 11ereed: we waren 
de erkende landmacht van ons eigen volk en voerden 
de opdracht uit van de Regering, die door dit volk in 
vrijheid was gekozen. Maar '\\1]. die 11eleerd hadden 
te besluiten, een ieder voor en ln zichzelf, mochten 
wij ...... ? 
Zelfs het contact, dat wij gedurende zeventien maan
den elke dag weer moesten leggen met de troep 
tegenover ons in het voorterrein, leerde ons het ant
woord niet. Pers en radio. jawel, we hadden te goed 
ervaren hoe willekeurisi deze middelen konden wor
den benut. Wel zat ergens in ons allen het besef ver
borgen, dat wij wisten, wat wij deden, zoals een ieder 
dit vroeger, wist, in bet verzet. alléén. Maar een 
leder zocht nu naar het tastbare bewijs van ons recht. 

* TERUG. OP DE ONDERNEMING Citaat 
uit een Indische brief 

een ieder maar precies deed, iuear hij zin in had. Al· 
les is volkomen zonder leiding gegaan. Bovendien 
werd er door iedereen gestolen, zoveel als maar mo
gelijk was. De zaak zou OQk inderdaad op de fles 
zijn genaan, indien deze niet in vertrouwde handen 
was gebleven. 
Misschien denkt men nog, dat ze economisch inzicht 
hadden en dat alles door hun centrale organisaties 
goed geregeld was, maar hiervan was niets te be
speuren. 
Ook zou men nog kunnen denken. dat ze een of an
der "antikapitaaf' zouden vormen. Neen, niets van 
dit alles. Om een voorbeeld te noemen: Op een mo
ment kregen zij geen geld om te werken. Toen heb
ben ze maar suiker verkocht tegen winsten van 300 
-400%. 
Hiermede wil ik maar zeggen, dat al hebben ze be
kwame mensen, zij de zaak toch niet in handen kun
nen nemen. Hun begrip van eerlijkheid wijkt af van 
het onze. Verder hebben ze een hekel aan ver
antwoordelijkheid. Dat geldt zelfs voor de hoogste 
functies. Een bepaalde order wordt gegeven, zon
der verder na te gaan of deze goed wordt uitgevoerd, 
met het gevolg. dat de schuld feitelijk komt te lig
gen bij de laagste man, die dan de verantwoording 
moet dragen. maar deze lapt het op zijn beurt hele
maal aan z'n laars. 
Een echt typisch Indische indolentie, die er maar niet 
een. twee, drie uit te krijgen is. 
En r1at is heus niet alleen in ons bedrijf. maar komt 
ovet·at voor, ook in hun leger. Vandaar dat niet het 
minste gezag onder hen aangetroffen wordt. Daarom 
hebben ze ook nog zo zeer de W estcrse leiding no
dig. Dat betekent natuurlijk niet, dat wij ons za .,11-
perieur gevoelen; verre van dat, en die houding is 
nu ook ~el verdwenen. . 
Wel hebben wij steeds de fout nemaakt hen niet In 
de ware zin des woords op te leiden en daarom mo
gen wij nu niet zeggen: ze leren het nooit. Persoon• 
lijk voel ik dit ook als een grote fout en die moeten 
wij allen goed trachten te maken. Dat moet m.i. een 
van de voornaamste beweegredenen zijn voor allen, 
die naar dit land naan. Als Christen vooral moet het 

JA 

Bij de derde verjaardag 
van het 
Regiment Stoottroepen 

~-
We vochten zeventien maanden op ieder kampong
pad, maar het niemandsland zweeg. 
Nu, na de stoot, de verstrooiïng van de vijand, en 
onze zwerftocht door dit land, hebben we eindelijk 
het volk van Java bereikt. De puinhopen? De verwil
derde bossen? De gebroken bruggen? N,;e, verwoes
ting geeft evenmin het antwoord als een vuurgevecht. 
Langs de versperde wegen komt dit volk ons tege
moet. Vrijwillig - wij kennen de zin van dit woord 
- ruimen zij de bomen van de weg, gooien de tank
vallen dicht. Zij wijzen ons de brandstichters en de 
mijnenlegers en elke man, die de rust kan verstoren 
in hun dorp. Zij ontvangen ons als gasten in hun 
bijeenkomst, wannee. een loerah wordt gekozen vf 
een èie!.Sa-hoofd. 
De kampong Tjandiredjo ligt aan de grens van 
Salatiga. Toen wij ons in Salatiga legerden, liepen 
kleine patrouilles door het randgebied, nu hier, dan 
daar, ook in Tjancliredjo. In een van die eerste nach
ten werd de loerah van deze kampong door vijf .ge
wapende mannen ontvoerd. 
Drie weken later trokken we over de bergpas naar 
Kopeng. N::i afloop van de actie werden de gevan
genen geregisteerd. Daar stond de loerah van Tjan
diredjo. De ontvoerders hadden hem hier verloren, 
in de verwarring tussen hun vlucht en onze komst. 
Hij ging met óns terug naar Tjandiredjo. Zijn volk 
zag hoe hij op de passar kwam. Men wees. men 
wenkte. men lachte. Toen zei de loerah van Tjan
diredjo. de Javaan tot zijn dorp: - De repoeblik 
was een straf van Allah. De belanda bestuurt ons 
beter dan de Javaan. Allah heeft ons door de belanda 
verlost. 

De anjer, die een vrouw van Kopen!! plukte op het 
veld en op deze tafel bracht, is het "Ja" waarop wij 
twee jaar hebben gewacht. 
Wij, de zes-en-dertig doden, die vielen, en de leven
den, die verder gaan. 

een ereschuld betekenen. Hoe veel hier ook door 
Nederlanders verricht is op allerlei gebied ren 
bate van het volk, toch mag de oude toe~ 
.stand niet weer keren. Wij zien nu zo heel duidc• 
lijk wat een grote tekortkomingen er zijn t.o.v. op· 
leiding van het Indische volk voor allerlei beroep. 
Noem b.v. het inlijven v~n hen in ons leger. Was dat 
vroegtijdig . gebeurd, dan was m.i. de strijd tegen de 
Jappen nog wel wat anders verlopen. Maar ik moet 
er al weer bij zeggen: hoe had ons kleine land dat 
ooit kunnen opbrengen? 
Zo vind ik vele Indische verlangens, gezien uit een 
Christelijk standpunt, volkomen rechtvaardig. Daar• 
om is het nu voor ons allen de tijd om dat tekort zo 
spoedig mogelijk aan te zuiveren. Dat is van Gods
wege onze roeping hier. 
Eerlijk en oprecht in vertrouwen daaraan te bou
wen, en ·dan zonder daarbij op de voorgrond te :;tel
len de vraag of er wel materiële winst aan ver
bonden is. De winsten zijn er geweest en nu moet door 
de grote concerns het offer nebracht word,m. 
Deze samenwerking moet echter niet aarigevangen 
worden met de huidige republiek. Van haar is wel 
gebleken, dat z6iet wil. Daarom met andere goed· 
wil/enden in zee, die ons vertrouwen en die wij ver- . 
trouwen. Ik hoop zo van harte, dat dit vertrouwen 
komt. maar ben vaak zo bang, dat er door de groot
industrie toch weer een lijn gevolgd wordt, die weer 
u•antrouwen zal opwekken. 
Een schone taak is er hier voor ons weggelegd en 
ware het maar dat allen er van doordrongen zijn, 
dat het er één is van Christuswege. 
Het stopzetten van de actie heeft inderdaad roet in 
het eten gegooid. Toer( wij hier kwamen was de 
houding van het volk daardoor een afu•achtende. 
Mede door de valse propaganda van Djocja, denkt 
het volk. dat de Republiek de zaak weer in handen 
krijgt. Ik ben er van overtuigd, dat in deze streek 
900/0 met ons r:vil samenwerken. omdat ingezien wordt, 
dat het met de republiek niet gaat. 
Maar ze zijn nog genoen nationalist om in hun hart 
te blijt•en hopen, dat er nog 1000/o Merdeka komt; 
want ze zijn nog, te dom om in te zien. dat dit een 
grote chaos moet worden. 
Er wordt op de fabriek en een paar riettuinen vlak in 
de buurt gewerkt met mensen uit de fabrieksdessa. Deze 
lopen geen gevaar, dank zij de militaire bezettinn 
hier op de fabriek. In ons verder areaal is het non 
volkomen onveilig, niet alleen voor ons, maar ook 
voor het volk. Het zijn slechts enkele personen in de 
dessa's, die terreur uitoefenen. Maar dan ook een 
terreur van brandstichten en afslachten. En dat treft 
speciaal die personen, die voor. ons werken of op 
cnigf?r/ei wijze met ons in contact staan. De benden 
staan helemaal niet in verbincling met de T.R.I., masr 
opereren op zichzelf. Dessa-bestuur is nog nergens 
aanwezig, dus jullie kunne(! wel nagaan, hoe de za
ken verlopen. 
Enige tijd geleden b.v. kwamen 2 dessa-hoofder. ziçh 
bij ons melden voor samenwerking. Ik kende ze heel 
goed en was zeer in mijn schik om de eerste opbouw 
te kunnen beginnen. Later bleek. dat d,;;ze 2 heren 
nog volkomen in de greep van de republiek zaten. 
Ze hadden ontvoeringen van hun eigen mensen op 
hun neweten en werden op hun beurt door onze mi
litairen we(lgewerkt. En zo ziin er vele uoorbeelden. 
lul/ie begrijpen wel, dat i:n het optreden van onze 
militairen ên de terreur van de extremisten het volk 
volkomen de kluts kwijt doet zijn. met het flevolq. 
dat van enine vooruitna,1g neen sprake is. 
Het volk blijft er,q lauw onder dit alles en dat is nu 
juist hun verkeerde mentaliteit. Je zou verwachten. 
dat. als weer een der hunnen afgeslacht wordt. zij 
er alles aan zouden doen. hetzij door ons te waar
schuwen, of zelf er op in te gaan. om een dergeliike 
terreur de kop in te drukken. Intenendeel. Ze blij
ven indolent. Wii hebben een grootse taak om hen 
hiervan al te helpen. Je wordt er dikwijls bewonen 
van. als ;e weer hoort. dat het volk door einen 
schuld de dupe is Pan de huidige omstandiqheden. • 
}let moet voor ons allen wel een zaak van qebed zijn 
oF God bijstand schenken wil, want naat dit zo door. 
dan valt dit mooie land en volk ten prooi aan ellen
de en chaos. 
Een troost. dat God toch nooit de onderpanq van 
Zijn schepping, dit land dus ook. zal bedoelen en 
daarom moaen wii nelovig aam>aarden. dat Hij niet 
het werk Ziiner handen zal lnten varen. Dat (leeft 
bii al deze moeiliikheden. blijdschap tot c>oortnaan. 
Wat de oplossing zal zijn, is voor ons allen non een 
groot raadse:l. Ik voor mij zie ook maar als eni9e 
weg, Djoc;a uitschakelen en met andere goedwil• 
lenden in zee gaan. · D. 
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HET D.AMPL.AN * O
p I November is een aanvang gemaakt met 
ie verkoop per vierkante centimeter van het 
Oamterrein. De actie tot verkoop zal zeer 
;;roots opgezet worden, en· het bedrag, dat men 

daardoor in korte tijd uit het Nederlandse volk hoopt 
te pompen, raamt men op 6 millioen. 
De actie, die van 1 November 1947-1 Februari 
1948- loopt, heeft door haar originaliteit en beoogde 
wijze van werken alle kans van slagen. 
De Stichting 1940-'45 is bij de baten van deze vier
kante centimeter actie nauw betrokken en daarom is 
het goed zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten, hoe 
de verhoudingen li11.9en. 
Eerst iets over de historie. 
Er is indertijd door de regering een Nationale Monu
mentencommissie opgericht, die tot taak had te be
slissen over de vraag, waar in Nederland nationale 
monumenten zouden komen en indien nodig te voor
zien in de middelen voor de oprichting van deze 
monumenten. (Bedoeld zijn de ongeveer 10 nationale 
monumenten.) 
In de eerste plaats is toen het zeer geslaagde idee ge
lanceerd om te voorzien i.o de middelen door de ver
koop van het terrein, waar het national~ monument 
bij uitnemendheid zou worden opgericht. Zo zou het 
Nederlandse volk zeer nauw betrokken worden bij 
het op te richten monument, omdat het de grond, 
waarop het monument zal worden opgericht, zou be
talen en daardoor in eigendom verkrijgen. 
De consequentie van dit plan was echter. dat bij een 
geslaagde actie de baten veel groter zouden zijn dan 
nodig was voor de op te richten monumenten. 
Het werkcomité van de commissie, dat de Stichting 
1940-'45 een warm hart toedraagt. heeft daarom 
voorgesteld het resterende bedrag ter beschikking te 
stellen van de Sticlrtinn 1940-'45 en van een aan
tal organisaties, die andere oorlogsslachtoffers . ver
zorgen, zoals de militaire en de zeeliedenverzorgmgs-
organisaties. • 
Daarnaast is niet lang geleden eveneens door de re• 
gering de Oorlogsgravensfichfing opgericht. Deze 
Stichting had tot taak zorg te dragen voor de herbe
grafenis van verzetsmensen, die hier of in _Duitsland 
omgekomen zijn, (voorzover dat althans nodig en mo
gelijk is). en vervolgens de blijvende verzorgin11 van 
die graven. . . . 
Deze Stichting stelde zich voor 5 m1lhoen 10 te zame
len, terwijl de Regering beloofde harerzijds de helft 
van het ingezamelde bedrag te suppleren. . 
Ons volk zou dus ongeveer in dezelfde periode v,a 
collectes een offer moeten brengen voor de Stichtinll 
19i0-·45, het Prlnses Margrietfonds, het Karel 
Doormanfonds. een vrij grote serie militaire verzor
gingsorganisaties, de nationale monumenten en de 
oorlogsgraven. En dat betreft dan alleen nog maar 
de collectes. die in verband staan met de bezettings-
tijd. · Il 
Het is duidelijk. dat het succes van al deze co _ectes 
gering zou zijn en dat de burger aan de doeleinden 
van deze co\Iectes geen touw meer zou kunnen vast-
knopen. · 
Het lag dan ook voor de hand al deze 'collectes te 
combineren. en daarbij was het vanzelfsprekend, dat 
het Damplan als basis gekozen werd. 
Nu zijn er. v.'êlnneer verschillende plannen met elka.~r 
in overeenstemming gebracht moeten worden. alt11d 

ZO ZIJN ER ..... 
Oe.:~t dagen be:ochten we et:n oud•llltgale werker. dit 
in de be:etung$jttrc:n :eet verdi~nJttliJk werk verrichtte 
voor étn ooz.er vervals1ngsce:ntn,les. Z1Jn buis In Ot.a 
H.lag werd la. die tiJcf 9tbombacdecrd en al :ijn. bezit· 
tlnyc4 gangen verloren. De door h~m gtJede.n Jchade 
.., . .,d, allts op buis van de waarde 10 1939, opgegeven 
aan de Schade-tnq\ltte.-commiuit. En nu wachten hij en 
iijn vrouw op hu tijdstip, dat :e eindthJk etns een uit• 
k~t1og daarvoor zulltn ontvangtn. ln afwachting daar
van wo"nen ze in een buis. dilt gutoffecrd 1$ met enkele 
legerdekens, drie stoelm. een v,Jdbtd, een bij:ettafeltjt 
en eert burt.autjt. 
Wat ons bet me.e.st trof. was de wij:e, waarop de.ie. 
men.no. dlt alles droegtn, Ze waren, bij al hun armoede:. 
gelukkig met het weiolge. wat tt weu bt:atl'D, En hoe• 
nee .,:•e :ulks ook bewondttden. we werden toch verbit
terd toen we hoorden, boe hij bij inloco,atlc bij de 
Sc_hade-tnquftt.-commisslt ttn antwoord ontving: Belt U 
Oin,cL,9 maar e<ns op. En Dlnsdas,,: Belt U Vrijdag nog 
c<n, op. En Vcijdaps, Bolt U Maandag nog eens op. Om 
dan op Maandag te hottn, dat men zijn gegevens niet 
had kunnen vinden. 
Dt.:e me11se.n zijn wel teleurgtsteld. maar niet ve.rbittud. 
Hoevden :ouden. ond« dtullde omst~ndi9hedtn, zulks 
durven :.c-gg,o? 
MiHchicn kent gt ook :ulke gevallen ln Uw omgeving. 
Ttac:h1 htn tr ht1pen. om erger te "'oorkomt-n. 
Wij ,ullen trachten het ambtelijk apparaat te activeren. 
om.dat deze mtnsrn gth•,lpe-n worden. In an_dere geval• 
lrn k.unt gij mîs.schltn itts bueiktn. Maar laat te niet 
aan bun lot ove-r. dtt oudt vtrttt11vrltndcn. 
Be was tent e.en onrechtvaardige rechter. die uittindtliJk 
recht deed. omd~t men hem het hoofd b,ak door telkeru, 
tc-cug tt kome-n. Zo tulle-n ook wiJ vo!.)r onit vrienden 
de ambtenarij .mi!-SC'bitn tot activiteit kunnen brengen • 

• 
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wrijvingen en moeilijkheden; die zijn er thans ook ge
weest. 
De eerste moeilijkheden betroffen de verdeling tussen 
de verschillende verzorgingsorganisaties. De tweede 
was een wrijvingspunt tussen de Stichting 19i0-'i5 
en de Nationale Monumentencommissie inzake het 
bedrag, uit te geven voor de monumenten. De Stich
ting meende, dat, de zorgelijke tijd in aanmerking 
genomen, te veel tijd zou worden besteed aan de 
monumenten. 
De eerste moeilijkheid is reeds spoedig opgelost en 
over de tweede is onlangs in principe een afdoende 
overeenstemming bereikt tussen de Stichting en de 
Monumentencommissie. 
Ernstiger zijn de moeilijkheden roet de Oorloçis· 
gravenstichting. Deze Stichting heeft namelijk geen 
idee van de verplichtingen, waarvoor zij zal komen 
te staan en daarom heeft zij zo hoog mogelijk ge
mikt. Het bedrag van 7½ millioen, dat zlj nodiçi 
meent te hebben, is gebaseerd op een aantal van 
25.000 graven en op een verzorging daarvan tot in 
lengte van dagen. Het is niet moeilijk na te gaan, 
dat men met 1/io van het aantal te bezorgen graven 
dichter bij de waarheid zal zijn. En in verband met 
de financiële nood van ons volk is het ook niet te 
verantwoorden, dat men reeds thans het bedrag· poogt 
bijeen te brtngen om de graven altijddurend te ver
zorger!, af\ftzien van de vraag of deze onbeperktheid 
op zichzelf wel juist is. 
Dit doet natuurlijk niets af aan onze warme sympa
thie voor de gedachte om de oorlogsgraven, die wel 
verzorging behoeven. in een georganiseerd plan te 
betrekken. 
Er is intu;,sen een zekere hardnekkigheid terzake van 
deze begroting in de Oorlogsgravenstichting çie
varen, en die hardnekkigheid zou in een gecombi
neerde collecte, met name door de Stichting 1940-
'45 betaald moeten worden. 
Daarvoor heeft het hoofdbestuur natuurlijk gepast, en 
het heeft tenslotte dan ook slechts in een gecombi
neerde collecte via het Damplan berust, toen de verze• 
kering werd gegeven, dat een onafhankelijke commis• 
sie de verdeling van de ,baten zal bepalen aan de 
hand van de verplichtingen van de verschillende or-
ganen. . 
Deze commissie zal bestaan uit· de voorzitter van 
de Rekenkamer, de Vice-President van de Raad van 
State en de President van de Nederlandse Bank. 

Tot zover de historie. Oe verkoopactie is dus 11e
start en het is van het grootste gewicht, ook voor 
de Stichting 1940-'15, dat zij in de komende maan• 
cjen slagen zal.1) 
f-foewel een geslaagde actie zeer belangrijke baten 
voor de Stichting 1940-'45 zal opleveren. mag niet 
verheeld worden. dat met name de Stichting ander
zijds een offer zál moeten brengen. Alle betrokken 
organisaties hebben beloofd in de komende maanden 
hun individuele acties stop te zetten. Tot iets derge
lijks moest de Stichting 1940-'45 zich redelijker
wijze ook wel verplichten. Dat was voor haar i~
tussen veel moeilijker dan voor de andere orgam
saties, omdat zij op het punt V1ln het inzamelen van 
geld een continue-bedrijf is, terwijl er bovendien voor 
b.v. de acties onder grote bedrijven en voor speciale 
collecten, plannen op stapel stonden of ~.el. reeds 
in uitvoering waren. 
Overeen(lekomen is in ieder çiev,al, dat de Stichting 
1910-'45 de contribuanten-actie en de kalend~r
verkoop gewoon zou voortzetten. Er wordt echt"r 
een ernstig beroep .gtdaan op de besturen en de mede· 
werkers om alle andere plannen of reeds in uitvoe• 
ring zijnde acties deze drie maanden stop te zetten. 
Dat is. het kan niet ontkend worden. een groot 
offer. Niet in de eerste plaats in financieel opzicht, 
want het Damplan zal ons anderzijds bl'lan11rijke ba• 
ten opleveren. Het is· vooral een offer ten aanzien 
van al het werk, dat besteed is aan de voorbereiding 
van inzamelingsplannen en dat zullen zij, die er voor 
gewerkt hebben en die er het dichtst bij betrokken 
zlln, sterker voelen, dan wie ook. 
Toch zal het die kant uit moeten en we doen een 
beroep OP besturen en medewerkers om in het licht 
van het bovenstaande te overweqen. dat het onder• 
breken van sticl1'1ngsacties en -plannen noodzakeliik 
is. Zelfs als daardoor nlaatselijk of in een bepaalde 
streek een verlies oeleden zal worden. 
Het heeft natuurliik qeen enk<>le zin om vooraf te 
zegqen. dat de Stichting er door het Damplan uit
eindelijk financieel beter af zal komen en iets derqe
l!iks zal zrlfs achteraf niet te beoalen ziin. Ik kan 
slechts een persoonlijke verw:=ichtlnq uitspreken en zij 
Is ·deze. dat de Stichtinçi 1940-'45 dnor de,;e gecom
bineerde actie er niet minder op zal worden in fi. 
n::.ncieel opzicht. 
Maar zelfs al zou dit in qeringe mate hPt qev'll ziln, 
dan oog moet men overweqen, dat de andere doelein
den. waarvoor in hoofdzaak qecollrcteerd wordt. de 
monumenten en de oorloqsoraven. evenzeer een ver· 
nlichtinc, voor de ex-illeoalitPit betekenen. 
Zii heeft de plid,t zich oolr ~::iarvoor In te soannen. 
opdat ons nageslacht niet alleen aan het monument. 

dat WtJ m de Stichting 1940-'45 op1iericht hebben. 
maar ook aan stenen monumenten en aan een goede 
verzorging van o,9rlogsgraven kan zien, dat wil onze 
verantwoordelijkheid begrepen hebben en deden, wat 
binnen ons vermogen lag. 
Doe daarom al het mogelijke Uw stichtingsplann,-11 
tijdelijk te onderbreken. voorzover die in de weçi 
staan aan de verkoopactie. En wanneer er een be
roep op U gedaan wordt om op enigerlei wijze voor 
het welslagen van het Damplan Uw medewerking te 
verlenen, weiger die medewerking dan niet. maar ged 
U van harte. opdat het plan zal slagen en daardoor 
ook de financiële zorgen van onze- Stichtinçi 1940-
'45 zal verlichten. · H. v. R. 

Van de Redactie . 

Wij ontlenen aan een rondschrijven van de N.M.C. 
nog de volgende gegevens over de actie: 
De Nationale Monumenten Commissie begint haar 
actie op Maandag, 10 November a.s. Van die dag 
af zullen allerwegen de plaatselijke comité's de cer
tificaten verkopen welke getuigenis zullen afleggen 
van de daad, die iedere Nederlandse vrouw en man 
voor dit prachtige doel moet verrichten. Voor elke 
vierkante centimeter, die men zich aanschaft, wordt 
een bewijs verstrekt. Certificaten worden uitgegeven 
in verschillende waarden tot / 1000.-. Die van ho
gere bedragen worden op naam gesteld. Bedrijven, 
groepen, clubs enz. kunnen eventueel collectief een 
aantal vierkante centimeters kopen. Hiervoor ont• 
vangt men dan eveneens een op oaam gesteld certi• 
ficaat. • 
Wat de giften vau bedrijven enz. betreft. heeft Mi• 
nister Lieftinck bepaald, dat die giften voor de hef
fing van de vennootschapsbelasting steeds als be· 
drijfskosten zullen worden aangemerkt. 
Leger en vloot zullen alle medewerking verlenen om 
de actie tot een succes te maken. Luitenant Admiraal 
lielfrich. de bevelhebber der· Zeestrijdkrachten. heeft 
in een dagorder aan alle schepen en inrichtingen in 
Nederland en daarbuiten het marinepersoneel opge
wekt steun te verlenen aan de actie. Hij schrijft o.a.: 
"De strijd tegen de overweldigers in alle delen van 
de wereld en in het vaderland zelve, moge reeds eni
ge jaren achter de rug zijn. de herinnering aan die-
genen, die daarbij het leven lieten en evenzo aan al 
diegenen, die daarna en nu 0011 bun leven hebben ge
laten om de restanten van deze gruwelijke oorlog uit 
te wissen, laat ons niet los. De plicht hun offer in· 
dachtig te blijven en te eren is er een van het gehele 
Nederlandse volk". Alle commanderende officieren 
en hoofdeu van dienst worden verzocht aaq deze ac• 
tie hun volledige medewerking te willen verlenen. 
Er wordt in overweging 1iegeven aan boord. van ieder 
schip een kleine commissie te vormen. bestaande uit 
één officier, onder-officier en schepeling. die zich 
daartoe vrijwillig beschikbaar stellen. Deze groep 
moet op baar eenheid de nodige voorlichting geven 
over het doel van de adie en een vrijwillige inza
meling houden, uitgespreid over de tijdsduur van de 
actie: 
Wat het leger betreft, is aan de Garnizoenscomman• 
danten verzocht alle steun te verlenen door onder· 
deels- of kazernegewijs commissies te doen vormen, 
bestaande uit et>n officier, een onderofficier en een 
soldaat, welke commissies zich met de inzameling zul
len belasten. Voor elk onderdeel of kazerne-complex 
zal daarna een certificaat worden 1iekocht ter grootte 
van het bedrag. dat door het betreffende onderdeel is 
bijeengebracht. 
De dichter M. Mok heeft voor de Nationale Monu
menten Commissie het volgende gedicht geschreven: 

STEEN EN BROOD 
Waar woorden zwijgen, zullen stenen spreken 
van wat in barre dagen is volbracht. 
De zelfverloochende scheppingskracht 
der strijders vindt een onaanrandbaar teken, 
dat in de ogen van het nageslacht 
eenmaal herinnering doet openbreken: 
,, Wij leven nog, doordat zij zijn bezwe,~en, 
verbeten staande voor een overmacht • 
Een steen voor hen, en brood voor al degenen, 
die eenzaam achter bleven in de tijd. 
Wij willen hun de zel&uheid verlenen. 
dat in dit land ge"?,,..J,:ind van honger schreit, 
wel!.-s vader is gevallen in de strijd, 
waaruit de nieuwe vrijheid is verschenen. 

Bij de Wereldomroep kwam 'een bestelling binnen 
voor twaalf "aandelen" van het derde eskadron pant
serwagens huzaren vap Boreel Staf peloton te Ta• 
lang Ojuma.._ op Zuid-Sumatra. Er bel>taat ook bll 
de Nederlanders in het buitenland grote belangstel-
ling. . . 
De verkoop van de vierkante centimeters zal geleid 
worden van het Centraal Bureau uit, dat gevestigd 
Is aan de Vossiusstraat 27 te Amsterdam. Het giro
nummer is 163000. Inschrijvingen kan men ook doen 
vla vele banken en postkantoren. De plaatselijke co· 
mîté's, waarvan de burgemeesters voorzitters zijn, be
handelen de actie locaal. 

1) Het b te betreuren. dat htt Weckc.omhf dt actie me-ende te
moeten optntn met de organisatie van een sterrit oaat Am.tt« ... 
dt1m en wel op ten Zondag. Door de keuze van deze d.Jg ui 
het comité v~tcn van ztcb vcrvrcemdt'n. vcci::en WiJ, 
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ONZE MEDEWERKERS 
Ben medewerker schrijft ohs: 

E r is een probleem in onze Stichting 1940-1945, en wel een 
groot probleem. Wij gaan er 1'·1. van uit, dat iedere bona
fide oud-illegale werker gebonden is aan een belofte ten 

opzichte van zijn gevallen illegale vriend. Dit betekent, dat, 
wanneer het goed is, hij medewerker is van onze Stichting 
1940-1945. 
Onze Stichting wil zijn een werkgemeenschap van oud-illegale 
mensen, die zich ten doel gesteld hebben de belangen te be
hartigen van hen, die door daad en houding hebben bijgedragen 
aan het binnenlands verzet en bijstand behoeven. 
Om dit doel te verwezenlijken, zijn in alle plaatsen van ons land 
de illegale werkers bij elkaar gekomen en hebben hun plaat
selijke afdeling van• de Stichting 1940-1945 opgericht, daarvoor 
een bestuur gekozen en men is aan het werk gegaan. 
De nagelaten betrekkingen van de gevallen verzetslieden zijn 

. opgespoord, het uitkeringsbedrag is door het plaatselijk bestuur 
vastgesteld, de verzorgers der gezinnen zijn aangewezen, en 
de uitkering wordt maandelijks aan het betreffende gezin ge
bracht. Tot zover is orize Stichting in die plaats klaar. 
De grote moeilijkheid is echter, dat dit werk meestal afgedaan 
wordt door het plaatselijk bestuur plus enkele medewerkers, 
terwijl vele anderen, die zich ook als medewerker gemeld heb
ben, maar eens per jaar opgeroepen worden om mee te wer
ken aan een te houden collecte. 
Het is erg moeilijk, om voor deze medewerkers meer werk te 
vinden. Het gevolg daarvan is, dat zij zeer zelden, hoogstens 
enige malen per jaar bij de inzamelings-actie, met hun _ bestuur 
bij elkaar komen, waardoor zij het gevoel krijgen, dat zij 
eigenlijk alleen maar geschikt zijn om te collecteren en verder 
niet. 
In vele gevallen zijn zij zelfs totaal onbekend geraakt met de 
ontwikkeling van onze Stichting 1940-1945, met het gevolg, dat 

• de liefde wat gaat verkoelen of, dat men denkt; ,,Ze kunnen het 
ook wel zonder mij", wat weer tot resultaat heeft, dat, wanneer 
het bestuur hen nodig -heeft voor een inzamelings-actie, . zij hier
aan niet mee willen werken. De vraag: ,,Hoe krijgen wij onze 
medewerkers ingeschakeld ? " is zeker niet eenvoudig te beant-
woorden. · 
Het werk, dat onze besturen in hun plaats- moeten verrichten, 
leent er zich veelal ook niet voor, om dit met alle medewer
kers te bespreken. Het lijkt ons b.v. niet goed, dat de vraag: 
,.Hoe hoog zal de uitkering voor dat en dat gezin moeten zijn?" 
aan een medewerkers-vergadering wordt voorgelegd. Er zijn 
veel vertrouwelijke zaken, die in het bestuur moeten blijven. 
En toch, wanneer in onze Stichting 1940-1945 niet ee:n oplos
sing voor dit probleem gevonden wordt, lopen wij de kans, dat 
wij vele oud-illegale werkers van ons vervreemden en dat het 
werk in de plaatselijke afdeling in de toekomst gedaan zal 
moeten worden door één of enkele bestuursleden. 
Wij geloven, dat de oplossing van dit probleem voor een groot 
gedeelte al gevo~den kan worden door een goede voorlichting 
over het Stichtingswerk aan iedere medewerker. 
Men zou door een eigen medewerkersblad hen op de hoogte 
kunnen brengen van belangrijke bestuurs-besluiten, zowel van 
die van het Hoofdbestuur als van de Districtsbesturen. 
Daarnaast zou men een rubriek kunnen openen, die bestemd 
was voor plaatselijk nieuws. Iedere plaatselijke secretaris zou 
hierin mededeling kunnen doen van acties, die in zijn plaats ge
voerd zullen worden en van de resultaten, die bereikt zijn. 
Men zou er een vragen-rubriek in kunnen opnemen, waarin 
medewerkers zowel als plaatselijke besturen hun vragen en 
moeilijkheden behandeld zouden zien. 
En zo zullen er allerlei andere zaken kunnen worden béhandeld, 
die de interesse hebben van de medewerkers, waardoor dit blad, 
mits onder goede lèiding, de mogelijkheid schept, dat de band 
tussen de medewerkers en ook wellicht · de plaatselijke besturen 
van de Stichting 1940-1945 versterkt wordt. Wanneer men zich 
hier eens ernstig over beraadt, lijkt ons dit plan uitvoerbaar. 

Tot zover onze medewerker. Wij komen op dit voorstel nog nader 
terug. 

* WIE VOLGT 7 
De Stichting ontving f 100,- van h,et Marine-Opleidingskamp 
te Hilversum. De schenker tekende hierbij aan: 
"Dit bedrag is bijeengebracht door• jeugdige marinemensen op 
een ontspanningsavpnd in het Marine Opl. kamp te Hilversum. 
Ik verzoek U dit bedrag in "De Zwerver" te willen vermelden en 
SJ.ls oud-illegaal werker hoop ik, dat dit navolging mag vinden 
bij Land- en Zeemacht." 

Vier zijn er die ontkomen. 

Lenig als een kat wipt Jan over de kant. Hangend aan z'n vin
gers tast hij met z'n tenen tot hij de plank heeft. Hij drukt zijn 
lichaam stijf tegen de wand en wacht tot de chauffeur vaart 
mindert: 
De agent voorin heeft niets in de gaten. Hij kijkt door de voor
ruit en ·praat met de chauffeur. 't Spiegeltje zit links en kan 
niets verraden. 
Ze naderen een spoorwegovergang. De bomen zijn neergelaten. 
Er staan veel wachtende mensen. Jan maakt alvast één voet 
vrij en is gereed voor hèt moment. 
Daar is het~ De rem werkt. · Hij springt - veert op en is binnen 
een paar seconden tussen het volk verdwenen. 
Voor de wagen, na het passeren van de overweg, weer op gang 
is gekomen, hangt Gerrit al op de treeplank. Hij zet af en loopt 
meteen al tussen de · voetgangers op het trottoir, het gezicht 
naar de huizen gekeerd. Op goed geluk af opent hij de deur van 
een woning en stapt er binnen. 
De groenen hebben "keine Ahnung"; hun ogen zijn op het aldoor 
wisselende straattoneel gericht. 
Dick zweeft al aan de buitenkant en ziet uit naar een gunstige 
kans. Maar de wagen loopt weer in een behoorlijk tempo. 't Is 
een ruime straat met aan de ene kant keurige huizen, aan de 
andere kant plantsoen. Met een snelheid van 60 km. davert de 
wagen voort. Straks komen ze op de straatweg naar Vught en 
zal de chauffeur de snelheid nog opvoeren. Dan komt er misschien 
geen kans meer. Dick overweegt dit en besluit niet langer te 
talmen. 
Hij waagt de sprong - zijn voeten raken de grond - zijn lichaam 
suist met een vaart nog enkele meters dóór - een smak ..... . 
achter een boom blijft hij liggen. 
Joop heeft zich naar de opening gewerkt. Een onstuimige drang 
naar vrijheid bruist in z'n jagend bloeq. Als een klit hangt hij 

Hij &pringt letterlijk op een 1'aar. Duil$e uniformen •••• 
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aan de wagen, die almaar in 't zelfde tempo voortschiet langs 
bomen en huizen. 
Joop bidt om een kans. Hij zou te pletter slaan tegen de straat
stenen ...... Plotseling schrikt hij hevig: er naderen twee Duitse 
soldaten. Hij verwacht, ·dat ze hun .hand zullen opsteken en de 
chauffeur waarschuwen. Bij intuïtie doet hij het enige wat hem_ 
misschien redden kan: hij buigt zich ver naar voren, alsof hij 
iets wil zeggen tegen de kerels in de cabine ...... 
De soldaten '1le1_?en echter geen notitie van hem en sjokken on
verschillig door. Een pak van Joops hart. Achter hem worden ze 
ongeduldig. Er staan meer candidaten gereed, die dringen: ,,Op
schieten - spring dan toch!" 
Maar Joop kan de wagen niet loslaten; hij weet zeker dat hij 
tE;. pletter valt. In radeloosheid _blijft hij maar hangen, totdat 
onverwacht de snelheid snel mindert. De weg buigt om een 
plantsoen heen. Hij waagt de sproog! Joop is prachtig neerge
komen. Hij heeft zich in evenwicht kunnen houden en overziet 
de situatie. Dadelijk komt de wagen door de bocht heen en 
staat hij weer in 't gezicht. Dat wordt een critiek moment. Hij 
is terecht gekomen achter twee meisjes, die druk met elkaar 
staan te babbelen. Aan de overkant van het pl9-11tsoen verheft 
zich een imposant openbaar gebouw. 
Joop kruist zijn armen en staart naar de machtige gevel, de 
zuilen en het ornament, als een toerist die geboeid wordt door 
een prachtige architectuur. De auto rijdt op korte afstand voorbij. 
Joop blijft staren zonder iets te onderscheiden, toch bewust van 
zijn kbmische figuur: een schooier op half weggelopen sokken 
en met een grote scheur in z'n broek. 
De wagen verdwijnt uit het gezicht. Hij is gered voor 't ogen
blik en duizelt van 'teluk. 
Waar ~u heen? Zo !7&UW mogelijk een pastorie opzoeken. 
Op z'n sokken loopt hij een straat in. 
De wagen raast voort langs de Vughter straatweg. En de be
wakers merken niet, dat er vier gevangenen ontbreken en de 
vijfde aan de wagenrand bengelt. 
Daar is het gele Duitse naambord al: Vught. 
Er is geen tijd meer te verliezen, want binnen staan er nog heel 
wat die hunkeren naar hun kans. 
Als de gang weer vertraagt en de wagen vlak langs de troq
toirba,nd rijdt, zet Henk af. 
Heeft hij in de ontzaglijke spanning de situatie niet voldoende 
kunnen overzien? Hij springt letterlijk op een paar Duitse uni
formen ...... ! Ze grijpen hem vast en schreeuwen naar de bewa
kers achterin . de wagen. 
De auto stopt. De Duitsers razen van woede en ranselen de 
ongelukkige de wagen weer in. 
Enkele minuten later g~eren de sirenes alarm. 

Jan heeft aan een paar deuren vergeefs om hulp gevraagd. Dan 
treft hij een wakkere vrouw, die hem vooreerst in haar gezin 
opneemt. Jan krijgt fOlop cigaretten en al rokend krijgt hij zijn 
kalmte terug. 
Door middei van haar zoon weet hij bericht te krijgen naar zijn 
vrouw en Oom Jan. Deze heeft de Jobstijding echter al gekre
gen en is direct op onderzoek uitgegaan. Het pijnigt hem, dat 
hij niets meer voor zijn jongens kan doen. 
Na een dag of vijf gelukt hét Jan ongehinderd Nijmegen te 
bereiken, waar hij Oom Jan terugziet. 
Gerrit is het gelukt Den Bosch uit te komen en heeft in een kerk 
een veilige schuilplaats gevonden, waar hij de razzia over zich 
heen kon laten gaan. Johan uit Berkhuizen, medewerker aan de 
Trouw-groep, weet hem na voorzichtig zoeken te vinden en korte 
tijd later nemen Gerr~t en Jan weer hun intrek in het oude 
keetje onder de elzen. In felle verbetenheid werpen ze zich weer 
op hun taak. Het verraad heeft een vreselijke ravage aangericht. 
Met grote voorzichtigheid wordt door Oom Jan het gescheurde 
net in Hameland hersteld. 

Het blijkt dat Dick zijn gevaarlijke val te boven gekomen ia. 
Hij Ol'ltwijkt naar het zuiden van 't land, waar hij zich bij een 
verzetsploeg aansluit. 
Ook Joop ziet kans van pastorie tot pastorie boven de grote 
rivieren te komen en z'n vroegere vrienden te bereiken. 

* * 
In de vroege morgenuren van de zesde Juni, toen de eerste 
afdelingen van het geallieerde bevrijdingsleger zich wierpen op 
de kust van Normandië, vielen de schoten, die aan het leven 
van twee-en-twintig trouwe Nederlanders een eind maakten. 
Onder hen bevonden zich ook leden van de Hamelandse verzets
groep, die op 20 April door gemeen verraad in handen van de 
vijand vielen, met uitzondering van Oom Gert en .de beide Steen
voorters Martinus en Anton, die aan een militaire rechtbank 
werden overgeleverd. Voor de boer van Dennenborst werd op 
't laatste ogenblik de straf veranderd in levenslange internering. 
De volgende dag brachten de bladen de bekendmaking van hun 

doodvonnissen. Bij de achterblijvende families en verzets
vrienden was er wel niemand geweest, die niet ernstig met 
deze uitspraak had gerekend. En toch.- nu de onheilstijding 
komt, en nog wel tegelijk met de eerste berichten over het 
slagen van de invasie, voelen allen iets van de smartelijke 
tragiek van dit gebeuren. Zij die aan de verradersstrik ontkwa
men, zoeken mekaar op, om pratend en meer nog zwijgend in 
stille wee1!1oed te denken aan "hun makkers in de dood". Ze 
proberen telke~s het zich voor te stellen hoe ze daar gestaan 
hebben in de laatste seconden van hun leven - voor het open
gaan van de wijde eeuwigheid...... Maar dat wil moeilijk ge
lukken. De voorstelling van het moordtafereel wordt telkens 
weer doorbroken door herinneringen uit het verleden, toen ze 
nog bijeen waren. Toen ze samen nog plannen maakten en uit
voerden. Toen in die gezinnen, waar nu vrouwen haar smart 

Op het ,tille lr.erk,hoj van Slingendaal ru,t hij in de rij van Engelse piloten
graven ... . 

uitschreien, het geluk nog niet was verstoord. 
Ze weten, dat in de komende maanden op het oorlogstoneel 
die dingen gebeuren gaan, waarop ze biddend en smachtend 
hebben gewacht. En toch is het nu nog alsof zelfs de b; vrij

ding hun niet meer die vreugde zal kunnen brengen die ze zich 
hebben voorgesteld. Het gemis van de verloren makkers is tè 
schrijnend; het kàn niet vergeten worden. 

Anderhalve maand later werden ook Oom Gert, Anton en 
Martinus terechtgesteld. Ontroerend is de laatste brief, . die 
Anton aan zijn ouders en verloofde uit de strafgevangenis 
schreef en die aldus begint: 
"De treurige plicht rust op mij om je allen mede te delen, dat 
over enkele uren het vonnis zal worden voltrokken. Treur n~et 
om mij, want ik sterf met God; ik ben er geheel op voorbereid, 
want ik heb alles met God in 't reine gebracht ...... 
Ik sterf met God, voor u allen en het Vaderland. Ik sterf als 
soldaat." 

Op de Erebegraafplaats te Bloemendaal vindt men onder het 
groot aantal -namen van hen die zichzelf opofferden · ook hun 
aller namen. Die van "Zwarte Kees" staat er niet bij. Hij viel 

in het gevecht met de vijand. Op het stille kerkhof van Slin
gendaal rust hij in de rij van Engelse pilotengraven onder de 
blanke berken. 

EINDE. 

Nu . 
IS 

Straks 
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In de jaren vóór 194.0, toen wij aan de Oost
grens de ontwikkeling van hei nationaal• 
soc~lisme in Duitsland zagen, was het schier 
een onbegonnen zaak om de ogen van vele 
Gereformeerden voor dit gevaa,r te openen. 
Zelfs in 1940, toen wij bezet waren, knepen 
velen de ogen dicht voor de werkelijkheid. 
Langzamerhand drong dit tot hen dwr. 
Duitsland heeft 5 jaar de gelegenheid gehad 
om propaganda te voeren door de pers en de 
film, die veel dieper wortel hee.l'b geschoten, 
dan velen denken. Wie dagelijks met "het 
volk" in aanraking komt, mer~t, dat hier een 
stuk nationaal-socialisme is blijven hangen, 
waarvan men schrikt. Bij dit nationaal
socialisme zoekt en vindt de communistische 
propaganda zijn aansluiting: Wie wel eens 
een kamp van politieke delm.quenten heeft 
bezocht, is tot de conclusie ~ekomen, hoe 
vruchtbaar deze propaganda is. Deze ideeën 
kloppen met elkaar, omdat, zoals iedereen wel 
weet, het grondbeginsel hetzelfde is. Hier en 
in Duitsland laat men zich gemakkelijk over
schakelen, omdat men innerlijk dezelfde kan 
blijven en hetzelfde doel kan nastreven. 
U bent zeker toch niet vergeten, dat bij de 
verkiezing van de Provinciale Staten vóór 
1940 veel niet NSB-ers op hun lijsten hebben 
gestemd. Door de berechting van de oud
NSB-ers zijn we geschro~ken van de grote 
sympathie van vele advocaten, rechters, hoge 
ambtenaren. 
Onze conclusie is dan ook deze, dat het Ne• 
derlandse volk voor een tamelijk deel deze 
vreselijke revolutie niet heeft afgewezen. 
Zeer scherp komt dit wel uit in de Indische 
kwestie, waar men met Musserts en Blokzijla 
om de conferentie-tafel ging zitten. 
Dat ons christenvolk de ogen gaat openen 
voor .ie werkelijkheid, is meer dan noodz~. 
Die taak is des te moeilijker, omdat velen bllJ· 
ken in slechte zin des woords "kinderen van 
hun tijd" te zijn. Ook zij zijn niet vrij geble
ven van de besmetting. Het geloof in wel en 
evangelie is op zijn zachtst uitgedrukt ver
zwakt. Men vraagt zich af, of vandaag wet 
nog wel wet is en of het evangelie nog wel 
verlossing kan brengen voor het gehele Ie" 
ven. Men gelooft niet meer, dat men altijd 
van het beginsel moet uitgaan om te komen 
tot het doel in 't leyen. 
Opportunisme ( de levensrichting van velen in 
de oorlog, die om het doel het beginsel niet 
durfden te handhaven) geeft vandaag bij ve
len de levensopvatting aan. Dit alles werkt 
mee tot het omverwerpen van alle geestelijke 
waarden. Vele "christenen" hadden in de oor
log geen principieel verweer tegen het nazi
dom en vandaag niet tegen de revolutiegeest, 
zoals die niet alleen openbaar wordt in het 
communisme maar ook bij andere groepen. 
Wij moeten weer het volk terugroepen naar 
de Bijbel om met de Bijbel niet alleen de weg 
der zaligheid te vinden, maar om ook in de 
Bijbel op te sporen de beginselen van h~t 
brede leven. Men moet weer vertrouwen kr:g
gen in de Bijbel en zo vertrouwen op God. 
Dit ontbreekt ook maar al te veel in eigen 
kring . Wanneer dit vertrouwen terugkeert, 
gooit men alle opportunisme overboord en 
zegt men "veel ver-1aken" vaarwel. Dan 
krijgt het leven weer kans en is men zeker 
van de overwinning. En dan gaat men ook 
aan het werk. 
De communist gelooft in zijn idealen en daar
om is hij in zijn actie zo sterk. Toch mist hij 
elke vaste grond. 
Wij hebben het oude beproefde boek, de Bij
bel, waarin vervat is, de levenswet van alle 
tijden. De tijd kan hieraan niets veranderen. 
Onze taak is nu, om hun, die alle houvast 
missen, dit houvast weer te geven. Duizenden 
weten totaal niets meer van de Bijbel en wor
den nu eens door het nationaal-socialisme be
koord en dan weer door het communisme of 
zweven tussen beide in, een alle grondslag 
missend humanisme: Versta Uw taak van
daag. Binnenkort is het te laat. Dan h_eeft de 
revolutiegeest ons volk in beslag genomen. 
Help nu mee. De nood wordt bij de dag 

groter. 
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VOOR DE 
BOVENSTE 
PLANK? 

De Duikhoek, dooc Piet Gdlk en 
Wim van Leening; uitg.: A. ]. 
Osinga. Bolswacd, 

T oen de Nederlandse mi
litairen zich in 1943 
moesten melden, ver

scheen in de Rotterdamse 
Maastunnel het volgende op-
schrift: 
"Ga je niet melden als 

soldaat .....• 
Maar ga naar Knipmeijer's 

Onderduikers-Protectoraat!'' 

Het was een raad, die meer openhartig dan wel
overwogen was. De raad was wel goed, maar het 
aan de openbaarheid prijs geven van de naam 
van den heer Knipmeijer, de man, dfe Çie onder
duikerij in de Noord-Oost-polder verzorgde, was 
minder verstandig. Vooral door zijn arbeid heb
ben duizenden jonge Nederlanders werk en on
derdak in de Noord-Oostpolder gevonden. 
Twee van deze duikers beben nu een boek ge
schreven, waarin zij een zo getrouw mogelijk 
beeld trachten te geven van het leven van deze 
jongens in de wijde eenzaamheid van Neerland·s 
nieuwste ontginning. 
Daarin zijn ze ten volle geslaagd. Het boek is 
zeer vlot en onderhoudend geschreven. Het ver
haalt onopgesmukt de moeilijkheden welke dit 
nieuwe slag grondwerkers te overwinnen had. 
De zoon van de bankdirecteur en van de dokter, 
de leerling van de technische school en de boek
houder, ze lel'en hun ruggen 10-ommen over de 
schop, die de blaren in hun handen doet zwellen 
en 's avonds hebben ze geen rug meer over. Maar 
ze leren ook wat doorzetten is en zijn er trots 
op .als ze het straks presteren om in accoord 
evenveel te verdienen als toen ze nog op uur
loon stonden. Het meisje van het directel.irs
zoontje, maakt de verloving uit, omdat haar aan
staande nu grondwerker is en zich met die vieze 
kerels bemoeit. Maar in Vollenhoven klopt bij 
de bevolking een warm hart voor de onderdui
kers. En ze zorgen zelf voor het nodige vertier 
door het organiseren van feestavonden. Maar 
toch is en blijft het verlof een toverwoord, dat 
de jongens in deze eenzaamheid door moeilijke 
perioden heenhelpt. Het is een boek vol verhalen 
van kleine vreugden en verdrietelijkhedèn, maar 
overal vinden we de hwnor, die de jongens staan
de hield. Met dat al blijkt uit dit boek wel heel 
duidelijk, hoe de onderduikers in het algemeen 
leefden. De beroeringen van de oorlog dringen 
weinig tot hen door, drang om zelf iets te onder
nemen is weinig of niet. (Als er een geallieerde 
bommenwerper daalt is er blijkbaar alleen maar 
belangstelling voor de machine en de sigaretten 
van de bemanning; niemand denkt aan een mo
gelijkheid om de bemanning te helpen ontlto
men). Maar we mogen al dankbaar zijn te con
stateren, dat de jongens niet vrijwillig gaan als 
er 500 bouwvakarbeiders uit de N.O.P. voor 
Wehrmachtswerk in Valkenburg moeten wor
den afgestaan. Dat wordt de aanleiding tot de 
eerste razzia. Daarmede eindigt ook het bock, 
zodat we helaas niets horen van de t'ljd van de 
t!roppings in de Polder en de daarop gevolgde 
Duitse klopjacht, evenmin als van het heldtlaf
tige werk van de drie Polen, die voorkwamen, 
dat de polder het lot van de Wieringermeer 
moest delen. 

Toch zijn wij dankbaar voor het verschijnen van 
dit boek. Het toont aan, dat, althans bij het 
beste deel van de duikbevolking van de Noord
oostpolder, niet vergeten werd wat er voor hen 
gedaan werd. De schrijvers werden terzijde ge
staan door een groot aantal medewerkers, die 
hen aan stof hielpen, tekeningen maakten enz.; 
en dat waren allemaal Duikhoekers. 
En het doet goed te lezen als deze "Polderjon
gens" zeggen: .,l'ju is het onze beurt. Nu zulle.'l 
wij een dienst moeten bewijzen aan hen, die in 
oorlogstijd OIJ.S hielpen. Nu hebben we ons meer 
dan ooit in te zetten voor het belang van ons 
vrlje volk." 

AD. 

EEN OORLOGSMUSEUM OP HET SLAGVELD 
,, Vodt het nage$[acht is een sterk strijdtoneel vastgehouden. dat om zijn histo• 
rische waarde niet verloren mag gaan." 

T OEN in September 1944 Dempsey's Tweede 
Britse Leger de befaamde "Holland-Corridor·· 

voltooid had, was het Duitse leger in Zuid-Nederland 
in twee gedeelten gesplitst. Ten oosten van deze 
Corridor richtten toen de Duitsers een sterk front in 
met als kern Overloon en omgeving. Dit front be
schouwden de Duitsers als een van de laatste brug
gehoofden aan de Maas, dat zij met felheid verdedigd 
hebben. 
Het was voor de Geallieerden een zaak van belang 
om dit front _op te ruimen, daar het een ernstige be
dreiging voor de zwakke Corridor vormde. Zó kwam 
de British drive naar de Maas tot stand. Bij Overloon 
stond de hoofdmacht van de Duitsers en met hun 
Tigers en Paothers en Nevelwerpers achter een wt
gestrekt beschermend mijnenveld, wachtten zij de 
geallieerde opmars op. 
Ontzettend felle .gevechten vonden in en bij Over
loon plaats. In de nacht van 26 op 27 September 19H 
begon de slag met een Engels artillerie-bombarde
ment. Des anderen ~gs werden de inwoners ge
evacueerd achter hél"'Duitse front. Gedurende de 
volgende acht dagen beukte de 7e Amerikaanse Tank
divisie met hare Shermans op het ongelukkige dorp 
en veroverde dit op 3 October. Op 4 October doen 
de Duitsers een massale tegenaanval en als op 8 
October de Amerikanen het front verlaten, zijn de 
Duitsers weer heer en meester van het slagveld. Dan 
komt de Engelse infanterie met pa_ntseronderdelen. 
Tezamen met de artillerie en met ondersteuning van 
de typhooos en bombers dringen zij in verwoede 
gevechten met het Duitse front, langzaam terug. Op 
11 October beginnen dan de straatgevechten, welke 
op de middag van 14 October een einde nemen. De 
overgebleven Duitsers blijven zich in de bossen ver
zetten en op 17 October is de slag bij Overloon 
grotendeels ten einde. Overloon, hel vriendelijke 
dorp in Oost-Brabant aan de rand van de Peel werd 
tot een puinhoop. 
Ondanks de harde tijd, welke nu de teruggekeerde 
bevolking te wachten stond. ontstaat er een uniek 
idee. Men neemt n.l. het initiatief tot oprichting van 
een oorlogsmuseum. Het plan van de initiatief
nemers, die zich verenigden in de Stichting Oorlogs
museum Overloon. was om ten behoeve van - de 
geschiedenis alles wat op de oorlog en in het bij
zonder op de gevechten betrekking had, te verza
melen en onder te brengen in een oorlogsmuseum. 
En zo staat thans in Overloon Nederlands eerste 
oorlpgsmuseum als een gedenkteken aan de ramp. 
welke ons vaderland zo zwaar getroffen heeft. Op 
25 Mei 1946 werd het offipeel in bijzijn van diverse 
autoriteiten aeopend. Op 6 Tuni d.a.v. reeds bracht 
H.K.H. Prinsês Tuliana een bezoek aan ,.iit museum. 
Vooral van belang met betrekking tot dit mu
seum is, dat het zich bevindt op het tlliagveld zelf, 
io de sfeer dus. waar een dergt!lijk museum thuis 
behoort. Op de plaats welke eens een van de felst
omstreden sectoren was, hE't slagveld. waar de man
nen van het East-Yorks Re,giment man tegen man 
vochten met verbeten Duitse valschermjagers, vindt 
de bezoeker thans E'en oorlogsmuseum. 
In een speciaal daartoe opgericht fraai gebouw zijn 
alle denkbhre wapenen en ander oorlogsmateriaal 
ondergebracht. Alleen reeds de afdeling mijnen is 
een bezoek waard. Veel fotomateriaal, beschrijvin
gen, enz., vindt men er verder. In de openluchtafde-
ling staan de zwaardere stukken. ' 
Doch aan dit oorlogsmuseum ontbreekt nog een be
langrijke afdeling, n.l. de afdeling documentatie. Want 
het plan van de genoemde Stichting strekt verder dan 
alleen het bewaren van herinneringen aan het front 
Het wil eveneens allerlei herinneri,:igen bewaren B<!O 
de bezettingsjaren, de .. Duitse tijd". 
Het ligt- in het voornemen om te komen tot de inrich
ting van een afdeling Documentatie in dit museum. OP. 
bedoeling hiervan is om, aan de hand van allerlei 
hiervoor in aanmerking komend materiaal, de voor• 
naamste momenten uit de voorbije oorlogs- en bezet
tingsjaren te documenteren. 
Het ligt voor de hand, dat de voormalige Verzets
beweging in deze Documentatie-afdeling in genen dele 
mag ontbreken. 
Een aantal oud-illegale werkers uit de LO-Limburg 
heeft daarom het initiatief genomen tot de oprichting 
van een Zuid-Nederlands Verzetsmuseum. ' Zij heb
ben hiertoe bereids een Stichting in het leven geroe
pen, uitsluitend bestaande uit oud-illegale werkers, 
welke Stichting de inrichting en verzorging en het 
beheer van de in te richten verzetsdocumentatie op 
zich neemt. 
Het doel van deze Stichting is in de betreffende 
Stichtingsactie aldus omschreven. De Stichting stelt 
zich ten doel 't oprichten en instandhouden van 'n 
Verzetsmuseum teneinde daarin onder te brengen en 
te bewaren alle voorwerpen, welke een herinnering 
vormen aan het werk der Nederlandse Verzetsbe
weging, voorzover betreft Zuid-Nederland, gedurende 
de tijd der Duitse bezetting en de bevrijding van 
Nederland. Voorts is nog In de acte tot uitdrukking 
gebracht, dat dit Verzetsmuseum gesticht wordt ter 
herinnering aan het ondergronds verzet tegen de 

(Uit de per,) . 

overweldiger van het land en ter nagedachtenis aan 
hen, die als. illegaal werker het offer van hun leven 
gebracht hebben. 
De Stichters hebben besloten om een groep perso
nen, wier verdiensten in het voormalige verzet er
kend zijn en van wie tevens verwacht mag worden 
dat zij belangstelling hebben voor dit werk, te ver
zoeken als "vast medewerker" tot deze Stichting te 
willen toetreden. 
Deze Stichting wil een aanschouwelijke bijdrage 
leveren tot de geschiedenis van het verzet en, dus 
doende, de verzetsgedachte levend houden. Dit laat• 
ste zal vooral van belang zijn met het oog op de 
jeugd. 
Het correspondentie-adres is: Secretariaat Stichting 
Zuid-Nederla!ldS Verzetsmuseum, p/a H. v. Daal, 
Secretaris. Gemeentehuis te Vierlingsbeek. 
Het benodigde matetiaal zal o.a. moeten bestaan uit: 
Foto-materiaal (vooral gedurende de bezetting clan
destien genomen foto's, foto's van gevallen oud-ille
gale werkers, enz.). Brieven ( o.a. ook nagelaten brie
ven van gevallenen. enz.). Krantenknipsels rus. van 
de diverse oud-illegale bladen. zowel drukwerken als 
-stencils, enz .• circulaires, affiches. statistieken. littera
tuur (waaronder de verzetsgêdichten), schema·s, wa
pens. clandestiene zendtoestellen en r1tdio-ontvang• 
apparaten. armbanden, uniformen, maskers. distribu
tie- en PS-materiaal, cliché's. 

• 
Harry Truman sta•t op de lit st van d• but-gekled• 01annCA 
ln de Verenigde Stattn. 1ntt Ba,il Rathbon,. Cary Gr~nt tn 
r«bter J•ru.•• Pallccbia. die v"rhond«d dusen be:,t, 

(.,Daily Express .. ). 

Een hele op.gave om met vierhonderd dassen tot 
de best-geklede mannen te behoren. Hoe lang zou 
die man 's morgens nodig hebben om toilet te 
maken? 

• 
D, Amsterda~e recherche beeft «n koopmoo in :ljn kr.1•11 
gegrepen. dte. rond li"P w,t l milltoe.n te:xuelpunu.n en thc.rts 
nog l 300 luiero had. 

(.,Ochtendpost"). 

Laten we hopen, dat de recherche hem niet te 
lang vasthoudt. Als er thuis 1300 luiers 1>.vachten 
om omgedaan te worden, kon de Bood voor grote 
gezinnen wel eens een protest-staking aankon
digen. 

• 
De Russische kranttn zijn enthousiast over de 5-1 over• 
winning. die de Dynamo·s te Stockholm op Norrköpu,g 
hebben behaald. De bladen acbrijven . dat .,de wedstrijd 0011 
eens duidelijk de voordelen h"lt ...aang"oond van de 
SovJct-voetbaltecbmek en het collccûviome boven het bul, 
tcalondk >pel." 

(,.Volkskrant"). 

De West-Europese voetballers zijn nu gewaar
schuwd. In tactiek en collectivisme zullen ze het 
wel moeten afleggen. , Als we het nu eens met het 
,.buitenspel''-valletje probeerden? Het stopper
spil-systeem zal wel niet veel baten, laten we 
maar weer fot de W(ilhela'lina)-formatie terugke· 
ren. 

• 
De NedecJandse vereniging tot bucbumlog van voa"ls de-.dt 
on, mede. dat bij de Vo11elwet van 1936. het kopen tn V«• 
kopon. en onder zich btbbtn ..-an O1>9<::et1e vogeh of delm 
van vogels. vuboden is. 

(,.Nw. Drentse Crt."). 

Gelukkig hebben wij geen vogels meer onder ons. 
Het is al heel lang geleden, dat we de ooievaar 
"onder ons" hadden en toen waren we ons er 
niet van bewust in overtreding te zijn. De Vogel
wet van 1936 bestond toen gelukkig oog niet. 
Al de baby·s van na 1936 zijn eigenlijk illegaal 
gekomen, 



Teun Wortman, gedurende de Duitse be
zettingstijd in de Gelderse Achterhoek be
ter bekend onder de naam Dirk, werd op 

IN MEMORIAM hem noodlottiQ. ·s Avonds tegen 9 uur kwam 5.le 
SD bij zijn woning om hem te arresteren. Hij was 
echter niet thuis. Hoewel oog getracht is hem te 
waarschuwen, liep hij op de terugweg naar huis 
in de val. Hij en vele andere kameraden uit de 
hele Gelderse Achterhoek werden op de meest 
geraffineêrde wijze gearresteerd en qevankelijk 
weggevoerd naar de bunker in Vught. Zij, die 
deze gevangenschap met hem gedeeld hebben, zul
len steeds Wortman in dankbaarheid blijven ge
denken! Helaàs zijn er uit deze gevangenschap 
zeer weinigen behouden gebleven; de meesten zijn 
gevallen in de duinen ·nabij Overveen. 

27 November 1911 te Geldermalsen geboren. Hij 
was Opperwachtmeester bij de Koninklijke Mare
chaussee te Neede en woonde met zijn vrouw en 
zijn dochtertje HilUan in de kazerne aldaar. 
Als zoon van de Ned. Herv. Evangelist Wortman, 
was hij principieel opgevoed en had hij reeds on
middellijk bij de inval van de Duitser zijn positie 
ten aanzien van de bezetter bepaald. De bezet
tingsjaren waren voor hem dan ook zeer moeilijk. 
Op en top militair, streden plicht en geweten vaak 
een harde strijd. Telkenmale werd hij voor de keus 
gesteld, of gegeven bevelen moesten worden uit
gevoerd, dan wel gesaboteerd. Alleen degenen, die 
deze conflicten vooral voor ons p0litiekorps van 
dichtbij hebben meegemaakt. kunnen enigszins. in
komen in de geweldige geestesspanningcn, welke 
serieuze karakters, zoals Teun, hebben meege
maakt. 

• 

Door zijn onverzettelijke wil om de Duitser zoveel 
mogelijk afbreuk te doen, werd hij al zeer spoe
dig opgenomen in de Orde Dienst en werd hij een 
van de leidende figuren van het verzet van de 
politie in de Gelderse Achterhoek. In dit verband 
reisde hij zeer veel en legde overal contacten. In 
1943 werd hij ingeschakeld bij de LO en werd me
dewerker van de KP van Zwarte Kees uit Aal
ten. Hierdoor was het hem ook mogelijk als poli
tieman behulpzaam te zijn bij de mislukte overval 
door de KP op het Distributiekantoor te Neede. 
Uitsluitend en alleen aan zijn optreden is het te 
danken geweest, dat er bij deze overval. die be
kend geworden was. geen slachtoffers gevallen 
zijn. Ook aan de overval op het Distributiekan
toor te Borculo was hij niet vreemd. 

TE:UNIS KLAAS \\'ORTMAN 

In het bijzonder van hem is bekend, dat hij deze 
periode gedragen beeft als een gelovig Christen 
en ook anderen daarbij tot grote steun geweest is. 
Hij wist zich veilig geborgen in de armen van 
Jezus Christus. In het naamloze verdriet, zijn aoch
tertje van nauwelijks drie jaar en zijn jonge vrouw 
achter te moeten laten, had hij nog de moed zijn 
medeveroordeelden toe te spreken: .,Niet zeven 
maar zeven ma;,! zeventig keer, zult gij Uw vij
anden vergeven, óók de nazi-Duitser". 
"Vader, vergeef het hun en ontvang onze zielen 
door de genade van Uwen Zoon. oneen Heer Je
zus Christus. Maar indien de kelk van deze bit
tere dood aan ons voorbij mag gaan, verhoor dan 
ons gebed, mélaf niet onze, doch Uw Heilige Wil 
geschiede!" 

Geboren 27 November 191 l te Geldermalsen. 
Gefusilleerd 6 Juni 1911 te Ovérveen: 

Bij de hulp aan onderduikers deed men nooit een 
tevergeefs beroep op hem en hoevele malen zorg• 
de hij niet, dat het waarschuwingssysteem bij drei
gende .gevaren in werking kwam. Zo nodig trok 
hij er persoonlijk op uit naar de ve-rtrouwde adres
sen, om deze van de situatie op de hoogte te stel
len. 

Het is echter niet in zijn geest, hierover verder 
uit te wijden. Hij' heeft het verzet, op alle gebied, 
niet genoeg te waarderen diensten verleend. Hij 
was in het verzet een eenvoudige, stille maar har
de werker, die zich nooit op de voorgrond plaàt• 
ste, maar rustig zijn gang ging, zonder opgemerkt 
te worden door buitenstaanders. In hem wil ik dan 
ook alle politie-mensen eren, die onversaagd hun 
nuis openstelden voor onderduikers, Joden en ille
gale werkers,. niettegenstaande de vele moeilijkhe• 
den, die de politiemannen hadden. Juist deze men
sen waren· immers zo kwetsbaar. Ondanks het ri
sico van arrestatie van het gehele .gezin en inbe
slagname hunner inboedels, bleven Wortman en 
zóvele andere politiemannen onverzettelijk io hun 
parate houding ten opzid1te van d;' bezetter. 

Met zijn trouwe vrienden: Karel Verschuur, Wil
lem Rohaao, Henk Kruizinga en zijn andere ver
zetsmakkers is bij in de vroege ochtenduren van 
de 6de Juni 1944 naar Overveen vervoerd en al
daar gefusilleerd, terwijl na de bevrijding zijn stof
felijk overschot is overgebracht naar de Erebe
graafplaats te Overveen, waar het met dat van 
vele helden uit het verzet, rust tot op de dag der 
opstanding. 
Zwaar was het verlies voor zijn jonge vrouw, 
dochtertje. ouders en verdere familie, doch de ze
kerheid, dat hij thans bij de Vader is en gevallen 
is in volledige overgav!!, als slachtoffer van zljo 
plicht, geeft een grote troost in smart. 

Ook aan de opbouw van het gewapend verzet 
heeft hij krachtig meegewerkt. en vooral de voor
ziening van wapenen had zijn bijzondere aandacht. 

20 April 1944. De zwarte bladzijde in de ge
schiedenis yan het verzet van de Gelderse Ach
terhoek. Verraad ...... verraad, en oog eens ver
raad. De vergadering bij Kleine Jan in Eibergen, 
waarbij ook Willy Markus aanwezig was, werd 

Wij, zijn vrienden, zullen hem nfet vergeten en 
dé!nkbaar herdenken, welk eel) nobel mens is heen
gegaan. Hij was voor ons allen een lichtend voor
beeld. R. W. 

., 

CORSTIAAN NIEUWENHUIZEN 
Geboren 13 Sept. 1889 te Oudenhoven (Z.H.) 
Overledeo 8 Maart 1915 te Langenstein (D.). 

• 

N ieuwenhuizen was Gemeente-veldwach
ter van Neede. Later in de bezettings
jaren, na de rec;,rganisatie der Politie, 

werd hij wachtmeester der Rijkspolitie, hoewel 
hij in zijn hart gemeente-veldwachter bleef. 

• Hij bad een ingeboren afkeer tegen alles wat 
Duits was,_ zodat hij elke maatre9el vanwege 

de bezetting zoveel mogelijk saboteerde. Moesten onderduikers worden 
opgepakt, -~ij zorgde wel, dat zij tijdig werden gewaarschuwd, zodat, 
wanneer h1J me~ een collega .?P het oorlogspad trok, de vogels gevlogen 
waren. Vooral m de eerste tiJd van de arbeidsinzet. waren daarmede wel 
su~cessen te be~alen, en dan kon hij in vertrouwde kring zo genoe.glijk 
krnpperen met ZtJn ogen, wanneer hij had kunnen medewerken om zodoende 
een goede Nederlandei: _uit_ de klauwen van het Nazidom te houden. Bij 
het verzet van de politie m deze omgeving had hij een werhaam aan
deel. Hij genoot· ~et volste vertrouwen vati de goedt> Vaderlanders. 
Toen de ~rordemogen van de bezettende macht het politiepersoneel voor 
opdrachten plaatsten, welke om des gewetenswille niet meer door hem uit
ge'!oer~. konden w~rden, werd hij "lopend patiënt'", waarbij het illegale 
werk ~1Jn aandeel met behoefde te missen; integendeel, hij kon toen daar
aan ZIJD volle aandacht wijden. 
!)at hij zijn woord gestand deed iS wel gebleken bij de arrestatie van de 
illegale werkers te Neede door de SD. Toen hij in de vroege morgen van 
5 Mei 1944 werd opgetrommeld door de SD om de adressen aan te wij
zen van de door hen te arresteren personen, verband houdende met de 
zaak Willy Markus, heeft hij pertinent geweigerd daaraan te voldoen, 
hetgeen tot zijn .arrestatie heeft geJejd. 
Met degenen, die hij niet verraden wilde, is hij op transport gesteld naar 
Vught. 
In Scptem~-~r 1944, terwi_il de bevrijdiJJg in 't zicht was, is hij vervoerd 
naar Oramenburg_ in Duitsland, nadien naar Buchenwalde (Aussenkom
mando tangenst<'lll). alwaar hij, tengevolge van de daar doorgest,me 
ontberingen, op 8 Maart J 945 1s overleden. 
Voor zijn vrouw en kinderen ee.q zwdar verlies. Moge God hen troosten. 
De goede vaderlanders in Neede zulle.n Corstiaan niet vergeten. Hij was 
een mens, die zijn makkers en het Vaderland getrouw was tot in de 
dood. 

R. 

HENDRIK KROIZINGA 
Geboren 13 October 1921 te l'yecde. 

Gefusilleerd 6 Juni 1911 te Overveen . 

Henk was een zoon van een manufac
turier te Neede en werkzaam in de zaak 
van zijn vader. Ondanks zijn nog jeu\}· 

dige leeftijd was hij al van het begin der be
zetting bezig de gehate Duitsers afbreuk te 
doen. 
Zijn levendig en impulsief karakter kon niet 
stil en gelaten het Nazi-juk d~gen, zodat hij al spoedig, eerst indivi
dueel, later meer georganiseerd, aan het verzet deelnam. 
De verzorging en onderbrenging van Joden en het transport hiervan was 
zijn-lust. Ook andere onderduikers vonden in Henk een joviaal verzorger. 
Speciaal de vervalsing van persoonsbewijzen werd door hem in grote 
mate verricht, waartoe hij contactpunten had over het gehele land. 
Overal waar hulp verleend moest worden in het illegale werk, was Henk 
present. Met grote voortvarendheid aanvaardde hij elke opdracht, waar
bij het gevaar soms weinig telde. 
Opgegroeid in een Gereformeerd gezm wist hij zijn verzet tegen de on
derdrukker gedragen door een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, 
dat de onrechtmatigheid van de Duitse bezetting steeds voor ogen hield. 
Hij was altijd vol goede 01oed. Ook als het .,Sieg Heil'" niet van de lucht 
was en anderen soms geen uitweg meer zagen. bleef Henk de optimist. 
Hij heeft de bevrijding, waarnaar hij zo reikhalzend uitzag, niet mogen 
zien. Op de dag, dat de geallieerde legers in Normandië voet aan wal 
zetten, 6 Juni 1944, heeft hij de bevrijding der ziel gesmaakt voor' het 
vuurpeloton der Duitse overheersers, in de duinen te Overveen. 
Op 1 Mei 1944 werd hij door de SD te zi1nen huize gearresteerd, mede 
door het laffe verraad van de bekende Willy Markus en op transport ge
steld naar Vught, vanwaar hij met vele anderen in Overveen de helden
dood stierf. 
Ook hij werd na de bevrijding begraven op de Erebegraafplaats, alwa:1r 
~ij met zijn makkers in de nood een rustplaats vond voor zijn stoffelijk , 
licha~~· t~rwijl zijn bedroefde ouders, zusters en broeder mogen weten, 
dat ZIJD ziel thans juicht voor de Troon der Genade, waarheen hij hen 
is voorgegaan. 
.,Den Vaderlant Ghetrouwe, blijf ick tot in dèn doet". 
Henk, Uw vrienden vergeten U niet. 

R. 
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EEN BEZOEK AAN HET CENTRAAL BETALINGS· 
KANTOOR TE SCHEVENlNGEN. 

On.tt opeo b~id. gt~Jc:~t aan bovcnge.notmd kaotoet en 
welke gtpubhcttrd ,s gtwtest in •. Dt Zwe:t'Vtr"' van 
19-7-•7. is voor dt Lt. Kol. de Leur aanle1diog gewtest 
aan ons stcrttarjaat ttn i1chrijvtn te zenden, waaru1 we 
uitgenodigd werden onie moeilijkheden e~s met hem te 
komen bespreken. 
Natuurlijk hebben we dtzt gelegenheid aangegrepen en 
11A een voorafgaande afspraak zijn op 29 Sept. J.I, H. 
Deut: en J. Wielinga naar Scheveningen gegaan oni daar 
oru:e be:waren uttte.n te ;ttten. 
Mt:11 ktnt dft be:waren. Dt voornaamste hiervan zijn 
wel de ontevredenheid O\'tr htt langt uitblijven der dele" 
gatiégtldtn. alsmede het enige malen invullen van for
mulit-rtn, waarvan niemand onzer het nut iozag. 
In eeo onderhoud. dal 2 u,tn duurde. werden D. en W. 
ge.waar. waarom het nodig was gt.weest, dat mttc dan l 
maal door de betrokkenen lorcnulitrc.n moesten worden 
ingevuld. W1J :ulhtn er hier niet over uitWijden , maar 
kunnen :eggen: ,.Ja. dal was inderdaad nodig". 
Toe.n kwaai de kwestie ter $prakt, dat er grote ontevre
de.nhtt,d bec.rstt ovec het Jaage uitblij\'en der gtldt..n. De 
Oveme kon dal :eer goed begrijpen en =<tte uiteen boe 
het kwam. dat dit nog niet :over gevorderd was. en. 
waarom it.duten zijn geld oog niet had ontvangen. Een 
gedeelte was echter al verzonden, toen zijn bureau ook 
de betaJ,ngtn kcet:g te verwerken van de: Jndiè.-gangers. 
Dit ging vóór alles. M<de door gebr,k aon peuoneel 
moest dus de ,3fd.~ Delegatitgeldcn stagntren, maar er 
wordt toch :.oveel mogelijk aan doorgtwe:rkt tn de eind-
berekening vao bijna alte betrokkenen is nu gerud en " 
kan met het vu:ende.n der ~elden worden begonnen. De 
namen met de beginletters A. 8. C en D tiJn al gebet! 
uitgerekend, maar nu is: het wachttn op 12 typisten met. 
macbine's om hitl"mtdt een aanvang te kunnen maken. 
Ltttttlijk zti de Overste: ,.\Ve:eit gerust en vrrtelt ieder. 
dat hij zijn geld kriJgt: het komt in orde.·· 
Zie:o~ nu weten we tenminste wat. Missdlieo :ullen 
sommigen zeggen: .. Och. die 0. en \V. hebben :icb'lck• 
ker huen bepraten". l\laar :o is htt toch niet. Wij kre-
geo volJedige. vrijheid steekprOt\.'tn te nemen e:n hebben 
dat ook gedaan aan de hand van de ingekomen klach• 
ten, In d• meeste gevallen bleek de fout bij de betrok• 
kene ztlf tt :itttna We zullen hienan tén voorhuid 
gevt-n orn U een ide.e te geven van d~ prtma admmbtrati.e 
aan h-et bureau. 
Van O. uit R'dam was een klacht binnengekomen. dat 
hij nog steeds geen geld bad gekregen. V,a de telefoon 
vroeg de Ove.rstc om her dossier van 0. Binnen S min, 
werd bet binnengebracht en wat zagen wij? Een postwis
sel. welke teruggekomtn was, omda1 de betrokk~• niet 
op het aangegeven adres woonde. Geconstateerd werd 
dat O. was verhuisd en hiervan geen bericht had ge ... 
zonden. En al d,e 1ijd rnopptrt O" terwijl de fout toch 
zeker b11 hem zelf lag. 
Nog enige dossiers lieten '9.'ij op dete wijze komen tn • 
wil kregen de indruk. dat de administratie wel In orde 
was. 
De eindconclusie is dno ook, zoals de Overste iei: .,H<t 
komt in orde.•• Wij willen er echter aan toevoegen. dat 
we op 1 Jan. van het nieuwe Jaar kunnen.. teggtn: 
.. Ovente. het Is in orde:· 

Uitreiking burgerkleding. 
Daar D. en W. totb in Scheveningen wareo, tiJn ztj 
gelijkerlijd maar eens naar de Afd. Sociale Zaken ge
gaan. afd. uitreiking burgerkleding. ·want nog steeds 
had eeo groot gedeelte van onze oud-Compa.gnieèrs getn 
vergunning ontvangen om. zonder punten een burg.et" 
costuum te kopen. 
Er werd een lijst achtergelaten met de: namen van 3S 
personen. dit. nog voor een vergunning in aanmerking 
kwamen. Toegezegd werd. dat bet tn orde zou kom~n. 
En inderdaad. r«ds binnen 11 dagen had ieder de ver
gunning in buis met een vrij "''trvotrbiljtt tr bij om een 
c:-ostuum te kunnen halen 
Wat dll3 in ruim een jaar nog nltt bereikt was, kwam 
bu~I" clu, voor elkaar na een persoonlijk buoek van 
st,cbts 10 minuten. 
Oud-milltaire.n, die nog nooit ttn vergunning hebbe.n 
ontvangen. raden wc aan zkh in vt-rbmdcng te stellen 
mtt de Afd. Sociale Zaken, want h•t is ons gebleken, 
d3t aan vclt:n tffl dergeliJkt. vergunning niet is verzon-
den. 

Hardnekkige ge,;ucbtcn beweren. dat .rteds -f maanden ge" 
ledtn Jan Otten in Indië gesneuveld :ou zijn. Er werd 
ons zelfs ten verwijt gtmaakt. dat daarover niet~ in "De 
Zwerver" wa!' mecle:gedeelcl. Wij spreken dit gerucht ab,.. 
soluut tegen. Persoonlijk hebben wij van zijn vader ver
nomen. dat Jon het best maakt. , 

DE STÎCHTING 
EN DE BUNDELING 

Ik heb mij in het vuur van het betoog in een 
hoofdartikel van "De Zwerver" (25 October) 
een opmerking laten ontvallen, die in haar 
algemeenheid niet juist is, of althans een zeer 
verkeerde indruk wekt. Ik heb n.l. in verband 
met de aanval in "Ons Baken" op de Stich
ting 19~!0-'15 .gezegd, ,.dat zij, die de bunde
ling in het algemeen najagen in het Stich
tingswerk niet of sporadisch te vinden zijn". 
Deze opmerking zou heel wat corrigerende bij
zinnen nodig hebben om juist te worden. Ik zal 
mij daartoe niet zetten, en beperk mij tot het 
aanbieden van excuses aan hen, die zich door 
deze opmerking gegriefd voelen, omdat zij in 
de individueel gebundelde illegaliteit van har
te aan het Stichtingswerk hebben meegedaan. 
Er zijn zelfs provincies, zoals b.v. Zeeland, 
Friesland en Groningen, waar de Stichting min 
of meer uit de gebundelde illegaliteit bestaat. 
Mijn opmerking gold in hoofdzaak hen, .die de 
laatste tijd nog doende zijn de gebundelde ille
galiteit te activeren. 

H. v. R. 

• 
. . .. ... . . dezer dagen bij het Corps Rijkspolitie 
een opgave werd gevraagd van belangrijke ver
zetsdaden, waaraan het personeel had deel
genomen; 

......... uit deze gegevens bleek, dat de meeste 
leden van dit Corps zeer zware jongens waren 
geweest gedurende de bezetting; 

......... de meesten hoge, tot zeer hoge functies 
hadden bekleed bij de LKP, LO, 0 D, BS of 
andere verzetsorganisaties; 

......... één hunner het zelfs had weten te bren
gen tot "KP-liquidatie-adviseur"; 

......... het doorgeven van zeer belangrijke be
richten aan Secret-Service, Intelligence Servi• 
ce of wat voor Service ook, slechts een klei
nigheidje bleek te zijn geweest; 

. ........ bij al deze gegevens nog niets eens wa-
ren vermeld de uitgebreide acties tot het ar
resteren en overbrengen van Joden, onderdui
kers en illegale werkers; 

... .. .... gevreesd ~ordt, dat dete gegevens een 
lint jesregen in de hogere sferen der Rijkspoli
tie zullen teweegbrengen; 

. ........ wij met spanning de publicatie van de 
heldendaden der gestaakten, geschorsten en 
ontslagenen tegemoet zien. 

Geef "De Zwer ver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(baar) 
ondersta a nde bon Ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerve r" 
Prins Hendrlkka de 152, Amsterdam 

Naam, 

Adres, 

Plaats, 

Provincie, 

lngan51 abonnement : 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bll aanbieding van een post
kwitantie betaald. Gironummer 109588 t.n .v. LO.-LJtP-Sttcbttng. 
(Doorhalen wat niet •erlangd wordt). 

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN-

CORNELIS BOOTSMAN 
( Willy-K. P .-Waterland) 

Voor elk transport 
1 

en 
MARIA M. MIRCK 

hoe vreemd of .raa r, geven bie.rmede kenois van hun voorge
nomen buweJijk. waarvan de voltrekking 
:ol pi.iat• vinden op Wotnsdag 26 No
vember a.s. om 9.30 uut in de Pacocbit" 
kerk van de H. Nicolaas te Purmerend. A. LUIK staat a ltijd 

voor U kla ar. 
Voorhaven 58. Edam, 
Br~dstraat IS. Purmerend. 

30 October 19•7. 

Toekomslig adres: Hoogstraat i, Edam. * 
God verblijdde ons met eien dochter tD 
zusje. die wij 

luik' s transportonderneming 
Zaandijk Tel. 81994 .. ERICA GEERTRUIDA" 

noemden. 

Huittn (N.H.) 2 Novembet 1917. 
Nw. Bussumerw•11 78. DIVERSbN 

C. J. Griffioen ,.Verbulst
Ve.rhoeven··, 

E. G. Crlflioen-Zandbergtn, 
Rita, Harry, Joop, Bert, Meta. 

De Stichting 1940-1945 zoekt 
voor een aan haar zorgen toever
trouwde weduwe van een KP-er 
met kindje van twee jaar, enkele 
kamers met keuken; liefst in de 
prov. Zuid-Holland. De vrouw 
kan zo nodig enig huishoudelijk 
werk verrichten als tege,nprestatie. 
Brieven aan het distr.bur. der St. 
1910-1915, Rijnsburgerweg 177, 
Leiden . 

De Heer schonk ons 
ADRIAAN HERMAN 

H. A. van Apeldoorn. 
P. van Apeldoorn-Kok, 

Heerde. 29 October 1917. 
.. • t Hetrdthuus ·. 
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DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & ZH. 

AMSTERDAM-C . * PERIODIEKEN EN 
SINGEL 281 - TELEFOON 32239 HANDUSDRUKYfERI 

wk 1 
INUCIITINGEN VERSCflA,FFE~? ...., 1 _,, 

873 R. A. Brown, Sergeant-Vliegenier R.A.P.: 
werd vermist in de nacht van 25 Juni 1944. 
De ouders hebben echter de overtuiging, dat 
' · ·, ,., nog leeft. maar mogelijk zijn ge
heugen kwijt is en thans rondi.werft in Hol
land of Denemarken. 
Inlièhtingen aan: H. Hasper, Gaelstraat la 
rood, Haarlem. 

874 Eduard S. V. M. Rutten; geb. 12 Aug. 1923; 
woonplaats: Maastricht, Aldenhofpark 7; be• 
roep: student Middelb. Kolon. Landbouw• 
school. Gearr. Juni 19H. Via Amersfoort in 
Juli 1944 naar Helmstedt, Lager: ,.Am
Schwarzen Berge". Laatste bericht uit Helm
stedt 26 Juli 1941. Ontvlucht en weer gearr, 
te Kéulen. In Sept. 1911 naar Buchenwalde, 
blok 32, gev. Nr. 76683. Van December 194-t 
af drie maanden ziek geweest. In Mrt. 19i5 
tewerkgesteld bij de Swassenbahn. Op 9 April 
1915 op transport gesteld met onbekende be
stemming, richting Weimar. Inlichtingen aan: 
Mevr. J. Rutten-Lücker, Aldenhofpark 7, 
Maastricht. 

OPROEP 
In de nacht van 12 op 13 Mei 1913 is in het IJselmeer de Britse Offi
cier-piloot F. H . Huntley met zijn machine en bemanning jammerlijk 
verongelukt; nadien opgehaald door de Duitsers en opgebaard in het 
hospitaal-vlieghaven Schellingwoude; vandaar begraven te Amster-
dam (0.). • 
De bezittingen van de bemanning zijn blijkbaar geroofd door de Duit
sers, aangezien het Intern. Rode Kruis nimmer iets beeft ontvangen 
ter doorzending aan de familie. 
Degenen, die enige inlichtingen kunnen verstrekken omtrent voor
noemde piloot, bemanning of anderszins worden verzocht deze o_p te 
geven aan: D. Brasser, Sloterweg No. 1234, Amsterdam. 

LO-PLAQUEITES. 

* 
Wilt U nog een 
stellen f Dan moet 

plaquette be
u vlug zijn, 

want de voorraad raakt op. 
Stort .f 3.80 op onze giro 109588; 
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Weekblad 
der LO-LKP-Stichting 
LAND!J.lfK~ ORGANISATIE VOOR HULP 

löosae Dammen &O oe» , 

DE ILLEGALITEIT OP DE, WAAGSCHAAL 
Het "verraad''. 

D e Bijzondere rechtspleging is haar hoogtepunt 
genaderd. Langzaam maar zeker horen de lie
den, die van het verraad leefden, en leven 

en vriJheid van landgenoten bewust hebben geofferd 
ten bate van de vijand, het vonnis der ,aerechtigheid 
over zichzelf uitspreken. 
Deze opportunistische en kwalijke verraders onder
gaan een straf, die veelal nog mild Is te noemen in 
vergelijking met het vonnis, dat, ware daartoe steeds 
de gelegenheid geweest, onherroepelijk in en door de 
illegaliteit over hen zou zijn \IOltrokken. 
Steeds weer leest men in de kranten kolommen vol 
met verhoren van deze lieden en ondergaat de illegale 
werker weer de talloze momenten van haast ondrage
l!Jke spanning door de herinneringen aan een boze 
tijd. 
Des te grimmiger steekt hierbij af het steeds meer 
voorkomend bericht over de illegale werker, die door 
dezelfde Bijzondere Gerechtshoven geoordeeld en 
gevon~t wordt, omdat hij in de macht van de SD 
niet de kracht heeft kunnen opbrengen om zich te 
laten doodranselen of doodschieten, en niet blijvend 
weerstand heeft kunnen bieden aan de lichamelijke en 
geestelijke spanningen, waarin de vijand hem bracht. 
Deze man was veelal iemand, die door daad en hou
ding bewezen had een goed illegaal werker te zijn, 
met grote verdienste voor de goede Nederlandse 
zaak. die zichzelf liever zou doodschieten dan een 
van zijn vrienden verraden. 
Deze man wordt gepakt, constateert een hoeveel
heid wetenschap over zijn werk en relaties bij zijn 
ondervragers, die hem de schrik om het hart doet 
slaan. Hij kan zich er niet meer uitpraten, zijn weer
stand verzwakt, hij zwijgt tenslotte, wordt geslagen 
in het gezicht, krijgt geen eten, wordt gedreigd met 
het doodschieten van zijn vader en moeder, of het 
arresteren van vrouw en kinderen, verliest zijn zelf
respect door de steeds herhaalde minachting, kortom 
hij wordt op alle mogelijke manieren zodanig geeste
lijk en lichamelijk toegetakeld, dat hij tenslotte capi
tuleert. helaas vaak met ernstige gevolgen voor zijn 
vrienden. 
Deze man nu, zit op het ogenblik in dezelfde cel 
met de SD-bandieten, die hem op deze manier enige 
;aren geleden hebben behandeld, hij zit met hen in 
hetzelfde verdachtenbankje en wordt door dezelfde 
rechters geoordeeld en gevonnist. 
Deze man is door onze huidige maatschappij gequali
flceerd als verrader! 

De illegale werker en de bloedhond 
over één kam geschoren. 
De representatieve oud-illegaliteit, trouwens iedere 
illegale werker, die over deze zaken nadenkt, vraagt 
ztch thans met ontzetting af, hoe ter wereld het mo
gelijk is, dat in het na-oorlogse Nederland, het z.g. 
"verraad" van de illegale werker, die doorsloeg en 
het verraad van de bloedhond, dezelfde juridische en 
politieke kleur hebben gekregen, Men is ontsteld, dat 
het bestaanbaar is, dat deze mensen in dezelfde ver
dachtenbank zitten en door dezelfde rechters worden 
geoordeeld. 
Iedereen, die een gezond verstand heeft en een grein 
begrip voor de illegale strijd, weet, dat er een · af
grond van verschil is tussen deze vorqiea van ver
raad. En thans constateren we, dat alfeen de straf
maat dit verschil wil accentueren, met een enkele 
overweging, dat "de verdachte zijn verdienste heeft 
voor de illegale strijd en de goede Nederlandse zaak". 
Wanneer de Londe.nse Regering in 1944 zich deze 
situatie had ingedacht en had gerealiseerd, welk een 
grievend en diep onrecht de illegale werker wordt 
aangedaan (en met hem de gehele oud-illegaliteit), 
dan had zij onverwijld zorg gedragen voor een aan
vulling van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, of
wel. zij had ervoor zorg gedragen, dat de illegaliteit 
een eigen rechtsprekend college, een eigen Porum op 
wettelijke basis, zou verkrijgen, dat, overeenkomstig de 

door Mr . .A~ B. van Namen 

instelling van de krijgsraden voor de militairen, de za
ken van illegale werkers met uit~luiting van andere 
colleges, zou behandelen. Men dient zich namelijk 
.goed te realiseren, wat het betekent, dat op het ogeo
blik tientallen, misschien wel honderdtallen illegale 
werkers in de gevangenissen en interneringskampen 
verblijven, terwijl er honderdtallen, tegen wie terecht 
geen klacht is ingediend (een klacht, die grotendeels 
is voortgesproten uit allerlei ressentiments- en laag blj 
de grondse wraakmotieven) in 90% van de gevallen, 
voor dezelfde feiten terecht niet vervolgd worden. 
Mea kan aan ieder, die voor zijn illegale werk ge
zeten heeft, vragen hoe hij over het "doorslaan" 
denkt en men zal unaniem antwoorden: .,Iedereen, 
die gearresteerd werd, wegens illegaal werk in orga
nisatorisch verband, heeft wat losgelaten. Alleen de 
heel, heel sterken hebben er tegen gekund. Op deze 
manier kan men alle mensen, die in gevangenissen 
en concentratiekampen hebben gezeten, wel gaan ver
volgen." 
En de waarlijk bescheiden, begrijpende, burger, die 
over een gezonde hoeveelheid mensenkennis beschikt, 
zal antwoorden: .. Ik weet niet, hoe ik in een derge
lijk geval gehandeld zou hebben, of ik ertegen had 
g~kund.'' 
Niet aldus echter Js het in ons huidig rechtsbestel. 

Opzettelijk de vijand hulp verlenen. 
Onze wetgeving kent In het Wetboek van Strafrecht 
een artikel ( 102), dat voor zover ik weet, voor de 
laatste oorlog nog nooit door een rechter is ge
hanteerd, omdat wij in honderd jaar geen oorlog 
gekend hebben. 
Dit artikel is na de bevrijding uiteraard plotseling 
actueel geworden, omdat dit de basis moet zljn om 
de landverraders en de collaborateurs te kunnen 
straffen. 
Het stelt namelijk strafbaar het "opzettelijk hulp ver
lenen aan de vijand". In Londen heeft onze Rege
ring in het Besluit Buitengewoon Strafrecht boven
dien strafbaar gesteld "het opzettelijk aan opsporing, 
vervolging enz. blootstellen van een ander" enz. 
De norm, die de rechter heeft toe te passen, Is dUB 
de "opzettelijke hulpverlening". 
Wat betekent nu die opzettelijkheid? , 
In hoogste instantie is meermalen, ook in gevallen 
van illegale werkers, uitgemaakt, dat de opzet om de 
vijand te helpen" aanwezig is, wanneer men redelij
kerwijs bij het plegen van de daad mag verwachten, 
dat de vijand daardoor hulp wordt geboden .of 
iemand aan gevaar van opsporing of vervolging wordt 
blootgesteld. 
Deze opzet heeft dus een geheel andere inhoud, dan 
die welke men in het gewone spraakgebruik han
teert. Wanneer men n.l. in het algemeen over opzet
telijk spreekt, bedoelt mea uit te drukken, dat Iemand 
de bedoeling. het oogmerk, heeft om een bepaalde 
daad met een bepaald gevolg te plegen. 
Niet aldus bij de rechtspraak. Om voor opzettelijke 
hulpverlening aan de vijand veroordeeld te kunnen 
worden, is het niet nodig, dat men de bedoeling heeft 
gehad de vijand te helpen. Voldoende is, wanneer 
vastgesteld wordt, • dat men verstandelijk kon be
redeneren, dat de vijand van de gepleegde daad voor
deel zou hebben. 
Deze jurisprudentie is ook de enig mogelijke om tot 
een veroordeling van de landverraders en collabora
teurs te geraken. Het zal toch vaak onmogelijk blij
ken om een bedoeling te bewijzen. Het Js zelfs zo, 
dat vele collaborateurs zich er thans op beroepen, 
dat zij met hun collaboratie bedoelden de illegaliteit 
te helpen! • 
Maar de illegale werker, die in de feitelijke of 
psychische macht van de SD was, had toch helemaal 
niet de bedoeling om de vijand te helpen, toen hij ee.n 
naam of adre• noemde? 

Neen, integendeel, het staat in 99 van de honderd ge
vallen zonder meer vast, dat hij niet de bedoeling 
had, daarmee de vijand te willen helpen. 
Maar een beroep hierop zal hem voor de rechter niet 
baten. De rechter heeft namelljk de wet toe te pas
sen en zal, wanneer de feiten vaststaan, deze illegale 
werker schuldig verklaren aan verraad overeenkom· 
stig artikel l02 Strafrecht of artikel 26 B.B.S. 
Zo is dus de stand van zaken. Wanneer een illegale 
werker, met of zonder klacht. vervolgd wordt en de 
feiten staan vast, dan wordt hij noodwendig tot ver
rader gequalificeerd. 
Daarom rust er in ons onvolkomen rechtsbestel, een 
bijzonder grote verantwoordelijkheid op het Open· 
baar Ministerie, dat vrij is om te vervolgen, wie het 
wil. Deze vrijheid geeft echter m.i. geen veiligheids· 
klep, omdat het O.M. zijn besluit om te vervolgen 
neemt op grond van dossiers, die door vaak incom· 
petente en illegaal ongeschoolde P.R.A. opsporings
ambtenaren zijn opgemaakt, die helaas vaak gespeend 
blijken te zijn van enige brede visie of mensenken
nis. 

Onbevredigende situatie. 
De hierboven geschetste gang van zaken is uiterst 
onbevredigend. De georganiseerde illegaliteit, die zlch 
na de bevrijding in de Grote Adviescommissie der 
Illegaliteit manifesteerde, heeft dit met helder inzicht 
voorzien en zich zeer veel moeite getroost om bij de 
vorige Regering gedaan te krijgen een wetsontwerp
in te dienen tot instelling van een rechtsprekend col
lege voor de illegaliteit. Die actie voor een eigen 
Forum is op niets uitgelopen. De Regering heeft het 
niet aangedurfd een zo grote discriminatie tl.l&!en 
bevolkingsgroepen te maken. (De illegalen, die na 
de Dolle Dinsdag in de BS geor.ganiseerd waren. 
kunnen voor de Krijgsraden terechtstaan.) Men leefde 
toen reeds in de gedachtengang. dat de illegaliteit 
maar zo snel mogelijk van de aardbodem diende te 
verdwijnen en achtte een scheidslijn tussen illegaal en 
niet-illegaal gevaarlijk voor de eenheid van ons volk. 
Hoe men over dit laatste ook moge denken, een 
feit is, dat zich thans deze houding van de Rege
ring wreekt. De illegalen zitten gevangen en zij wor
den veroordeeld en een eigen Forum is niet gekomen. 
Het streven van de G.A.C. is echter niet geheel on 
beloond gebleven. Er bestaat thans een Ereraad voo, 
de Illt>galiteit, die met toestemming van de Minister 
van Justitie is ingesteld, en aan welker oordeel than~ 
vele zaken, op verzoek van de procureurs-fiscaal 
worden onderworpen. 
De procureurs-fiscaal behoeven dit oordeel echter niet 
te vragen. Het staat hun volkomen vrij ook buiten de 
Ereraad om te vervolgen. 
Echter ook met het bestaan van de Ereraad blijft de 
situatie onbevredigend. 
Want hoe kan een Ereraad rechtvaardig oordelen 
over de vraag van al of niet vervolging, wanneer, 
ten eerste de wetgeving onvolkomen is en ten twee
de haar de wettelijke bevoegdheden ontbreken om ge
tuigen op te roepen of in de gevangenis te bezoeken, 
en ten derde, wanneer haar advies niet dwingend 
wordt voorgeschreven. 
Het onderzoek om tot een rechtvaardig oordeel over 
de gesties van een illegaal werker te komen, eist. be
halve grote illegaliteitservaring en veel mensenken
nis, bovendien een minutieus onderzoek der feiten en 
zeer uitvoerige verhoren. 
Al met al Is de instelling van de E reraad een stap 
vooruit en is er althans de mogelijkheid, dat het 
oordeel van een betrouwbaar en achtenswaardig col
lege van vooraanstaande illegale werkers, bi} het dos
sier 'i"rdt gevoegd. 

Beroep op overmacht. 
Ik laat in dit artikel thans buiten beschouwing het, 
overigens bij het noemen van namen, belangrijke ver
schil tussen opzet en schuld, in zoverre als de illegale 
werker erop mocht vertrouwen, dat zijn vrienden het 
algemeen bekende consigne om onder te duiken na 



DON OUICHOTE 

V1ubo..dad jaar g•l•d•n, In 15i7, werd Migu•l dt 
CuvaotH S.andra, de aclirijvu van Don Qulcbott. In 
Spat1J• g•bor•11. 
Wc kwu,cn btm tegen op hot Oamrak "" we bud
tu, dat dit de kans van ons ltvui wa.1. ,.Don ' ", apra
lr.ltll wij. on de gedAchte aan rijn afkomst en >ijn ouder
dom dttd ons passtnde woordtn Toeken. ,,Don. waar• 
1,..,, geat gijl" .. Naar d• Bijukor!, aokophoudua 
ke>pen", .. ompelde bij. tuwijl hij ons m•t •"" ruk r<dde 
vea ca, nn•tormtDdt lijn 16. Wij 1chrokkm. af<t van 
de 16, maar van die aokophoudus. Hij >ag het <11 

glimlachte vermoeid: .. De tijd tilt het: een hur loopt 
alet ionder sokopboud,n", .. Maar ...... " Hij vlei on, 
In d• r,de: .. Ik wut, wat Je zeggen "flit, maar ik ben 
z-.o mot. Dit v.;Jndmo1ens van vrotgtr vielen nitt mee, 
aaar ttgtnwootd.ig z.ijn htt bdorunolena u da.a. wat 
doC't mija x.we•rd ttgt.n Rttl panuuplaar c.a. m.Jjn Ros ... 
ainant tegtJ> e~ jeepl N"n. Ik ga sokophouder, kopen 
tJ> llt moet opschieten ook. want om hall 1u mo<t Ik 
eten... Ma,ar wij vochten Yoor ht:t báoud van o,s• 
laautt 1proolcJt, .. Don", 1mttkte• wij, .. waar Is bot 
dolende. rfddttscha.Jt. waar zijn de jonkvto\r~·ffl. dit 
Nv.rijd mottt.D worden e.o. hor •t&aÇ ... het a«t Uw 1tttd1 

op htt goede gerichte btdotlingen" Hij begon iicb ctn 
wrg te vechten naar de draaideuren van de Bijenkorf. 
trrwijl hij ons o,·er 2.ijn schouder toeriep: .. Zoek maar 
una blj Juell". ..Don". acbreeuwdeo wlj b•m achtu· 
na . .. UI waar la Sancho? .. Hij draaide z.ich nog t~omaal 
om •• ,Oj t !taai op ·, Wate:tlooplein met nylon·,:• 

(V.,...olg vaJ1 pag. 1,) 

arrestatie van een medewerker, hebben uitgevoerd en 
de gearresteerde er dus op mocht vertrouwen, dat hij 
na een bepaalde tijd, als het niet anders kon, een 
naam of adres mocht noemen. In dat geval is er Dl. 
geen sprake van strafrechtelijk opzet, doch van schuld, 
dewelke echter niet bij de wet strafbaar is gesteld. 

In de meeste gevallen zai de thans vervolgde illegale ' 
werker zich moeten beroepen op overmacht. (En dat 
niet alleen in geval van doorslaan in de feitelijke of 
psychische macht van de Gestapo, doch in alle ge
vallen, .waarin de iilegale werker binnen het kader 
van het verzet een daad heeft gepleegd, die volgens 
het criminele strafrecht strafbaar is (liquidatie van 
een verrader is moord, een overval op een distributie
kantoor is roof, enz.). In dit laatste geval namelijk 
zal men zich erop beroepen de daad ten behoeve van 
het algemeen belang te hebben verricht. hetgeen in 
het Bijzonder Strafrecht oog eens afzonderlijk straf, 
feloos wordt gesteld.) En op hem rust de plicht aan
nemelijk te maken, dat hij in de gegeven omstandig
heden niet anders kon of redelijkerwijs niet anders be
hoefde te handele11. 
Precies als in het normale strafproces. 
Echter hoe kan hij zijn overmacht bewijzen. wanneer 
zijn enige getuigen vaak alleen de SO-ers zijn, die 
hem mishandeld of bedreigd hebben, en die zichzelf 
thans zouden bezwaren door de waarheid te spreken! 
Mensen bovendien. die de leugen tot een politiek en 
moreel beginsel hebhen gemaakt. 
Hoe kon hij zijn overmacht bewijzen tegenover een 
maar al te vaak ondeskundig opgemaakt dossier, 
waarbij de modder duimendik op zijn gezicht wordt 
gespoten? 
Hoe kao hij zijn overmacht aannemelijk maken, wan
neer hij tijdens de verhoren het gevoel moet krijgen, 
dat zijn rechters meer geloof hechten aan de woor
den van zijn vroegere belagers en geen begrip blijken 
te hebben voor de door hem geschilderde toestanden? 
Hoc kan een sfeer van begrip en vertrouwen wor
den gekweekt, wanneer de verhoormethode dezelfde 
is als bij de collaborateur en verrader die er op uit 
ls zijn zaak zo licht mogelijk voor te stellen? 
De dwangpositie, waarin de illegale werker wordt ge
bracht, omdat op hem het bewijs van de overmacht 
rust, is bepaald onverdiend en onbevredigend. Om• 
dat enige wettelijke regeling op dit punt ontbreekt, 
hangt het antwoord op de overmachtsvraag alleen 
af van het begrip en geloof. dat de rechter heeft in 
het verhaal van de verdachte. Ontbreekt dit begrip, 
dan is de verdachte veroordeeld. Men zal nu tegen
werpen, dat er toch Inderdaad wel gevallen van laak
baar en strafbaar gedrag van een illegale werker 
voorkomt. 
Inderdaad. en deze dienen dan ook gestraft te '!Worden. 
Maar de beslissende maatstaf bij de al of niet straf
baarheid dient niet te zijn dat de overmacht al of niet 
gebleken is, doch dat al of niet bewezen is, dat de 
betrokkene vrijelijk. zonder onredelijke dwang en 
doelbewust de vijand beeft geholpen door het noemen 
van namen enz. Dit is een zaak van bewijslast. Aan
genomen moet worden, dat de illegale werker in de 
feitelijke macht van de SD handelde in overmacht, 

V.aCJJt V~ en Vadedand 
November 1947. ,.Volk en .Vaderland" is weer 

verschenen. 
Wrijft Uw ogen maar uit, waarde lezers. en 

reageert niet als ik, met een lachje, alsof het een grap 
betreft, want het is de bittere, gruwelijke werkelijk
heid. Nr. l van "Volk en Vaderland" heeft het dag· 
licht weer aanschouwd. Nog zeer sobertjes in uitvoe
ring, nog weinig vakkundig in opmaa.k. nog stuntelig 
geredigeerd - aldus "Het Parool" van 5 dezer -, 
maar met de toezegging van een spoedige oplage van 
100.000 exemplaren. 
Hernjzend Nederland. Mu.•sert is dood, leve Mussert! 
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet ver
schijnen? 
Politie-ambtenaren. die onderricht gaven aan de Ne
derlandse landwacht, zijn gehandhaafd. Politie-autori
teiten, die opdracht tot transporteren van Joden, on
derduikers en illegale werkers gavw, zijn bevorderd. 
Een inspecteur van politie, die - buiten verschillende 
andere er.gerlijkheden - bij de vordering van fietsen 
der Joden, geheel op eigen initiatief een invalide
wagentje van een invalide Joods meisje in beslag 
nam, ondanks het feit, dat men hem heeft gesmeekt 
dit na te laten, werd dezer dagen tot dirigerend offi
cier der Rijkspolitie, tevens commissaris der Rijks
politie, benoemd. Legerofficieren, die vrijwillig In 
Duitsland .gingen werken, zijn weer in het leger op
genomen. 
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet ver
schijnen? 
Een Hoofdcommissaris van Politie, die zich in bezet
tingstijd tegenover zijn corps in niet te herhalen be
ledigende termen over onze Koningin uitliet, is mo
menteel "toegevoegd aan een Departement". Een 
Procureur-Generaal, dje in gezelschap van . andere 
autoriteiten bij Mussert, t.g.v. diens verjaardag, op 
receptie ging, is na de oorlog gehandhaafd. 
Personeel van het nationaal-socialistisch opvo~dings
lnstituut: De Nededandse Al'beidsdienst. dat de Hit· 

' 

tenzij het Openbaar Ministerie het tegendeel heeft 
bewezen. Zolang dit laatste bewijs niet ondubbelzin.,. 
nig is geleverd, dient de betrokkene straffeloos te zijn. 
Mutatis mutandus geldt deze gedachtengé!ng ook voor 
de illegale werker, die thans terecht moet staan voor 
misdrijven, die hij in de bezettingstijd pleegde in het 
algemeen belang. Indien vaststaat, dat de betrokkene 
tllcgaal werker is, moet worden aangenomen, dat hij 
zijn daod ten behoeve van het verzet pleegde, ten
zij het tegendeel is bewezen. 
De bovengenoemde gedachtengang ·kan m.i. door de 
rechter, zonder de wet geweld aan te doen, worden 
toegepast. In dit schema past dan ook niet meer de 
onredelijke en grievende opmerking, die meerdere 
malen door het Openbaar Ministerie is gemaakt, dat 
de betrokkene, toen hit illegaal ging werken, daar
mede het risico van mishandeling. bedreiging en fusil
lering op zich nam. Held-zijn is slechts aan zeer en
kelen gegeven. De doorsnee illegaal v.·erker is een 
gewoon mens, als ieder ander. Dat de illegaliteit uit 
helden bestond is een mythe, die er na de bevrijding 
toe geleid heeft, dat de illegaliteit en -de maatschap
pij tenslotte zo teleurgesteld in elkaar bleken te zijn. 

Hoe dan wel? 
De enige oplossing om radicaal uit dit probleem te 
komen en die bevredigend Is voor het rechtsgevoel 
van een groot deel van ons volk en d'e rechtszeker
heid voor de illegale werker wa.uborgt, is het schep· 
'1en van een eigen rechterlijke instantie. Dit behoeft 
geen jury te zijn, doch een instituut, overeenkomende 
met het Tribunaal of Bijzonder Gerechtshof. doch 
samengesteld uit mensen, die het vertrouwen der vroe
gere verzetsbeweging genieten en grote ervaring van 
het verzet en de strijd tegen en met de Gestapo heb
ben. 
Dit college zal alle zaken van hen, die zich erop be
roepen de daden bij of tengevolge van hun verzets
werkzaamheden te hebben verricht, moeten behande
len. 
Teneinde de collaborateurs, die zich op verzet beroe
pen, uit te schakelen, dient, hetzij door dit college zell, 
hetzij door een andere instantie, te worden uitgemaakt, 
dat de betrokkene inderdaad door daad of houding 
heeft bijgedragen tot het binnenlands verzet. Dat dit 
laatste niet nieuw is, blijkt uit de onlangs in werking 
getreden Wet op het Buitengewoon Rijkspensioen 
voor verzetsslachtoffers, waarbij de Stichting 1940-
1945 de verplichting heeft dezelfde vraag te onderzoe
ken alvorens tot toekenning van Rijkspensioen kan 
worden over.gegaan. 
De berechting van de illega!A! werkers is een zaak van 
groot gewicht, al zouden er slechts enige tientallen 
zijn. (Het juiste aantal geïnterneerde en vervolgde 
illegale werkers is niet bekend, omdat de Bijzondere 
rechtspleging het onderscheid tussen politiek delin
quent en illegaal werker niet kent!) 
Het is daarom de taak van allen, die met de Bijzon• 
dere rechtspleging van doen hebben en voor allen, die 
zich voor de zaak intere~seren, om op korte termijn 
stappen te ot1dememen, die tot verbetering van deze 
toestand kunnen leiden. 

Jergroet bracht, wordt weer in de leiding v.-.n ons 
leger opgenomen. 
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet verschij
nen? 
De Heer van Vessem, ex-NSB-Kamerlid, stelt zich 
voor de prijs van / 50.000.- (af te betalen in jaar
li1kse termijnen van f 2500.-) bereid het lev en van 
een arrestant te redden. De familie vraagt teoietver• 
klaring van deze schuld, maar de Raad voor Re.:Jits• 
herstel te Utrecht verwerpt - anno 1947 - deze 
vordering. De Heer van Vessem zal, omdat bij over 
zulke wtstekende relaties met de Duitsers beschikte, 
nog 15 Jaar lang zijn Judasloon ontvangen. Formalis
me inzake een zedeloze overeenkomst. 
Hoeveel oud-illegale werkers en onderduikers heb
ben tevergeefs gewacht op rechtsherstel? 
In de afgelopen week werd een lid van de landstand 
als burgemeester geïnstalleerd. Onze Eerste Kamer 
telt een lid, dat tot f 10.000.- boete, sub. 3 maanden 
hechtenis werd veroordeeld. omdat hij in oorlogstijd 
heeft medegewerkt aan " de uitlevering van een En
gelse piloot aan de vijand. Hij kan niet uit de Ka
mer worden ontslagen. 
Waarom zou ,Volk en Vaderland" ook niet ver
~chijnen? 
De Tribunalen worden opgeheven; de Bijzondere Ge
rechtshoven gaan verdwijnen; minister van Maars.se
veen predikt barmhartigheid; de regering wil verlost 
zijn van het probleem der polilieke delinquenten. 
Waarom zou "Volk en Vaderland·· ook niet ver
schijnen? 
Illegale werkers worden in dezelfde cellen gestopt 
als SD-ers; verraders en "verraders" worden over 
één kam geschoren. Iemand, die van collaboratie werd 
verdacht, wordt - zonder ooit één keer verhoord te 
zijn geweest - 9 maanden (waarvan een groot deel 
in de bunker) in een kamp opgesloten. Een vooraan• 
staand illegaal werkster, sociaal medewerkster van de 
Stichting 1940-'45, wordt "om even te getwgen" bij 
de P .R.A. ontboden en als verdachte doorgestuurd 
na,1r het kamp, waar ze tussen de bewaakster; van 
de Duitse concentratiekampen wordt gestopt. 
lemand van de Stichting 1940-'45 vraagt hierovn 
een onderhoud met den officier-fiscaal. Deze moet 
echter eerst op zijn bureau informeren wat de Stich
ting 1940-'45 is. 
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet ver
schijnen? 
De ex-kroonprins van Duitsland, oud S.A.-lid en 
officier bij het doodskop-reg., loopt een goede kans, 
binnenkort een noo-enemy-verklaring te ontvangen. 
De heren Lage.s en Oöhring ~·eigeren voor het Bij
zonder Gerechtshof verklaringen af te )C9gen. Luyen
dijk, die 7 landgenoten voor ludasgeld aan de vijand 
uitleverde, krijgt gratie en ui s de Grüne Polizeimano 
Drent, die in naam van zijn Führer, elf keer het 
geweer aan de schouder zette, valt in de termen van 
de barmhartigheid van den minister van Justitie. 
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet ver
schijnen? 
Twee en een half jaar na de bevrijding schijnt in 
Nederland alles weer te kunnen. 
Zij, die zich - onder levensgevaarlijke omstandig
heden - in bezettingstijd naar bevrijd gebied bega
ven, krijgen van de regering een rekening gepresm
teerd voor de door hen gemaakte verblijfskosten In 
het buitenland. 
Met een variatie op het gehate zinnetje: .. Nur für 
Wehrmacht", zijn in een overvolle trein, gedeelten van 
de 2e :!<lasse coupé weer gereserveerd, onder het op
schrift: .,Alleen voor officieren". 
Ontslagen politieke delinquenten verzekeren zich van 
een maatschappelijke positie en durven zelfs in een 
advertentie, waarin zij hun krachten aanbieden, van 
hun gevangenschap melding te maken. Intussen ma
ken onze mannen in het leger in Indië zich terecht 
bezorgd over hun toekomst bij demobilisatie. De po
sitie van het P.R.A.-personeel staat op losse schroe
ven. De woningnood is zo groot, dat men in het Zui
den des lands nog in krotten woont, maar in Rotter
dam op het terrein van het D.P.-statioo verrijst een 
groot tentoonstellingsgebouw. 
Waarom zou "Volk en Vaderland" dan ook niet 
verschijnen? 
Moet deze opsomming einMloos worden verlengd? Is 
er eigenlijk wel iets veranderd in ons landje, sinds 
de oorlog! Zo neen, waarom zou "Volk en Vaderland" 
dan niet verschijnen? 
Komt het bovenstaande voort uit een verbitterd hart? 
Gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet. 
Het kan zijn waarde hebben de zaken eens duidelijk 
te zeggen: daarvoor behoeft het hart niet verbitterd 
te zijn. • 
Hel spreekt echter vanzeU, dat deze ontboezeming 
ook weer niet voortkomt uit een hart, dat opspringt 
van vreugde over het verloop der dingen in de jaren 
na de bevrijding. 
ln zoverre zou men dus van bitterheid kunnen spre• 
ken, al zou schrijver dezes het liever betitelen met: 
bezorgdheid of verootrustheid. 
De voorstanders van bundeling :iullen aan het boven
staande wellicht argumenten tot herbundding willen 
ontlenen, maar zo eenvoudig liggen de din~eo oiet. 
Wij hopen hierop in het komende nummer terug te 
komen, ,.FRITS". 

• 
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DE [!]GEN OPEN 

H oudt uw ogen wijd open, want er gebeuren 
interessante dingen om ons heen. In de de
mocratische staten van het Westen hebben 

de communisten een paar rake nederlagen te in
casseren gekregen. In de dwangstaten van het 
Oosten wordt de oppositie in versneld tempo ge
liquideerd. 
Bij de verkiezingen in Frankrijk, Zwitserland, 
Denemarken en Engeland hebben de communis
ten de terugtocht moeten aanvaarden. 
Wie "De Waarheid" er op naleest (waar is Koe
jemans; is hij politiek uitgegleden, uit de gratie 
of is hij "ziek"? Ik mis hem reeds weken, want 
zijn opvolgers schrijven heel wat minder inte
ressant), zal van die nederlagen niets geloven. 
Maar het is leerrijk om de propagandatrucs te 
doorgronden, waardoor nederlagen overwinningen 
worden. 
In Zwitserland, een grote overwinning van de 
communisten. Natuurlijk, want de uitslag wordt 
vergeleken met een verkiezing van vóór 1940. 
Vergeten wordt de kantonnale verkiezing van na 
de bevrijding, want t.o.v. daarvan verloor de 
,.partij" stemmen. 
De communisten vormen in Frankrijk de grootste 
partij, schrijft "De Waarheid" Thorez na. In het 
volgende blijkt dan, dat de uitslagen voor de ge
meenten met meer dan 9000 inwoners dit leren. 
Zo kan ik •t ook. 
In deze steden hadden de communisten inder
daad ca. 30% en had de Gaulle ca. 29%, Over 
geheel Frankrijk echter hadden de communisten 
29% en had de Gaulle 38% , 
Als er geen communist meer in Frankrijk is, zul
len ze nog de grootste partij zijn in de plaat
sen boven 10 millioen inwoners, want dle zijn er 
niet in Frankrijk. 
Men mag zich terecht verheugen over het terug
kerend gezond verstand, dat uit deze communis
tische nederlagen in het Westen spreekt, tenzij ... 
vrees de metgezel ter stembus was. Want een 
reactie uit vrees kan de wereld niet redden; 
slechts een actie uit heilige overtuiging is 
daartoe in staat en kan de kracht opbrengen 
om het communisme de grond onder de voeten 
weg te nemen. Waar is het geloof in een over
tuiging in het oude Europa, in het jonge Ameri
ka? Terugkeer in gehoorzaamheid to t God en 
Zijn dienst, dat is naar mijn vaste overtuiging 
de enige mogelijkheid, die de democratische sta
ten nog resteert om met nieuw élan de toe
komst tegemoet te gaan. 

In het Oosten gaat het hard. Na Yoego-Slavië en 
Bulgarije (Petkow) staat thans in Roemenië Ma
nioe terecht en wordt het geval Tatarescu op de 
rol geplaatst. In Hongarije zijn de oppositielei
ders Varpa en Pfeiffer ontsnapt, in Polen wist 
Mikolajczyk te ontkomen aan de geheime politie. 
Dit is natuurlijk maar een slordige opsomming. 
Er zijn meer groten aan toe te voegen en wie 
taalt er naar de kleinen, die van hun rechten, 
bezittingel') en vrijheid beroofd, voortgedreven 
worden naar de Syberische concentratiekampen, 
waar een mensenleven even weinig telt als voor
heen in het nazirijk, zo weinig als door alle 
eeuwen been een tegenstander telde voor een 
dwingeland, die de macht had? 
Maar er is een gedenkboek voor het aangezicht 
van de Here van hemel en aarde en de tranen 
en het lijden zijn voortdurend voor Zijn ogen. Hij 
gedenkt er aan en als deze ongelukkigen Hem 
aanroepen in hun verdrukking, dan zal hun ver
lossing zeker en heerlijk zijn. 
Dat is zo zeker en heerlijk, als het voor de ge
weldplegers zeker en vreselijk zal zijn te vallen 
in de handen van de levende God. 

De leiders, die thans ontvluchten of vervolgd 
worden, hebben een verschrikkelijke verantwoor
delijkheid op zich geladen. 
Zij waren bijna allen prachtige verzetsleiders te
gen de nazi's (Stalin wekte het Roemeense volle 
op achter .Manioe, de verzetsleider, te staan) 

KERSTOADEAUX VOOR Mll.lTAIREN. 

c(tt 
')oor enige jeugdverenigingen te Amers
'oort wordt aan alle militairen in Indië, 
die tot de betreffende verenigingen hebben 
)ehoord, voor de Kerstmis een exemplaar 
van ,,Den Vijand Wede:rstaan" gezonden. 
Een lofwaardig initiatief!! 
Wordt er in Uw omgeving al iets voor het 
Kerstfeest van onze jongens gedaan? 

* 
maar zij hebben in de roes van het ogenblik 
der bevrijding vergeten, dat men nooit een ver
bond met de leugen mag sluiten. 
Hoc eenvoudig hebben Petkow, Manioe, Tata
rescu, l\Iikolajczyk en anderen het de commu
nisten gemaakt. Zij namen deel in het politieke 
front en lieten zich de tweede viool in de minis
teries welgevallen. Dat ging natuurlijk onder 
pressie. ,.Und willst du nicht mein Bruder sein, 
so schlag' ich dir den Schädel ein" (Goethe). 
Herinnert gij u nog Hugenberg, die met Hitler 
ging regeren? Precies hetzelfde gebeurt thans 
door de communisten in de Oostelijke staten. 
Neen, geheel hetzelfde zijn de gevallen niet. 
Toen Hitler zijn macht gevestigd had, dank zij 
Hugenberg, schoof hij deze opzij. De commu
nisten zijn wat grondiger; eenmaal alle draden 
binnen hun bereik, dank zij de hulp der com
promissenmannen, die nog geloofden in de goe
de trouw van communisten, nemen deze het ge
recht te baat en vermoorden daarmee de vroe
gere bondgenoot, omdat hij dienst gedaan beeft 
en afgedankt kan worden. 
Men moet a lles, ar1110t'de, nedel'laag, intimidatie, 
vervolging, geyangenis, ja de dood, verkiezen 
bov<'n Pen bondgenootschap met de communis
ten. 
Principieel, omdat het verbond met de leugen en 
het onrecht ons zelf tot leugenaars en onrecht
vaardigen maakt. 
Practisch, omdat de uitkomst precies hetzelfde 
is (zie Petkow c.s.). 
In Amsterdam hebben we een voorproefje ge
had. Broederlijk hebben de communisten en de 
meerderheid der socialisten de politieke facul
teit der universiteit in elkaar gedraaid, en on
danks plechtige beloften van het tegendeel, zijn 
slechts linkse professoren benoemd, waarvan de 
meesten communistisch. 
De fout, die men maakt is, dat men veronder
stelt, dat de communisten zich aan de afgespro
ken spelregels zullen houden, waaraan men zelf 
ook wil vasthouden. Maar de communisten hou
den zich alleen en zolang aan spelregels, als ze 
dienstig zijn voor hun doel, de macht te verwer
ven met alle middelen, die een mens maar beden
ken kan. 
Daar hebt U het punt. 
Het doel beillgt bij de communisten alle midde
len. 
Maar dat is een leugen. Hoe schoon het doel 
ook moge zijn, de middelen kunne n leder doel 
on theiligen. 
En de middelen van de communisten hebben hun 
doel reeds lang in een zee van bloed en tranen 
verzopen. 

En het doel? Marx heeft geloofd in een heil
staat. 
Het voorportaal van die heilstaat, waarin al
leen maar ideale mensen het goede voor elkaar 
zoeken, is de dicta.tuur van het proletariaat. 
En dat moet dan de volksregering (democratie) 
zijn, waarop de communisten zich beroemen te
genover de Westerse democratieën. Maar het 
proletariaat kan zelf niet regeren en daarom re
geert in zijn naam de partijleiding. Dat is al
thans de schijn van de eerste faze. 
Want hoe moeten meningsverschillen in die lei
ding opgelost worden? Niet door democratische 
verkiezingen, want er is maar één partij en die 
spreekt slechts in haar leiding. 
Zo ontstaat de noodzaak van de ijzeren dicta
tor, die in alles beslist. 
Van nature werd dat de partijsecretaris, die een 
machtig administratief apparaat ter beschikking 
had. (Dat is in Nederland Paul de Groot. Let 
op die man.) 
En dan is er nog maar één middel, dat de ty
ran ter beschikking moet staan om zijn wil te 
doen eerbiedigen: de geheime polltlel<e politie, 
die overal haar oor t e luisteren legt en die be
schikt over vrijheid en gevangenis, over leven 
en dood van de politieke tegenstanders en van 
het proletariaat zelve. 
Kunt u geloven, dat in een dwangstaat met een 
geheime politie, die alles bespionneert, ooit de 
vrijheid vrijwillig wordt hersteld, en deze ge
heime pofitie zichzelf afschaft? 
Wat zullen Lenin en Stalin samen gelachen 
hebben om die heilstaat in vrijheid. Of neen, die 
beiden n iet, want erg best ging het tussen die 
twee niet. Lenin heeft tenminste in zijn politiek 
testament nadrukkelijk gewaarschuwd t egen 
Stalin, die hij zeer gevaarlijk achtte. Dat testa
ment is natuurlijk verdonkeremaand. 
Om die controverse te begrijpen, moet men 
Churchill's "Grote tijdgenoten" lezen, waarin de 
Engelse staatsman schrijft, dat Lenin opgevolgd 
werd door een man, d ie in alles zijn mindere 
was, behalve in de misdaad. 
Vandaar natuurlijk, dat het niet zo vlot ging 
In de samenwerking tUS8en Churchill en Stalin. 

• 
Op et.n te Utrecht gthoudtn studtt"C.Ongru ovt r onderwijs 
opvoedmg tn cultuur. beltgd door dt Partij vao dt Vc11 
hetd. h,•lt ••• dor sprtktrs. prof. de . V . J. Koningsbtcgt 
ho<>11ltrur HD dt R . U. te Utrecht. ttn b,>e/r.Jt opt119tda• 
ovc-r de •l~c:bre ,csult,ueo van h,t academisch ondttwfl• va 
thans . 
D'" huidige toestand wukt ntgati&-f selecterend W-,t nugen 
e-lders t .:rechr kan. wordt ltraar (o( boogili:r·aar). 

( .. T.rouw.") 

Gelukkig. dat een hoogleraar het zelf geugd heeft 
Wij zouden het niet hebben durven zeggen 
Maar als een hoogleraar zo over de leraren~stand 
spreekt, zal de Minister daarin eerder een argument 
voor salarisverlaging dan voor verhoging vinden. 

• J. 0. Je N" een vee.rtigjari9e Amsterd.1mse koop01aa. Ucb.tte 
ver.schtUeadt hotdltts an het Oostt:o van dt ptl)Vlndt 
Utrecht op. Hij btttok mtl vrouw en kindnen mooie kamers 
at en dronk. kort0a1, leefde al, 9cand scigorur ja botel, van 
mt!tu1en. die bem op ziJn uiterlijk vrrtrouwd(n. Maar tege-n 
dt ttjd dat htt op betaltn aankwom. v«dw•en hij. Zo ll« 
hij tn OritbHgcn en 10. Rhtnt:n verschillende hoteliers het 
gelag betaltn. Tot ttn bunnu httn >D d• gattn krttg. Tot 
betal,n uitgenodigd, vtrldaardt de oplicbt«. dat llij bet.111 
w-u geld vrij te: m;,,ken. Er werd een tt1, na&c Amstetdac 
gema~kt. maar Jum op dal og<abhk wa• dt bonk 9"loten ... 

(Dagbladbericht.) 
De hotelier was een hoffelijk man. Hij bood de 
gast aan voor hem een andere bank te zoeken, 
die niet gesloten was. En hij bracht hem...... voor 
de rechtbank. De man beweerde, dat blj bij deze 
Bank "niet terecht'· was. Maar de Officier van 
Justitie meende, dat het "zeer terecht" was en 
vroeg één jaar, Men moet aannemen, dat hij nu 
inderdaad op het juiste adres is terecht gekomen. 
Hij krijgt nu logies zonder daarvoor een reke
ning te moeten betalen. Hij heeft dus in alle op· 
i.ichten z'n 7.in gekregen. En dat heet dan "recht~ 
spreken". 

• W,ecl1.:.-'•r"~t gevraagd voo, J oc:.htcttdCA pe:r w«k. met bui,e" 
ltJk verleer. 

l 
(Adv.) 

Als ik werkster was schreef ik er direct op. Ik 
houd van huiselijkheid, vooral in de morgenuren. 
Wat zou mevrouw van de volgende morgen-inde· 
ling denken: 8 uur gezamenlijk ontbijt met de 
familie (bij vroegere komst voorafgegaan door och
tendgymnastiek); 9-11 uur gezellige conversatie 
met mevrouw onder het hanteren van een hand
werkje; 11 uur koffie-drinken; 11!--z uur stof-af
nemen, 12 uur vertrek met de opdracht even blj 
de plaatselijke krant aan te wippen om een adver
tentie op te geven, waarin een werkster voor de 
middaguren gevraagd wordt (ditmaal zonder 
huiselijk verkeer). 

Maar ter zake. De communisten hebben hun doel 
bereikt. Achter de dictatuur bestaat voor hen 
niets meer. Niets heeft in de practijk van het 
Russische communisme bewezen, dat men één 
stap terugneemt van de uiterste dwang. Ook 
niet in de terugkeer van een schijnbare vrijheid 
van het Christendom, waarop Lieb wijst. Dat 
een man met gezond verstand zo met open ogen 
in de val kan lopen, als Lieb. Want Stalin heeft 
het herstel der Christelijke vormen nodig, om de 
nationale cultus (het nieuwe thema in Rusland) 
te kweken. Daarom wordt de kerk toegelaten 
met een muilkorf op. Denkt Lieb, dat deze z.g. 
kerk één geluid van gehoorzaamheid aan haar 
Meester mag laten horen, waarin een protest 
tegen de Stalinlijn weerklinkt? 
Wee de "kerk", die gemuilkorfd haar Heer 
denltt te kunnen dienen. 
Christus heeft beloofd haar in stand te houden 
zelfs in verdrukking, maar nooit in ongehoor
:r.aalllheld. 
Als over ons ooit de communistische verschrik 
king zou komen en geen sterveling kan daar
over zekerheid geven, mijdt dan het compromis 
a ls een besmettelijke ziekte. En mijdt het au 
reeds om des gewetenswil. 
Vreest nu en vreest ook in de toekomst n.iets 
dan het verraad van Uw levensovertuiging. En 
denkt aan die schone woorden, die men op het 
graf van die grote Christen, John Knox, plaat
ste: ,.Hier ligt een man, die nooit het aangezicht 
van een mens heeft gevreesd". 
Inderdaad, want hij vreesde de Here. 

H. v. R. 



Een eigen Stichtingsorgaan? 

Wat aan nieuwtjes over de Stichting van de tafel van 
het hoofdbestuur naar deze kolom v~rhuist, raa~t 
in de regel zaken, waarover een besluit genomen 1s; 

waarvoor een vaste koers is bepaald. 
Noodzakelijk is dat evenwel niet. En wanneer een voor
stel aan de orde komt - zoals in het vorige nummer van 
De Zwerver" - om een eigen blad voor de Stichting uit 

te geven, dan kunnen we dat plan zeker bekijken. Het 
hoofdbestuur heeft zich al over hetzelfde onderwerp het 
hoofd gebroken, maar is nog niet tot een besluit geko
men. Wat niet behoeft te verwonderen, want daar zit wel 
één en ander aan vast. 
Stel, dat hier plompverloren het bericht zou komen te 
staan: ,,De Stichting gaat een eigen blad uitgeven". Hoe 
denkt ge U de reactie in Nederland? Zeker, er zullen di
rect een aantal mensen zijn, die het zouden toejuichen. 
Maar hoevelen zouden reageren met: ,,Alweer een krant?" 
Ongetwijfeld niet weinigen. 
En dat· is punt één: het grote aantal bladen, dat na de 
oorlog in Nederland wordt uitgegeven, gecombineerd met 
de nog steeds voortdurende papierschaarste, maakt, dat 
àls de Stichting tot het uitgeven van een krant zou wil
len overgaan, er oük werkelijk behoefte aan moet bestaan, 
wil een dergelijke opzet verantwoord zijn. 
Een tweede punt is: voor wie moet een blad van de Stich
ting bestemd zijn ? Voor de verzorgde gezinnen, voor de 
medewerkers, voor de contribuanten? De laatste groep zal 
wel bij voorbaat afvallen, wegens de kosten en de enorme 
hoeveelheid papier, die daarmee gemoeid zouden zijn. 
Maar of het blad voor medewerkers, voor verzorgden of 
voor beiden zou moeten worden bestemd, is niet zo ge
makkelijk te beslissen. Hier komt onder meer een derde 
punt aan de orde: het heffen van een abonnementsgeld zal 
voor beide categorieën sporadisch mogelijk of wenselijk 
~ijn. Dus zouden de kosten uit de gelden van de Stichting 
moeten komen. Dat zijn gelden, die voor de verz9rging 
door het Nederlandse volk zijn gegeven. Is het nu verant
woord, daarvan een deel voor een tijdschrift uit te ge
ven? Het antwoord moet vast en zeker "ja" luiden, mits: 
het werk van de Stichting en dus de verzorging, er mee 
gebaat is. En dit is een vingerwijzing, dat de medewerkers 
toch wel in eerste instantie voor een orgaan in aanmer
king zouden komen. Zij vormen immers de grondslag van 
het Stichtingswerk. Juist de vele klachten over ·gebrek aan 
activiteit en belangstelling van de kant van de medewer
kers dwingen tot ernstige overweging van een orgaan, 
want een goed blad zou een krachtige stimulans kunnen 
vormen voor de medewerkers en daarmee voor het werk 
van de Stichting. 
Maar, en dat is dan nog een volgend punt, dan ook een 
goed blad. En beter geen, dan een slecht. Een paar blaad
jes papier, die iedere maand ongelezen de prullemand in 
gaan, betekenen alleen maar vteggegooid geld. Neen, als 
er iets moet komen, dan ook "van de bovenste plank". En · 
dat betekent, voor alles, dat een eventueel bestuursbesluit 

· in positieve zin niet voldoende zou zijn, maar dat een 
grondige, vakkundige voorbereiding daarop zou moeten 
volgen. 
En tenslotte: zijn de wensen overal in Nederland gelijk ? 
Voelt Groningen een eventuele behoefte even sterk als 
Zeeland en zo ja, is die behoefte dan ook gelijk gericht? 
Zou het niet doeltreffender èn goedkoper zijn, als ieder 
district zijn eigen mededelingenblad verzorgde? Goedko
per hoeven we zeker niet te verwachten. Veertien ver
schillende oplagen, van ieder ettelijke honderden exem
plaren zouden zeker duurder uitvallen, dan één uniforme 
of gedeeltelijke uniforme van ettelijke duizenden (want op 
papier tellen we de medewerkers van de Stichting met 
vier cijfers). Maar wel staat vast, dat ieder district in rui
me mate gelegenheid zou moeten hebben, om zijn speciale 
belangen met zijn eigen medewerkers te bespreken. Hoe, 
daar is nóg over te praten. 
Zoals er nog over veel meer kanten van dit probleem te 
praten is en gepraat moet worden. De hier genoemde en 
vele andere factoren zal het hoofdbestuur in de schaal 
mgeten leggen, wanneer het een besluit over deze zaak 
gaat nemen. 
Wie voordien zijn mening kenbaar wil maken, dat hij het 
niet nalate. 

l 

STILLE HELDEN IN DE ACRE: 

door Joop 

I 

_,,De Kluis", zo noemt de vriendelijke en eenvoudige landsman 
van het wijde Kempische land aan de Nederlands-Belgische 
grens het klooster der Paters Trappisten bij Achel (B.), de oude, 
rustige Cisterciënser-abdij, beter bekend onder de naam van "De 
Achelse Kluis". De hoge populieren, de stugge berken, de vrucht
bare landerijen en de verre einder doen u op weg naar de Kluis 
een ogenblik stilstaan om de vredige rust, die van dit alles uit
gaat, te ervaren en op u te laten inwerken. 
"Ingredienti pax", vrede aan dengene, die hier binnentreedt, zo 
leest ge boven de massieve boogpoort, met het zware ijzeren 
hek en het gele beeld van St. Benedictus. 
Na een kleine aarzeling waagt gij het onder de poort door te 
gaan en langs een goedlachse, donker-gebaarde broederportier 
in bruin habijt betreedt ge de binnenhof, vol met licht kastanje
geel. 
En als was het een vingerwijziging voor het leven, leest ge 
rechts in het boekenvenstertje titels als "De roeping van de 
stilte" enz. Zo blijft ge een moment staan om te proeven van 
de ingetogen, blije rust en stemmige sfeer, die daar rondhangt, 
tot ineens een forse figuur op u afkomt in witte pij, met een 
open, gulle en innemende lach en een hand, die zich vertrouwe
lijk op je schouder legt: de père hotelier, de gastenpater, àe 
Trappist, die in de jaren der bezetting onder de schuilnaam 
"Ome Faan", naast zijn plaats in de hoge koorbanken van de 
abdij-kapel nog een plaats bezette in het verzet, en een belang
rijke plaats! 
Een paar vriendelijke ogen en enkele woorden van het sappige 
Vlaamse soort, en alle schroom is van u afgevallen. Uw binnen
treden heeft iets van een "blijde incomste". En in het sobere, 
kraakzindelijke gastenkwartier met het roodgeruite tafellaken 
en de welvoorziene schotels hebt ge even tijd om de zin van dit 
alles te doorgronden, de zin van deze echte, ware vriendelijk
heid en gulheid, die men in de wereld van alledag tevergeefs 
zoekt. Maar ge komt er niet uit. Pas als de gastenpater u in het 
voorbijgaan toelacht, dat een goed gastenpater in iedere gast 
de Christus ziet, wordt het u duidelijk en weet ge het. En wat ge 
ook weet is, dat men in de Achelse Kluis geweest moet zijn om 
te weten wat "gastvrijheid" is! 
Overal dezelfde weldadige rust in dit honderd jaar oude convent. 
De uitgesleten treden van de houten kloostertrap, de romantiek 
van de schemerige kloostergang met de geschilderde portretten 
van de verschiJlende vader-abten en de bijna eindeloze rij deu
ren, waarop klankrijke en welluidende namen als Eugenius, Ides
baldus, Theobaldus, Odo, enz., dit alles getuigt van de oeroude 
Cisterciënser-regel, die voorschrijft, dat er rust moet uitgaan 
van ramen en ruimten, van klank en geluid, rust, die de mon
niken nodig hebben bij hun gebed en overweging. 
Doch niet alleen in, ook buiten het convent, op de uitgestrekte 
landerijen, op de weiden, de hei en in de schuren, waar de pa
ters en broeders buiten de uren van gebed hun werk hebben. 
Daar gaat de rustige broeder-schaapherder; een kluwen darte
lende schapen voor hem uit en rappe zwarte honden er om
heen. Daar loopt de kippenbroeder midden tussen zijn ontelbare 
blanke, witte hennen en hanen met vuurrode kammen. Hij kent 
de pluimveeteelt, zit er al 20 jaren in en zijn ervaringen in dit 
vak legde hij vast in een populair-wetenschappelijk boekje, dat 
de titel draagt: ,,Hoe trek ik het meeste profijt uit mijn kippen!" 
Hij heeft Belgische en Nederlandse kippen, een onderscheid naar 
het grondgebied, waarop zij lopen. En laconiek vertelt pater
prior u, dat de Belgische wetten - natuurlijk! - niet zo streng 
zijn als de Nederlandse wetten, wat de kippen aangaat, en wij 
denken een ogenblik aan Benelux en de Verenigde Lage Landen, 
die ook voor deze kippen heilzaam zouden kunnen werken!! Het 
forse, roodbonte vee, de kolossen van trekpaarden, zij horen bij 
dit convent, bij deze rust, alleen al door hun beheerste, rhythmi
sche bewegingen, zoals ook de contouren van de heerlijke Kem
pense bossen en de smalle kronkelwegen er bij horen. 
Indrukwekkend is de wondere, harmonieuze eenheid, die hier 
bestaat tussen het geestelijke en stoffelijke. Zo ziet men de pa
ters oogsten op het uitgestrekte maïsveld en zo zijn zij verenigd 
in de slotkapel. En van welke levensbeschouwing en -overtui
ging men ook is, het is de gedragen, plechtige regelmatigheid 
van het officie, die boven alles het meest indrukwekkend en on
vergetelijk voor u is. 
's Avonds bezetten de monniken voor de completen de hoge 
koorbanken, dan rinkelen de blinkende sloten der officie-boeken, 
ritselen de zware bladen. Welluidende stemmen dl:"agen de re-

gelmatige wisselende gezangen en .. psalmen voor en het ni 

kostbare orgel weeft daartussen al even welluidend zijn 1 

dieuze klanken. 
Bij tijd en wijle neigen de wazige witte figuren in het schE 
donker voorover, buigen lichtelijk het hoofd, of knielen nei 
het geheel wordt pieus gebroken door de heldere avondkloli 
En als ge na het officie op uw tenen van het koor wegsluipt 
uw gastenkamer, diep onder de indruk, dan voelt ge blij, d : 
wereld niets kan gebeuren, zolang er nog zulke middelpunte1 
gebed en boete bestaan. Want deze Trappisten-monnike:r; 
bruiken nooit boter, vlees of eieren, bewaren altijd het st· 
gen, gaan om 8 uur 's avonds ter ruste, staan om 2 uur 's rn 
weer op en brengen elke dag pl.m. zeven uren in de kapel 
Dat is de simpele, maar strenge Cisterciënserregel, die e 
dengene, die hem onderhoudt, een blijheid en levensvrE 
schenkt, die niet van deze wereld is. 

Echter, hoe is het deze kloostergemeenschap vergaan in de 
kere jaren der bezetting? Hoe verborgen de abdij ligt in d• 
deloze hei, de oorlog is haar verre van ongemerkt voorbi 
gaan. Hij heeft materiële vernielingen teweeggebracht, 
anderzijds heeft hij het geestelijk erfdeel dezer gemeenschai: 
rijkt. 
Want de monniken hebben zich ook op een ander terrein 1 
gen, n.l. dat van het ondergronds verzet. Een vrij ongewom: 
rein voor contemplatieve kloosterlingen, zult gij zeggen, 
geenszins ongewoon als gij denkt aan de achtergrond, wa 
gen de strijd van het verzet werd gestreden. Hun werk iJ 
verzet is niet zo verborgen gebleven als hun eenvoudig, 
belangrijk werk van alle dag. Het gerucht over de voorbet 
houding der monniken drong door tot buiten de grenz.;n de 
dij. Helaas ook tot de Duitsers! Zij verdachten er de mon1 
van - zeer terecht - , dat zij krijgsgevangenen, illegalen e 
allieerde vliegers opnamen en hulp verleenden. Om hun ac 
voigers op een dwaalspoor te brengen, prnbeerden deze , 
vluchtigen vaak de Nederlandse grens over te steken, 
wanneer daartoe geen kans bestond, klopten zij aan de 
poort. Het kwam zover, dat de Duitsers zonnen op middelEl 
dit "verzetsnest" uit te roeien en na eindeloze onderlinge 1 

tussen Brussel en Den Haag werd de abdij in de winte1 
1942-1943 verbeurd verklaard. 14 Januari 1943 dronge 

* 
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bezetters het klooster binnen en dwongen de monniken te eva
cueren. Zij mochten slechts een kleine hoeveelheid bagage mee
nemen. Waar moesten zij heen? In Brabant mochten ze niet 
blijven. De novicen gingen naar de abdij in Diepenveen, de 
ouderen naar de abdij in Tegelen. De opname hier was niet zo 
eenvoudig. Klooster, schuren en stallen waren verbrand. De 
monarchale kerk met de gangen en het gastenkwartier stonden 
nog. In de kloosterkelders waren 350 armen uit Venlo onderge
bracht, die niets meer bezaten; verder verdreven monniken van 
de abdij van Echt, die door de Duitsers was leeggestolen en ver
nield om het verbergen van Joden. Daarbij kwamen nog de Trap
pisten van Achel en het eigen convent. En last but not least de 
vele Duitsers, die zich alles toeëigenden en allen bedreigden. De 
Brabantse abt, Dom Aloysius van de Laar, ha1 de kalmte en 

· de kracht om dit alles te regelen en te verzorgen, hetgeen door 
de voedselschaarste zeer moeilijk was. Daarenboven toonden de 
Engelse vliegers voortdurend grote belangstelling voor de abdij, 
omdat de Duitsers het afweergeschut VOO!'. het vliegveld op het 
terrein van 't klooster hadden geplaatst en de toren tegen alle 
oorlogsrecht in als observatiepost misbruikten. 
Een zware en onrustige tijd, waarin zich de meest rare compli
caties voordeden, zodat het soms voorkwam, dat men beschou
wende monniken zich zag ontfermen over huilende baby's! 
Maar ondanks alles ging de verzetsstrijd voort. Eén was er 
onder deze Trappisten, die het allermoeilijkste en allergevaarlijk
ste werk voor zijn rekening had. Hij verstevigde in deze periode 
zijn contact met zijn vriend "Lodewijk", nu wijlen de Redemp
toristen-pater Bleys, stak in minder dan geen tijd tot over zijn 
kruin in de illegaliteit en leidde het verzet mee in Limburg. 
Trappisten-monnik en leider van het verzet! Het klinkt als een 
tegenspraak. Maar kunnen zij geen soldaten zijn? Was de stich
ter van het Tilburgse Trappisten-klooster geen Frans generaal 
van het Pauselijk Zouavenleger? En hoe moedig hebben de Ka
tholiek-Joodse Trappisten en Trappistinnen der Tilburgse kloos
ters zich gedragen tot in de dood! 
Deze verzetssoldaat der eerste linie noemde zich "Ome Faan" en 
hij was - en is nog - de gastenpater der Achelse Kluis, een 
psycholoog door jarenlange ervaring, die aan één minuut ge
noeg heeft om het innerlijk van zijn gast tot in z'n diepste 
diepte te peilen. 

(Wordt vervolgd). 

* 

De poort van de Achelse Kluis op het ogenblik, dat een groep 

geallieerde piloten, in monnik3pij gestoken, het kloo3ter verlaat, om 

zich naar België te begeven. 

MONUMENT TE MIDDELBURG ONTHULD 
U ziet hier afgebeeld een gedenkteken, dat Zaterdag 8 Novem
ber j.l. op de Algemene Begraafplaats te Middelburg werd ont
huld. Daarin zijn gebeiteld, de namen van 35 Middelburgers, die 
vielen in de jaren 1940-1945, de meesten in het verzet, de an
deren in dienst van land en volk bij leger of marine. 

_ Reeds kort na de bevrijding nam de afdeling Middelburg der 
G.O.I.W.N. het initiatief een monument op te richten. 
Het ontwerp is van Ir. A. Rothuizen te Middelburg, de heer 
H. J. Vreeling te Arnhem voerde het beeldhouwwerk uit, de heer 
De Kuiper te Middelburg grifte de namen in de marmeren plaat. 
Het monument is sober, maar geeft symbolisch de betekenis 
weer van het offer, dat gebracht is. Het stelt een kruis voor, 
waarvan het onderste deel van de staande balk is verbreed tot 
een gedenkplaat, waarin de namen zijn gebeiteld. In de slinger 
op de dwarsbalk staat gegrift: ,,Getrouw tot in den dood". Het 
uitstekende deel van de verticale balk geeft St. Joris te zien, 
die de draak doorsteekt en vertreedt. Hierboven is een kroon 
aangebracht. Voor wie leeft uit het geloof in Christus' offer, aan 
het kruis volbracht, is dit een treffend beeld. 
Dit monument is een opgericht teken dat tot in verre geslach
ten zal spreken van hen, die de kroon hebben ontvangen. Reeds 
in de antieke wereld was het gewoonte, belangrijke feiten vast 
te leggen in steen (hiëroglyphenschrift). Een bekend boek over 
de opgravingen in het Oosten draagt tot titel: ,,De stenen spre
ken". Zo zal ook deze steen spreken; een duidelijke taal, tot ons, 
onze kinderen en kindskinderen. 
Een grote menigte belangstellenden was Zaterdag bij de ont
hulling aanwezig. Behalve de familie-leden, waren verschillende 
autoriteiten aanwezig. Het muziekgezelschap "ONDA" te Mid
delburg verleende medewerking en speelde passende koraalmu
ziek. De Voorzitter van de afd. Middelburg der GOIWN, de heer 
J. P. Maljers, sprak een welkomstwoord en herinnerde daarin 
aan het Koninklijk woord, dat wij, door hun strijd en offer, onze 
bevrijding als een recht mogen aanvaarden. 
Ds. A. de Vries te Middelburg zeide in zijn toespraak, dat wij 
vandaag zouden kunnen klagen, of misschien ook aanklagen, 
maar dat hij liever wees op de volbrachte strijd en op de beteke
nis daarvan. Wij m·oeten de herinnering vasthouden en maken 
daarvoor gebruik van het woord, dat wij toevertrouwen, niet 
aan het meer vergankelijke papier, maar inbeitelen in de duur
zamere steen. De grote feiten worden Historie, vervlakken in de 
geschiedenis, tot zij eens vergeten zullen zijn. Dan nog spreekt 
deze steen. Toch is ook deze stof en zal eenmaal vergaan. Doch 
dan blijft er het gedenkboek voor Gods Aangezicht, waarin op
getekend alle daden der mensen, ook het werk der gevallenen. 
De waarde daarvan zal bepaald worden in de dag, dat alle do
den zullen verschijnen voor Gods Troon. 
Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve, landelijk Voorz. der GOIWN, herin
nerde aan het verzetswerk en aan de offers die werden ge
bracht. Dit monument zal ons steeds herinneren aan hun strijd 
en ons aansporen, in hun geest voort te gaan. Dan zal hun offer 
niet vergeefs zijn geweest. Hij sprak over het andere, levende 
monument, de Stichting 1940-1945, wekte ons op hieraan allen 
mede te werken en de nagelaten betrekkingen in alles terzijde 
te staan. 
Terwijl het muziekcorps een couplet van het "Wilhelmus" speel
de, onthulde de Burgemeester van Middelburg het monument en 
aanvaardde het met een kort woord voor de gemeente. 
Hiermede was deze sobere plechtigheid beëindigd. 

Vele lezers van dit blad zullen er ongetwijfeld prijs op stellen, een goede foto 
van dit monument in hun bezit te hebben. Binnen enkele dagen is de oplage 
gereed en kunnen de foto's worden aEgeleverd, De prijs is f 0.75 per stuk: de 
opbrengst voor de Stichting 19-40-1945. 
Bestellingen kunnen gericht worden aan het adres: Stichting 19-i0-1945, Dam 2, 
Middelburg. Na ontvangst van het bedrag , wordt voor toezending zorg gedragen. 
Bestellingen s.v.p. per postwissel. Bij toezending per post f 0.10 voor porto 
bijvoegen. 



Gèachte Redactie, 
Oalaog1 tuutll'-ko•ea uit ladi,, h<b ,k d• lau,g VM Uw blad 
.. De z.,..,,...... b«nt, Zeer b~«>fldere aandacht t.rolt Uw ar
ukcl: .. Waaroa gea, berlnmdcling7'" m bct • ...,,.,.,r •• 2S 
Octobu f.J" waanatt ilt h<t tot "'ija spijt lliet .....,. bo a,n. 
Ho,,wd ilt area, dat dJt fot •• kleine kriaJI vold~de bcltmd 
ia. •dde Ik toclo oog grug Uw aaodacbt voor :aija standpont 
vrafCQ. omdat il< geloof, dat U op de vttkeetde ..,eg bl11ft , 
Om te ~..,..., '" ck toon van Uw utilr.cl nog•I ;epnkk•ld. 
bltlr.bau 11k lr.n. de voorgud,iedaus niet ea leu Oaa Baken 
eu De Vn;c Stem. aiet} omdo1t .mea e.ea. aanval gcple~g:d heeft op 
OOR Sticltting 19-10.-15. Hieraan bn Û< nmill voorb.,jgun. want 
U !teat aija c:ampagn ia lndi• voor ck:e Sticbtia9 ca ik e•· 
loof. dat o.• durdoor auja helde ..-oo, bedoelde uane!Uag U 
oavud..adit aag vootkomaa. 
Ook de rut kan mij onbcroud laten: bij mij gaa.r het a!Jun 
om bw,d"lcu of niet buadclca eo s,dert de bevrijd,ug na lot! 
Zwdaa ia l~ heb llt buadcl<n voorgur.uo ( :i< mijll Nf<uw
/auat,oodxl,ap HD de Stoottroepen wuncr 19-tt-1915). 
N11 u bet wat •oeilij~ om tcge:a U 1a te gun. waat Uw 
betoaea z•JD fl'Ond.ig e11 Uw pro U :t:cr vu,ae:dea. ~\,1a.r bij 
vèlc ..,.. Uw artiltelu ea uhr bij dit laatste. moet ût. .tee.Is 
weer dmkca aan ,aija vri<ad Maltatoli CA z~n opstelletje ovu 
de moeder, het kind CD de jurk. En de .1110'-der bleef v«• 
ddehg. wa.a.t •en zag de Jurk w~I. m&ar m-e-a wilde het kin.d 
nltt zlea. 
Mijal,ttr H. v. R. B.at U ia A"Kerdom du werkelijk b•lt• 
maal ecu '\ .. teemde in J cru.:..Jcm ge•rocdea 7 Weet U niet. dat de 
beJ.aag:.st~JJin; i.n Ofl!.e. leringen vuHauwd il en dat men 1nttr 
<D attr t• . borm krijg!! cLe bele oud-1llegolitcit hn me gutoltD 
word .. ; il< b-oef me ner9ea1 meer med \Inclusie! de Sticb
Ung 11 Weet U • Riet, dat de verbrollelmg onder de oud-ille
golea otttd.s grotcr wonlt ea dat we al lang io tf<n of ia'-tt 

kampen verdeeld zijn met alle gevolgen daarvan? Weet U 
niet dat oo:e jongens bij hun sollic::ita1ie:s vee.lal niet m«r 
dur,en zeggen. dot :e Illegaal ge,..•ut rijn. omdat de ructle 
bij v«scbtll,nde wcclr.geven don vermoedelijk :ou :ijn: .. Eruit, 
ik kan gttn avonturftu gebruiketf1 " Weet U ai-tt. dat de steeds 
voortgaanck t•lcu.rstel11a9 bij so,n,nigea tot :el(moord lr.an 
h:;dca7 \Vect U niet. dat het opkroppeude leed 101 bC>Cllmea
werperij kan ,..ouaa ea dat mc.o dao twumaal i.o twaar ge• 
str~Ft wordt als de na2l-held Gtr>rdus Mooyman7 U weet dot 
tocè wd, ait'twaarl Wrlnu, daan-an djn U ea ilc t:n wij allen 
de ocholdigeo. Wpt wij hadden wtl moeten buodelca <a ûo 
bad. nA&r .mtnstl.iJ.ke Mu.krnio9. ve.t-1 vain dit aUt's voockomen 
kunnen worden. 
Dat it oog niet al les. 
Naar veler venvar.btiag ui binnenkort de demobilisadt Yao 
on:e joogtos uit lndf• beglmien. Ui, looofde van mija functie 
(llr wu president van ll•t Officiers Seltctlt Ceutrum te Bao
do.,.,g ). brb !Ir. hitnncc lett te maken gebod. ik heb bon• 
derd.,. Joogcns ,eer groodig leren lteaaen. ik h•b door Ja,-.. 
Swuua ea Ce!d,e.a g~. reecu bl ladlè ,ija mil• advfe,,:n 
gevraagd en lu Holland heb Ik er reeds ,._. lc:lng ovu ge
houden. En Ik kon U vtr:,ktttn - en doo dit met klirm - . 
dat we voor gelle:t.1 aieuwe or Uevu: banltuw.it: pt0bl91ca 
g..ieul :,ill<a worden en wel - de volgttlde redcnm: 

lo. onze oud-ill•galm In lnd~ bebb"'l_ grotendeels bua oude 
idulen bc:waatd ea gekoesterd: 

2e. zjj -aa l>eu,:ltkelfjk weillig ·-.an de 11"9<occide Neder
land.se toe.standen en :.Jjn oog aJ optiafstisc.b gebleven; 

le. vooczovrr zij dlt nitt geblrvt.o zijn. zijn :e zeker ntet zo 
YU ge:altt als wij en bthl>cn 1ektr ,.,et 't hoo{d 1ft de 
aclaoot gelegd; 

ie, zij ûjn strijdbaar gehle,•m voc,r d• oude ide.i.lca en dj,Q 
i:eker de. uittr.-t bou, Jnnuisrttiogtn: ,,longe.ns. ga nitt 
a"ar ladië, ze willen de illegalen ia Nedtrlond ltwljt", 
aos, 11iet ver-get.itn. 

1!11 io iou •k door k110nen gaan. Dt:e knap<n hebbw wereJd
zeten bevarèa. hebbon landeo en volkeo lereó kennen. hebben• 
zid, pciaa 51e,1Vttrd b~ QCVechtsactlts. hebbca zich (gdoolt 
U de lt...aadwfllcnde geruchten maaz nJet) uiutekcnd gedragen 
in ons Nederland. Oost-lndiê, tljo ktrtb uit té.n stuk geworden 
en &tJD zi.cb ltYfflS Y&n hun weoTdt bewust geworden. Bn dat 
1• ttn niet te ""dcracltauen f.a.ctor. Dat moet In goede banco 
11eldd worden. Dat moet gd>uaddd worden! 
De couraotesa builen oyer dt problemen van de oude.re jeugd 
In Amml<a (om vao d• andere landen niet te sprektt) en het 
fs GD.H taak oa t~ trachu:a. «YOOr te Eo-rgèa. dat de:ie 
problemen ia NederlRnd niet ontstaan. cupectievrlijlr. niet 
vu-der voortwoekeren. 
Zlthttr teveos de took van de gebundelde illegalitcit, aoaz 
wellttt omschrfjvm9 U :o rdlr.halzcnd hebt .iltgtktkèa. . 
V crwacbt U vu mij ia dit kort• epistel geca volledige detail
lering van boveagtAoemde ge<hcbtt. Daarover un gq,raet 
worden (mtt voor• en tcgtastendus vaa de buodtUng natuut
lljltl. M.ijo b.doclin11 is alle.u geweest om de schrijver aan de 
:ei:.'!,.!,~ "-'i• en ll bodi.Jdenlijk, maar bartgroawg te waar-

Bonluut otet ttar en dogmatisch door op Uw oudt thema. ma.ar 
std U ()IKD voor 11.ieuwe 9e-dachrcn. vraag adviu~n buitea de 
gtwOAe kru,g, le11 nentucd een formulier la • .O• z...,uver", 
~cop U de mWJlg \'&11 Uw le.:en vraagt. vnwu.rlooa de 
reaaltatm van dit opioi,.oaduzoek nfet en scU-4e.l de,:ot:kld..a 
om. 
M.tar zq oi<t: gèbwodtlde illogahteit, dat nooit. 
Waot lk ttg U: gebundelde illCJ1alttout Is Aoodultelijk. 

1 

Luit.-Xol. J. GERRITSBN (Tonny-Zuid). 
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Over het vraagstak der her-- ) 
l bundeling onmngen wij de l 
j _____ volgende ... onthoeze~ingen_ = .. _____ _J 

Geachte H. v. R. 
U b•handelt fn "D• Zwerver" Nr. i3 ,.,... 2S October Lt. loet 
•raagstuk: Waarom geen bubuadellngl Mijns Inziens 1 ... t dit 
aa.n duhfelijkhtiJ Diets tt wensen over. 
Hotwr.f her nitt mijn btdotliog Is &og een, ttrv9 te komea 
op de zgn. berb•ndeling der oud-Hlegallt•it, heb Ik bij het 
!.:zen van Uw actlktl toçb enktle VTaagte\ens gep1aatst eo 
clringe-n zich enige waarom·• lnl mij .au.r "TOCt&t" 
De vraag rijst: Wat dao w~H Latm we een• aaaa.emu. dat 
cle illegahteit• w<I 9ebundeld was. Niet als politiek• partij: 
afet als vertnfging. dit een vast prog-r•• t.rkmt. Da.a ~addea 
we htt paard acht.et de wageo oeapa.a.o~- Hiervoor il ook d.t 
wersc:htide..ohe.id in onz:t kring te groot. Maar mctc ats et:n 
"Tt-tt:nlging. _ die zich ten doel t.tt~lt door osad.uling coata:ct Y&a 
ch. lt:dtn e.n groepen va11 Jeàc• «.à .me.er N..ationa.al gevoel tt 
kweken in ons land. Dat dit wel nodig Is, Ja. dringend nodig. 
..al leder die dit leut. mu mij ecos zijn . En du dcte vec
e-nfgfng niet isolerm van dt rest van ou volk. Ne.e12" Wa.an.e.u 
,I• bundrling feit was. de gelrgenheid op<nen voor i•der. die 
werkelijk :.ijo kracbtm fn wil •p,311.Den vooc het wel::ija wan oaa 
volksbestaan. Daar<>m zou ik niet tc poaitld wlilen U99""- dat 
te geen 91trveling ttn concrete taak kan opnoemen voor de 
..,.t.renlgdt. oud-illeg3Je werktrs. M .J. Is er wel ren taak ale 
we htt zó ::ten~ ln b~:tttin9.1ujd J, .het Ka.du gevocmd van 
lttt Nederlandse volle. Dat kader moet nu ia structlef werk ver• 
richten. maor aangepast aao d• oautandlgbedcn .a niet door 
str<ng afguonderdo vtctniging: niet door het op de borst 
slaan en zeggen: •• wlj zijn er"" to. .. nu willen we. Ju11fe er ook 
brengrn". Het fttneate hlen-aa .al leder wcl duidelijk zjJa.. 
Hoe gtmakkelijk zou dit niet ldde.n tot zellvuheEffag w bet 
zou de grote massa va:n hrt Nederlandse volk meer afstoteo 
dan .aanttd.k.en. 
Ik denk &ierbtj aaa de Verenigl,>g van Oud-Smjdcrs iel AmttU.a. 
Ook d,e liebben gttegeld meetings. stellen conclusies op en 
werken constructief aee, zij ~ ze.er begttasd. uo. liet alg:e.
meen welujn van hun land en behbw dNrdoor •en gua,tigc 
invloed op bun medeburgers. niet•ledu. Ook denk Ik aon het 
Nationaal Reveille. hier te laadc wel bekead. De vraag riJ•t 
blJ mij: .. Kunnen wij het niet In die geest doen? Kunnen we 
d,anioor alet i::neer positid zijn?'" 

Ut ben lid van ten kitsvertn.iging en handel :odoende ln de 
geett van het standpunt, dat ons .in ,.De ZYltrvu·· .steeds û 
voo.rgebooden, tti::ntcr. wanneer Jk. vukbar actief. we:.r.keod Ud 
te will.u zijn. Goed! Ik ,at op cea vugaduing. Maar vergen 
nltt. dat Ik daar allêtn zat. Wel warco menden ledco au
w•dg. doch al gauw merk Je, dat er een groot veucbll kaa 
bestaaa ,asseq het ene lid en btt andere. al z~a ze dan ook 
lid va11 de:ellde politieke partij. Zit daar dan maar ce:ns 
t\U9en. Voe-lt Ot: •~ onmacht van dr enkeling m du.e:n7 Oaa 
kunt ge 11.og z.o boordevol idealen 7Jttcn voor de goede ~aak; 
d" kunt 9e nog zo'n vurig pleidooi houden voor de bijna all..., 
bebeuseadt politieke vragen; het geeft allemaal niets. Eo nu 
f.l lar:t niet zo erg. als J• Je hoofd stoot; dat beten w'el wttr. 
Maar erg:tr i,, dat een .zaak. zo dringend e.n :o urgent (Ned. 
Oost-Indië) niet op behoorlijke ·v,fze oaug<pakt wordt. al ia het 
daa maat door •n kiesvereniging. Dat Je niet bcgrq,en wordt 
lA fe V\ltif !dtalisme Is nog het trgste niet. maar dat daan&it 
bhjkt. dat het Ned•rlandse volk Is lagulapen 10 tèa evcn 
gemak:uchtige als v<rlocilijkt dommel: dAt is trg. Dat de 
oude g;,.rde vastguoest zft aan Y~hiinmtJde-vergt:e.lde ar:U
keJ.en en dogma's. waaraan we, zondet persoonlijke LR:tt, nllts 
hfl>hen vandaag: dat de r«tuten van on:t Na,ionale afweer 
liever .111 onverschllll; gelu-,el op d• boek staan te Jurlcèn 
aan. eea zwarte si9are:t. Zo is het en dat is beel erg. Ec it 
g:ee.o bcude.nd \"Uur mtu voor de goede zaak: e-r dwJogt geen 
heilig moett:n. Ru•te:.a. op bestuurszetels e.n zic.b vtchdfen .,, 
dagen van voorbjje glorie ditnt de z.aak niet: daar kom.en we 
9een 91:ap mee: ver.du. 

G~aJ\eo 2.eggen oitts. vtel praten nog mt.nder: mooie meettJ19s 
met daverende: spukers e:.n dui!trtdtn bezoekers .U.n sterkend 
werk,a. Maar dle11t b•t In werkelijkheid de Vaderland. .. ak, 
wanuer dit niet goolgd wordt door het dagelijks wur zich 
iauuen e:a zich gev<n 7 

Ik weet. dat te verac:hil is tussen de tijd nu en die van de
bezettrng en mlsscbien is dett reactie wtl ten gevolg van het 
vusc.hH niet goed te :ten, maar In de beze.tti.ftgstijd i:ag Je 
direct reau.ltaat als je iets begon: was er steeds eea u.itkoaut. 
boe dJt ook vallen mocht. Dat is vandaag de dag niet mu: :o. 
U st~lt het zo. dat het Dagelijks Bestuur van de LO-LKP-Stlch
tlng •ea liquldatfe-st"dpunt inneemt. Ook dat JiJkt mij voor 
de toekomtt cto onjuist standpunt waat, en nu komea inqn 
wa,cdere.ode gevoeltas voor "De Zwerver'• voor de- dag. ffl 
%QU. dus JDttttrtijd oo.k. •• De Zwerver" gaan verdwijne.o. W•o
ne:e.r deze echter nld verdwijnt en dus met "De. Zwei:ve.r" dt 
grote lt:t:ecskring blijft bestaan. waarom kunnen we. dan 11iet 
op die le:erskrlng ~et stempel van een vereniging z:euea1 Maakt 
dat au ve-el ve..uc.hfl7 Laten we dit accent ve.rJeggen ea over 
bu11delia.g be.boeven we niet meer te praten. Dan hebb.e.n. Wt nu 
al teri vereniging. zonder d• we ons dat feitelijk bewust zija. 
Dan k.unnt"n we edu« gezamenlJjk ons een doel vo-r111en: pcopa~ 
ganda voor ons blacl: actie~ voor de Stichting l!H0 . ."t5 eaz. 
lk ben tt van overtuigd, dat dit geen dcr~ille.re.a ten gevolge 
zal J,ebbeo. llc gelool eerder het ttgendeel. Waaneu de LO
LKP-Stichtlng het initiatief aam en overging tot het opdcbtea 
Y40 ten vrrtnigfn'g, als voren dooc mJJ naar beste wuen om" 
schreven, dan toudea wt t:Lkear als leden van d1~ v«enfging 
kun.nee l'tf:'\lnen, ttk.aar de wtg wijten en e.tkaar M.motdigaa. 
& dan mtt die st<W1 eo m~t die bemoediging wcrltca in dat 
pohti~k •tcband. weaTlo een ied~r van ons naar rija ovr:rtuigiag 
tbu.aboort: maatschappelijk en sociaal onze plicht doea, J,, bet Al•t 
mogelijk hiuovcr eeas ee:n oplnit:•ondtrzoe.k in te attllen .fn 
•. Or Zwerver··. aa.a dt hand van een aantal vcagtn, tt'VOttn 

dooc <Ic Redactie op te stenen? 

Laat de tL.aam oucl"iUtgalt.n m.:tar ge.rust verdwijotn vooc een 
"tt'ttntging als vortn. bedoeld. Noea haar: Weerbare Oeao
crati• of Nieuwe Danocratie of Democratisch R•vtille. ol boe 
daa oo\:. maar laat er iets gebeural. Ztt ons aQ liet werk, 
l.t.id! *ou •an het dtftntlt( weer naar het offtnsitf en laat ons 
nlct dwal<n als dc cnltellng In de grote maua. Bcochouw dit 
oJet al• een hernkuwdr poging om U tot etn bundeling van 
owl-J.Lleplea tc bewegen: •ltclndellik staat ieder hierin vrij; 
eeb....Jdd of ongebuadeld(?I t.e z.il•· MN.t ik ltloda -.. 

" 

Heelt de S.D. geslagen? 

De v~rslaggever van "Het Handelsblad" inter~ 
vlewde Mr. Sikkel. de procureur-fiscaal te Am
sterdam. 

De navolgende opmerking van Mr. Sikkel 
achten wij van betekenis voor onze lezers; 

. .ledert:ro hee.ft de mond vol over misbandeh.age.a 
olooc of. op bc.-d vu D..ue.u Ie de Euruptsa:At ca 
IA het Hulll v" lkw,ir!Ag ol eldtts. Mo•r weet U we.1, 
dat wij hiervoor ni~t d:n. maar dan ook nlet ffn. con• 
crttt bcw,~ Ji.cbbt•. l!r io - ale! ttn g-ge ~ ... 
opiogca. die hiuovu beboorlijk •tluadecrde .-ultl_g" 
kan afleggen. Eo alt dc:re verklaringen tliet komen, da.11 
TRca ik. dat w;J. t« zalt.c •- door IK,, 11.,.lttgd• 
ta.iahan1:t~h.age.11 wci.tug tt:ge:e dr:.e Duitst.es ..:wlle1:1. bul .... 
nen oodcrne:me.n. 
Laat iedue<A, die zeil il au.h&adeld door Dui-n of 
doi>r buo Nedcrland•• liandiaogu, op Dwta kvd.. of 
d,t bij Mdtren de •poten van dergelijke mish1nddinqen 
~lf lawt waara.,.-ea. luttvaa aangifte doen bij brt 
Bureau Opsporing OodogsnLf.sdrijvm, Stadionweg 135 te 
Amsterdam. Laat mt.n zkb niet laten wterbouden door 
de v.....,cèllck 0Ahebft9~lthcid Tllll e.a eigen geval: wll 
•oekec hier wel uit wat bd.tngrijk b ea w•t uet.. 
Maar laat men komeo mtt gtfundttrde gttui;~.stn. 
die a: •-m xijo. Sledats du !,,.staat de kus, dat 
de thans gedetineerde Dulucr, dit ticb nu x6 atevfg tt 
pllard voelen. dat zij straks bun vrijlating meac:t1. tt 
karut.ea vc.rw,1cltt~•. jaua ffttr<htc ,eraf nitt rullll!"O 
ontgaan.·· 

Zendt ons uw inlichtingen; de redactie draagt 
er zorg voor, dat Mr. Sikkel ze in handen 
krijgt. 

RED. 

•en pag._. i>m door sam ... voeging van werkelijk nationale k.rada
toa. pos.itid ea cea.ttrv-:tid te weck.ea aa.n de vustevigiog Ya.a. 
oau oude. hakende. dodo •og wol voor verbc:tui.o1 Yatbatt. 
Democratie. llt ka.n het niet andus zien dan dat alit un u;en 
1:ou kno en wotd•n ,·~c oei V .dcrlaad. doorwerk<aJ fa al 11jn 
geled1ngeu. 

HENK BRANOS. 

Mijne Heren. 
Ik ben b.c met de 1:fmswljre van H. v. R. cltt •to•. 
De 3tfchungsarbeld fa beslist niet dt colg• concrete ea -peraa• 
nonte taak van de oud-Illegale wukera. Er la m••t• I,u dot 
no~ vee.\ bda.ngrljker '4,( Oc. oud-ltlc.galc. wc.rkc.n hebben fAdu" 
daad een duurzamt: verpllcbun; tegenover de. gevallen mal.kets" 
om te zorgen dat ._._. behoorlijke steun UA d._ nabestaanden 
wordt verleend en gnru.rbor;d blljEt. M.at dl hcbl,ea a6t es 
verpllcbtiao tegcao..-er de genllca ... uen. Ea, Tttul:mg ..... 
-ran :ou de grooute OJ>UOIIW betdceacu. 

De vrijh._.d, wur•oor de illeta!Jtdt 11trttd. wa1 ~.., n.adDaale 
ua.k 1n h•ac meest z.u.h·ttc vcu111. 11 t:r u de bcYt4dutg gtm 
netional~ .?aak tt di..ent:aî Wis a wut•cluiQ. Er is een C'feG. 

zuivere nattooaJe :-a.K vae mooae ilmport.alltit. die a.tt Ytt-

emdc ltrachtu moet wordtt godtcad. D11 la eo:11 zaak dle 
hultu hoog umtttltt bovu elite politltlie .irat<9fe ol coaiienre
ncle belan~ensfccr. 

Wil bedoelen b,cr bet ;,robleam Y&D on,e 'IIVdvaan wa&raaa <k 
probl-<0 la.dit ea Dwulond oo-rtthrcb:hllt :ij,, vub.,adas. 
De opl.>nia.g; bie.n-an Yttgt een c-oac:utratJc vu b:adatea t111 
•en k<>ppd.a van d,t probleem ,.,, a,lge parujpolitiek 'la teil 

ene: male fout e:a e-aa na.tlonalt Kbande. Er moet YOOr 4ez.e 
btlaogrlju: ,aalt. die de reddiag aoct brCDjjCD llk de IJ,_ 
nood. waarin wij vukereu. een 91uamt'.lll4k k.cad:usiat;,aan!na 
lCJl toon gesprdd word•"· die tutpat bofta polltlä:e groqae
rmgrii. Andccs komr.n wij tt nooit. 

Ik ver;ielijk on• ,·ollt in d11 verband .,.et oa hllilnder, die .,,.. 
zijn bron van lnkomca ,s l0•11e..._ H;j m.6et ..aa oplosal1111 
vlndcn. anders gaat b.q t... gronde, Hjj hn 111tt bij •f• l>uu• 
atU geld blijVèll lr:nu om brood tè lr.opèn, 

o~ beate- ktacbt,en v•11 C)dl volk. die: zie\ a.oee.ea COllCelltttftl& 
moctca bttleld ::.,. ,.... de l•ine geut. Ea d<:n 9eat i. p,e• 
cics deulfde als de geest di• wij iD tie illegale ~d unrroffm. 
Zonder duc ge- gaat hot ook au niet. En daarom u het 
ro b•l•nilr~lr. dt g«st. die ill d• illt~alimt door de DOOd 
k.rl•talltnud•. te bewarea a1 aan te kweltm. De Vttat ~ 
onze gevallen maltkea :o ocboon ,beud~,. mag n.ict -rcrd0Ye11: 
dat is on:,; plicht. 

Wij moeten <CD voorbttld XVII• 
Verbeter de wcrdcl. bcvin !,ij J=lf. 
Verbtru de wcro_ld door Je e.t;ioa v.,..l,ecld m door ~ 
goede voorbeelden """ te wijicn en op te xoûea. 

Niet door ovu de dack11 vu de ille,alîtdt t< oprckn. Niet 
door met beide l>en<n la de tij3 na het -ruut IC willm bliiffll 
•t•att. Niet door in de k.riDg ..--..a oo-ie vneadt::tt te blijTea. putea 
ovu "onz.c tijd". Niet door op oa:e bt>ut te aua m te 
zeggco: wij illegalm. 

Nua. maar door met o,ns voorbeeld de geest wakkcr to: M*• 
dffl en te demonstreren, Door -·• te zodtca. •et d-lfde 
geut bezield. Door duge!ijk• voorbttldm ua te ...,ijua. Wt 
laebbo:a ......... aoru11 dl• ticà .... "· dg<abda,o;i ea .,... ca.: 
oneltr~udUkt belang dvrve:n Jot te makcc oa &- gEote: zaal. 
te dtoea. die, o .., eniatig, dt'ia11t, 

Wanneer de:,e zaak zou kuant:n worden gNl1-end ook. door: onder
ling coaract van oud-Illegalen. dan moet dit contact plaats 
vtodco. 

Hitt logt ...., coacrete tuk ,root -1- 11, s ... biuum" Haat 
zljo wer~ vo-,r de Stichting. 

A. J. P. DEUSS. 
(Bert vaa de Arnh,r_m,c KP) , 

(In een volgend nummer hoopt de redactie commen
taar op deze brieven te geven). 



IN MEMORIAM 

contact was, had hij reeds op eigen houtje 
verschillende Joden en onderduikers on
derdak gebnscht. 

Johannes Hubertus Sonderen 

Geb0ttt1 9 Juli 1912 te Eibergen. 

In de wagenmakerij van Sonderen werden 
heel wat wapens voor de KP weer bruik
baar gemaakt. Toen in de omgeving van 
Beltrum een Engels vliegtuig was neer
geschoten, kaapte Johannes uit dit vlieg
tuig een boardgun en stelde deze ter be
schikking van Zwarte Kees. Deze boardgun 
zou later dienst doen in de auto van de 
KP. 

Tfleodorus Hendrikus Sonderen 

Ge(a~Tlttrd 6 Juni 19+f 

N 
amen van twee broers. die wij niet 
zullen vergeten. 
Beiden hebben zij de strijd aangebon

den tegen de gehate onderdrukker, maar 
ook beiden zijn gevallen, door het moor-
dend lood der Duitse geweren. · 
Toen in 1943 de KP van Zwarte Kees uit 
Aalten bij Walterbos in Beltn:im onderdak 
gevonden had, duurde het niet lang meer 
of ook de twee broers Sonderen hadden 
partij gekgzen en schaarden zich aan de 
zijde van de KP. Zij rekenden het zich ee 
plicht, dienstbaar te zijn aan het onder
grondse verzet. 

Men vertrouwde elkaar volkomen, dus ook 
Willy Marku.s, de man die bezig was zijn 
duivels spel te spelen. Alles was aan deze 
aartsverrader tot in de puntjes bekend. Als 
een wolf in schaapsklederen had hij zich te
midden van de KP-ers opgehouden. Iedere 
persoon, ieder plekje kende hij met zeer 
grote namvkeurigheid. Dit alles was 

door Willy met de meeste nauwgezetheid 
aan Johnnie Droog - de gevaarlijke pro
vocateur - o,·ergebriefd...... Op 20 April 
1944 sloeg de SD toe. Als slachtoffers van 
het intens gemene verraad van Willy 
liarkus werden alle KP-e:rs. waaronder ook 
de twee broers Sonderen, gearresteerd. 
Allf'n werden gebracht naar de bunker
cellen van het Vughtse strafkamp, alwaar 
zij werden toevertrouwd aan de bunkerbeul 
Popey. 

Geboren 26 Septttnber 1913 te Eibergen. 
Gefusilleerd 6 Juni 1944 

In de nacht van de invasie in Normandië 
vielen 22 van Neerlands beste zonen voor 
het vuurpeloton in de duinen bij Overveen. 
Zij zijn gevallen door een latte moorde
naarshand, maar in de overtuiging dat 
zij hun plicht deden. ' 
Moge God, J'an en The<> voor het offer, 
dal zij in volkomen overgave voor onze 
bevrijding gebracht hebben, reeds het 
loon geschonken hebben en aan hun diep
bedroefde moeder en hun verloofden, troost 
en sterkte schenken. 

Vooraf Johannes, die verloofd was met 
Riek WaJterbos, verleende als wapenher
steUer in belangrijke mate steun aan de KP. 
V"óórdat hij met de KP van Zwarte Kees in 

Als "onverantwoordelifk:c elementen", als 
,.vrijbuiters'' en "gewetenloze communis
ten" werden allen op 2 Juni 1944 door het 
Polizei-standgericht te 's-Hertogenbosch ter 

Heer geef bun de eeuwige rust, 
En het eeuwig Licht verlichte ben, 
Dat zij rusten in vrede. 

dood veroordeeld. · TW. 

Een herinnering aan de droeve dagen van de Twentse LO en LKP 

De herbegrafenis van Geert Scboonman en Bernard Evers. 

D e Twmtn LO en KP hebben na de ~ptnnherdagen van 1944 
harde slagen te incasseren gekregen. Eerst Johannes en Max-, 
dan Geert en Bernard en op de laatste dag voor de bevrijding 

een hele reeks: Markus, Frans, Bos, Tony, Gerard, Henny .......•. 
Allen, behalve Geert en Bernard, hebben hun rustplaats gevonden 
op de kerkhoven in Twente. Over het lot van deze twee verkeerde 
de familie reeds drie jaar in onzekerheid. Nadat Geert oit het' zieken
huis te Oldem:aal - hij was op zijn vlucht door de moffen in een 
long geschoten - door de $D was weggehaald, had men nooit m«n 

, iets van hem vernomen. Ook omtrent het lot van Bernard, de zoon 
van de boa, waar Gefft was ondergedoken, tastte men in het duister. 
Ons aller vermouiffl is steeds ge"-·tt.st: ze liggm ergens op het vlieg
veld Twente. Maar waar? 
Het is onbegonnen werk zonder nadere aanwijzingen dit vliegveld, 
ter grootte van enk~e duizenden hectaren, af te zoeken. En de man, 
die het weten kon, zwijgt. Dat is te begrijpen, want aanwijzingen ge
ven brengt tegelijkertijd de schuld van de vele drama's, waarbij 
Schöber, de chef van de SD te Enschede, betrokken is geweest, aan 
het licht. Niemand krijgt deze geslepen politieman aan het praten. 
Ondertussen stelt men vele pogingen in het werk om de lijken te vin
den. Alles mislukt. Dan komt echter het moment, waarop de E:nsd1e-
dese PRA beslag kan leggen op Schöber. En wat niemand gelukt is, 
krijgt de Enschedese PRA klaar: Schöber begint te praten. De be
kwame rechercheurs weten, beetje voor beetje, allerlei aanwijzingen 
van hem Jos te krijgen. Zelfs de moeder van Geert moet er aan te 
pas komen om het hart van Schöber te vermurwen. Hij doet haar na 
vele vergeefse pogingen de toezegging: .. U zult vóór de Kerstdagen 
Uw zoon thuis hebben." 
En eindelijk komt dan het bericht: Schöber heeft aanwijzingen gege
ven omtrent de plaats, waar men zoeken moet. 
Op verzoek van de PRA wordt een 40-tal oud-verzetsmannen bereid 
gevonden om te helpen graven. Onder leiding van de Bergingsdienst 
uit Amersfoort zijn de opgravingen begonnen. Een terrein van 50 x 
50 meter moest worden af.gegraven. De Bergingsdienst en de PRA 
zelf baddeo op de aangegeven plaats reeds het stoffelijk overschot 
van zes personen gevonden. Hierbij waren geen illegale werkers. Met 
behulp van onze mensen zijn daarna nog twee slachtoffers gevooden. 
Hierbij was ook Jules Haeck, de grote man van de pilotenverzorging. 
In Hengelo. zijn '1.·oonplaats, is hem een waardige begrafenis gegeven. 
Nog waren Geert en Bernard niet gevonden. Twee dagen lang heeft 
men gezocht, echter zonder enig resultaat. De pogingen werden op~ 
gegeven. Echter niet door de Enschedese PRA. Weer werd Schöber 
verhoord en deze gaf nieuwe aanwijzingen. Opnieuw ging men :zoe
ken en nu met succes: Geert en Bernard werden gevonden. 
De Twentse LO en KP brengen hulde aan het doorzettingsvermogn 

en de sterke wil, om klaarheid te brengen in deze zaak. 
Vrijdag, 31 October, hebben wij eerst Bernard Evers begraven op 
het kleine R.K. Kerkhof te Vasse ( gem. Tubbergen). De R.K. Kerk 
w.is geheel met belangstellenden gevuld. toen een plechtige gezon
gen mis werd opgedragen. Op het kerkhof werd het stoffelijk over• 
Slhot van Bernard met militaire eer ter aarde besteld. De burge-
mcester van Tubbergen, de heer Colenbrander, sprak enkele woorden 
namens het gemeentebestuur en de directeur van de Stichting 194().. 
'15 in Overijse! sprak namens alle vroegere verzetsvrienden en 
-vriendinnen. 
Zaterdag, 1 November, stonden wij allen in de aula van de Algemene 
Begraafplaats te Zaandam, van welke plaats vele inwoners de vlag 
halfstok hadden gehangen. 
Ongeveer een zestig mensen waren uit Twente gekomen om Geert de 
laatste eer te bewijzen. BUna de gehele Twentse LO en KP waren 
tegenwoordig, waaronder ook zij, die mede door Geert uit de geva,i
genissen te Arnhem en Almelo werden bevrijd. 
In de aula weed door de beer Admiraal, die het gemeentebestuur van 
Zaandam vertegenwoordigde, gesproken: Zaandam rekent het zich 
tot een eer, deze gevallen verzetsman, groot door zijn daden. te mo
gen begraven op haar kerkhof. 
Na een vertegenwoordiger van de Zaanse ver::etsn,ensen, sprak Bob 
namens de LKP. 
Hij stipte enkele momenten adn uU het leven van Geert, zoals deze 
was in zijn verzetswerk en in zijn geloofsleven. 
Frits de Zwerver sprak. :z.oals alleen Frits kan spreken in zulke ont~ 
,~rende ogenblikken. Het moet goed geweest zijn voor de famiTie 
Schoonman, voor de verloofde vao Geert en haar familie en ook voor 
de familieleden van Bernard Evers, die mede aanwezig waren, hem 
zo te -horen spreken. Wij wattn stil in het aangezicht van de dood, 
maar ook blijde, dat hij ons liet horen het eeuwige jubelwoord, dat 
God heerst over· leven en dood. Hier wordt de rust geschonken ..... . 
Jezus Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. 
Ds. A. Noortman las gezang 300 en ging voor in gebed, waarna aan 
de groeve nog enkele woorden werden gesproken. 
Twente ging weer naar hu.is met de huinnering aan droeve dagen, 
maar ook met dank in het hart, dat God zulke vrienden heeft ge~ 
schonken. 
Van deze plaats betuigen wij nogmaals de families Schoonman, Kem
pers en Evers onze hartelijke deelneming. Wfj zijn echter ooit blijde 
met hen, dat aan de martelende onzekerheid een einde is gekomen. 
God trooste deze families en geve haar bij de voortgang van het 
leven Zijn onmisbare zegen. 

G. B. 



,,VERZET'' 
.. Dit is de naam van de Groninger werzetsfilm, 
die ,geheel door amateurs is gespeeld en opge
nomen en waarvan de opnamen alle in de pro
vincie Groningen hebben plaatsgevonden. 
Deze film geeft een beeld van historische fei
ten uit de jaren 1940-1945." 
Het bovenstaande lazen wij in de uitnodiging, 
die wij ontvingen van de filmcommissie der 
G(roningse) O.I.W., om de première bij te 
wonen. 
Donderdag, 6 November, had de eerste voor
stelling plaats in het Luxortheater, - dat door 
de directie geheel belangeloos ter beschikking 
was gesteld -. voor een groot aantal genodig
den, waaronder vele autoriteiten uit stad en pro
vincie Groningen, afgevaardigden van oud
ille,gale organisaties, de pers en degenen, die aan 
het tot stand komen van deze film hadden 
meegewerkt. 
Frank Haan, de voorzitter van de filmcommis
sle, wees er in zijn welkomstwoord op, dat de 
ftlm "Verzet" niet te vergelijken is met films 
ala "De rode aarde", .,De regenboog" en an
de~ verzetsfilms. Het is ook nimmer de bedoe
ling geweest van de filmcommissie om een film 
te maken, die in alle opzichten de toets der 
critiek zou kunnen doorstaan. 
Het doel, dat de commissie zich gesteld had, 
was, het verzetswerk in de provincie Gronin
gen In beeld te brengen op eenvoudige wijze en 
met geringe kosten en in de tweede plaats, om 
de Groningers te tonen, dat het verzetswerk 
noodzakelijk was. 
Is men in dit gestelde tweeledige doel. docu
mentatie en voorlichting, geslaagd? Wat het 
eerste gedeelte betreft, rekening houdende met 
het feit, dat men met gebrekkige hulpmiddelen 
heeft moeten werken en dat het geheel door 
amateurs is vervaardigd: ja. 
De heer Tiddens, die het grootste gedeelte van 
de opnamen heeft gemaakt en de heer Verêl, 
die de regie had en tevens scenario en draai
boek heeft geschreven, hebben hun beste krach
ten aan deze film gegeven. 
Anderhalf uur hebben wij ingespannen naar 

het '?,'itte doek gekeken. Allereerst heeft men 
ons laten zien, waarom het ging; om de vrij
heid, de welvaart en het geloof. Wij hebben 
Rotterdam weer zien branden. Wij waren in 
de huiskamer van oom Rudolf, Ingespannen 
luisterend naar de radio. Wij voelden weer de 
teleurstelling toen de mededeling kwam, dat 
H.M. de Koningin het land had verlaten, toen 
de opperbevelhebber van het Nederlandse leger 
order moest geven de wapens neer te leggen; 
maar ook de vreugde toen wij de eerste illegale 
bladen in onze brievenbus vonden. Dat was het 
begin van het verzet. 
Wij zagen weer de schrik op de gezichten VélJl 
het vervolgde Joden-volk, op het gelaat van de 
jongeman. die thuis gekomen, de oproepings
kaart van de Arbeidsbeurs vond en de reactie 
hier op. Het verzet groeide. 
In al zijn eenvoud is ons het verzetswerk ge: 
toond. Het veranderen van een p.b., vermom
ming, illegale drukkerij, wapenvervoer. over
vallen op D.K. en bevolkingsregister, dropping, 
treincontröle, verraad, verhoor, liquidatie. Wij 
zagen de spanning, waarin de achtergeblevenen 
verkeerden, als zij wisten dat enkele Jongens 
op weg waren, om een noodzakelijke overval 
uit te voeren, maar ook de steun die zij von
den; hier uitgebeeld in het opnemen van de Bij
bel, waarop in een volgend ogenblik twee ge~ 
vouwen handen. 
Wij hebben niet een interessante film gezien, 
maar een opéénvolgeode reeks van beelden uit 
het verzetswerk. Zeer onvolledig en gebrekkig, 
maar waarheidsgetrouw. 
Velen zullen bij het zien van deze film teleur
gesteld zijn. Vooral de geregelde bioscoop
bezoekt.>r, maar ook zij, die zo nu en dan wel 
eens een film zien, die in de laatste Jaren ver
vaardigd is, zullen zich terug wanen in de tijd 
toen de stomme films nog vertoond werden. 
En toch ontkomen wij na het zien niet aan 
de verzuchting: zo was het, eerlijk, eenvoudig. 
Toekomstige toeschouwers van "Verzet", ver
liest het doel van de filmcom.missie niet uit het 
oog; dan zult gij na het zien niet teleurgesteid 
naar huis gaan. Waar de opbrengst van deze 
film ten goede komt aan de nagelaten betrek
kingen van de gevallen verzetsslachtoffers, ver
plicht dit iedere Groninger te meer om deze 
film te gaan zien. 

JAN 

Geef "De Zwerver" aan een Tan Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon Ingevuld senden aan de admlnlatratte van "De Zwerver" 
Prins Hendrlkkade 1S2, Amsterdam 

Naam, 

Adres, 

Plaat11 

Provincie, 

Ingang abonnement : 

Abonnementsgeld wordt per glro/poatwlssel/ol bil aanbieding van een po1t
kw1tantle betaald. Gironummer 109581 ln.v. LO.-L~P-SUcbttng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

LITHO "ZAANLANDIA." 

ZAANDIJK . * 
OFFSETDRUK 
STEENDRUK 
CARTONNAGE 

W1B wat wil weten ovu btt ventt h1 BELGlB, abo1uttut 1lch op PYGMAUON 
bet maandblad van het "Armlt Stcrttt•Gtheim Lcgu". 
Oa1 blad beeft een nee actuele en aaotrtklcellJke Inhoud. 
keet Uw Belgische ondergrondse kameraden kenneo dooc het lezen Yan 

PYGMALION 
Pcqs: f 3.- pee jaoc. Abonnementen lopen van I Januari tot 31 Oectmbec. 
Wfe zfcb thans abonneert. ontvangt du.s de reeds verschenen nummert vanaf 
1 Jaauocl 1947. 
Opgav• ven abonoementea bi/ .. DE 2)WERVBl.t" door het storten van f 3.
op postgiro 10953&. Proelnua,mec, op aanvraag. 

* 

ADVERTEREN 

DOET 

YERKOPENI 
* 

Advertentie-cliché's . . DE BOER & VINK 
/.._\/. , L ,~L,4_ bij ZAANDIJK 

V'tOG en, f7t«!/lt TEL. 81 o 8 s 

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK 

F AM!LIEBERICHTEN 

HENDRIKUS JOHANNES ROUBOS 
( Bolle Piet) 

til 

MARIA HEILTJE DE LINT 

hebbin de eet. U mede namens weder· 
zijdse ouder, kennis te geve,n van buo 
Huwelijk. waarvan de voltrekking in• 
middels heelt plaac, gehad op Woens· 
dag 12 November j.l. 
De kerkelijke Inzegening geschiedde des 
oamiddags om 2.30 uut in dt Maranatba" 
kerk, Hillevliet, door de \Ve!Eerw. Heer 
Ds. H. J. vaD Heerden. 
Werkendam. Kdnr.str-1;at 6. 
RJ,tterdom. Beyerlands,laaa 196 a. 
Toekomstig adr .. , Beyerlandselaaa 196.i. 

Ondertcouwd: 
JAN BEEKE 

en 
BARRY KOOIMANS 

Huwelijksvoltrekking ten Stadhuize D.V. 
27 November a.s. om 10.15 uuc. 
Kerkelijke bevestiging. Gccd. Keek. 
Bergsingel 1 1.30 uur door de W elEerw. 
Heer D,. N. Buflinga. 
Gelegenheid tot gelukwensen na afloop 
vao. de dienst in de consistorie:ka01tr. 
Bladel, Achttntcaat A 3-H A. 
Rotterdam, Bergslngtl 225. 
Tijdelijk adru: Berg,iogcl 225. 

Op mij rust de zwa.re taak. U lo 
kennis tt sttllen. dat na het over
UJden van ons kind nu ook onze 
onvergetelijk• Vrouw en der kin
deren :org:ame Moeder. Dacht«. 
Zuster e.n Tante 

GEERTJE PLUG 
geb. van Houwelfngen 

lo de leeftijd van 3-f jaar door 
God werd weggenomen. 
Haar betngaao was In volle over-
gave. 

J. PlUll, 
Jan, Teunie. 
Heokie. Geertje. 

IJmuiden. 7 Novembtc 1947. 
Trawlerkade 31. 
De overledene Is Inmiddels op Dtns· 
dag J I November 19i7 op de 
Wuterbegraafplaats te IJmuiden ter 
oarde besteld. 

TELEF 4128 POSTR. 217102 

In een dag gereed. 
Alles op het gebied van Stempels 

Cliché's en naamplaten. 

Met gcot• blîjd,cbap en daokbaarb,ld 
geven w jj ke.n:a.is va.n. de geboo.rte: VIICl 

ons :oontie: en broertje 
WILLEM. 

). W. Stam 
P. S. W. Stam-v. Btnsbergeo 
Gertje. 

Ke,teren 2 Nov. 19i7. 
Broekdijk K 16 a. 

DIVER.Sb.N 

Van OOSTERBEEK naar ARN
HEM en van ARNHEM tot aan 
VELP, dat zijn de plaatsen, waar 
door ons wordt gewerkt. Dus 
met al Uw schoonmaakwerk
zaamheden naar Glazenwasserij 
en Schoonmaakbedrijf A.V.E.S. 

Nieuwstad 7, Arnhem. Tel. 21891. 
Glazen wassen per keer en bij 
abonnement .. 

Vraagt geheel vrijblijvend prijs
opgaaf. 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 

C.V. DRUKKER~ RlJNSTREEK" 

~N 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

A. LUIK staat altijd 
voor U klaar. 

* 

Luik's transportonderneming 
Zaandijk Tel. 81994 

Brandpunt 
VAN VERZETI 

Een volledig beeld van het ondergrondse 
verzet in Noord Hollands Noorderkwartier. 
Het werk van K. P., R. V. V., O. D. en B. S., 
Wapendroppings, Spoorwegovervallen, enz. 
in het rijk ge'illustreerde boek: 

de mannen van 
overste Wastenecker 

240 blz. 150 tekeningen. Toezending na 
storting fl. 5.· op giro 16066, van de drukker, 
N.V. Drukkerii vlh C. de Boer Jr., den Helder. 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 
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No.47 
3e)AARGANG 

Weekblad 
der LO-LKP-Stichting 
LAND!.LlfKE ORGANISATIE VOOR HULP 

Een· verheugend 
perspectief 

De redactie kan thans de verheugende 111ede
deling doen, dat de volgende week de lezers
kring van "De Zwerver" belangrijk uitge-

breid zal zijn, zo belangrijk, dat we ons het recht 
voorbehouden ons blad voortaan een echt weekblad 
te noemen. 

.- ~Deze uitbreiding is het resultaat van langdurige be
sprekingen en rijpe overweging in de kringen van 
de GPIWN en de LO-LKP-Stichting. 
Nu· bèide organisaties de toestand rijp achten voo_r 
het gezaft\enlijk uitgeven van een weekblad, en dit 
weekblad de volgende week verschijnt, moeten wij, 
het goed recht van onze lezers In het oog houdend, 
rekenschap afleggen van de veranderde toest~!1d. 
Welnu, de feiten zijn zo, dat "De Vrije Stem , het 
weekblad der GOlWN, zal ophouden te bestaan. 
Verder zal een Stichting "De Zwerver" opgericht 
worden, die tot taak heeft het uitgeven van een 
weekblad "De Zwerver", orgaan van de GOIWN 
en de LO-LKP-Stichting. 
Dit weekblad zal dus voortaan bij de lezers van 
"De Zwerver" en bij de voormalige lezers van "De 
Vrije Stem" in de bus komen. 
De vanzelfsprekende vraag, die onze lezers zullen 
.stellen, l.s. of "De Zwerver" veranderen zal. 
Dat zal in hoofdzaak niet geschieden, omdat de 
overeenstemming-' bereikt is op een basis, die "De 
Zwerver" reeds lang de zijne achtte, zsx!at -er geen 
sprake is van koerswijziging bij de redactie. 
Dit betreft echter de hoofdzaak. Voor het overige 
zal een zeer welkome uitbreiding van de redactie 
met enkele leden uit de GOIWN-kringen alleen 
maar winst meebrengen voor de nieuwe "Zwerver". 
En wie nog niet overtuigd is, late zich overtuigen 
door de namen .Yatl de bestuursleden der nieuwe 
Stichting: 
Pastoor N. Apeldoorn OP te Rotterdam, Professor 
Ir. W. J. Qewez te Wageningen, de heer C. A. v. d. 
Hooft te 6~a. Mr. A. J. Meyer te Alphen aan de 

~. 
1ProfeSIIOI' Mt:. S. P. J. Pompe te Utrecht, Prof. 

Dr. H. v. Rooy te Wychen, Ds. F. Slomp te Hoorn. 
Dit bestuur zal zich nog beraden over het aantrek
ken van een achtste lid. 
Deze namen zullen onze lezers langzamerhand wel 
bekend en vertrouwd zijn en hun een waarborg bie
den voor de gang van zaken. 
Dl' doelstelfing van het nieuwe blad is reeds l.o "De 
Zwerver·· gepubliceerd en een herhaling ervan lijkt 
ons overbodig. We komen in het volgende toch 
nog op de hoofdzaken terug. 
De beslissende kwestie van het nieuwe blad is natuur
lijk, of de GOIWN en de LO-LKP-Stic.hting in een 
stadium gekomen zijn, waarin zij van hetzelfde gees
telijk vervoermiddel gebruik kunnen maken. En zo ja, 
waarom zij dat voorheen niet deden. 
Inderdaad zijn de bladen in 19i5 onafhankelijk van 
elkaar opgericht en wanneer men bedenkt, dat ook 
bij "De Vrije Stem" de meeste lezers uit de LO- en 
LKP-kringen kwamen, moest er wel een belangrijke 
reden zijn. om gescheiden op te treden. 
Die reden was er ook. Door de nood der tijden heeft 
de illegaliteit in het reeds bevrijde Zuiden de GOIWN 
opgericht, een vereniging op basis van individueel 
lidmaatschap der oud-illegale werkers. Deze vereni
ging richtte het blad "De Vrije Stem" op. 
Voor tal van zeer concrete opdrachten, die de voor
malige illegaliteit nog te verrichten had, achtte men 
deze individuële bundeling noodzakelijk. Zij moest 
de illegaliteit vertegenwoordigen bij de overheid, zij 
moest voor haar deel der werkzaamheden orde bren
gen ln de zuivering en berechting. ZIJ moest het rechts
herstel der oud-illegale werkers verzekeren en de 
hulpverlening aan de slachtoffers van het verzet 
organiseren. 
Deze bundeling kon na de bevrijding van het Noor
den niet verwezenlijkt worden over het gehele land, 
Met name in het Westen was de weerstand daartegen 

te groot. Dat kwam o.a. door het feit, dat daar reeds 
in de bezettingstijd een arbeidsvorm voor de na-oor
logse illegaliteit was gevonden in de Grote Advies 
Commissie als een federatieve bundeling van verzets
organisaties en in de Stichting 1940~19¾5. 
De LO-LKP-Stichting heeft gemeend, dat de taken 
van de ex-illegaliteit verricht konden worden met de 
GAC en de Stichting 1940-19-½5, waarbij zij zichzelf 
een bijzondere rol toe dacht op de genoemde gebieden 
en tevens nog enkele andere zaken ter afwikkeling 
aanpakte. 
Van een consequente openbare bestrijding der indi
viduële bundeling is in onze kringen geen sprake 
geweest. En dat was evenmin het geval in de GAC. 
Men vond elkaar zelfs in een wiµ:iging der GAC, 
waarin elf vertegenwoordigers van de GOIWN. als 
individueel gebundelde illegaliteit, zitting namen. 
De samenwerking is uitmuntend geweest en stak zeer 
gunstig -if bij de troebelen in andere landen. . 
Intussea heeft de LO-LKP-Stichting ook nooit posi
tieve stappen gedaan om de individuële bundeling te 
helpen voltrekken. 
Zij zag gevaren opdoemen door die bundeling, die 
het middel ernstiger dreigden te maken dan de kwaal. 
De verzetsbeweging kende de klare taak en de rechte 
lijn naar een ondubbelzinnig doel: de bevrijding van 
het vaderland, het herstel der democratie. 
Men verwachtte een dergelijke eenvoudige taak en te 
verwezenlijken doel na de bevrijding en men ver
wachtte met name een invloed en betekenis van de 
verzetsbeweging in overeenstemming met de invloed 
ervan in de bezettingstijd. 
En dit, terwijl het afsterven van de intieme bànden 
van het verzet in het actieve leven der staatkunde zich 
onherroepelijk zou voltrekken. Zo zou de ex.illegaliteit 
langzamerhand losraken van de werkelijkheid, en door 
haar niet te verwezenlijken verwachtingen zich gaan 
verlustigen in leuzen, die gemakkelijker uit te spreken 
dan te verwezenlijken zijn, en die tenslotte de leden 
tot fanatici en querulanten zouden kunnen vormen 
en het geheel tot een antiquiteit, waarover ons volk 
meewarig zou glimlachen. 
Dat moest tot elke prijs voorkomen worden en de 
LO-LKP-Stichting heeft daarom de strijd aangebon, 
den voor werkelijkheidszin onder de illegale werkers, 
vooc een besef van wat niet en wat wel verwacht 
kon worden. 
En hoewel de GOIWN ook met deze gevaren re
kening hield ( en dat blijkt ook uit de mogelijkh~id 
van een fusie thans). meende men in LO-LKP-knn
gen, dat de gevaren van politieke ontsporing, maat
schappelijke steriliteit der oud-verzetters, vals idealis
me, t.o.v. berechting, zuivering. rechtsherstel enz. zo 
groot waren, dat zelfs een individuële bundeling 
daaraan opgeofferd mgest worden. 
Tot zover het punt, waarover verschil van inzicht 
bestond. We spreken geen oordeel uit: de historie
beschrijver moet ook wat te doen hebben. 
Gelukkig werkt de werkelijkheid corrigerend op hen, 
die hun ogen open hebben. Zo groeiden de GOIWN 
en de LO-LKP-Stic-htlng steeds dichter naar elkaar 
toe. 
De scherpe kanten zijn afgesleten en er is een over
eenstemming in inzicht ontstaan, die de fusie recht
vaardigt. 
Over deze gevaren is nog onlangs uitvoerig in "De 
Zwerver" geschreven, zodat we volstaan met daar
naar te verwijzen. 
Onze bezorgdheid betrof met name de waarschijnlijk
heid van ver overdreven verwachtingen van een 
individuële bundeling. 
In negatieve zin is er overeenstemming over het feit, 
dat een herzuivering onzinnig en onmogelijk b en 
dat een geheel nieuwe aanpak van de berechting in 
het rijk der fabelen thuishoort. ZIJ, die op dit punt 
menen nog iets te kunnen verwezenlijken, gaan meest
al van het standpunt uit, dat het recht hier op aarde 
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in handen van mensen, volmaakt gaaf kan zijn en slJ 
zien abusievelijk in de verwezenlijking daarvan de 
taak van het verzet. De opdracht van het verzet was 
intussen het herstel van de vrijheden en rechten In 
ons land door herstel der democratische voorwaarden, 
waarbinnen het recht zo goed mogelijk, wijl aan de 
wet gebonden, hersteld kon worden. 
Deze opvatting zal er ons in het nieuwe blad niet 
van mogen weerhouden. de vinger op de wonde plek
ken te leggen. Integendeel, op dat punt blijft onze 
verantwoordelijkheid bestaan. Maar dat is iets andere 
dan de prediking van een nieuw beleid. 
De problemen van rechtsherstel der oud-illegale wer
kers behoren tot het arbeidsveld der Stichting 19-t0-
1945 en onze organisaties moeten dat werk niet door
kruisen, maar slechts steunen, o.a. door publiciteit 
aan het werk der Stichting te geven in het nieuwe 
blad. 
Er is dus enerzijds te verwachten. dat ons blad een 
waarschuwend geluid laat horen tegenover de actie 
tot een herbundeling. 
Dat betekent aan de andere kant niet, dat wij dt 
banden in de bezettingstijd gegroeid en daarna ont
staan, zouden willen losmaken. Integendeel, er is een 
vriendschap en vertrouwen door het verzet ontstaan, 
die van de grootste betekenis zijn voor de toekomst 
van ons volk, indien men er van verwacht, wat er van 
verwacht mag worden; niet minder, maar ook niet 
meer. Voor die band bestaat ons blad. 
Deze band is organisch gegroeid en zij is de basis 
voor het gesprek en voor een vertrouwelijk contact 
Dat moet uitgebuit worden voor de geest onder ons 
volk, niet voor concrete actie l behoudens de Stich-. 
ting 19-10-1945) van de voormalige verzetsbeweging, 
io ons volk. 
Er is echter ook nog een belangrijke positieve taak 
weggelegd voor het blad. Het zal voorlichting moeten 
geven over het rijke bezit, dat in Nederland met de 
bevrijding ons deel weer werd: onze democratische 
staatsinrichting. Niet genoeg aandacht kan daaraan 
besteed worden. 
Er zouden nog meer facetten te noemen zijn, die uit 
de "oude Zwerver" in de "nieuwe Zwerver" mee
genomen worden en die ook de GOIWN typeren. 
Maar. men zou toch tenslotte dat karakteristieke niet 
treffen, wat "De Zwerver" gemaakt heeft tot wat hij 
is en wil blijven, omdát zij, die met ons verder gaan 
eens geest.?s met ons zijn en ons blad slechts kunnen 
verrijken. 
G!j zult de oude sfeer van ,.De Zwerver" niet be
hoeven te missen. 
Daarover nog één opmerking. Ons blad was niet 
gekenmerkt door een soort kleurloze neutraliteit. 
Het was de weerspiegeling van de nooit sectarische, 
maar wel dominerend christelijke levenshouding in dt 

•Lo en de LKP. 
Daar ook de GOIWN de christelijke grondtoon van 
ons volk steeds tot de hare heeft gemaakt, vinden 
elkJar in het nieuwe blad gelijkgestemde ,.zielen". 
En dat beeft dit grote geestelijke voordeel. dat de 
in meerderheid Rooms-Katholieke lezerskring van 
"De Vrije Stem" en de merendeels Protes!antse 
lezerskring van "De Zwerver" voortaan een na~1onaal 
christelijk georiënteerd blad. voortkomende uit het 
verzet, het hunne kunnen noemen. 
Het wederzijds begrip van en de eerbied. voor de 
verschillende levensrichtingen in Nederland ISy zonder 
dat daarbij verschillen verdoezeld mogen worden, van 
fundamenteel belang voor de toekomst der democratie. 

"De Vrije Stem·· is enige .~aanden gefusionneerd 
geweest met "Op Korte Golf . . 
Het is in de praktijk gebleken, dat deze fusie moei
lijkheden opleverde. omdat zich steeds. duidelijker het 
meningsverschil aftekende over de activering van de 
bundeling. 
Het zakelijk verschil daarover moest tenslotte tot 
een breuk leiden. Zo is dan de Heer Scheps van "Op 
Korte Golf" zijn eigen weg van herbundeling gegaan 
en heeft de GOIWN besloten met de LO-LKP-Stich
tlng tezamen "De Zwerver" uit te geven. 
Men kan treuren over een zakelijk verschil van 
mening. Verheug U er intussen ook over, dat men In 
ons land daarvoor nog uit mag komen. 
De Heer Scheps gelooft in de herbundeling. WIJ niet 
en wij achten haar bovendien een gevaar voor one 
land en voor onze vrienden. 

REDACTIB. 
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Bone, een 

vorstenrijk 
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Zuid-Celebes 

* 

AAdt~ Pabe.ntt:ttg e,i .2vn ge:!n~ Dezt: foto i$ ~en ja11, gtlcden OPiJ~nom~n . 
..\ndie Pa~nt~ng wa.a toen nog gt:en Sultan 

A ndie Pabe~~en~ Daeng Palawa, sultan van 
Bone, Officier m de Orde van Oranje Nas
sau en Majoor à la sl,lite van het KNIL, 

is een geacht en geliefd Boeginees vorst. Hij Is 
afstammeling van de legendarische figuur Aroe 
Palakka, de Boeginese vorst uit de tijd van de 
V.O.C., die in nauwe samenwerking met Ge
neraal Speelman in de strijd tegen de destijds 
zo invloedtijke en ons vijandig gezinde Makas
saren, een belangrijke rol speelde en in de In
disclle geschiedenis een onsterfelijke naam ver
wierf. Het vorstenland Bone vormt het Mldden
Oostelijk deel van Zuid-Celebes. 
De hoofdplaats is Watampone, een klein, mooi 
plaatsje, rijk aan parkjes, pleintjes en goedver
zorgde wegen. De kazerne, waarvan de bouw 
enkele maanden voor de oorlog met Japan werd 
voltooid, vertoont een schone en moderne a.an
'blik, terwijl de aangrenzende cantine kol'tweg 
p1·ima is. Vier k.m. van Watampone, aan de 
Golf van Bone, ligt de haven- en visseraplo.ats 
Badjoé. 
De verhouding en samenwerking tussen militai
ren en de Boeginese bevolki!lg is ideaal, netgeen 
haar oorsprong vindt in het krachtig optreden 
van Andie Pabenteng. Want vlak na de capi
tulatie van Japan traden ook in Bone extre
mistische elementen aan de dag, en werd de 
rood-witte vlag gehesen, hetgeen Andie Paben· 
teng een doorn in •t oog was. Hij was in die 
periode echter nog geen sultan, doch bekleedde, 
behalve de rang van Commissaris van Politie 
ook nog een adviserende positie bij de toenma~ 
lige radja van Boné. Deze laatste onthield uch 
van krachtig optreden jegens de z.g. nationalis
ten, terwijl de, te Watampone gedetacheerde, 
Australische soldaten de anti-Nederlandse de
monstraties oogluikend toelieten. 
De handelingen der extremisten begollllen echter 
een dusdanige vorm aan te nemen, dat Andie 
Pabenteng besloot daartegen op te treden. En 
~t deed hij, geassisteerd door een klein ploegje 
u1tgelezen vertrouwelingen, met kracht en op 
zeer afdoende wijze.. De rood-witte benden 
schrokken en trok.ken, ondanks hun overmacht, 
terug. 
Andie Pabenteng liet het niet bij een enkel op
treden, doch zette de zuivering grondig voort 
en wist 't verzet tot in de kiem te smoren. Hier-

Stoottroepen 
Boven het hoofdartikel over de Stoottroe
pen, in ons blad van 6 Sept. j.L is als 
schrijver de naam van Kapt. Sjef de Groot 
,,..ermeld. 
Thans blijkt echter, dat het betreffende ar
tikel niet door Kapt. de Groot, doch door 
Lt. Kol. J. J. F. Borghouts is geschreven. 
Het abuis L'l ontstaan, doordat het artfüel 
door Kapt. de Groot werd opgezonden. 
Gaarne ons excuus voor deze vergissing. 

Red. 

bij deed hij ontstellende ontdekkingen, o.m. een 
in documenten vastgelegd, uitvoerig beraamd 
plan voor een greep naar de macht in Boné, het
welk een dusdanig uitgebreid karakter vertoon
de, dat wellicht de grootste opstand in Celebes 
zou zijn uitgebroken, indien niet tijdig was in
gegrepen. 
Toen ik met Andie Pabenteng kennis me.akte, 
een jaar terug, was hij nog Kapitein bij 't KNIL; 
thans is hij Majoor. 

Bij, de (JMW-en u..an 

0 p Dinsdag, de lle November, wapenstil
standsdag en sinds de laatste oorlog klap
roosdag, wei-den in vele landen plechtig

heden georganiseerd ter herdenking van de mil
lioenen gesneuvelden tijdens de twee jongste 
wereldoorlogen. 
In Parijs en in Brussel, in St. Nazaire en in de 
Haarlemmermeer, overal maakten de mensen 
zich op om de gevallen strijders hun dank 
posthuum te betuigen en om op hun graven 
elkander te beloven meer ernst te maken met 
de goddelijke eis der naastenliefde. 
Wij waren op de Nieuwe Algemene Begraaf
plaats te Hoofddorp getuige van één dezer 
samenkomsten. 
Enige honderden hadden zich, ondanks het 
slechte 'A--eer, om de graven verzameld. 
Uit een grijs-grauwe lucht zwadderde de regen 
in vlagen naar omlaag, aldus een triest relief 
verlenende aan deze reeds zo pijnlijk aandoende 
herdenking. 
PijnliJ1c aandoende, want terwijl bij de met bloe
men gesierde kruisen der gevallenen getuigenis 
werd afgelegd van de vaste wil om in de toe
komst de verkregen vrijheid, de gebrachte offers 
waardig, te gebruiken, gaat door de wereld al 
weer het g~rucht van nieuwe oorlogen. Aller
wegen walmt de haat en het egoisme op en de 
sfeer, waarin het mensdom verkeert, wordt e" 
door verpest. 
En toch herdenkingen, altijd weer herdenkingen, 
momenten van inkeer op de nog rokende puin
hopen van een stuk gebombardeerde samenle
ving. 
Dit niet meer, o God, dit nooit meer, bidt me1: 
en men wijst elkaar op de kapot gereten licha
men der slachtoffers. 
Dan worden er kruisen geplaatst, monumenten 
opgericht en telken jare worden er herdenkingen 
georganiseerd om in ontroerende bewoordingen 
te pleiten VQor de verwezenlijking der oeroude 
menselijke idealen. , 
En reeds tekenen de schaduwen van een nieuwe 
strijd zich weer af ..... . 
Wat is de zin van deze eentonige herhaling, de 
eeUWt>n door? 
Oorlog - herdenking, oorlog - herdenking . . ... . 
Zijn de offers, die in elke oorlog worden ge
bracht niet volkomen nutteloos? 
Frits de Zwerver en l\/Ir. J ansonius, burgemees
ter van Haarlemmermeer, trachtten, staande btl 
de graven van een zestal geallieerde vliegers en 
van enkele Nederlandse militairen en verzets
mensen. het antwoord op deze vragen te geven. 

Hoewel hij klein van stuk is en geenszins een 
athletisch figuur bezit, getuigen zijn gang, be
wegingen en pezige armen van lichaamskracht 
en behendigheid; zijn oogopslag verraadt wils
kracht en moed. 
Zijn uitwijdingen op politiek en sociaal gebied 
bewijzen zijn intellect, heldere inzichten en voor
al zijn aanhankelijkheid aan 't Vorstenhuis. 
Bijzonder interessant is de geschiedenis van zijn 
voorvader Aroe-Palaltka, die in korte trekken 
als volgt luidt: 
Aroo Palakka, een Boeginees edelman, leefde in 
de tijd, dat zijn vaderland door de Makassaren 
werd overheerst. Hij besloot uit te wijken, en 
wel naar Java. Daar toch moest, volgens de ge
ruchten, de zetel zijn van de machtige blanke 
zeevaarders, die zelfs door de Makassaren wer
den gevreesd. 
Hij ondernam de tocht per prauw en te Bata
vi'a gearriveerd, werd hij door de bewindhebbers 
van de V.O.C. ontvangen. Hij voorzag hen van 
waardevolle gegevens en kreeg de rang van lui
tenant in het Nederlandse leger. Hij wist een 
compagnie te vormen van andere, eveneens naar 
Java gevluchte Boeginezen, en vormde hen, met 
b<:hulp van Hollandse instructeurs, tot volwaar
dige soldaten, die uitstekend met geweren en 
kanonnen, maar vooral met 't blanke wapen 
wisten om te gaan. 
Niet lang daarna werd de expeditie op Makas
sar door Generaal Speelman ondernomen en 
Aroe Palakka fungeerde als adviseur, tolk en 
gids. 
De strijd bracht 't despotisch· be"vind van de 
,,Haantjes van het Oosten" ten val en Aroe Pa
lakka op de troon van het sultanaat Boné. 
Op de dag van zijn troonsbestijging legde hij de 
plechtige gelofte af, altijd met Nederland te 
zullen samenwerken. Verder sprak hij de wens 
uit, dat in •t vervolg al zijn nakomelingen trouw 
zullen blijven ~ren aan het Nederlandsê Vor
stenhuis. Die wens is geworden tot een t\"ilditie, 
een traditie, dle vooral door de huidige Aroem
ponê ('t Boeginees voor Sultan) wordt hoogge
houden. 

Er werd gew·ezen op de verderfelijke ideeën van 
het Nationaal-Socialisme, waarin zelfs geen 
plaats was voor de meest elementaire vriJlleid 
van de mens, de vriJlleid om God te dienen. 
Het Nationaal-Socialisme kende me.ar één macht: 
de macht van de staat; het kende maar ~ 
wil: de wil van de führer; het kende maar één 
gehoorzaamheid: de .kadavergeboorzaamheid aan 
de staat. 
Een ganse wereld kwam in opstand tegen d~ 
slavernij en millioenen gaven hun leven om het 
'l'E'Cbt op geesteli)lce vrijheid te bevechten. 
Dank zij deze offers leven wij thans weer in 
vri.J1teid. De oorlog is erg, maar de oorlog bracht 
toch ook veel moois na.ar voren: liefde en offer
gezindheid. J'a, zelfs dit: dat de ene meJ1s zijn 
leven geeft voor een ander. 
Frits de Zwerver deco een hartstochtelij]t beroep 
op de jeugd om te staan voor zijn beg!nselcn, 
met het voorbeeld der gevallenen voor ogen. 
"Jongens en meisjes, toon het offer waard te 
zijn. Vecht, zo nodig, voot' God en Vaderland." 
Tenslotte sprak hij woorden van dank aan de 
getroffen familieleden. 
.. ~od trooste U en geve U zijn riJ'ke genade," 
zo besloot Frits. 
Mr. Jansonius wekte de aanwezigen daarna op 
individueel ernst te maken met het gebod der 
naastenliefde. Alleen zo kunnen deze bijeen
komsten van enige betekenis zijn voor de mens
heid. 
.,Steunt elkaar, dient ellcaar.'' 
Nadat nog het Onze Vader was gebeden en <>en 
minuut stilte betracht, werd de plechtigheid be
sloten met het spe~n van het Engelse en Ne
derlandse volkslied. 

-----···-··--·--·-; 
1 OPEN BRIEF 

i ~;:~h~~::~e:~:::~~ 
\. een door U opgenomen ingezonden brief 

van C. Harlaar. 
j Tot onze spijt ligt echter het peil van deze 
i brief beneden het niveau van onze be
' langstelling. 
\ In "De Zwerver" zijn we gewend over 
!.· modderplassen heen te stappen en niet 

er in. 
j Hoogachtend, I 
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Het was in de nacht van 10 Mei 1940, toen 
de de toenmalige Gouverneur van Curaçao' .. 
Gielliam J. J. Wouters gewekt werd, zich 

haastig kleedde en de toenmalige Procureur-Ge
neraal Mr. Thys van der Laan ontvi.-lg. Er was 
een telegram van de Minister van Koloniën, 
waarin het uitbreken van de oorlog tussen Ne
derland en Duitsland werd gemeld. 
Een uur reeds nadien trokken detachementen 
Militaire Politie, mariniers en matrozen, allen 
onder leiding van officieren, door de stad, om de 
Duitsers en staatsgevaarlijke Nederlanders in te 
rekenen. Er lagen wat Duitse schepen in de ha
ven. op Curaçao en Aruba woonden Duitsers. 
Een Nederlands oorlogsschip hield buitengaats 
de wacht om ontsnapping der schepen te be
letten. 
Dit was de eerste maatregel, die het Gouverne
ment van Curaçao trof, toen de oorlog een feit 
geworden was. Men talmde niet. Toen de bur
gerij des morgens wakker wenl - velen waren 
uiteraard al \'l'oeg uit de veren - waren de vij
anden van vreemde en eigen naUonaHtelt opge
borgen. 220 Dllitse scbepellogen, 20% Duitsers, 
28 Nt'derlaaders en 11 Nederlandse onderdanen. 
8 Hunner wenlen na onderzoek \Tijgelak11. '11 
Huis:.coekingen werden verricht, 4 archieven ln 
beslag genomen. 
Hel Gouvernement werkte sneL Nog dezelfde 
dag gingen alle Duitsers naar Bonaire, terwijl de 
staatsgevaarlijk geachte Nederlanders in de 
Willemstadse gevangenis kwamen . . Het trans
port naar Bonaire - dat geen Frans is en dus 
niet als Bonère, maar als Bonaire wordt uitge
sproken - geschiedde onder militair geleide 
in gecharterde tankschepen. 
Een detachement Militaire Politie bleef ter be
waking op Bonaire achter. 

Het eente onderdak. • 

Aanvankelijk werden de geïnterneerden in drie 
scholen ondergebracht, - één voor vrouwen en 
kinderen, één voor de schepelingen, één voor 
mannen. - Maar spoedig werd door Openbare 
Werken een kamp tussen Kralendijk en de Zout
pannen ingericht, in vier delen gescheiden. Het 
kamp was berekend op 200 personen. De Duitse 
schepelingen bleven maar kort, gingen reeds in 
Juli 1940 naar Jamaica. Ongeveer dertig Duitse 
vrouwen en kinderen afkomstig van CUraçao, en 
mannen, lijdende aan leeftijdsinvaliditeit, mochten 
onder zekere voorwaarden naar Curaçao terug
keren. 

Geen wraak. 
De behandeling van de geïnterneerden was geen 
revanc~e. In Januari 1941 heeft de schrijver de
zes het Bonairiaanse interneringskamp als jour
nalist mogen bezoeken. De Duitse of statenloze 
Joden waren er toen• niet meer, want deze wa
ren spoedig in de plantage Guatemala onderge
bracht om hen voor de beschimping en laster te 
behoeden. Daar liepen ze met bruin gebrande 
ruggen te kuieren, ze lagen te lezen, ze kook
ten een extraatje. 

Sbandleven voor de Duitsers. 

Een soortgelijk leven hadden ook de "vijanden" 
in het grote kamp aan zee, waar ze tweemaal 
's daags in gingen zwemmen. Zo ondervonden 
Duitsers en NSB-ers wat het zeggen wil gevan
gene te zijn in een beschaafd land, waar christe
lijke principes leidraad vormen en waar bij · de 
oefening der rechtvaardigheid toch de menslie
vendheid niet afwezig is. 

MENSEN ACHTER PRIKKELDRAAD 
NSB-ers en Duitsers zaten zes jaren op Bonaire geinterneerd. 

Strandleven voor NSB-ers ferwijl Nederland zuchtte . 

. -····························--··········-···-······· -·--·········.. ï j Onze Curaçaose medewerkec vertelt in bij- , 
I gaand artikel. hoe in het affijd vrij gebleven j 

1 deel van het Koninkrijk de NSB-ers en Duif- Î 
! sers werden behandeld. 1 j liet Interneringskamp Bonaire is thans opge- j 
l heven. ·---- 1 •-••• ........... ... ••••• .. ••• .. ••••••••o~•-OOHU-oHo-On••• •••0-0, , -~--· 

Dr. Joh. Harlog 

De behandeling 1n het Bonairiaanse kamp ge
schiedde ingevolge verzoek der Duitse regering 
naar het Verdrag van Genève, betreffende de 
Behandeling van Krijgsgevangenen van 27 .Juli 
1929. Dit werd ook van toepassing verklaard op 
de geïnterneerden en de Zwitserse zaakgelastig
de te Caracas, optredend namens de beschermen
de mogendheid, bezocht &Js zodanig enkele ma
len de kampen (art. 86 van genoemd Verdrag), 
waar hij zonder getuigen met de gevangenen 
mocht spreken. Ingevolge artikel 11 kreeg de 
kampbevolking hetzelfde voedsel als de militai
ren, die het kamp bewaakten. De geïnterneerden 
behielden de beschikking over eigen geld (art. 
6) en (daar tabak, sigaren en sigaretten in Cu
raçao nooit op de bon gingen), konden zij hier
van roken e.d. Zij beschikten namelijk over hun 
eigen geld via de Commissie Regeling Rechts
verkeer in Oorlogstijd en kregen hiervan maan
delijks f 50.-, waarvan 100/o voor de kampkas 
moest worden afgestaan. 

Joden zaten apart. 

De Duitse en statenloze .Joden werden ingevol
ge artikel 9, dat bepaalt, dat verschillende ras
sen en nationaliteiten gescheiden moeten wor
den ondergebracht, gehuisvest op de plantage 
Guatemala, waar zij bovendien een grotere ma
te van vrijheid verkregen. De meesten waren 
vluchtelingen voor het nazisme of zelfs nimmer 
in Duitsland geweest - slachtoffers dl,ls van 
hun paspoort. 
Duitsers en Nederlanders in het hoofdkamp wa
ren ook door een hek van prikkeldraad van el
kander gescheiden. Om het kamp heen was ·een 
neutrale zöne en ieder, die hierin werd waarge
nomen liep gevaar neergeschoten te worden. 
Toch hebben zich enkele gevallen van ontvluch
ting voorgedaan, die achterhaald konden wor
den. 
De geïnterneerden-correspondentie bestond uit 
24 regels naar niet-bezet en 25 woorden naar 
bezet gebied, behalve naar Nederland, waarheen 
men van het kamp uit niet kon schrijven. 
De neutrale zöne bleef des nachts verlicht. -
het enige licht op Bonaire, want de plaatselijke 
centrale stopt nog altijd om middernacht. 

Gevangenen mochten wandelen. 

In de keuken, tussen het Duitse en Nederlandse 
mannenkamp in, konden de gevangenen zelf een 
extra kopje koffie zetten, want "de gevangenen 

zullen bovendièn de middelen krijgen om zelf de 
extra voorraden, waarover zij beschikken, toe te 
bereiden," (art. 11). Deze extra voorraden koch
ten de geïnt"erneerden zelf in de stad. Volgens 
artikel 12 moest er een cantine zijn, doch de Cu
raçaose kampleiding meende, dat het beter was 
de mensen eens per week een wandeling te laten 
maken, zodat zij tegen de gangbare prijzen in 
Kralendijk konden inkopen. De kampchefs kon
den de voorraden distribueren. 

Werk was vrijwlllig. 

Hun kampdienst deden de geintemeerden zelt. 
Elke morgen om 10 uur inspectie of de bedden 
opgemaakt en de barakken schoongemaakt zijn. 
Voor ander werk werden de geîntemeerden niet 
gebruikt, tenzij tegen salarissen, die niet lager 
mochten zijn "dan in het land, waar zij geïnter
neerd zijn", dus het gebiedsdeel Curaçao. Offi
cieren waren van deze werkverplichting vrij, 
doch mochten eigener beweging werk aanvaar
den. Op Bonaire was beslote~ in het geheel niet 
tot werk te verplichten. Alleen de Joodse ge
interoeerden werkten op Guatemala wel, maar 
op eigen v~k en zonder betaling. Zij ver
bouwden wat groenten. Hun werd een gro~e 
mate van vrijheid gelaten. 

Luie Dultsers. 
Toen de Duitsers gevraagd werd of zij soms wil
den werken, antwoordden tien van de tachtig 
met ja. Deze tien werden daarop gemolesteerd: 
in het tropische kamp liep men met blote rug· 
nu was het een kleine moeite om met een bran.~ 
dende sigaar tegen zo'n rug aan te lopen. De 
bewaking stond hier machteloos, daar opzet 
nimmer te bewijzen was. 
De geinterneerden konden langs hiërarchieke 
weg eventuele klachten indienen. Eerst bij de 
kampchef, die ingevolge artikel 43 door de ge
vangenen uit hun eigen midden gekozen wordt 
met goedkeuring van de militaire autoriteiten. 
Ontduiking van de kampdienst, kwetsend spre
kend over Nederland enz. werd natuurlijk ge
straft, echter nimmer met lijfstraffen die btf 
artikel 46 verboden waren. ' 
De geestelijke verzorging der geïnterneerden 
wordt bij artikel 16 en 17 gewaarborgd en be
rustte bij de katholieke en protestantse geeste
lijkheid ter plaatse. 
Wie op een Zondagmorgen de stoet naar de 
kerk van Kralendijk zag komen, had niet de in.( 

( oavot, op PDf· 8) 

* Dit is de neutrale zóne, die 
om het Internerir.gslcamp Bo,. 
naire liep. Alleen de op de 
Benedenwinden alomtegen
woordige geiten (,.kabrieten") 
verblijven er ongestoord. 

Rechts staan de barakken ( de 
:J.aken zijn niet van gegolfd 
'11etaal, wat in de tropen veel 
te heet zou zijn, maar t>an een 

warmtewerend pceparaat). 
Unks achteraan ziet men 
Kralendijk. de hooldstad van 
Bonaire. dat zetT ongeveer .zo 
groot als Texel is en een 6000 
iltwontt& telt. 



N u op 29 September j.l. de wet "Bui
tengewoon pensioen 1940-1945" in 
werking is getreden en bovendien op 
de Rijksbegroting voor 1948 een post 

voor de uitvoering van deze wet is opge- , 
voerd, blijkt het wenselijk om nadere mede
delingen te doen omtrent de positie, waarin 
de Stichting 1940-1945 thans verkeert. 
Blijkens de begroting voor 1948 van het Mi
nisterie van Binnenlandse Zaken verwacht de 
regering, dat in dat jaar een bedrag van zes 
millioen gulden nodig zal zijn voor de pen
sioenen van "deelnemers aan het verzet, als
mede van hun nagelaten betrekkingen", op 
grond van de wet "Buitengewoon pensioen 
1940--1945, die in Augustus van dit jaar door 
de Staten-Generaal werd aanvaard en op 29 
September j.l. in werking trad. 
De slachtoffers van het verzet uit de jaren 
1940--1945 ontvingen tot dusver hun uitke
ringen van de Stichting 1940-1945, welke haar 
werkzaamheden ten ·dele uit Rijksbijdragen 
en ten dele uit particuliere giften financiert. 
Voortzetting van de uitkeringen aan zieken 
en nabestaanden op dezelfde voet als dat mo
menteel door de Stichting 1940-1945 ge
schiedt, betekent een jaarlijkse uitgave van 
ongeveer f 8.300.000.-. Vergelijkt men daar
mee de zes millioen, die de overheid zich voor
ste1t in 1948 voor dit doel te besteden, dan 
valt te verwachten, dat alleen al in dat jaar 
?.e ~-ticht~I?~ meer dan twee millioen uit par
ucunere OIJaragen zal moeten putten. 
Dit verschil tussen overheids- en Stichtings
budget vindt hierin zijn oorsprong: direct na 
de bevrijding heeft de Stichting op zich geno
men de gezinnen, die een man of vader in 
het verzet verloren, in staat te stellen zich te 
handhaven in levensomstandigheden, overeen
komstig hun sociale milieu. 
Daarnaast komt de Stichting 1940-194.5 met
terdaad op voor een passende vakopleiding 
der kinderen: - · 
En inderdaad wil ook de pensioenwet deze 
handhaving van de gezinnen in hun vroegere 
omstandigheden nastreven. · 
Dat betekent, dat niet aan alle weduwen van 
verzetsmannen een even groot pensioen wordt 
toegekend, ook niet een gelijk pensioen aan 
weduwen uit hetzelfde milieu, maar dat het 
pensioen naar behoefte wordt geregeld. In 
pri'hcipe is dit een regeling, die overeenkomt 
met wat de Stichting tot dusver reeds deed. 
Indien nu ook de pensioenbijdragen, die de 
wet voor de uitvoering van dit beginsel be
schikbaar stelt, in overeenstemming waren 
met datgene, wat de Stichting tot dusverre 
deed, dan zou de pensioenwet in dit opzicht 
de financiële last geheel van de schouders 
van de Stichting nemen. 
Hela3:s echter is dit niet het geval, zodat 
voorzien moet worden, _dat de Stichting in de 
toekomst twee lasten . te dragen krijgt: een 
toeslag op de pensioenen ên voorzieningen 
voor studie, vakopleiding enz. van de jeugd. 
~andaar het verschil tussen Rijks-. en Stich
tmgsb?dget. De . keus voor de Stichting is: 
verlag~ng van mtkeringen of verhoging van 
vaste._mkomsten. Het eerste wenst zij niet, dus 
zal ZIJ, alle krachten in het werk stellen om 
h~t laatste te bereiken. Een taak uiteraard, 
die alleen door een nationale inspanning ver· 
vuld kan worden. 
Een taak, . die het zwaarst zal wegen voor 
hen, die de gevallen "het meest nastaan", de 
oud-illegalen. 

• • é 

' • t 
~ 

t 

x::x:x:~xx 

J J !Di ~ttet,, 
Weekblad der LO-LKP-Stichting. 

Abonnementsprijs f 1.50 per kwartaal. 
Redactie en Administratie: 
Prins Hendrikkade 152, A'dam-C. 
Giro: 10{!588 t.n.v~ LÓ-LKP-Stichting 
Amsterdam. · j 
Telefoon 44~.6~ Ceiitr. Bur. 

:. 4410, GedenJtboek. 
. · '. -~1668 "De Z~~rver". · 

. x=xxxx:x •••• 
• 

/ 

STILLE HELDEN IN DE ACHl 

door Joop 

\ 
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• De beleve~issen van de gastenpater . der Achelse Kluis zijn eenvoudig, 
maar geestig, zoals de gastenpater zelf eenvoudig en geestig is, en bij 
elkaar vormen zij de roman van een Trappist in het., verzet. 
De oorlog woedt no.g. De dagelijkse verschrikkingen nemen in veelvoud 
toe. 
Een van di~ du~tere dagen uit de tijd der bezetting. 
Op een station m Den Haag. Een massa reizigers wacht op één van de 
zeldzame treinen, die d~ Zuid~Hollandse hoofdstad verlaten. Ontbering 
staat op veler gezichten ' te lezen. Hier en daar vlekt een veldgrijs uniform 
t~ssen de wemelende menigte. Daar wandelt "Ome Faan .. , gekleed in 
ZtJn gewoon habijt, hetgeen in het Noorden wel eens de traditionele uit
roep uitlokte van: ,,Ome Gerrit". Eigenlijk hadden ze beter "Ome Paan" 
kunnen zeggen, maar wie wist dat! Het gaat ditmaal om een serie blanco 
papie.~en, voorzien van de handtekening van Seyss-lnquart, die "Ome 
Faan van een dame in ontvangst moet nemen en naar het Zuiden moet 
ovérbrengen. ' 
Deze kostbare documenten zijn van enorm belang voor het Nederlandse 
en Belgische verzet. De betreffende dame op het Haagse station zal her
kenbaar zijn aan een Duitse krant, die zij onder de arm draagt. 
Het loopt echter niet vlot. Ome Faan heeft wel een dame ontdekt met 
een krant onder de arm, maar ....... het is een Nederlandse krant. 
Wat nu gedaan? Het overeengekomen uur klopt . uitstekend, doch de 
krant snijdt alle mogelijkheid tot nader contact af, daar uiterste voorzich
tigheid geboden is. Zo blijven zij een half uur wandelen en elkaar nauw
lettend opnemen, totdat de dame plotseling op de kloosterling toestapt en 
vr~?gt: .,Kunt ~. mij zeggen, waar ik hier een Duitse krant kan kopen?" 
t1B11 <?me Faan, antwoordt de paper. Het contact is gelegd, maar daar
mee zijn de papieren nog niet in het Zuiden. Ome Paan gaat heen, laat 
de documenten om één van zijn benen binden en zet het daarna in het gips. 
Wat later komt een monnik moeizaam het station binnenhinken. Steunend 
op een wandelstok sleept hij pijnlijk zijn rechterbeen voort, zich zo goed 
en zo kwaad als het gaat haastend om de trein niet te missen, die zwaar
zuchtend aan het perron voorbijschuift. Hoe zal de pater zich aan een 
der openslaande deuren kunnen binnenhijsen? Hij probeert het een eerste 
keer, zonder resultaat. Een Duitser, die de situatie ziet, waarin de mon
nik verkeert, gaat op hem toen en nodigt hem uit, plaats te nemen in een 
gereserveerde coupé. · 
Gedurende de reis vraagt hij: ,,Doet het erge pijn?" .,Vreselijk," antwoordt 
de monnik en_ de Duitser legt het been op de kussens van de tegenover
staande coupe~bank! Eenmaal op de plaats van bestemming wordt de 
kruk aan kant gezet, het. gipsverband verbroken, en is dat manke, maar 
hoogst waardevolle been, weer kerngezond. 

Enige tijd later. Weer op een 
station, waar Ome Faan contact 
opneemt met een "bedelaar", één 
van een bijzonder en apart soort. 
Een bedelaar pleegt . bescheiden 
om iets te vragen, doch deze ver
telt de pater, dat hij hem voor
werpen en papieren voor het ver" 
zet moet overhandigen, liefst twee 
koffers vol, die ook nog per trein 
vervoerd moeten worden. Geen 
kleinigheid, vooral omdat de kof
fers het station en de trein binnen
gesmokkeld moeten worden. De 
monnik en de bedelaar zoeken 
lange tijd naar een oplossing voor 
het gevaarlijke transportprobleem 
en zij vinden die. 
Zij besluiten een lijkkist te kopen 
en een lijkstoet te enscêneren. 
Enkele dagen later gaat een lijk
wagen over de weg. Op de bok 
zit, naast de koetsier, die van 
niets weet, een brevierlezende pa
ter. Hij schijnt te bidden voor de 
zielerust van de overledene. Naast 
de zwartomfloerste kist branden 
flauw-flakkerende lantaarnvlam,; 
roetjes. Duitse beambten houden 
de stoet staande. De pater toont 

· een medisch getuigschrift en als 
zij lezen, dat het ontzielde lichaam 
wordt vervoerd van iemand, die 
stierf aan buiktyphus, schrikken 
zij terug en laten de kist onge
hinderd het station en de trein 
binnenbrengen met bestemming 
België. 

Er gaat een monnik langs de smal" 
Ie smokkelwegen, een non en nog 
meer personen. Het weer werkt 
mee. Het regent. Het stroomt. De 
non krijgt het koud. ·verklaarbaar, 

~ant de regen heeft haar kap verscheurd, die van karto 
die doorweekte en gescheurde kap zit een dikke Franse pi 
leden van het gezelschap behoren ook tot het vliegercorp! 
dèn. En over het gezicht van de monnik ligt een brede, 

Boven het wijde Kempische land gaat een parachute ope 
een piloot omlaag, maar hoe ongelukkig, hij komt in dE 
verrader terecht. En de pater is er weer bij. De verrade 
en dreigt de piloot aan de Duitsers te zullen uitleveren. 
is _hem voor. Daar verschijnt de gewaarschuwde verzetsg 
umformen en gewapend met lichte mitrailleurs. Met D1 
,,rekenen zij de piloot in"! 
Daar strompelt een oude man voort met twee zware ko 
meelij op bij enige Duitsers, die passeren en weldra zit de 
de zonen der edelgermanen. De man wordt afgezet op een 
vriend ~ een pater ,-J hem wacht. Zij. begroeten elkaar , 
v:rienden en samen gaan zij verder, ieder met een koffer. [ 
is een jonge man, die een baard heeft "aangeplakt". De p 
gastenpater van de Kluis. En de koffers? Dat is duideJijk! 

In de streek rond Tegelen en Kaldenkirchen had men e 
wijs enkele grote, goed geprepareerde kelders in hei en è 
waarschijnlijk door bewoners der streek waren aangelegd, 
een bombardement omkwamen. Wat er ook van zij, de eig 
en eigenaars kwamen niet opdagen en de pater maakte e 
bruik van. 
Hij bracht er z+fn. ond~dui~ers on er, gemiddelèl 60 à" 
welk een onderiimkers! W e1geracht-i~n voor krijgsgevan, 
werken in Duitsland, verzetslieden, Franse, Engelse en 
piloten enz. Hij zorgde persoonlijk voor hen. Elke avond 
de door de Duitsers bewaakte wegen Ons Heer, voedsel, k 
volle informaties en last but not least, een opwekkend woo 
hij in de bunkers de H. Mis voor hen op. Hier kwam goe 
de pater zich in Achel in het kosteren en aanverwante vak 
en strijken, bekwaamd had. 
Ook koken voor zijn jongens deed de pater zelf. Hij de{ 
alleen. Hoe minder volk bij zulke dingen, hoe beter, fach 
een bijzondere bescherming van God, heeft hij het zeker 
voor_zichtigheid te danken, dat hij de dans ontsprongen is. 
had een hoge premie op zijn hoofd gesteld. Een NSB-er 
hem neer te. schieten. Na twee jaren werd hij bij deze, : 
roepen, die stervend aan de kant van de weg was gevûndE 
van huis uit katholiek, had om "Ome Faan" gevraagd. Ze 
tevoren nog nooit gezien. De pater is toen een mooie zeg 
vallen. Hij kon zijn grote vijand tot zijn onuitsprekelijke v 
in diens stervensuur. 
Ondanks de premie van de SD op zijn hoofd, ging de l 

zijn werk. Zes en dertig Engelse piloten bracht hij over 
medewerking van Duitsers uit het J<aldenkirchense. 
Een boer stuurde telkens zijn zoontje met een briefje, Wé 

foon!!-ummer stond vermeld. Het middelste cijfer, veranderd, 
het aantal piloten, dat die keer ovn"-moest. • 
Zijn activiteit strekte zich uit over Limburg, Brabant en 
kende alles en iedereen, hielp vluchtelingen uit Duitslanè 
alle gevaren. 
Men heeft de pater ooit gevraagd, of hij bij dit alles niet 
gezien de grote risico's. Nuchter antwoordde hij: ,,Nooit, en 
wapensmokkel gedaan! Ik wilde alleen het geestelijk en stc 
de jongens verzorgen, voor.. zover · ik dat kon. Mijn enige 
mijn brevier, mijn rozenkrans en ...... mijn snuifdoos!" 

De Piloten paaaenen J. ,,.,,ai/at' 



ELSE · TRAPPISTENKL UIS 
ë>n is. En , onder 
>tloot. De andere 
>s der Geallieer-
smakelijke lach. 

en en er zweeft 
Ie tuin , van een 
er raast en tiert 

Maar de pater 
groep, in Duitse 
)uitse brutaliteit 

offers. Hij wekt 
e reiziger tussen 
11 punt waar een 
als goede, oude 

De oude reiziger 
pater is weer de 
:! 

eens toevalliger
bos ontdekt, die 
i, welke later bij 
igenlijke bouwers 
er dankbaar ge-

70 in getal. En 
ngenschap, voor 

ze1f s Italiaanse 
1 bracht hij over 
kleding, waarde
ord. Vaak droeg 
,ed van pas, dat 
tkken, als naaien 

eed het allemaal 
ht hij. En naast 
:r ook aan deze 
s. Want de SD 
· kreeg opdracht 

zijn vijand, ge-
1en. De NSB-er, 
;e hadden elkaar 
:ge ten deel ge
vreugde bijstaan 

pater door met 
:r de grens met 

v-aarop een tele
de steeds en gaf 

Gelderland, hij 
1d en trotseerde 

gewapend was, 
:n ook nooit aan 
toff elijk heil van 
e wapens waren 

De gewaarschuwde verzetsgroep in Duitse unijormen . 

Nou, die snuifdoos van d~ gastenpater kennen wij ook, Pn ieder, die met 
smakelijk plezier wel eens tegenover hem zat en luisterde naar zijn kod
dige, Vlaamse kwinkslagen. Op een gegeven moment zal hij U vr"'1gen: 
,.Ah wel zulle, ge permitteert me wel. dat ik een snufke neem, zulle?"· 
Wat zou de gastenpater . zijn zonder snufke? Ook zijn snuifdoos was zijn 
wapen in de ogenblikken, dát hij aan elk haar op zijn hoofd een angst
zweetdroppeltje voelde bengelen. 
Zijn activiteit was allesomvattend~ Zo vormde hij één der centra voor 
de geallieerde in1ichtingendienst. Zij, die gedurende de bezetting van Lon
den uit in verbinding stonden me het ondergrondse leger van Nederland 
en België, zuHen kunnen getuigen hoeveel verslagen en inlichtingen er 
binnenkwamen, ondertekend door Ome Faan. Ook Koninçiin Wilhelmina 
trof het, dat er onder de rapporten over haar land zovele waren, onder
tekend door Ome Paan en Zij vroeg: ,,Wie is toch die verzetsstrijder?' 
En men antwoordde haar: ,,Een Trappist van Achel, die zoveel mensen
levens heeft gered." ,,Goed," zei de Koningin, ,,ik zal het . onthouden." En 
Zij hield woord. 
Het was in de lente van dit · jaar. De pater vierde zijn zilveren klooster
feest in de Achelse Kluis en er waren er velen gekomen om hem te hul
digen en te complimenteren. De strenge regels van het huis konden de 
dankbaren niet tegenhouden. En bij die gelegenheid vaardigde H.M. de 
Koningin de majoor-aalmoezenier Monch O.S.B. af naar Achel en . liet 
Haar felicitatie brengen aan de jubilerende pater. In zijn sympathieke 
rede gewaagde deze vertegenwoordiger van H.M. de Koningin ervan, hoe 
Hare Majesteit in Londen eens vroeg: .,Wie zijn toch die Trappisten, over 
wie de Engelandvaarders zo dikwijls spreken? Ik geloof. dat de monniken 
veel goed werk verrichten." 
En Ome Faan zei van zijn kant: ,,Ik vroeg God om mijn familie-leden 
te sparen in -de oorlog e-.iaarvoor deed ik dit werk . • Het mooiste wat ik 
keb meegemaakt is, dat ik diegene, die de opdracht had mij neer te schie
ten, bijstond in het stervensuur." 
Bij die gelegenheid was het, dat het hele convent voor het eerst hoorde 
van qe illegale activiteit van zijn medebroeder, uitgezonderd dan Vader 
Abt. 
En bij die gelegenheid was het ook, dat de oude krasse moeder van de 
pater tegen haar echtgenoot en kinderen zei: ,.Wie had gedacht, dat ik · 
zoiets nog zou meemaken." 
En nu is Oome Faan weer de vrolijke, beminnelijke &. hartelijke gasten
pater van de Achelse Kluis, de blijde philosoof en nuchtere practicus, die • 
ontelbaren h·elpt naar ziel en lichaam. Niemand gaat ongetroost en onge~ 
loterkt van de Abdij heen. 
Wij zagen dat weer, toen wij onlangs in en rond de Kluis dwaalden en 
toen de tintelende· zon· de brand . zette in de gele herfstpracht der kastanje~ 
bomen. · 
Het boeteleven binnen de muren van deze oase van rust en vrede gaat 
voort en zorgt, dat m,en niet a~n de wereld behoeft te wanhopen. Doch 
niét alles is hetzelfde gebleven. Aan gene zijde van de oude slotkapel 
rijpt een ·zware, eve~wichtige _ nieuwbouw omhoog, nieuw van bouw, 
doch oeroud- van, beeld. Het zijn nog maar twee vleuge]s in aanbouw, 
maar dit . moet een nieuwe ab~ij worden, fors e.n rustig, met levendige 
~Jeurwisselingen in het fri.c;~rode trappistenbaksteen en met vloeiende 
gewelven. • . · · . . . 
Vreemd · zal dit alles zijn voor degene, die de oude :Kluis goed kent, maar 
toch zal hij zich onmi~9ellijk w~er op z'n gemak voelen, als. hij temidden 
van . oud en !;l)eu~ . weer dat ver.trouwde gezicht van de gastenpatel' ziet. 

····het gezicht van Ome Paan, de oud-illegale Tra.ppistenmonnik." 

·*** 

, 

• 

BESTE MEDELEZERS VRIENDEN 
EN KAMPGENOTEN, 

Mij bereikten enkele brieven van ex~kampge
noten uit Oostenrijk, die mij mededeelden, dat 
de voedselpositie in dit land hopeloos is. 
Om een voorbeeld te noemen: enkele gevan
genen zijn thans minder in gewicht dan in Da
ch~ (woorden_ zijn hier overbodig). 
Daarom neem ik. de vrijheid een beroep tè 
doen op Uw medewerking om deze nood te 
lenigen. 
Persoonlijk weet ik, dat vele Oostenrijkers in 
Dachau zich nacht en dag hebben opgeotferd 
om de zieken te verpleg((n, ondanks moeilijke 
omstandigheden en dat hierdoor vele Hollan.., 
ders het leven behouden hebben. 
Mocht U mij willen helpen, stuur mij dan 
adressen van Oostenrijkse kampgenoten, die 
door daad en houding in de verschillende kam-
pen toonden nobele mensen te zijn. 
Maar tevens doe ik' een beroep op Uw bereid-
willigheid om mij, hetz1] enkele bonnen, hetzij 
levensmiddelen .- en dit nog liever - te stu.
ren. 
Daar het onze plicht is hen nu te helpen, zie 
ik {!'tîarne Uw berichten tegemoet. 
Gelden kunnen gestort worden op giro no. 
472026: W. E. de Vries, Torckstraat 11, Velp 
(Geld.). 

Met vriendelijke groeten 

W" E. DE VRIES. 

'Ulnd 

GEROUTINEERDE STENO-TYPISTE. 
Gevraagd een beschaafde jongedame voor alle voor
komende kantoorwerkzaamheden, liefst maat 40 of 4l, 
Prettige, goed betaalde werkkring. Confectiefabrid. 

• (Adv.). 

Blijkbaar is deze confectiefabriek beangst, dat 
er vele sollicitanten "beneden de maat" zullen 
zijn. 
Als we op deze wijze voortgaan, kunnen we 
straks annonces van d~ volgende inhoud ver
wachten: 
"Heer, m. 1., costuum maat 56, op grote voet 
levend (schoenen maat 48). stierennek (boord 
m. 18), gewend iedereen de handschoen toe te 
werpen ( maat 11), doch zich steeds gedekt 
houdend (hoed maat 60). zoekt hem passende 
werkkring, waar meer op formaat, dan op 
prestaties gelet wordt." 

• 
Geleerden hebben vastgesteld, dat de bomen, die de 
atoombom van Hirosjima hebben overleefd, tweem11a] 
vlugger groeien dan voorheen. 

(,,Dagblad Rijn en Gouwe"). 

Wij hadden het ook al geconstateerd, hoewel 
we niet voor geleerden mogen doorgaan. Er 
zijn, sinds de atoombom zijn intrede deed, al 
heel wat bomen over opgezet. 

• Het C.D.K. deelt mede, dat vanaf 1 November a.s. 
tabak van het merk " Pax" in veertig-grams-ver.pakking 
zonder inlevering van bonnen mag worden verkocht, 
Dit geldt zowel voor Pax-rooktabak als voor Pax-shag• 
en pruimtabak. benevens Pax-,pruimrollen. 

(,,Strijdend Nederland"). 

Op school leerden we, dat Pax, overgezet 
zijnde, .,vrede" betekent. Men heeft blijkbaar 
tevergeefä getracht de vrede te distribuëren 
en het nu maar vrijgegeven voor de liefheb
bers. Of er voldoende belangstelling voor vrede 
"in 40-grams~verpakking" zal zijn, betwijfelen 
we. Alleen voor de Pax-pruimrollen zal -het 
misschien anders zijn, want die gaan niet, zoals 
de tabak, in rook op. · 

• GESPREK IN DE TREIN. 
lc Rei:i;igcr: Verdrietig · :z'n dunne portef,rnille beziend: 
,,Was ik maar minister, dan zag ie d'r nlet :zo aïui-

- gertjes ult." 
2c· ~eizigcn • .. Moet ;i niet :zegge,i. Daar :l:it ook al de 
klad in." 
h . Rej:z:iger: ;,Ik zou 't er to~h op wagen.'' 

· 2e Rei:z:igu1 "Och man wees wljzu. Heh je niet g~
]eien, dat drie ministers het nu al met tén _portefeuiJlc 
moeten doen?" 

4 , 



ONS ANTWOORD 
D e vorige week is een artikel geplaatst ove:. het 

herverschijnen van "Volk en Vaderland en 
daaraan werd de belofte verbonden terug te 

komen op de vraag. of deze herverschijning de her
bundeling der illegaliteit niet noodzakelijk maakt. 
Bovendien namen we in dat nummer de drie brieven 
op, die de redactie ontving naar aanleiding van ons 
artikel tegen de herbunde.liag. 
lRze stukken zullen we thaos gezam~Ujk behan
delen. 
Allereerst een korte recapitulatie van de brieven. 
Tonny-Zuid laat em waarschuwing horen. Hij wijst 
op, die de redactie ontving naar aanleiding van ons 
herbundeling voorkomen had kunnen worden. Hij wijst 
verder op de jongens in Indië, die nog met de oude 
idealen bezield zijn en die bij hun terugkomst veel 
verwachtingen hebben. Zij moeten ook gebundeld 
worden. 
Henk B. stelt de vraag, wat er dan wel moet gebeu
ren, als herbundeling onjuist is. Hij zit vol met be
zwaren tegen de gang van zaken in Nederland en 
verwacht, als we het juist zien, van de ex-illegaliteit, 
dat ze stoottroep zal zijn voor een nationaal reveil. 
Via "De Zwerver" en een vereniging, waarvan de 
abonné's lid zijn, wil hij beginnen en hij nodigt de 
redactie uit het initiatief te nemen. 
Bert KP ziet naast de stichtingstaak nog een opdracht 
voor de ex-illegalen. Zij moeten door de geest, die 
hen in het verzet bezield heeft een voorbeeld zijn om 
de grote zaak van ons land te dienen. 
Deze brieven zijn ons zeer sympathiek. Men heeft 
niet ~treefd naar een radicale oplossing in één rich
ting, de activering en herbundeling der oud-illegaliteit. 
noch in de andere richting, het doodzwijgen van de 
oud-illegaliteit. 
Zij, die niet in uitersten willen vervallen en niet van 
plan zijn met de klompen over de problemen heen 
te gaan, hebben het altijd het moeilijlut met de op
lossing ervan. In alle bescheidenheid meent de redac
tie tot hen te behoren, die de problemen niet met het 
zwaard van Alexander de Grote "oplossen' . Dit geldt 
trouwens voor de gehele leiding van de LO-LKP
Stichting. En in dit opzicht vindt de redactie 1n de 
briefschrijvers (afgezien van kleine verschillen), ver
wante zielen. 
Niemand zal verwachten, dat wij uitvoerig en gede
tailleerd op deze brieven ingaan, temeer waar vele 
onderwerpen eruit herhaaldelijk behandeld werden. 
We zullen de situatie schetsen. De verzetsbeweging 
heeft in Nederland de spits afgebeten in de strijd 
om de vrijheid. Dat ~ geschiedde in een grote eens• 
gezindheid en een magnifiek wederzijds vertrouwen, 
want men vond elkaar In het heimwee naar vrijheid 
en recht, de vrijheid van Gos land, de geestelijke vrij
heden, de vrijheid van politiek. gezin, beroep, weten
schap, enz.; de staatkUlldige eo andere rechten van 
de Nederlandse burger. 
Met het herstel van de rechtsstaat, van de constitu, 
tioAele democratie in Mei 19-45, werden deze idealen 
vuwenunlijkt. Waren toen alle wensen vervuld? 
Geenszins. Op het fundament van de rechtsstaat 
moest het herstel van het danig ontwrichte vaderland 
onder handen genomen worden. Daarin waren be
rechting en zuivering begrepen. 
Dit herstel is een proces van vallen en opstaan 
geworden. 
Dat .is niet te verwonderen. De tegenstellingen io 
Nederland waren toegespitst in de bezettingstijd. De 
strijd om invloedrijke posities verhoogde die tegen
stellingen nog. Een groot deel van het Nederlandse 
volle was in de bezettingstijd gedemoraliseerd en dat 
deel was het met name, dat op pluche zetels en 
Amerikaanse auto's aasde.. 
Bovendien was het land berooid en het bestuur ont
wricht. 
Het is waarlijk niet te ve.rwonderen, dat alles in 
Nederland miserabeler verliep, dan de verzetsbeweging 
gehoopt bad. Men kan het onmogelijke niet vergen " 
en met name van Nede.rlanders, juist ook van ver
:i:etsmannen, mag nuchterheid ln de beoordeling van 
de situatie verwacht worden. 
Deze nuchterheid, niet alleen inzake het onrecht in 
de geschetste situatie, maar ook inzake de Julste 
balancerlng van de problemen, waarvoor we in 
Nederland staan. 
Welke zijn die problemen? 
Het matu_ieeJ. bestuurs- eo gerechtelijk herstel van het 
land, Indië. het communisme en tenslotte het geestelijk 
herstel van het land. 
Als we het goed zien, doelen de briefschrijvers in 
hoofdzaak op het laatste- probleem. Voor het gees
telijk herstel achten wij de verzetsbeweging van emi
nent belang eo de- eerste schrijver ziet In dit opzicht 
de. stoottroepers in het verlengde van het verzet en 
nog bezield met de oude idealen. 
D aarover enkele opmerkingen. 
Het laatst.e probleem onderscheidt zich sterk van de 
drie andere. Het ls fundamenteel en een probleem op 

lange termijn. De andere drie zijn practisch en nu 
direct aan de orde. Ook de oud-illegale werkers moe
ten er zich intensief mee bezighouden. 
Zonder aan overschatting van de oud-illegalen te 
lijden, leeft toch bi) de. redactie de vaste overtuiging, 
dat zij door de wijze, waarop zij zich geweerd heb
ben in het verzet, êen grote opdracht hebben voor de 
toekom;;t van ons land en met name t.a.v. het gees
telijk herstel van ons volk. 
Dat geestelijk herstel is niet een zaak van één dag 
of zelfs van een jaar. Jaren zullen ermee gemoeid 
zijn, voordat het moreel van ons volk zich hersteld 
heeft, voordat trouw, onkreukbaarheid. plichtsbe
trachting e.d. weer ~eengoed zijn in ons volk. En 
men vraagt zich soms zelfs. af of deze weg terug 
nog mogelijk is. 
Maar zo'n vraag mag ons niet défaitistisch maken. 
Ieder van ons heeft de roeping door zijn voorbeeld 
te inspireren, door zijn vermaan te corrigeren. Daarbij 
mag natuurlijk niemand overdreven verwachtingen 
koesteren. Volmaakt worden de mensen op deze aarde 
nooit eo in al ons handelen zal de gebrekkigheid en 
halfheid blijven bestaan. 
Ook gebeurtenissen als het wederverschijnen van 
"Volk en Vaderland" moet men in dit licht zien, Zelfs 
al zou dit blad verdwijnen, dan nog blijft de infectie 
van het nationaal-socialisme doorzieken en zij zal eerst 
na Jaren van geestelijke strijd bedwongen kunnen 
worden. 
Maar hoe dit ook zij, en zelfs als het met de mens
heid verder bergafwaarts zou gaan, dan nog is onze 
opdracht om recht en gerechtigheid na te Jagen. ' 
Om dit zo effectief mogelijk te doen, moeten de oud
verzettel"S uitgezaaid worden in de màatschappij, 
moeten ze de gevaren van klassevorming in ons volk 
bij zichzelf en bij anderen bestrijden. 
Dat is de eerste peiler van ons standpunt. 
Deze oud-verzetter is verder een man, die, wil hJJ 
op grond van zijn verzetshouding verder i_ets gaan 
betekenen in ons land, ook en vooral t.a.v. die andere 
problemen, zich duchtig zal moeten bekwamen: hij 
moet daartoe studeren en in de maatschappelijke om
gang ervaring opdoen. Dat is een nieuwe reden om 
uiteen te gaan en de bundeling te vrezen. 
De tweede peiler. 
Nu zou ons standpunt scheef gaan zakken als er niet 
nog een derde peiler was. . 
De verzetsman heeft vrienden gekregen 10 het verzet, 
met wie hij sterkere banden heeft. dan vriendschap 
in het gewone leven geeft. Die vriendschap loopt 
dwars door alle lagen van de bevolking en door alle 
levensbeschouwingen heen, ook al zal de aantrek
kingskracht bij geestelijke gelijkgestemdheid groter zijn. 
Welnu, die vriendschap mag niet verraden worden. 
Zij Juist zal een gewichtige steun zijn voor onze -~ee~
telijke taak in Nederland. Daarom m':'et~ WIJ die 
vriendschap blijven kweken, d.w.z., ZIJ, die in het 
verzet elkaar vonden, moeten thans met respect voor 
uiteenlopende standpunten t.a.v. politieke en religieuze 
vraagstukken, het contact onderhouden. .. ." <, • 
Daarom hebben de LO en LKP een rewustenorgam· 
satie gesticht. Het moet nl. een conta~ in vrijheid 
zijn en blijven. De gelegenheid ervoor moet aan
wezig zijn, maar zodra het contact geforce~,d wordt, 
verliest de vriendschap haar waarde en zal men, om 
toch de band nog aan te. houden, de activ~ing in 
concrete taken na gaan Jagen; taken, die WIJ geza
menlijk (behoudens de Stichting 1940-1945) niet meer 
hebben. .. _._ 
Om de genoemde redenen heeft "De Zwerver no= 
het éne uiterste, de actieve bundeling, noch het andere 
uiterste, de negatie der ex~illegaliteit, bepleit. Wij 
hebben oog willen houden voor alle aspecten van 
het probleem, om zo ,,De Zwerver" dienstbaar te 
maken aan de vorming van het Juiste standpunt onder 
de verzetslieden. 
Geen activiteit van georganiseerde oud-illegalen 
(alweer: behoudens de Stichting 1940-19-15). Geen 
belemmering voor het contact van oud-illegalen, waar 
vriendschap een band gelegd beeft; Ja, stimulering 
daarvan. 
't Behoeft thans nauwelijks meer toegelicht te worden, 
dat voor de stoottroepen, die uit Indië terugkeren, 
naar onze mening hetzelfde geldt. ZIJ hebben een rijke 
ervaring opgedaan en :,un moreel is (nog) uitstekend. 
Dat roept niet om bundeling hier in Nederland, maar 
om uitzaaien onder ons volk. 
Wie hun onderling contact hier in Neqerland bevor
dert, bewijst hen een grote. dienst; wie ben bundelt 
en als zodanig voor COflcre.te taken zet of zoiets be
looft en hen alsvast in actie brengt, schiet zijn doel 
voorbij en doet meer kwaad dan goed. • 
Er Is in dit verband een geheel andere opdracht voor 
ons. De jongens moeten ontvangen en op weg ge
holpen worden. 
Over dit onderwerp zullen wij in de- naaste toekomst 
In "De Zwerver" schrijven. 

H. v. R. 

VOORDE 
BOVENSTE 
PLANK? 

DE MANNEN VAN 
OVERSTE 
WASTENECKER 
De geschiedenis 1.1an de B.S. 
in Noordhollands Noorder• 
kwartier. 

Ben B.S. boek van en voor 
B.S.-ers ter nagedachtenis aan 
hen die ~elen. 

Uitg. N.V. Drukkerij v. h. C. 
de Boer Jr., Den Helder. 

,.Sommige boeken moe.ten woe
den geproefd, andere. moeten 
worden opgeslokt, en slechts 

enkele moeten worden gekauwd en verteerd," zo 
schreef eens remand, die het kan wden. . 
Mensen met een niet al te fijne smaak kunnen Wtj 
het lezen van bovenvermeld boek rustig aanbe-
velen. -1 Ml 
Opgeslokt zal het zeker niet -worden, terw11 
kauwen van de geboden stof evenmln nodig zal 
zijn als het kauwen op een slok wa~. 
Dit klinkt ietwat onvrlendelfjk, maar is toch niet 
als zodanig bedoeld. . 
Na lezing besloten wij dit boek m het vervolg te 
begroeten, zoals we dat onze slager of onze 
bakker plegen te doen. .. 
"Mogge slager, mooi weertje vandaag. r 
.. Mogge bakker, zou 't regen worden, denkt U. 
Goeie mensen, beste mensen, zonder pretenties en 
zonder dat we er, behoudens de boodschappen. 
veel wijzer van worden. . 
Wonen ze toevallig in onze buurt. dan belw.s
teren we de nieuwtjes met wat meer aandacht. 
doch is dat niet het geval, wel, dan komt de con
versatie meestal niet uit boven de traditionele 
weersvoorspellingen. 
Zo is het ook met dit boek. 
Behoudens "de boodschappen" werden we er .niet 
veel wijzer van. 
Voor de Noordhollands Noorderkwartierders zal 
dit boek waarschijnlijk de ioteresse hebben, die de
nieu""-tjes van de in hun buurt wonende slager of 
bakker plegen te bezitten. 
In een twintigtal hoofdstukken, verlucht ~t vele. 
waarlijk niet onverdienstelijke, caricaturale teke
ningen, worden de belangrijkste aspecten van het 
B.S.-werk in Gewest 11 beschreven. 
Daarin is de (niet genoemde) schr{Jver, voor%0ver 
wij dat van hieruit kunnen beoordelen en en~el 
gewogen op historische verdiensten, behoorlt1k 
geslaagd. . . 
Wij kennen de moeilijkheden, die _aan derge~1jke 
gescbiedbescbrljviogen inhaerent zijn en. willen 
daarmede rekening houden in deze recensie. Veel 
mttr dan romanschrijvers hebben beschrijvers van 
een brok geschiedenis te worstelen met het pro
blttm van vorm en inhoud. Het is maar weinig 
schrijve-rs gegeven de op zich zelf dorre geschie
denis voor de lezers te doen herleven. In de meeste 
gevallen ontbreekt de aandachtsspanning, die "een 
boek leesbaar kan maken. Hoewel de schriJ\'et 
van dit B.S.-boek steeds hardnekkig heelt ge# 
tracht die aandachtsspanning er in te brengen door 
het inlassen van allerlei interessante voorvallen. 
is dit hem slechts zeer ten dele gelukt. Dat hij in 
dit streven verschillende malen terug beeft gegre# 
pen op belangwekkende gebeurtenissen uit de 
LKP- of RVV-geschiedenis willen wij bem dan 
ook niet etrVel duiden, temeer niet waar bij meestal 
duidelijk uit laat komen, dat de bedoelde gebeur• 
tenissen geen betrekking hebben op de B.S.#g~
schiedenis. 
Wel menen wij er op te moeten wijzen, dat bij 111 
de opgenomen lijst van gevallenen van de B.S. 
een aantal verzetsslachtoffers ten onrechte an
nexeert voor de B.S. Vermeld werden hierin de 
namen van talrijke LO-ers, KP-ers en RVV.-ers, 
die reeds waren gevallen, lang voordat r-r van een 
B.S. sprake was. • 
Overigens hebben we weinig bezwaren tegen_dit 
boek. nogmaals, evenmin als tegen onze slager 
of onze bakker. 
Dit boek zal niemand beter maken. doch ook niet 
slechter. 
Trouwens de bedoelingen van de schrijver rei
ken, getuige de. laatste zinnen in het boek. niet 
zo ver. Hij schrijft daar: 
"Maar als je toch toevallig eens wandelende 
langs zo'n kruis komt en je. ziet er misschien wat 
verwelkte bloemen liggen, denk dan toch even 
terug aan de tijd der bezetting. Blijf dan even 
staan en neem gerust de hoed af. 
Uit eerbied voor hen die vielen. 
Meer wordt er van U niet gevraagd . ..... 
Slechts eerbied ...... " 
Wordt er waarlijk niet meer van ons gevraagd 
dan eerbied alleen? TOON. 

• 



• 

Hermanus Hendrikus Bemardus 
Mom 

Geboren 11 April 1920 te Winterswijk 
Gefusilleerd 6 Tuni 1944 te Overveen 

T ijdens de bezetting werd Herman 
gedwongen om in Duitsland te gaan 
werken. Met verlof thuis vond hij 

gelegenheid om zich aan deze slavenarbeid 
te onttrekken. Hij dook onder bij de familie 
Walterbos te Beltrum. 
Omdat ook de KP van Zwarte Kees zijn 
tenten aldaar had opgeslagen, kon het niet 
anders, of Herman deed mee. 
Als electro-monteur stonden zijn handen 
niet verkeerd en hij was voor de KP een 
welkome kracht voor de verzorging van 
de wapens. 
Toen door Jan Sonderen uit een Engels 
vliegtuig een boardgun gehaald was, maak
te hij hiervoor een standaard, die gemon
teerd kon worden in een auto. (Zie "De 
Zwerver" Nr. 41 d.d. 11 Oct. 1947). 
D001· het laaghartige verraad van Willy 
Ma.rkus werd ook Herman op 20 April '4•! 
gearresteerd en opgesloten in de bunker 
van het concentratiekamp Vught. 
Tegelijk met zijn kameraden stond hij te
recht voor de nazirechters. Wegens ver
boden wapenbezit werd hij ter dood ver
oordeeld. 
Op dezelfde avond, dat de nieuwsbladen het 
verheugend bericht brachten, dat de ge
allieerde troepen op de kust van Frank
rijk landden, meldden zij tevens de dood 
van 22 heldhaftige Nederlanders, waar
onder ook Herman Mom. 
Als slachtoffer van zijn plicht vond hij zijn 
laatste rustplaats op de Erebegraafplaats 
bij Bloemendaal, tezamen met meerdere 
vechters voor vrijheid en recht. 
Mogen zijn ouders, broer en zusters ge
Jterkt worden door zijn nauwgezette 
plichtsbetrachting tot in het uiterste. Mo
ge God hen in hun verder leven steunen, 
om dit grote verlies te kunnen dragen. 

Dat hij ruste in vrede. TW. 

T beo Walterbos werd op 29.September 
1925 te Beltrum (Gelderland) geboren. 
Als rechtgeaarde boerenzoon voelde hlj 

zich aangetrokken tot het boerenbedrijf. Toen 
hij dan ook de lagere school had dQOrlopen, 
k-wam hij op de boerderij. 
Hlj was nog maar M jaar toen de Duitsers ons 
land bezetten. Dank zij zijn Katholieke op
voeding en het voorbeeld van zijn vader en 
oude,-e zusjes, wist hlj op zeer jeugdige leef
tijd reeds zijn positie ten opzichte van de 
Duitser te bepalen. 
Toen in 1943 de KP van Zwarte Kees in de 
boerderij van Walterbos werd ondergebracht, 
was Theo de eerste. die zijn diensten bij Zwar
te Kees kwam aanbieden. Vooral in het begin, 
toen de KP bij Walterbos was. deed hij de 
boodschappen, die er alzo gedaan moesten 

, worden. Moest een van de KP-ers met de 
trein weg, Theo ging dan mee, zette de KP
er op de trein eo fietste daarna met twee fiet
sen weer naar huis. Dit was een werkje, dat 
tot de orde van de dag behoorde op de boerderij, 
In het laatst van 1943 draaide de KP op volle 
toeren. Theo werd nu in plaats van bood
schappenjongen, gebruikt voor koeriersdiensten. 
Zo hielp bij op 18-jarige leeftijd reeds mee, 
om een mitrailleur uit een Engels vliegtuig te 
monteren en in veiligheid te brengen. 
Onder de KP-ffS, die een gastvrij onthaal bad-

I 

IN MEMORIAM 

Johannes Bemardus Luttikho1t 
Gebqren te Voor-Beltrum 1 Juli 1907. 

Overleden te Versen (Dld.) 7 December 19,ff, 

A Is soldaa1 bij de Peel.divisie verdedigde Jan 
Luttikholt in de Meidagen van 1940 de belan
gen van zijn vaderland. Na enige tijd krijgs-

gevangene te zijn geweest. keerde hij behouden in 
zijn familiekring terug en gaf zich weer aan het boe
renw~rk. Doch met de demobilisatie van ons leger, 
hij d'- capitulatie in Mei 1940, beschouwde bij zljn 
taak niet als volbracht. Zijn geest was echt Neder
lands, een geest van verzet tegen alles, wat de vrij• 
heid en het recht in het gedrang bracht, ook al zou 
hem dit misschien zijn eigen vrijheid of zelfs het leven 
kosten. Toen dan ook in 1943 Kleine Jan (Hageman 
uit Eibergen) hem vtoeg. of hij mee wilde werken 
om onderduikers Je plaatsen en de verzorging hier
van Qp zich te nemen, verklaarde hij zich spontaan 
bereid, om hieraan deel te nemen. Vau die tijd af 
werkte hij intensief in LO-verband en menig onder
duiker werd door zijn zocgen in Beltrum en omge
ving ondergebracht. 
Ook hij werd tengevolge van het verraad van Willy 
Markus gearresteerd. Dit gebeurde op l Mei 19i4 
's middags tegen 3 uur. Na zijn gevangeanemiog werd 
bij evenals alle anderen, die bij dit geval betrokken 
war.en, overgebracht naar Vught. Van hieruit trans
porteerde men hem op 17" September 1944 naar 
Sachsenhausen ( Oranienburg). 
Toen de militaire situatie van Duitsland onhoudbaar 
werd. moesten verschillende kampen worden ont
mlmd en joeg men de uitgeputte Häftlingen in lange 
dagmarsen door Duitsland. Ook de Häftlingen van 
Sach:senhausen trof dit lot. Via Neuengamme kwaro 
Jan tenslotte terecht in Versen bij Meppen. Totaal 
uitgeput stierf hij hier op 7 December 1944. Zijn 
stoffelijk overschot werd begraven op het Lager
friedhof Versen. 
Allen, die met hem hebben samengewerkt, weten, dat 
hij als Katholiek. een fel en principieel tegenstander 
van het naziregime was. 
Moge God Jan voor het offer, dat bij voor ons aller 
vrijheid gebracht beeft, reeds het eeuwige loon ge
schonken hebben en aan Jan's moeder, broers en zus
ters kracht en troost schenken. Mogen zij worden 
gesterkt door zijn heldhaftig gedrag. 
Dat hij roste in vrede. 'IV-/, 

Theodorus Johannes W a1terbos 
Geboren 29 September 1925 te Beltrum. 

Overleden eind April 1915. 

den gevonden op de boerderij van W alterbos, 
was ook de verrader Willy Markus. Maan
denlang had hij van deze gastvrijheid genoten. 
Ook genoot hij er het volle vertrouwen. Toen 
kwam de 20ste April 1944, de grote dag van 
het wapentransport, dat zo tragisch eindigde 
met de dood van Zwarte Kees en de arrestatie 
van bijna alle jongens. De boerderij van Walter-

Herman Jozef ten Have 
Geboren 21 November 1922 te Hupsel. 
Gefusi-1leerd 30 'Maart 1945 te Zutphen. 

T oen de Duitsers hun mensenjacht 
begonnen, was Herman één der eer
sten, die daadwerkelijk de bezetter 

met hart en ziel begon dwars te zitten en 
trachtte hem zoveel mogelijk zijn "prooi" 
te ontnemen. Door het contact met Kleine 
Jan (Hag~man uit Eibergen) kon bij in het 
georganiseerd verband van de LO verder 
werken. Op deze ma.nier konden heel wat 
onderduikers en Joden geplaatst en ver
zorgd worden. 
Hij was een goed Nederlander, die vele 
en belangrijke diensten bewees aan de on
dergrondse strijd tegen de onderdrukker 
van ons land. De kracht hiervoor vond bij 
in zijn geloof. 
Door het verraad van Willy Markus, deed 
de SD een inval op de boerderij op 1 Mei 
1944. Hij ontsprong de dans, omdat hij net 
niet thuis was. 
Ondergedoken werkte hij verder, maar de 
SD bleef loeren. In het zicht van de be
vrijding werd hij op 9 Maart 1945 door 
een koerierster, in werkelijkheid een SD
spionne, naar Barchem gelokt, zogenaamd 
voor een bespreking. Aldaar aangekomen, 
werd hij in Hotel Mellink door de Duitse1·s 
gearresteerd. 
Hij werd overgebracht naar het Huis van 
Bewaring te Zutphen. 
Op 30 Maart 1945, in de vroege ochtend 
van Goede Vrijdag, stierf hij de heldendood 
voor het vuurpeloton van de Duitsers. De 
13e April daaropvolgend werd hij ter rus
te gelegd op het R.K. Kerkhof te Eibergen. 
Hij was een dapper en eerlijk mens, een 
harde werker en een nobel strijder. Moge 
dat zijn ouders en familie tot troost zijn. 
Moge zijn offer voor de toekomst van Ne
derland niet tevergeefs geweest zijn. 

Dat hij ruste in vrede. TW. 

bos bleef toen nog gespaard. Maar no.g was de 
bloeddorst van het Duitse beest niet verzadigd. 
l Mei volgde weer een reeks van arrestaties. 
Maar ditmaal gingen de Duitsers de boederij niet 
voorbil Theo werd gevankelijk meegevoerd, 
terwijl zijn vader niet thuis was. Op de boer
derij bleveJJ zijn zusjes alleen achter; Theo 
naar Vught en vader ondergedoken. Op 17 
September daaropvolgend werd hij getrans
porteerd Mar het concentratiekamp Sachsen
hausen (Oranienbur11) en vandaar (volgens niet 
officiële mededeling) naar het concentratie
kamp Neuengamme. Naar verluid zou hij, om
streeks eind April 1945 geëvacueerd zijn naar 
Lübeck. Tijdens dit transport moet het schip 
de "Cap Arcona" getorpedeerd zijn, waarbij hij 
moet zijn omgekomen. 
Deu bange onzekerheid verontrust nog steeds 
de vader van Theo. Dezelfde man, die ook 
eens de vader was van de Achterhoekse KP 
van Zwarte Kees. Reeds meer dan twee jaar 
ligt nu de bevrijding achter ons en oog steeds 
heeft de familie Walterbos geen officieel be
richt ontvangen. 
Via derden ontvingen zij enige gegevens, waar
van hierbove.a werd melding gemaakt. 
Moge ik door dit "In Memoriam" bereiken, 
dat Walt.erbos. waaraan wij als LO-ers en 
KP-ers zoveel verplicht zijn, zekerheid ont
van11t. Th. W. 
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druk van gevangenen. Mannen en vrouwen, ge
zellig bijeen, kinderen erbij, en na een wijde 
spatie wat militairen. In de kerk zaten ze af
zonde;lijk. Het merkwaardige was, dat daar de 
katholieken des morgens gingen en de protes
tanten des avonds, velen in de ochtend katho
liek bleken en 's avonds protestants. De kinde
ren konden scholen bezoeken. Tweemaal per 
week hield de gouvernementsgeneeskundige 
spreekuur in het kamp en daarbuiten kon men 
via de kampchef naar hem vragen. . 
In de loop van 1941 ging men over tot gezms
internering. Bovendien werd op 1 September 
1941 aan de beperkt vrijgelatenen - geïnter
neerden van Joodse afkomst en degenen aan 
wier anti-nazigezindheid niet werd get~jfeld ::
die op Bonaire reeds daarvóór bewegmgsvrg
heid hadden verkregen, toegestaan ook naar 
Aruba en Curaçao te gaan onder enkele voor
waarden: 1. dagelijkse meldingsplicht bij de po
litie; 2. woningkeuze in overleg met de politie; 
3. de betrokkenen moesten op het eenmaal ge
kozen eiland blijven en van zonsondergang tot 
zonsopgang binnenshuis blijven; 4. hun eventuele 
dlenstbetrekking behoefde voorafgaande toe
stemming van de Curaçao Commissie Regeling 
Rechtsverkeer in Oorlogstijd; 5. journalistiek 
werk directe en indirecte verhouding met pers 
en r~dio was verboden; 6. bezit van een radio
toestel was verboden; 7. verbod aan politiek te 
doen of lid te zijn van Nederlandse verenigingen 
of corporaties, - alles met als sanctie: blj over
treding internering op Bonaire. 
Van degenen, die van deze vrijheid gebruik 
maakten moest er slechts één later worden ge
interneerd. De Nederlandse geïnterneerden wer
den een tijdlang te werk gesteld bij de wegen
verbetering. 

Toezicht aan militairen opgedragen. 
Op 28 September 1942 ging het toezicht op het 
kamp, tot dan toe zoals hiervoor gezegd onder 
de Gezaghebber met de Militaire Politie, over 
op de Nederlandse Troepen Bonaire, de schut
ters, die toen op dit eiland werden gelegerd. 

Houding jegens de Italianen. 
Vermeld dient nog te worden, dat toen Italië 
eveneens met het Koninkrijk in oorlog geraakte, 
de in Curaçao aanwezige Italianen aanvanke
lijk werden geïnterneerd, doch reeds enkele we
ken later, op 14 Januari 1942, werden gerang
schikt bij de "beperkt vrijgelatenen", met voor
waarden, die ongeveer gelijk, maar iets lichter 
waren dan de hiervoorgenoemde. In totaal be
trof dit trouwens maar zes Italianen op Cura
çao en één op Aruba. 

,.Kleine" Curaçaose autorit.al
ten strenger dan op het wer
kelijke oorlogsveJd. 

Over het algemeen kan men tevreden zijn en 
voor de betrokkenen was "het - hoe verschrik
kelijk ook, jaar in jaar uit in de bekrompen 
sfeer van een kamp met het ontstaan van per
soonlijke veten, plagerijen e.d., het oorkussen, 
waarop de duivel zich bij de gedwongen ledig
held te gaarne nestelde - dragelijker dan de 
vijandelijke concentratiekampen. 
Behoudens enkele ontvluchtingsgevallen 

hebben zich met het interneringskamp 
geen bijzondere dingen voorgedaan. Van 
tijd tot tijd werd een maatregel veranderd 
of opgeheven. 
In de eerste tijd hoorde men zo nu en dan, 
dat iemand was gevat en "enkele reis had 
gekregen", zoals de uitdrukking begon 
te luiden. Op 23 November 1943 werd be
paald, dat de beperkte vrijgelatenen niet 
in bioscopen of andere plaatsen van open
baar vermaak mochten komen. 
Toch ontkomt men niet aan de indruk, dat 
de Curaçaose overheid strenger is opge
treden tegen de slachtoffers van een pas
poort dan elders. Nu blijft het waar, dat 
de wet gehandhaafd moet worden en dat 
men kan vragen bij de dispensatie van één 
geval, waar het einde is, maar toch _was 
men in grotere landen als de Veremgde 
Staten en Engeland ruimer. 
De benepen sfeer 'van het plaatselijke go1;
vernement deed zich natuurlijk ook enigs
zins gelden. Zo werden ve~chilende st~
tenloze mensen in de Veremgde Staten m 
het leger opgenomen, zelfs genaturaliseerd. 
In Engeland vochten zij ook mede . .Joden 
met een Duits of Oostenrijks paspoort, 
vroegen of zij tegen de Duitsers mochten 

·vechten, maar dat werd niet toegestaan. 
Een heel merkwaardig feit heeft zich voor
gedaan, doordat van twee broers, die voor 
het nazi-regiem uit Duitsland vluchtten, 
de een op Curaçao, de ander in Engeland 
terecht kwam. Alsof het lot ermee speel
de, werd aan de eerste in Curaçao als "be
perkt vrijgevangene" verboden om de 
bioscoop te bezoeken, maar zijn broer in 
Engeland werd bij de geheime dienst In
gelijfd (Beurs- en Nieuwsberichten, 5 
September 1945). 
Thans is het kamp geliquideerd. Het was 
niet verstandig deze mensen zonder on
derscheid jarenlang zonder proces en ver
oordeling vast te houden - een maatre
gel, die de democratische wereld nu van 
de totalitaire landen heeft overgenomen. 
Juister ware het vanzelfsprekend geweest 
al deze lieden, die natuurlijk bij het drei
gend gevaar wegens staatsvijandigheid of 
onbetrouwbaarheid in hechtenis moesten 
worden gesteld, stuk voor stuk op hun 
merites te beoordelen: vrij te laten dan 
wel te straffen met een hun naar hun da
den toekomende straf. Dat zou de demo
cratische zienswijze zijn geweest en daar 
Curaçao vrij bleef, bad men daar ook de 
gelegenheid toe gehad. Men heeft dit niet 
gedaan, maar de behandeling, dle deze 
landverraders, Duitsers en misschien een 
enkele onschuldige ondergingen, stak toch 
nog gunstiger af bij wat elders ter wereld 
gebeurde. 
Medio 1946 zijn de laatste NSB-ers met 
de "Boissevain" uit Curaçao naar Neder
land vertrokken, waar ze...... met span
doeken op de kade werden ontvangen door 
hun geestverwanten. Daar ze zovele ja
ren geïnterneerd waren geweest, konden 
ze verder op vrije voeten worden gesteld. 
Curaçao bewaart aan hen geen goede her
innering en hoopt voor dit soort mensen, 
die de Nederlandse naam kwaad doen, ge
spaard te blijven. 

FAMILIEBERICHTEN 
Door Gods goedheid we_rden wij ver• 
blijd met de geboorte van een welge• 
schapen. dochltt, die wij de na::\m 

Levenspositie 
JOH. 1. BETTE 

ffl 

JANNY VAN DER GIESSEN 

h~bbffl de ee:c. U kennis te geven van 
bun voorgenomen buwtliJk. waarvan dt 
vohr•kling zal plaats btbbeo op het 
~aadbuls te Overschie op 1 D«embrr 
y_.m. 
K•rkelijko bevestiging In de Nusaukrrk 
tf Hllllgeuberg om 3 uur n.m. door de 
WelEerw. Heu Ds. Streefkerk van 
Berkel en Rodtnrijs. 

Rotterdam, Nov. l!H7. 
Bovendijk 35. 
Bov•ndijk 181. 

Toekomstig adru: New. Vllle. 
Zu1d-Afrtu. 

Gebaksdozen 
Vleesschaaltjes en 
andere Verpakkings
materialen 
Direct Uit voorraad 
leverbaar 

* 
Papier - en Carton Groothandel 
fa. KONING en DE LANGE 

Stationsstraat 37 
Amersfoort 

gaven. 
ANNA 

J. DOELMAN 
M. DOELMAN.VOSKUILEN. 

Il Nov. l!H7. 
Ayr. Oot. Canada. 

Daar wij door de zetr vele bewiJ
zen van medeltven. betoond bij htt 
heengaan van oo·u he\•t: zoon, 
oro•der. behuwdbroeder en verloofde 

GEERT SCHOONMAN 
niet in staat zijn. U allen P<r· 
1oonliJk te bedank••· zegg1n wij U 
langs deze weg hartelijk dank. 
Uit aJler naam. 

A. J. P. SCHOONMAN.· 
Zaandam. Nov. l!H7. 
Havensrraat 119. 

Had ik dit maar eerder gew•ten!!!I 
Wij 9araodertn door jaren onde:rvinding: 
,,LUSlX" doodt luis, mijt en neten. 
bij Kippen en Huisdieren. 

Prij~½ KJlobus f 2.50 
"VBB - LUS!X" Doodt luis enz. bij 
Runder,:n. Paarden. Varkens, Geiten. 

Pr11s ½ Kllobus f 2.50 
"LUSl.lC" Doodt ook de Hoofdluis m 
Vlooien bij Schoolgaande Klndoren en 
Zieken enz. Droge poeder. gifvrij. reuk· 
loo,. werking snel en afdoende. 

ProdbusJe f 0.75. ½ kilobus f 2.50 
"FrNIRAT" Doodt aJle ratt~n en muizen 
(ongevoorlijk voor alle andere dieren 
ffl de mens). Prijs per busje f 0.90 
BIJ Uw bestelling opgeven. voor welk 
doel of soort U h" w,h gebruiken. 

Uw adres voor Cheoaisehe producten 
Hoofdverk. kontoor 
G. 1. WILBRINK. Korte St. Jan•· 
straat )51.355. Z,erlkz«, tel, 228 . 

H.H. Drogbten m 
Wedecverkopers vraagt 
bandtls offerte! 

Drulclcerij "De Rijnstreek" 

vraagt Z E T T E R 
Bij gehlelcen gesch!lctheid 
levenspositie. 

Enige lcennis van drulcken 
strelct tot aanbeveling. 

C.V. DRUKKER~ RIJNSTREEK" 

~ 
H. Bouwman 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

* 

luik's transportonderneming 
Zaandijk Tel. 81994 

Bij ons 50-jarig bestdan danken wij onze klanten 
voor het vertrouwen dat zij io onze zaak stelden. 
Hun vertrouwen hielp oos bouwen! .. 
Wij gaan door met iedereen zo g.oed w~J kun~en 
te helpen en spannen ons in dit jublleuroiaar 
nog eens extra in om U het beste te kunnen 
geven van wat er is. 
Het is jammer, dat, al delen wij ook wel ~s 
•lakens uit, de lakens nog steeds ~~?r de dtsl.~l
butie worden uitgedeeld. De moe1hJkhedeo z1Jn 
dan ook veel en groot. 
Maar .... als we daar niet tegen konden,. ~.as 
onze zaak geen 50 jaar oud geworden. Moe1'1Jk
heden zijn er om opgelost te worden. 
Heeft U punten? Wilt U er Iets goeds voor 
kopen? 
Nobeltex· Vanderveen Is de zaak voor iedereen. 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEH & ZH. 

* 
AMSTERDAM-C. PERIOOIEIEN EN · 

SINGEL 281 - TELEFOON 32239 HANDUSDRUIWEAI 

fa. P. Kraayeveld 
* 
Barendrecht 
B:oedood 2S 

Beillenoord 
Dorpatraat C 3, teL 19 

* 
Aannemers, 
Gemeenten en 
Instellingen 

* 

-----
GRIENDHOUT en 

RIETHANDEL 

Wij leveren alle soorten· 

rij smatertalen 
riet 
heiningpalen 
draadpalen en 
boonstokken 

Wij verwachten gaarne Uw adres en lcomen U hezo elcen 

Géef "De Zwerver" aan een van Uw k.ennJs.sen ter inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon Ingevuld zenden aan 
de administratie van "De Zwerver", Pr. Hendrik.kade 182, 
Amsterdam. 

Naam------·· .... ·-····-------.................... - .. ---

Adres ....................... -, ........ -.............................. __ .. , ..... -... -·-·--·--·-·-·--

Plaat• .................... - ..................... ._, .. _ .... Provincie··-.. -··---

Ingang abonnement ............ ___ .. _________ _ 

Abonnementsgeld wordt per giro f postwi11el / ;>f hij aan
bieding van een postkwitQlltle betaald. 

Gironummer 109888 t.n.v. LO-LKP-Sticbting 
( Doorhalen wQt niet utlangd woTdt.) 
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Weekblad der GOIWN 
en LO.-LKP.-Stichting. 

N u het moment aangebroken is, dat de 
GOIWN en de LO-LKP-Stichting gezamen
lijk het weekblad "De Zwerver" tot hun 

spreekbuis gaan maken, is 't gewenst, dat wij 
ons daarover met enkele inleidende opmerkingen 
tot de lezers wenden. 
Voorop staat, dat wij deze gezamenlijke stap van 
harte doen. D.w.z. er is geen sprake van een 
forceren der situatie in deze stap. 
Dat betekent aan de andere kant ook niet, dat er 
een gelijkschakeling heeft plaats gevonden. De 
versrheidenheid, die zal blijven bestaan, ligt 
reeds in de aard van de beide organisaties. 
Immers, de GOIWN is een na de bevrijding 
opgerichte vereniging, waarin de illegale we1·
kers individueel gebundeld zijn; de LO-LKP
Stichting daarentegen is een in stichtingsver
band gebrachte combinatie van twee geestver
wante illegale organisaties. 
Er is daarmede samenhangend nog meer over 
de verschillen te zeggen. 
De GOIWN werd opgericht, vóórdat het Noor
den bevrijd was en zij beoogde het volvoeren van 
alle afwikkelingswerk. Onafhankelijk daarvan 
was men in het Noorden gekomen tot de oprich
ting van de Stichting 1940·'45, die zich tot taak 
stelde, de verzorging van de slachtoffers van het 
verzet, en verder van de G.A.C., als een federa
tief gebundelde illegaliteit, die het overige af
wikkelingswerk ter hand nam. 
De oprichting van de LO-LKP-Stichting naast 
deze beide had dan ook alleen zin, omdat 
besluiten van de toppen in bezettingstijd zeer 
concrete opdrachten voor na de bevrijding had
den meegebracht. Zo beoogde de LO·LKP-Stich
ting de uitgave van een weekblad, als voortzet
ting van het mededelingenblad uit de bezettings
tijd, de samenstelling van een gedenkboek en 
van een film, de financiële afwikkeling der or
ganisaties, wat voor de LO een enorm probleem 
was. de uitvoering van enkele kleinere plannen 
en tenslotte het bieden van de helpende hand 
aan G.A.C. en Stichting 1940-'45. Men ziet, het 
arbeidsterrein was voor beide organisaties ver
schillend, en het is dat in feite nog. 
Dat behoeft echter een samengaan niet in de 
weg te staan. 
Waar het voor dit samengaan op aan kwam, 
dat was het geest~lijk klimaat en de opvatting 
over de afwikkellng van de illegaliteit. Zolang 
op deze punten geen overeensteming bestond, 
was samengaan contrabande. 
T.a.v. het geestelijk klimaat was er overeenstem
ming. 
Het tweede punt is echter geruime tijd door 
beide lichamen verschillend verstaan. Weliswaar 
meden beide organisaties de gevaarlijke uiter
sten, de negatie van de illegaliteit en een actieve 
bundeling in de zin van een onbepaald voortdu
ren daarvan, in de zin ook van een ,,ertengstuk 
van het verzet. 
Maar niettemin was er tot voor enige tijd een 
belangrijk tempo-verschil. Want gegeven, dat 
beide verzet, verzet noemden en afwikkeling 
iets anders en dat beide de ogen open hadden 
voor het feit, dat de afwikkeling een concreet 
probleem was, dat niet genegeerd kon worden; 
gegeven dus dit inzicht, waren er nog verschil
lende mogelijkheden tussen de uitersten om een 
plan de campagne voor de afwikkeling te maken. 
Men kan n.l. het zwaartepunt leggen bij de 
kracht van de gebundelde illegaliteit voor deze 
afwikkeling, zoals de GOIWN deed en men 
kan het zwaartepunt van de afwikkeling leggen 
bij de roeping, die de oud-illegale werker in de 
maatschappij heeft, waarvoor hij zich klaar moet 
maken, waartoe hij zich zo snel mogelijk met al 
zijn krachten in de maatschappij moet begeven. 
Wat het terrein van werkzaamheden betreft, is 
de GOIWN naar de LO-LKP-Stichting · toege
groeid. De recente reorganisatie van de GOIWN 

LoHe D1UIUllH• 20 ce11t 

MET GOED VERTROUWEN 
is daarvan een duidelijk kenteken. Deze pro
bleemstelling is goeddeels historie geworden. 
Er zijn ongetwijfeld nog kleine groepen van oud
illegale werkers, die zich met hand en tand ver
zelten tegen de loop der geschiedenis en die zich 
instellen op de utopie van het ideale recht als 
vrucht van het continue gebundeld verzet of die 
zich willen geven voor de utopie van de nationale 
eenheid, groeiend uit de eenheid in het verzet. 
Maar deze stromingen vertonen meer en meer 
de kentekenen van een spanning tussen sterili
teit en massale ondemocratische actie. 

Nu is eenzijdigheid altijd onjuist en onze orga
nisaties laten zich ook thans nog niet in de hoek 
drukken van het negatiestandpunt. Indien men 
de voorzichtigheid door onze besturen betracht 
en onze afwijzing van de struisvogelpolitiek in 
het negeren van behaalde aspecten en gevaren 
der bundeling, wil misverstaan, dan is dat voor 
rekening ·van hen, die dat ten bate van hun eigen 
overdrijving willen uitbuiten. 
Ons verontrust deze critiek niet, maar wel de 
vraag, of onze besturen t.a.v. de afwikkeling 
het juiste standpunt innemen en daartoe alle 
aspecten van het vraagstuk in rekening brengen 
en-..het juiste gewicht geven. Dat is beslissend. 
Niet de wensen en verlangens van hen, die zich 

............................................................................................................... _ 

j Het bestuur van de Stichting "De Zwer
: ver" is samengesteld uit de volgende heren: 

Pastoor N. Apeldoorn O.P. te Rotterdam. 
Professor Ir. W. J. Dewez te Wageningen. 
De heer C. A. v. d. Hooft te Breda. 
Mr. A. J. Meyer te Alphen aan den Rijn. 
Professor Mr. W. P. J. Pompe te Utrecht. 
Prof. Dr. H. v. Rooy O.F.M. te Wijchen. 
Ds. F'. Slomp (Frits de Zwerver) te Hoorn. 

Dit bestuur zal binnen enkele weken de 
namen van de redactieleden in ons blad 

1 publiceren. 

.............................................................................................................. 

nog ter zijde van de heerweg der maatschappij 
willen vermannen tot een actie, hoe eerlijk Zij 
dit ook bedoelen, maar de vraag op welke wijze 
deze en de overige oud-illegale werkers zien 
kunnen toebereiden, om de vruchten van hun 
verzetshouding door onze natie te laten pluk
ken ook in vredestijd, zal ons moeten leiden. 

De GOIWN en de LO-LKP-Stichting hebben 
elkaar gevonden bij de volgende nuchtere feiten: 
De afwikkeling der illegaliteit nadert haar einde. 
De Stichting 1940-'45 moet met alle krachten 
gesteund worden, wil zij haar taak kunnen vol
brengen. 
Het versterken van de vriendschapsbanden in 
het gemeenschappelijk verzet ontstaan, is een 
belangrijke steun voor de oud-verzetter in zijn 
maatschappelijke en politieke vorming. 
Daarbij is de toenadering en het we!lerzijds be
grip in het verzet ontstaan tussen mensen van 
verschillende levensbeschouwing V!Ul grote 
waarde te achten voor de toekomst van ons volk 
en als zodanig ook te kweken e\ uit te dragen 
in deze tijd. 
De voorlichting over de herwonnen vrijheid en 
herstelde democratie is een noodzakelijke aan
vulling van het verzet. 

In het bijzonder moet de ex-verzetsman zich 
geestelijk trainen om weerstand te bieden aan 
de nieuwe aanval op de vrijheid van de zijde der 
communisten. Juist dat, wat met de bevrijding 
verkregen werd, wordt door hen bedreigd. 
Dit valt hun des te gemakkelijker, daar het be
vrijdingsélan van het Nederlandse volk gesmoord 
dreigt te worden in de verschrikkelijke impasse 
van het Indische probleem, -een impasse, die onze 
volkskracht sloopt en onze troepen· dreigt te de-

1 moraliseren. 
Het communisme is een nationaal probleem. 
Indie is dat evenzeer. De oud-verzetsman moet 
die beide ook als zijn persoonlijke roeping le
ren zien en zich geestelijk op de gebeurtenissen 
voorbereiden. 
,.De Zwerver" zal zich moeten blijven bezig hou
den met ernstige gevallen in het kader van 
rechtsherstel, zttivering en berechting en in het 
bijzonder met de verbijsterende en formalistische 
neiging bij gerechtelijke instanties om illegale 
werkers te berechten, voor daden onder de om
standigheden van het verzet verricht. 
De beide besturen gaan met goed vertrouwen de 
toekomst van "De Zwerver" tegemoet, zich op
recht verheugende, dat door de samenwerking 
een blad is ontstaan. waarin een breed deel \ran 
het v.m. verzet uit heel ons vaderland zijn stem 
kan laten horen. 
Zij verwachten niet alleen, dat de lezers uit bel~ 
de krmgen - GOIWN en LO-LKP - het 
nieuwe blad trouw zullen blijven, maar hopen 
tevens op uitbreiding van de lezerskring. En zij 
stellen zich daarbij open voor alle opbouwende 
en welgemeende critiek. 
Met aller medewerking moge dus het weekblad 
"De Zwerver" zowel wat de oplaag, als wat de 
inhoud aangaat, groeien en nuttige voorlichting 
geven aan een brede kring van belangstellenden. 

De voorzitter der GOIVi'N, 
DR. IR. N. A. J. VOORHOEVE. 
De voorzitter der LO-LKP-Stichting, 
IR. H. VAN RIESSEN. 

Opmerking, 

De heer Scheps heeft een stemkaart rondgezon
den, waarin hij een aantal onzer abonné's voor 
de keuze stelt om voor "Op Korte Golf'' of voor 
.,De Zwerver" te kiezen. 
Dat is niet in overleg met ons geschied en als 
zodanig ook misleidend. Er is namelijk overeen
stemming tussen "De Zwerver" en ,,De Vrije 
Stem - Op Korte Golf" bereikt om de abonné's 
voortaan van het blad "De Zwerver'' te voorzien, 
dat thans een orgaan is van de GOIWN en de 
LO-LKP-Stichting. 
Bovendien is de probleemstelling op de stem
kaart gegeven niet in overeenstemming met de 
feiten. 
Wij wijzen er dus met nadruk op, dat de heer 
Scheps deze actie niet met medeweten van de 
LO-LKP-Stichting, noch met medeweten van de 
GOIWN, noch in overleg met één van beide 
heeft ondernomen. 
Deze reactie op ons initiatief om bij de ingetre
den verandering de abonné's, die oorspronke
lijk "Op Korte Golf" lazen, niet in ons kaart
systeem op te nemen en hen per l Jan. aan de 
heer Scheps ter beschikking te stellen, is ons 
niet sympathiek. 

REDACTIE. 



T wee en een half jaar is een lange tijd. 
Lang genoeg' om van de KP-ers füe in 
de na-oorlogse maatschappij weer hun 

weg zoeken en opgaan in de normale c;trijd 
om het bestaan, burgers te maken. Echter niét 
lang genoeg om de hechte band van kame
raadschap, die in de Rotterdamse KP in de 
bezettingstijd, doo9tet werken voor een ge
meenschappelijk ideaal gegroeid is - door 
vele gevaren, moeilijkheden en teleurstellingen 
heen - te ontbinden. 
Dit bleek wel op Zaterdagavond 15 November 
j .J" toen de KP-Rotterdam zijn eerste reünie 
na de bevrijding van ons vaderland belegde. 
Om half acht liep de zaal van "St. Homobo
nus" aan de Walenburgerweg, die voor deze 
gelegenheid door de eigenaar belangeloos was 
afgestaan, al vol en ontdekte men overal be
kende gezichten. 
Reeds vóór de aanvang van het officiële pro
gramma heerste er een prettige stemming, 
werden vele handen geschud en vele kennis
makingen vernieuwd. En ik meen wel, dat het 
ons allen verging, zoals "Hans", onze Rotter
damse KP-leider, het in zijn openingswoord 
uitdrukte: .,Bij het betreden van de zaal was 
het alsof plots een fim van allerlei voorvallen 
ons voor de geest kwam en werd de herinne
ring weer levend aan alles wat we samen met 
de oude vrienden beleefd hadden." 
Hans heette in zijn inleiding alle aanwezigen 
hartelijk welkom, in het bijzonder de spreker 
van de avond, Den Doolaard - bekend als 
schrijver en als "Bob van Radio Oranje" -
benevens de vertegenwoordigers van de zus
terorganisaties in Rotterdam. Hij eindigde zijn 
openingswoord met te zeggen, dat juist op 
een avond als deze, te sterker het gemis wordt 
gevoeld van hen, die vielen in de s_trijd tegen 
de vijand. 
Staande werd door alle aanwezigen het op
lezen aangehoord van de namen van de 45 
KP-ers, die sneuvelden ln de bezettingsjaren 
of tijdens de bevrijdingsdagen, waarna een 
minuut stilte in acht werd genomen ter her
denking van deze doden. De ko~te plechtigheid 
werd besloten met het spelen van het Largo 
van Hä.ndel. 
Hierna zong Mej. Janny Verloop voor ons: 
,.Vrede" van Ferdinand Timmermans: 
Vervolgens hield Den Doolaard zijn rede, die 
wel de hoofdschotel van het programma vo1·m
de. 
Hij begon met zich te excuseren, daar hij we
gens een verkoudheid geen tijd had gehad 
zijn rede voor te bereiden en zich dus genood
zaakt zag te improviseren. Dit nam echter 
niet weg, dat deze "improvisatie" zeer boeiend 
en enthousiast was en zijn woorden werden 
dan ook met grote aandacht gevolgd. 
Htj sprak dan over de bezettingstijd, die ach
ter ons ligt en uit zijn woorden bleek, dat hij 
de KP een warm hart toedraagt. Hij vertelde 
ons daarna boe moeilijk het was, voordat men 
in Londen enig begrip toonde voor de illega
liteit in Nederljlnd en men aan de ondergrond
se beweging, die steun en waardering gaf, die 
zij nodig had. Nu, twee en een half jaar na de 
bevrijding hebben we één ding gemeen: de 
bittere teleurstelling. Er zijn zoveel dingen, 
die niet lopen, zoals we ze ons gewenst had
den : de pensioenen van de nagelaten betrek
kingen, de berechting, het hervinden van een 
positie in de maatschappij, enz. 
Dit alles màg echter geen reden zijn om te 
gaan kankeren. Zij, die het hardst kankeren, 
zijn de mensen, die verwachtten er zelf beter 
van te worden en die daarin zijn teleurgesteld. 
En er zijn er velen,· die graag zouden zien, 
dat de illegaliteit kapot ging aan haar eigen 
gekanker! Daarom: blijf idealist! 
Tot besluit droeg hij nog voor zijn "Ballade 
van de hvijfel" en "De Partisanen". 
Janny Verloop zong nog enige liederen : drie 
,,Kleengedichtjes" van Guido Gezelle, ,,Hemel
huis" van Emile Hullebroeck en "Geluk" van 
Arnold Spoel. 
Vóór de pauze deed Hans nog een dringend 
beroep op hen, die nog geen contribuant zijn 
van de ,,Stichting 1940-'45" en ·deelde mede, 
dat er in de pauze ter plaatse gelegenheid was 
otn dit verzuim goed te maken. Tevens werd 
een groot aantal gratis exemplaren van "De 
Zwerver" onder de aanwezigen uitgedeeld: 
De langdurige pauze, die daarop volgde, bood 
voldoende gelegenheid om alle oude vrienden 
te begroeten en gezellig oude herinneringen 
op te halen, waarvan dan ook een druk ge
bruik werd gemaakt. Het was of we een paar 
jaar teruggeplaatst werden en we weer even 
de sfeer van "toen" beleefden. 
Na de pauze traden voor ons op de ,,Sunny 
Sisters" met een guitaar, een banjo en zang. 
Zij oogstten veel succes met hun aardige lied
j es. 

Zee1· geslaagd was ook de "speciale uitzen
ding van de BBC", die ons enkele grappige 
momenten uit de KP-ttjd in herinnering 
bracht. De sneltekenaar Joost Bakker telcen
de hier rake schetsen bij en het geheel Viel 
dan ook zeer in de smaak. 
Tot slot voerde de toneelclub uit Capelle aan 
de IJssel een één-acter op, getiteld "Het Slip
pertje". Een blijspel met vele verwikkelingen 
en een goede oefening voor onze lachspieren? 
Staande werd tenslotte door allen het "Wilhel
mus" gezongen. 
Ik denk, dat wel allen het er over eens zullen 
zijn, dat het een zeer geslaagde avond was, 
die ook volkomen aan zijn doel beantwoordde. 
We zijn allen, die zich hiervoor veel moeite 
hebben getroost, veel dank verschuldigd en 
we hopen elkaar volgend jaar weer te zien op 
de tweede reUnie! 

,.RUTH". 

Er be.iond,n plannen voor de oprichting van een stand, 
beeld van Churcb,11. van 70 meter hoogte. op de rot$en 
'Yan Do,·er* dat Churchill in martttt-untform. een yrott 
sigaar , rokend. zou voorsttUen. In de punt Vlln dt .sigaar 
zou t<n licht worden aangebracht, dat tot in Frankrijk 
zichtbaar :ou zijn. 
Op vtnotlt van Churchill heelt men van het plan afge
zien. 

(,.AN.P.") . 
Op ons verzoek om inlichtingen, antwoordde 
Churchill ons, dat zijn grootste bezwaar ging tegen 
het feit, dat hij, bij e.v. nieuwe verduisterings-
voorschriften, genoodzaakt zou zijn het vuur van 
de sigaar (tot in F rankrijk ûchtbaar) te doven. 

• 
In Duitsland vertoeven mom~tcel ongc\'ecr 100.000 Nedu
Jandtt~. De Ntdtr1andst Rtge:ring \ltraangenaamt hun ver-
blijf. door se iedtre maand een levensmiddelenpakket te 
undtn. 
Ondtr dt.e ondersteunden bevlndtn zich ,·elen. die tijdens 
de bt.zetling voor de vijand la dien.s Jand gJngen wer.lr.en, 
een Duitst vrouw .hebben getrouwd vt nu werken voor 
de wederopbouw van Duitsland. Zij krijg~n. daarvoor jederc 
maand een levcnsmiddeltopakket. 

(,.Fries Dagbhd''). 
Wij zieq er alleen de voortzetting van een goede 
traditie Jo. Toen de Duitsers hier waren zonden 
ze ook altijd "Liebesgaben" over de Oostgrens. 
Waarom zouden wij dan achterblijven? 

• 
Naar wij vernemen bestaan er plannen voor de bcr•opdchtlng 
van het Genit-mu:itkcorps. dat op 17 Maart 1918 zestig 
jaar zal bestaan. 

(,.Trouw"). 

De oprichters hebben het zeker niet goed gedaan, 
dat men het corps, nu het 60 jaar bestaat, op
nieuw wil oprichten. 

• 
Er Js tén man in Londto, dit morgen een :ucht van vtr
licbtin9 zal ~laktn als htt huw,lijk van prinses Elizobeth 
voorbij is. Het is de schoenmaker, d,e de bruidssandaJen 
htdt gc:fabriceerd. Maandag leverde hij dt wit.satijnen san• 
dalen,., af aan her paleis. Eli;abetb beeft twee dagen tijd 
geha<1 :, lo t< lopen. Het ,·!tl niet m .. , Philip J5 lang en 
de prinses wilde oagevte:r 6 cto, gro1e.r acbijnen~ Htt is 
gtlukt, maar de !choenroaku btdt de sandalen tweemaal 
tcruggckrcgc:n. 

(.,Volkskrant"). 

Philip mag niet klagen. Zolang een vrouw alleen 
maar groter wil "schijnen" loopt het nog wel 
los; maar o wee, als ze groter wil zijn dan de 
man. Dan komt de vrouw van de sandaal op de 
pantoffel en de man van de stoel op het matje. 

• 
KOUDEKERK AAN DE RIJN. 

Tijdens de: Jaat!lt gtboudtn raadtvugadtring js de hotd 
"'an wethouder MoJcma \'etruild tc:gtn een pet, Aangt:.ltn 
h~t raad~a.,is oog ste«I$ geen ruilbc-urs Js, wH degene dje 
dit mi<dnj! h,dr hegaan, >iJn fout ~tker v;el htruellen w 
d_oor tffl t'A.:etde ruil er voor :orgv, , dM itdcr door zJjn 
••lr•n hoed b,ho•d wordt Adres: Raadhuis. Koud<~trk e. d. 
R1;0. 

(,.Dagblad van Rijn- en Gouwe"). 

De Wethouder laat zich blijkbaar liever onder z'n 
eigen hoedje vangen dan er met eens anders pet 
naar te gooien. 

DE 

Het eerste schelmstuk is gedaan, en nu vangt het 
tweede aan." 
U herinnert zich deze schone dichtregels nog wel uit 

het beroemde verhaal van Max en Maurits. 
Welnu, het eerste schelmstuk had tot thema: .,Aap, wat 
heb je een mooie Jongen." De communisten hieven de Ko
mintern op, wilden meeregeren, mee verantwoordelijkheid 
dragen, ze zochten een brede introductie bij de volken van 
West-Europa en hielden zich daarbij voor :zoveel nodig, 
aan de democratische spelregels. Eén van de gewichtigste 
trucs, die hen voor een brede introductie onder de volken 
dienen moest, was de tactiek van de mantelorganisaties. M~n 
richtte organisaties op met lo de leiding gecamoufleerde 
communisten; men vermeed angstvallig de relatie met de 
C.P.N.: men hamerde het nationaal karakter der organi
satie erin. Zo ontstonden een jeugdorganisatie. een 
vrouwenorganisatie, de E.V.C. en warempel waag
den ze het spel ook nog met de partij zelf, die zij 
lieten optreden als een beweging van "Vrienden van de 
Waarheid". Tegen deze taktiek kan men van democratisch 
standpunt gezien geen bezwaar hebben. Men kan de mis• 
leiding er in hoogstens onbehoorlijk noemen. 
Er zullen wellicht lezers zijn, die de betekenis van deze 
taktiek niet hoog aanslaan, omdat de misleiding toch eens 
aan het licht komt en de organisatie dan geidentifice<'r::i 
wordt met het communisme. Dat is een vergissing_ Een ver
gissing op twee punten. 
Jo de eerste plaats is het grootste deel van het volk wan
kelmoedig in zijn mening en oppervlakkig in :zijn oordeel. 
Zit laat zich licht vangen door een zich als nationaal aan
dienende organi~atie. De daarna volgende bewerking in de 
organisatie en het eergevoel van deze mensen brengt hen 
er in de tweede plaats toe om, wanneer des "poedels kern" 
aan het daglicht komt, bij hun eerste stap te volharden en 
de organisatie ook als communistische te blijven aanhangen. 
De semi-democratische taktiek van het communi:;me heeft 
intussen haar verzadigmgspunt. Dit punt schijnt, blijkens 
de verkiezingen in West-Europa, ongeveer bereikt te zijn. 
De communisten zjjn in vele landen op de terugtocht. Het 
ligt in de lijn van de verwachtingen. dat we in Nederland 
ook niet ver meer van dit punt verwijderd zijn. 
Zo vangt het tweede, het revolutionnaire schelmstuk aan. 
Toch is er een verschil. Slechts Frankrijk en Italië mochten 
van de baas toetreden tot de in Warschau opgerichte Ko
minform. Nederland en andere staten. waarin de commu
nistische invloed nog klein was, mochten nog niet node
loos verontrust worden. 
Men verwacht daar blijkbaar nog iets van de semi-democra
tische methode. Daarbij zal men wel rekening moeten hou
den met het feit, dat de baas overwogen zal hebben. dat 
men de aanval moet concentreren op de zwakke plekken in 
de democratie (Frankrijk en Italië}, en zich niet moet 
laten afleiden door nevenacties. 
Niettemin, in Frankrijk en Italië is de semi-democratische 
taktiek verlaten en de revolutionnaire taktiek gestart. 
Grote stakingen in beide landen, revolutionnair optreden 
o.a. in Marseille enz. Men lette op dat schouwspel. Frank
rijk maakt zijn krachtproef door. Ho?t gaat bier om één 
van de kritieke punten in de strijd van terreur en intimi
datie. gelanceerd uit de dwangstaat Rusland om de recht
staat beentje te lichten. 
Stakingen leggen het verkeer lam en dus ook in belang
rijke mate de wettelijke tegenactie tegen de plaatselijk ge
starte revolutiepogingen. 
Stakingen geven rumoer op straat, honger in buis, onte
vredenheid in de harten en in al dat troebel water tiert de 
plant der revolutie welig. 
Zullen Frankrijk en Italië de-ze revolutiekiemen kunnen uit
roeien? Indien niet, dan is, naar de mens gesproken, West
Europa overgeleverd aan Rusland. 
Men behoeft voor het ogenblik niet al te ongerust te :zijn . 
Als reactie op de openbaring van de tweede fase maken de 
compromissenmannen overal plaats voor de principiëlen, 
(die natuurlijk prompt door de communisten als fascisten 
betiteld werden}. Eo van deze principiëlen is te verv.•ach
ten, dat zij hard en raak zullen toeslaan. 
Waar de communisten aantoonbaar revoluûonnai,r wor
den. daar is de overheid gerechtigd en verplicht de leiders 
te straffen. Voorlopig ziet het er echter naar uit, dat men 
in beide landen niet met zich zal laten sollen. 
Of op de duur de weerstand tegen de revolutionnalre tak
tiek in voldoende mate opgebracht kan worden, is niet te 
voorzien. Men moet er natuurlijk niet mee rekenen, dat de 
communisten hun plannen zullen laten varen. 
En Nederland? Na de volgende verkiezingen zal. indien. 
zoals te verwachten is, de communisten niet winnen, het 
revolutionnaire stadium bij ons ook wel aangebroken zijn. 
Men moet zich daarop voorbereiden, niet uitsluitend in de 
negatieve zin van het vormen van een weerstand tegen dJt 
gevaar, maar vooral in de p~$itieve zin van een princi
piële politiek. waardoor met vaste hand de dringende pro
blemen, waarvoor ons volk staat, ter hand genomen kunnen 
worden. : 
En van die problemen is de dreigende debacle in Indië de 
voornaamste. 

H. v. R. 



( Matthieu Koch) 

Een desolate wiek dreigt nog de donk're luchten, 
Daar is geween in al dit stervend steen 
waarvan de melodieën vluchtten 
Toen het barbarendom verscheen. 

Zij hebben met hun laarzen overlopen 
De lijnen van de opgevangen wind, 
En achter hen verkoolt de hope 
In 't laatste schreien van een kind. 

Dat zijn de klanken die nog altijd /rangen 
Tussen de gruizels in de groene wei: 
Nog wiekt een vuist in machteloos verlangen ....•• 
Geruisloos glijdt de Tijd voorbij. 

JANE D~ BR.UIN. 

LIP-LEZEN EN OGEN-DIENST 

H et komt meer voor, dat er bij een huwelijk teleurgestelde minnaars aan de 
kant staan, die hun afgunst moeilijk kunnen verbergen. Dat is altijd een wat 
pijnlijke situatie, waaraan men in het algemeen begrijpend en stilzwijgend 

dient voorbij te gaan. Het wordt echter anders, als die teleurgestelde lieden, bij het 
voorbijgaan van het bruidspaar zich niet ontzien iuidkeels hun misnoegen kenbaar 
te maken. En daarbij te kennep geven, dat de bruid eigenlijk helemaal njets voor 
het huwelijk voelL 
Zo ongeveer kan de houding van "Ons Baken", weekblad van de Bond van Oud
illegale werkers, ten opzichte van het samengaan van "De Vrije Stem" en "De 
Zwerver" gezien worden. 
In het nummer van 15 November werd o.a. gepubliceerd, dat de provincies Utrecht, 
Overijssel, Gelderland, Groningen en Zuid-Holland van de GOIWN, in beginsel 
tot aansluiting bij de Federatie besloten zouden hebben. 
Wij weten niet precies hoe de situatie in elk der genoemde provincies ligt, doch 
wij weten dit wel ten aanzien van de provincies Groningen, Utrecht en Overijssel. 
En als wij deze in ogenschouw nemen, krijgt dit bericht toch wel een vreemde kleur. 
De GOIWN in Groningen heeft aan zijn leden stembiljetten gezonden, waarin de 
leden de vraag konden beantwoorden of de GOlWN moest !)IJjven bestaan of niet. 
Van de 420 binnengekomen biljetten waren er 400 waarop deze vraag ontkennend 
werd beantwoord. Er zijn dus slechts 20 leden, die voor het voortbestaan zijn. Mo
gelijk. dat deze 20 leden zich bij de Federatie aansluiten, doch dan mag men in geen 
geval spreken van een aansluiting van de GOIWN-Groningen bij de Federatie. De 
GOIWN-Groningen liquideert per 1 Januari a.s. Wat de afdelingen Utrecht en Over
ijssel betreft, deze werden reeds een maand geleden wegens wanbetaling door de 
Interprovinciale Raad van de GOIWN geroyeerd. 
In het laatste l)ummer van "Ons Baken" komt opnieuw het huwelijk van "De 
Zwerver" ter sprake en op geestige wijze wordt daarin geschreven over een artikel 
van Frits de Zwerver in ons blad (dat helemaal niet van hem was) en daarvan zegt 
het blad, dat in deze huweltjkJ;cadeautjes een kleinood van argumenten voor de 
bundeling ziet, dat het samen te vatten is In het aardige, zij het ondeugende liedje: 

His lips teil me ,.no-no", 
But there is "yes-yes" in hls eyes.'' 

Maar als we op de voorlichting omtreut de plannen der provinciale GOIWN-afde
lingen letten, moeten we tot de conclusie komen, dat "Ons Baken·· het onderscheid 
niet kent tussen lippen, die "no-no" zeggen en ogen, die "yes-yes" spreken. Men 
kan ook te veel naar de ogen willen zien en daarin dingen lezen, die de lippen niet 
zeggen. 

Het is moeilijk de taal der ogen te verstaan, vooral voor hen, die de taal der lippen 
liever negeren. 

door Luit. Kol. Da, 
J. C. Koningsberger, 
Chef-Legerpredikant 

GEESTELIJKE 
HONGER 

G 
edurende enige weken heb ik 
een tournée door Java en Su
matra mogen maken om onze 

veldpredikers te bezoeken en zo mo
gelijk een opwekkend woord voor de 
troepen uit te spreken.over de acti
viteit van het Thuisfront. 
Dank zij de grote medewerking der 
commandanten is mij dit bijna overal 
gelukt voor grotere en kleinere 
groepen. 
Op zichzelf is het een genoegen om 
deze mannen een ogenblik uit de da
gelijkse sleur te halen en de gezich
ten te zien oplichten als er wat vro· 
lijks gezegd kan worden over het 
Thuisfront. Ook met vele officieren 
had ik een korter of langer contact . 
en met belangstelling werd dan naar 
allerlei in Nederland geïnformeerd. 
Terugkerend van deze reizen is er 
echter één gedachte, die niet uit mijn 
hoofd wil wijken, en deze wil ik uit
spreken. 
Wat wordt er van allen in ons leger 
hier in de Oost een inspanning ge
vraagd, waarbij de hele mens betrok
ken is! Op al zijn vermogens, ver
stand,, gevoel en wil wordt een drin
gend beroep gedaan. Tijd om over 
diepere geestelijke dingen na te den
ken is er practisch niet. En mocht er 
al eens een uur aanbreken van stil 
zijn, van rust en bezinning, dan is 

vermoedelijk de lichamelijke ver
moeidheid zo groot, dat men maar 
g rijpt naar iets, dat de gedachten 
gemakkelijk verstrooit. 
Ik spreek hier uit eigen ervaring: 
zelfs als Chef van de geestelijke ver
zorging moet ik mijzelf erop betrap
pen, dat er dagen, bijna weken voor
bijgaan, waarin het gewone werk mij 
zó in beslag neemt, dat er van een 
diepere bezinning op de hoogste 
levenswaarden niets komt. Daarom 
dwing ik mijzelf er toe, om zoveel 
mogelijk, ook op tournée, des Zon
dags voor te gaan in de kerkdienst: 
dat zijn de uren van verdieping en 
verheffing, tijdens de voorbereiding 
en de prediking zelf. 
Een speciaal cahier, waarin ik.aan
teken, wat ik gelezen ·heb aan mooie 
gedachten of diepe waarheden, wordt 
maar niet vol, omdat er niets gele
zen werd, dat de moeite van onthou
den waard was. En dan zijn daar de 
brieven naar huis, die meestal aan 
de oppervlakte blijven! 
Zie, zouden niet alle officieren en 
mannen deze ervaring opdoen? Ons 
leven in deze tijden van spanning 
dreigt te vervlakken. Wij lezen 
niets, horen niets, dat werkelijk de 
moeite waard is. Wij worden inner
lijk al armer en kunnen daardoor aan 
onze omgeving steeds minder geven. 
Zeker - daar blijft de hartelijke ka
meraadschap, het medeleven met el· 
kanders lief en leed, de ontroering, 
wanneer wij staan bij het graf van 
een gevallen wapenbroeder. Maar dit 
vult ons diepste wezen niet. Er is bij 
ons een geestelijke honger. Omdat 
deze mogelijk al lang bestaat en wij 
er min of meer aan gewend geraakt 
zijn, voelen wij hem niet meer zo 
pijnlijk. ., 
Maar die honger bestaat. Het is op 

zichzelf heilzaam hieraan herinnerd 
te worden, er ons telkens opnieuw 
bewust van te zijn. Een dood mens 
gevoelt geen honger meer, en dood 
willen wij niet wezen. Nu weet ik 
voor mijzelf heel zeker, dat noch de 
geestelijke verzorging, noch Wel
fare, noch Vorming hier afdoende 
kunnen helpen. Velen blijven onbe
reikbaar voor me115enwerk, al zijn 
die mensen van nog zo goeden wille. 
Ik denk aan de geweldige versprei
ding onzer troepen, aan afstandea 
en· isolement. Ik zie in gedachten 
vele afgelegen posten voor mij. 
En toch wéét ik, dat er op de meest 
afgelegen post één boek aanwezig is, 
mits er zich één mens bevindt, die 
uit een werkelijk geloVig gezin 
voortkv.-am. Dat ene boek is de Bij
bel. 

• Ik ga hier geen pleidooi houden voor 
de Bijbel - dat is niet nodig. Ieder
een weet, dat er in de Bijbel een 
schat van geloofsleven en mensen
kennis vergaderd is. Ook dat dit 
boek, juist voor de beste kenner er
van, steeds méér waardevol wordt, 
Welnu, wanneer wij ons bewust zijn 
van geestelijke honger bij onszelf en 
anderen, laten wij trachten om in dit 
boek steeds dieper door te dringen 
en elkander hiervan mede te delen. 
Geen gevoel van beschroomdheid be
hoeft ons hiervan terug te houden. 
Zou niet menig ledig avond-uur 
vruchtbaar kunnen worden en van 
betekenis voor ons innerlijk leven. 
wanneer wij in kleinere of grotere 
kring met elkander deze heilige 
woorden tot ons lieten spreken ? Zou 
niet de diepste geestelijke honger ge
stild worden, wanneer wij leerden 
verstaan wat God over ons heeft ge
dacht: over ons leven in zijn gebro
kenheid en armoede? Zou niet het 
meest troosteloze pessimisme wor
den veranderd in optimi&ne, wan
neer wij leerden inzien, dat deze ge
dachten Gods, in Christus samenge
vat, ons genezing en rijkdom belo
ven ? Gaan wij in onze kortzichtig" 
heid het geestelijk voedsel niet voor
bij, dat vlak voor onze voet ligt? 
Grijpen wij niet menigmaal tever
geefs naar wat in de verte ligt, ter
wijl het brood des levens zich onder 
het bereik onzer handen bevindt? 
Ik denk aan de dringende nodiging 
van de profeet Jesaja, woorden ge
sproken tot allen, die geestelijke 
honger hebben: neigt Uw oor en 
komt tot mij - hoort en Uwe ziel 
zal leven. 
Uwe ziel zal leven: dat is de redding 
uit de oppervlakkigheid en de bana
liteit, dat is het wegstrijken van de 
innerliJlce matheid en onverschillig• 
heid. 

JJ 
ile ~,, 
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Kwijnende belangstelling 
Een. groot deel onzer lezers zal dit jaar in de 
een of andere vorm hebben meegewerkt aan 
de geldinzamelingsacties van de Stichting. De 
een zal dit met meer genoegen hebben ge
daan dan de ander, doch voorzover ons be
kend is, kwam het (gelukkig) nog niet zoveel 
voor, dat iemand in gebreke bleef wanneer er 
een direct bero~p op medewerking werd ge-
daan. · 
Toch valt er hier en daar een vermindering 
van belangstelling voor het Stichtingswerk te 
bespeuren. Zo vernamen wij bv., dat in een 
flink dorp van de 250 per dringende convoca
tie opgeroepen medewerkers ~lechts 25 . per
sonen ter vergadering kwamen om deel te ne
men aan een bespreking over een te organi
seren geldinzamelingsactie. Het was opval
lend, dat onder de opgekomen personen ver
scheidene waren, die nog nimmer in het Stich
tingswerk waren betrokken geweest, doch 
die, als te goeder naam en faam bekend 
staande vaderlanders, een uitnodiging was 
toegezonden, mede met het oog op een ver
wachte slechte opkomst van oud-illegale wer
kers. Ook uit enkele andere streken verna
men Wij gelijkluidende berichten. 
Deze feiten te .constateren houdt t egelijker
tijd in, naar verbetering te zoeken. Allereerst 
dient dan te worden vastgesteld, waar de 
oorzaak voor de genoemde tanende belang-

. stelling kan liggen. 
Wij kunnen ons voorstellen, dat iemand zich 
van een organisatie afzijdig houdt, omdat het 
beoogde doel niet kan worden gewaardeerd. 
Wat de doelstellingen van de Stichting be
treft, niemand zal daarin aanleiding kunnen 
vinden om aan de kant te blijven staan. 
Ook kunnen we ons voorstellen, dat iemand 
zich van een organisatie distancieert, omdat 
de middelen, waarmee getracht wordt het 
gestelde doel te bereiken, als ondeugdelijk 
of als verkeerd worden gekwalificeerd. Nie
mand zal zulks ten opzichte van de Stichting 
echter beweren. 
Tenslotte zou iemand medewerking kunnen 
weigeren, eenvoudig omdat hem de zaak niet 
interesseert. Voorzover het bonafide verzets
mensen betreft weigeren wij voorhands nog 
te geloven, dat in die richting naar een oor-
zaak dient te worden gezocht. · 
Maar waar kan dan een aannemelijke grond 
liggen voor de geringer wordende mede
werking? 
We hebben er eens met deze en gene over 
gesproken en steeds hoorden wij dezelfde 
klacht, die hierop neerkwam, dat de Stich
ting te weinig belangstelling zou hebben 
voor haar medewerkers. De zaak wordt, zo 
gesteld, dus precies omgedraaid. 
"De liefde kan niet van één kant komen", zo 
redeneerde men. ,,Wanneer de Stichting ons 
alleen maar nodig heeft om één keer per jaar 
een huis-aan-huis-collecte te houden kan ze 
moeilijk verwachten, dat de animo om enthou
siast mee te werken, erg groot zal zijn. De 
meeste medewerkers weten van de Stichting 
twee dingen: dat ze de nagelaten betrek
kingen van verzetsslachtoffers onderhoudt 
(en dat vindt iedereen natuurlijk prachtig) 
en· dat elk jaar voor dit doel moet worden 
gecollecteerd, ( de op zich zelf meest ver
velende bezigheid, waarmee iemand kan wor
den belast).'' 
In hoeverre met deze opmerking de ware 
oorzaak is gepeild valt moeilijk te beoor
delen, doch dat zij ernstige overweging waard 
is, staat buiten enige twijfel. 
Het zou natuurlijk erg gemakkelijk zijn om 
äe mensen, die ,we even aan het woord lieten 
met de een of andere dooddoener tê lijf te gaan 
door hun bv. te vertellen, dat de Stichting, 
als verzorgingsorganisatie voor de nagela
ten betrekkingen, het vo1ste recht heeft om 
van iedere oud-verzetsman zelfs de meest 

·vervelende medewerking te eisen en dat 
iedere oud-illegale werker de morele phcht 
-heeft 'die mede~erking te geven, doch welke 
illegale werker ontkent de waarheid van deze 
.woorden? Niemand immers. 
Het gaat hierbij niet om een principiële 
kwestie doch uitsluitend om een practische. 
Hierover de volgende keer meer. 
-(Wordt vervolgd). TOON. 

Het begin van een veelbewogen zome....,cantie in 1944. 

Het Groot-Seminarie. 

La Brosse-Montceaux is een rustig plaatsje, niet ver van de 
Seine en Marne gelegen, op enige kilometers van de Rijksweg 
Parijs-Sens; ongeveer 3 K.M. van Montereau. iets buiten het 
dorp, in een rustiek park, ligt het Groot-Seminarie van de Pa
ters Oblaten van Ml:Lria, waar de toekomstige missionarissen 
voor de Noordpool, Zuid-Afrika, Congo, Australië, Loas, Indië, 
Zuid-Amerika of andere streken, zich op hun zware taak voor
bereiden. 
Het is er rustig en prachtig, geschikt om zich te verdiepen in 
de verschillende wetenschappen die noodzakelijk zijn voor deze 
zware taak - een echt midden van Gebed en Vreda; zelfs in 
oorlogsgeweld. 
In de eerste week van Juli 1944 heerste in het Scholastikaat van 
de Paters Oblaten van Maria te La Brosse Montceaux de overal 
bekende sfeer van een drukke examentijd - waarbij èn leer
lingen èn professoren zich reeds verheugen op een welverdien
de rust. Het dagelijks reglement is iets vrijer. De klassen zijn 
vervallen. Iedereen kan genieten van zijn vacantie, als hij alles 
goed achter de rug . heeft. Máar, helaas! Het was niet van 
lange duur deze rust. 
Op een goede kilometer afstand van het Scholastikaat kruist de 
grote sneltreinlijn de Rijksweg. Het is een belangrijk strate
gisch kruispunt; aangezien onder de verschillende viaducten 
zes lijnen uit elkaar lopen. Reeds een 540 dagen lang is een 
zestal Oblaten (Paters en Fraters) · door de bezetter verplicht 
om bij dit spoorwegknooppunt wacht te houden. En dit van 
middernacht tot 's \Ilorgens, weer of geen weer. 
Nu, voor onze jeugdige Fraters en Paters, die van bivak en 
kamp houden en die niets anders verwachten en in stilt e hopen, 
dat de toekomst hun ~n benoeming meebrengt voor een ver
afgelegen missiegebied bij de indianen of eskimo's in het Pool
gebied - met een 40 of 50 graden koude - of bij Indiërs, Chi
nezen of Congolezen in de warme of snikhete streken, is deze 
twee-wekelijkse wacht onder een prachtige sterrenhemel een 
pleziertje; maar voor de oudere paters is het een echte beproe-
ving. , 
Toch, is dit waclÎtkloppen niet meer zonder gevaren; vooral wan
neer, nacht na nacht, meer en meer luchtvloten overtrekken naar 
belangrijke oorlogsdoelen, in welke vorm ook - vooral nu de 
bombardementen in volslagen duisternis heviger worden - nu 
het ene alarmsignaal op het andere volgt. 
Op 6 Juli 1944 is op heldere middag bij het voornoemde kruis
punt een trein gemitrailleerd. Met de aanwezig zijnde noodver
banden zijn de gewonden verzorgd, waarvan er later er één 
sterft. · 
Met dekens uit het klooster zijn veldbrancards geknutseld. 
Nochtans, op een 500 meter er vandaan, bevindt zich een groep 
Duitse verpleegsters en verplegerl?, die zich niet lieten zien. 
Hun activiteit gaat vermoedelijk niet verder dan de dragers van 
uniformen in veldgrijs of burgers van het echte Duitse rijk. 
Na aanvraag hebben ze toch de ambulance-wagen ter beschik
king gesteld. Maar deze eerste ondervinding van E.H.B.O. deed 
de Paters besluiten, zo iets· niet meer te laten gebeuren - en 
dus stelden ze het Scholastikaat ter beschikking van het Rode 
Kruis. Een bepaalde groep fraters werd aangewezen als Rode_ 
Kruiscolonne. Een twintigtal anderen liet zich inschrijven bij 
de bloedtransfusiedienst, zonder verder hun namen op te geven, 
zodat zelfs een echte anticlericaal later niet zou weten, dat er 
pat ersbloed door zijn aderen vloeit. 
Ook was er reeds een verzoek ontvangen van de leiding van 
"het verzet" om als het nodig mocht blijken - het huis voor 
eventuele gewonden -te mogen gebruiken bij de naderende actie 
van de grote slag om het, Westen. 

Champigny gebombardeerd. 

Een zevental km. van La Brosse verWijderd ligt het plaatsje 
Champigny. Het was een publiek geheim, dat op 500 meter van 
het station een trein met gevechtswagens en tanks verdekt. op
gesteld stond. Dus verwonderde het o.ok niemanq, dat op 14 Juli 
om 3 uur plotseling een eskader Lightings gevechtsvliégtuigen 
over de daken flitste en tot tweemaal toe hun mitrailleurban
den leegroffelden en de trein met splinterbommen bestookten. 
Enige seconden later, de grootste paniek. Dikke, zwarte rook
wofäen walmden omhoog en grote . vuurtongen lekten uit de 
wagens op. -
,,Er zal zeker wel iets meer aan het. branden zijn dan de tanks", 
meenden de paters, toen zij het effect van verre zagen. En pa
ter-overs_te, vergezeld van een confrater, verdwenen met een paar 
Rode Kruistassen in de richting van het onheil. Naarmate zij 
dichterbij kwamen, konden zij duidelijk de ontploffingen waar- . 

nemen, die elkaar snel opvolgden. 
Hoe was de toedracht van de zaak? 
Op het ogenblik, dat de toestellen op geringe hoo 
openden op de gecamoufleerde wagens, liep er een 
lentrein het station binnen met '\Zier personenwai 
Deze levensmiddelentrein bleek in. werkelijkheid al 
munitie te bevatten, inplaats van aardappelen, , 
groenten, zoals op de opgeplakte briefjes te leze: 
was een verschrikkelijk schouwspel. De doden lager 
elkaar over het terrein verspreid.' En op honderde 
stand vond men materialen over de rails verspreid 
ten met granaten sprongen in de,ze vuurzee uit el 
ploffing op ontploffing volgde. 
Temidden van deze paniek pakten de twee Oblat1 
om aan mensenlevens te redden wat gered kon wo 
stervenden gaven zij steun en troost. Weldra 
nog een vierta l fraters, vergezeld van een groepje 
uit de buurt. Het verbinden en vervoeren van een '4: 
wonden en een veertigtal doden had plaats onder d 
lijke omstandigheden. In het hospitaal heerste acti 
de groep blo dgevers was gealarmeerd. · 
De eerste "ier of vijf dagen werd de grote wanc: 
pigny-1\Iontereaux, een vijftien km., regelmatig d 
lende pater en fraters gedaan, om inlichtingen te 
aan familieleden, gevonden en verloren voorwerp, 
gen, enz. 
Twee dagen la er ontstond er een hevige brand 
van de burg eester van La Brosse Montceaux in 
van het kl er. De wind joeg het vuur nog op en 
in lichter laaie e zetten. Alle paters en fraters, die l: 
war en, s taken e h anden uit de mouwen, om huisra 
helpen redden erwijl er verschillenden op het dak 

:raicdi;n:ierlui door aanhoudend blussen 
e· hele blok in vlammen op zou g : 

,.::;c.~-uu· . g iets, en het vuur kon overmeef: 
van de zomervacantie van on: 

Brosse Montceaux wel iet of wat 
• zette men menig bloemetje bui' 
· cht hadden. 

De tragis, 
Een vroeg onderbrok• 

riep op Maandag 24 Juli 1944 l 
kende wekker voor alle boeren v~ 
e paters en .fraters naar de kap 

geëindigd, waarna nog een half 
daag is de ;..anders zo gewenste 



I 
,gte het vuur 
levensmidde

gens er aan. 
tlerlei kaliber 
worteltjes of 
n stond. Het 
c1 op en naast 
m meters af
l liggen. Kis
lkaar en ont-

en hard aan, 
1rden; aan de 
verscheen er 
jonge kerels 

~ventigtal ge
lezelfde moei
ivi teit en ook 

:leling Cham
loor verschil
e verschaffen 
1en te bezor-

op de hoeve 
l de nabijheid 
dreigde alles 

hier aanwezig 
!l.ad en vee te 
: zaten en all! 

• 

trachtten te 
gaan. De wind 
~sterd worden. 
nze paters en 
.t bewogen en 
1iten voor het 

iscbe 24e Juli. 
ken meditatie. 
het vijf uur

van La Brosse 
,pel. Het mor
,lf uur' medita
:e stilte verre, 

want er is een dreigend · op en neer geloop en lawaai buiten en 
gekraak van zware laarzen en beslagen schoenen in het grint 
heeft de boventoon. Waarschijnlijk de groep, die van de spoor
wegwacht terugkomt, meenden ze, en die nu druk bezig is in 
de schoenzaal onder de kapel. Maar het is toch vreemd, want 
E.P. Tasselo. m. (overste) is toch mee op wacht geweest, en 
zal toch zeker zoveel lawaai niet goedkeuren. 
Plotseling verschijnt pater overste in de deuropening van de 
kapel, omringd door Duitsers, met hun mit:r;ailleurs in aanslag. 
,,Zoudt u allen beneden bij elkaar willen komen?" zegt hij kalm. 
"Deze heren wensen u iets te vragen." Allen verlaten de kapel 
en gaan twee aan twee voor de kloostergang staan. ~ oude 
pater Louis wordt door een wacht voortgeduwd, terwijl hij er 
moeilijk uitbrengt: ,,Ich bin ein alter Mann." Maar deze hm,rt 
het zelfs niet eens. Manhaftig staat de Wehrmacht op alle hoe
ken en bij uitgangen schietensg~reed opgesteld. Verschillende 
vrachtwagens met dit groen-grijs gespuis zijn onder het mor
gengebed aangekomen en hebben hermetisch alle uitgangen ge-
sloten. · 
Waarachtig, deze beroepsjakhalzen wisten het juiste moment 
uit te kiezen om hun prooi verzameld te vinden. 
De broeder, die op de boerderij werkte, vertelt ons later over 
de inval. 
"Toen ik het stoppen van een wagen hoorde, ging ik kijken en 
zag verschillende gedaanten langs de haag sluipen. Drie groe
pen moffen kwamen in marstempo binnenvallen. Ik wilde het 
huis weer kalm binnen wandelen, toen ik ruw tegen de muur 
werd geplaatst. Daar ik nog een beweging maakte werd ik ge
fouilleerd en met mijn neus tegen de muur gezet. En ik begreep 
uit zijn taaltje, dat hij zou schieten als ik nog bewoog. Maar 
onmiddellijk moest ik naar de kloostergang verhuizen, waar een 
andere groep Prof. P. Piat gepakt had. Deze was erg bleek en 
verstond geen woord. 
Toen verscheen de hele communiteit en E.P. overste kalmeerde 
allen met te zeggen, dat iemand gezocht werd, dus dat het zo 
erg niet zou zijn. 

Gestapo en verrader. 

!fij! die dit z~akje leidt en er zeker de hoofdrol in gaat spelen, 
1s m een brum burgerpak gekleed, met laarzen en een rijbroek 
aan. Hij heeft blonde, kortgeknipte haren en wrijft zich telkens 
in de handen. Het is het rasechte type van een Gestapo-agent. 
Dit onvergetelijke schoelje met z'n wreed gezicht en hoog
moedige trekken zou men uit duizenden van zijn soort terug 
kunnen kennen Het is de beul van Seine en Marne. Zijn begane 
wreedheden zijn ontelbaar. Hij zegt, dat hij Korff heet, maar 
onder deze deknaam verschuilt zich een Prof. in Aardrijkskunde 
van de universiteit van Maagdenburg. 
Korff was reeds een week te voren in het Scholastikaat geweest 
o~ een onderduiker te zoeken, die hij bij de paters meende te 
vmden. Natuurlijk had hij van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om poolshoogte te nemen van het hele huis. 
,,Pater Provisor," schreeuwt Korff, nu niemand antwoordt. 
"Pater Provisor," houdt hij aan. Pater Letourneur, provisor van 
het huis, was juist sinds gisteravond afwezig. Pater-overste 
treedt in zijn plaats naar voren. 
,,U moet ik niet hebben," schreeuwt hij, ,,maar pater provi
sor." ,,Pater provisor is er niet." ,,Zo!, dat zullen we wel eens 
uitzoeken." 
Korff kan zijn woede niet verbergen, omdat het voornaamste 
wild de dans ontsprongen is. Hij geeft een teken aan een sol
daat, die terstond naar het gastenkwartier gaat en een bur
ger meebrengt. Een grote, fatterige kerel, met een paar loense 
onrustige ogen, iet of wat bleu en een groot litteken op de 
·wang. Is hij de Judas? 
Verschillenden menen hem te herkennen en reeds eerder aan de 
kloosterpoort gezien te hebben. Het is een zekére H. Renard 
(Rivoire, met zijn echte naam) een van de duikhoofden van Me
lun. Toch boezemt hij geen vertrouwen m, vooral niet, omdat hij 
even later sigaretten van de moffen aanneemt. 
Enige weken geleden was er sprake van geweest, dat er een 
~der dui~oofd zou "':'_orden in zijn plaats, n.l. een zekere Kapi
tem Desb01s, maar hu werd ook al verraden in het boG van 
Fontainebleau. Heeft deze ongelukkige het nu gedaan llit ja
loershei~? Uit nijd? Eigenaardig is wel, dat de laatste dagen de 
arrestaties angstwekkend vermeerderden in het land van Seine 
en Marne. Renard was een fuiver, die met drank en uitspattin
gen een groot deel van het geld, dat voor de onderduikers be
stemd was, zelf opmaakte. Het gerucht deed de ronde dat de 
Nazi's hem zelf neergeschoten hebben. Renard en Korff ' liepen 
samen do«;>r de rijen en nog eens en nog eens! ·Terwijl ze lang 
e~ strak ieder persoon opnamen of er pater provisor niet zou 
z1Jn. ,,Het is moeilijk hem te herkennen," zei Renard uiteinde
lijk. ,,Ik heb hem nog maar één keer gezien." 
Korff, die reeds rood werd van woede, roept opeens: ,,Portier." 
,,Ik vraag broeder portier." · 
Broeder Nio treedt naar voren. Hij zegt hem iets, stil aan zijn 
oor en brengt hem bij Renard. 

(Wordt vervolgd). 

WERE Dl. 
NIWIN-MOTORRACES, 
De Minister van Verkeer en Energie verbood der 
zer dagen ter besparing van benzine-deviezen de 
motorraces, welke te Barneveld ten bate van de 
Niwin zouden worden Qehouden. 
- Intussen stromen ièder week-end honderden 
Belgische auto's 0\er onze grenzen. Op 11 No• 
vember 194ï vierden talloze Belgen de Wapen• 
stilstand in Breda en andere grensplaatsen. Bij dïe 
gelegenheden =etten =ij bun zwarte guldens om in 
voor hen goedkope benzine en doen aldus voor• 
raad op in • ·ederland voor gebruik in België <,1!;• 
durende de volgende dagen. 
- In Nederland mogen op de Zondagen slechts 
bepaalde w<1gen rijden, De Belgen rijden hier 
Zondags echter allen. 
Zouden er be= ·aren verbonden zijn aan een slui• 
ting der tan ·stations op Zondag? 
Onze de~·iezen;xi itie zou er beter door worden! En 
die positieverbetering zou wellicht in de toekomst 
een verbod van motorraces ten beste van de 
NIWI r onnodig maken. 

ECONOMISCHE ZUIVERING. 
Het Tribunaa te Terneuzen deed dezer dage~ 
uitspraak in àe zaak tegen de 61-jarige E. T. 
Lockeieer, fabrikant en oud-lid der Tweede Kamer 
te Huls:. 'lll-ie ten laste was gelegd het verlenen 
van hulp aan de vijand, o.a. door het fabriceren 
en le~·eren van tropenkleding voor de Duitse 
\\.ehnnacht. Het adviseerde de beschuldigde geen 
maatregelen op te leggen en overwoog daarbij o.m. 
dat het zijns inziens onbillijk zou zijn alléén déze 
beschuldigde door maatregelen te treffen, terwijl 
hij slechts een schakel is geweest in de keten van 
personen en instanties, die er tesamen voor aan• 
sprakelijk zijn, dat de vijand de door hem ver
langde hoe•,eelheden textiel heeft gekregen, 
- Die fabrikant was inderdaad slechts een schakel, 
De Rijksbureaux waren een minstens even belang• _ 
nïke schakel in de collaborerende keten. Wanneer 
l'ast_taat, dat tegen die Rijksbureaux geen maat• 
regelen worden genomen, is de houding van het 
Tribunaal ten opzichte van de betrokken fabrikant 
begrijpelijk. Onbegrijpelijk en onverklaarbaar blijft 
echter, dat tegenover de verantwoordelijke leiders 
der Rijksbureaux, die oorlogsmateriaal in handen 
van de vijand hebben gespeeld, geen maatregelen 
worden genomen. 

HET RODE KRUIS, 
Op 29 September is dan eindelijk het rapport van 
de speciale commissie van onderzoek naar de act!• 
viteit in oorlogstijd van het Nederlandse Rode 
Kruis te Londen gereed gekomen. Thans, twee 
maanden later, is dit rapport nog steeds niet ge• 
publiceerd. 
- Het is ·ons bekend, dat de rapporteurs, - zoals 
overigens ook te verwachten was, - tot de con
clusie zijn gekomen, dat niet alleen het Londense 
Rode Kruis door teveel formalisme en bureaucratie 
is te kort geschoten in de hulpverlening aan poli• 
tieke gevangenen in de Duitse concentratiekam• 
pen. maar dat ook de Nederlandse regering in ge
breke is gebleven bij het repatriëren van politieke 
gevangenen na de bevrijding . 
Wij zouden daar staaltjes en namen van kunnen 
noemen, maar ·wensen voorlopig te volstaan met 
aan te dringen op spoedige publicatie van het 
gehele rapport en maatregelen tegenover de na• 
latige schuldigen. 

t-----------·-DE NATIONALE 
MONUMENTENCOMMISSIE 

E nkele weken geleden hebben wij gepu
bliceerd, dat de Nationale Monumen

. tencommissie op Zondag 16 November 
een sterrit had georganiseerd in het kader 
van haar verkoopsactie. 
Achteraf is gebleken, dat de Koninklijke Ne
derlandse Motorrijders Vereniging deze ster-. 
rit organiseerde in overleg met de N.M.C. 
Op de vergadering van de N.M.C. op 20 No
vember j .l. heeft het Werkcomité van de 
N.M.C. medegedeeld op het standpunt te 
staan, dat door het comité geen acties onder
nomen mogen worden, waardoor bepaalde be• 
volkingsgroepen zich gekwetst zouden voelen. 
In verband daarmee was het Werkcomité van 
oordeel, dat bij de organisatie van de sterrit, 
door haar onvoldoende aandacht was besteed 
aan áe vraag of deze sterrit in verband met 
het bovenstaande toelaatbaar was. Hel co
mité sprak dan ook uit, dat het, zonder af te 
doen aan de waardering voor de hulp door 
de K.N.M.V., ten behoeve van de àctie van de 
N.M.C. verleend, betreurt, dat de sterrit in de 
gegeven vorm en onder de gegeven omstan
digheden gehouden is. 
De redactie merkt hierbij op, dat, gezien het 
feit, dat gedane zaken geen keer nemen, dit 
peccavi met blijdschap en waardering begroet 
zal worden in het land, en dat daarin ook de 
waarborg besloten ligt, 'tlat in de toekomst 
nauwkeuriger rekening gehouden zal wor<,len 
met de gevoelens van de bevolkingsgroep, die 
zich door deze sterrit gegriefd achtte. 

REDACTIE. 



BIJ DE ONTHULLING VAN EEN MONUMENT 
BADHOEVEDORP - 22 November. 

V anmorgen h.i.og er een gordijn van regen 
over: de gazons voor het kerkgebouw der 
Ger. Kerk, waar het monument voor de ge

vallenen ver:rezen is. De wind trok rimpels in de 
half-stok waaiende vlaggen en rillingen gingen door 
het dundoek, dat het gedenkteken verhulde. 
's Avonds stonden de m steen gebouwen figuren van 
de verzetsman, die afscheid neemt van vrouw en kind, 
in het licht van enkele schijnwerpers en opnieuw 
spoelden de regenvlagen er langs. Als rookslierten 
trokken de zwiepende buien in het licht van de 
stcalenbundels voorbij. Het lag er toen ver!atea, als 
een wachter op eenzame post. 
Maar in de middaguren, toen de weersomstandig
heden gelukkig wat gunstiger waren, verzamelden 
honderden belangstellenden zich op de plaats, waar 
de plechtigheid van de onthulling plaats vond. 
Tevoren had in de Ger. Kerk, op initiatief van de 
raad dezer Kerk, een herdenkingsdienst plaats. waarin 
Ds. J. B. v. d. Sijs van Amsterdam-West voorging. 
Ook bier was de belangstelling zeer groot. 
Ds. v. d. Sijs wel's erop. hoe in het oude Israël de 
vaders hun kinderen vertelden van de grote daden 
Gods, welke hij verrlc:httc in dit oude volk. Zo zul
len ook wij onze kinderen moeten vertellen van het
geen God In de afgelopen jaren aan groots in ons 
volk verrichtte. De mannen van ons hebben dit werk 
gedaan in gehoorzaamheid aan hun Koning en Heer 
tot heil van vaderland en volk. 
Om drie uur ving de plechtigheid v.m de onthulling 

. aan. 
Op het gazon voor het monument waren en~ele 
banken voor de nabestaanden der gevallenen en de 
genodigden geplaatst, de vaandeldragers der plaatse
lijke verenigingen betrokken de wacht naast het mo
nument, waarbij twee BS-ers in blamve overall 
eo met de sten-gun op de rug. de dodenwacht be
trokken hadden. 
Onder de aanwezigen merkten wij op: Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer; 
Wethouder van Wijk van Amsterdam; Dr. A. Ples
man, directeur der KLM: de heer Dellaert, haven
mee5ter van Schiphol; de bekende KLM-vlieger Hon
dong; een deputatie van de Am5terdamse Politie; ver
tegenwoordigers van de Bond van Oud-BS-ers uit 
Amsterdam, vooraanstaande figuren uit de Geweste
lijke leiding van de voormalige BS. oud-LO-ers en 
-KP-ers en vele anderen. Vele honderden inwoners 
van Badhoevedorp woonden de plechtigheid bij. 
De Voorzitter van het Comité tot Stichting van het 
gedenkteken Ad. Goede, voorheen sectieleider van 
de LO, dankte in zijn welkomstwoord allen, die aan 
de totstandkoming van dit kunstwerk hadden medege
werkt. Vrijwel alle ingezetenen hebben daaraan het 
hunne bijgedragen. De beeldhouwer. Geurt Brink
greve, is er in geslaagd op voortreffelijke en kunst
zinnige wijze uit te beelden. wat het comité voor 
ogen stond. De heren Prof. Wicher Bruin en Dr. Ir. 
Bijhouwer gaven waardevolJe adviezen omtrent de 
plaatsing en de beplanting. welke het geheel volko
men tot zijn recht doen komen. Vrijwel alle vereni
gingen in Badhoevedorp verleenden haar medewer
king bij het doen slagen van deze plechtigheid. 
Het monument bedoelt · niet alleen te zijn een post
hume hulde aan hen, die voor onze vl'ijheid het le
ven gaven, maar wil ook eren de vrouwen en kin
deren, die achterbleven en daarmede een offer brach
ten, zo mogelljk nog groter dan hun dierbaren. Met 
dit monument willen wij tot uitdrukking brengen, 
dat wij, de wapenbroeders van hun dierbaren. steeds 
naast hen zullen staan. Dit monument wordt op deze 
dag het bezit van de burgerij. Het zar dat niet al
leen in stoffelijke zin mogen zijn, maar bovenal zal 
men de geest ervan moeten verstaan. De strijd van 
onze gevallen vrienden zal niet vergeefs geweest zijn, 
als straks in nood en tegenspoed zal blijken, dat het 
kleine groepje, dat zich in de laatste oorlog ver
zette, is aangegroeid tot een groot leqer. Daaraan zal 
dit monument de inwoners van Badhoevedorp te 
aUen tijde moeten herinneren. 
Met name herdacht spreker daarop de gevallenPn 
in het verzet en de gesneuvelde militairen uit de 
Meidagen van 1940. te weten: Corn. V. Zijtveld. lid 
van de eerste verzetsorganisatie. het "LOF", C. H. 
van Beukering, marconist der KLM en ere-burger 
van Amsterda,m. die als radio-telegrafist voor de 
RVV de verbinding met Engeland in stand hield: Pa 
Verkuyl. eens de vader van de Rotterdamse KP, 
later In Badhoevedorp, de man. van wie zoveel 
stuwkracht en zoveel jeugdig enthousiasme uitging 
voor heel de ·plaatselijke illegaliteit: Henk Verkuyl 
en Ger de Beer, de beide KP-ers, die zo belangrijk 
werk deden bij de wapendroppings; Huib Verschoor, 
de man, die de uiterst gevaarvolle opdracht als 
chauffeur van de Landelijke Sabotagecomm. Frank 
op te treden, vastberaden aanvaardde en dan ook 
met Frank in Apeldoorn bij een poging gevangenen 
te bevrijden, gearresteerd werd; Piet Ouwerkerk. de 
man, die in alle opzichten de voetsporen .drukte van 
zijn chef, Pa Verkuyl. Eo de gevalJenen uit de Mei
dagen 1940: Anceaux; de vlieger. Kooiman van de 
Marine, Klungel en Koolhaas. 
Nadat het vlaggedoek, dat het monument bedekte, 
gevallen was en terwijl de muziek het "Wilt heden 

nu treden" speelde, legden J. v. d. Spek, de oud
BS-commandant en Ad. Goede een krans aan de voet 
van het monument, op welks voetstuk de woorden 
uit het Wilhelmus: 

"Den Vaderlant Ghetrouwe 
Blijf ik to inden doof" 

gebeiteld staan. 
Burgemeester Mr. Jansonius aanvaardde vervolgens 
namens het Gemeentebestuur het gedenkteken, daar
bij in herinnering brengend, dat zijn eerste besluit 
als Burgemeester van de Haarlemmermeer, onmid
dellijk na de bevrijding was de toestemming, verleend 
aan de plaatselijke BS van Badhoevedorp, om d~ 
Schuilhoevelaan te herdopen in Pa Verkuyllac1n, Hij 
wees daarbij op de tegenstelling, waar deze laan in 
de Meidagen van 1940 Rost van Tonningenlaan 
werd genoemd, als de reïncarnatie van bet kwaad, 
zij thans de naam mag dragen van P~ Verkuyl, 
de reïncarnatie van naastenliefde, opoffermgsgezmd
heid en vrijheidszin. 
Nadat de vier zangverenigingen (R.K., Herv. en 
Geref.) het ,.Beati Mortui" ten gehore hadden ge
bracht, sprak de beer Willemse namens de Kerke
raad der Geref. Kerk, wijzend op de hechte een
beid m bezettingstijd geboren tussen mensen van 
verschillende kerkelijke richting, zich manifesterend 
in het samengaan van Pater Bleys en Frits de Zwe:·
ver. Met name herdacht hij de heer Verschoor, die 
in de dfaconale arbeid zoveel voor de Geref. kerk 
ter plaatse dPed. 
Pastoor J. van Zon, namens het R.K. volksdeel spre
kend, wees met name op de betekenis van de woor
den van het Wilhelmus voor ons volksbestaan en 
op de machtige eenheid. welke in de bezettingstijd 
openbaar werd. 
Toen de tonen van het Largo van Händel. gespeeld 
door de plaat.selijke muziekverenigingen, verklonken 
waren, richtte Dr. },.. Plesman, directeur der KLM, 
het woord tot de aanwezigen. waarbij hij wees op 
de banden tussen de KLM en Badhoevedorp en de 
geest, welke ook in vredestijd de KLM-mensen be
zielt. Daarvan heeft van Beukering met name, ook 
in de voorbijgegane oorlogstijd blijk gegeven. _Hij 
was een man met grote moed, die de juiste houdmg 
wist te vinden tegenover de vijand. 
Ds. F. D. Emous, Ned. Herv. predikant, wilde ':'oor
aJ spreken namens hen. die tijdens ~e oorlogs1aren 
nog niet in Badhoevedorp· woona~htig_ "".aren. Ook 
zij willen meeleven met hetgeen m . die 1a~en heeft 
plaatsgevonden. Ook zij kennen in eigen kring me_f;-· 
sen, die het hoogste offer brachten. En gezamenh1k 
willen wij hun nagedachtenis eren. 
De heer van Dorp sprak nog namens de Amst. Bond 
van oud-BS-ers, die destijds in Badhoevedorp een 
parate voorpost van Amsterdam vonden, met name 
door het werk van Pa Verkuyl. 
Terwijl de aanwezigen zich van hun zitplaatse.? ver
hieven en het: .. Mijn schild en de beti:ou~en zon
gen, werden door deputaties en particulieren een 
schat van bloemen aan de voet van het monument 
neergelegd. 
Vervolgens schaarden de verenigingen en belang
stellenden zich achter de mannen van de BS en de-
fileerde men langs het monument. . 
Dat de Badhoevenaren zich in de toekomst dit schone 
monument waardig zullen betonen. AD. 

BIJTEKENEN 
van de oorlogsvrijwilligers 

-* 
Uit persberichten van de laatste dagen blijkt 
ons, dat de Regering in moeilijkheden zit met 
het probleem der oorlogsvrljwilligers. . 
Er is een demobilisatie-belofte gedaan, die na
gekomen moet worden. De afwachtingspolitiek 
in Indië heeft echter een onafgewerkt karwei 
meegebracht en demobilisatie van de ervaren 
oorlogsvrijwilligers wil zeggen, dat de taak on
afgewerkt blijft. 
En dat kan niet! 
"Meö overweegt, een beroe~. te doen op de 
OVW-ers om bij-te-tekenen. 
Dit is o.i. jlechts aanvaardbaa:r in een be
paalde vorm. Als bijtekenen wil zegge~. be
eindiging van het begonnen werk, dan 1S h:t 
in orde. De OVW-ers dienen trouw te bla1-
ven aan buo oorspronkelijke inzet. 
Als bijtekenen wil zeggen, een voortzetting 
van de afwachtingspolitiek. die voor de 
OVW-ers demoraliserend is en tot niets leidt, 
dan is het onaanvaardbaar. 
Het is plicht om bij te tekenen, als het gaat 
om de korte tijd, die nodig is, om her revolu
tionnaire gedoe de wereld uit te helpen. 
Het is dwaasheid om zulks te doen. indien 
:laarmce alleen bedoeld wordt, de stok achter 
de deur van de conferentiekamer te behouden. 
Alleen voor de mannen van de daad; niet voor 
de mrumen van de praatl! 

MAX. 
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Jot Polmau: De Brutale Reis. 
Uitg. A. Roelofs Van Goor, 
Meppel. 

Jot Polman is een goede ken
nis va.u de lezers van ,De 
Zwerver". Een reeks brieven 
van hem over zijn reis met de 
eerste bataljons der Stoottroe
pen naar Indië, de "Retraite 
op Malakka" en de actie in 
Semarang en omgeving, zijn in 
dit blad gepubliceerd. Een ded 

van deze brieven zijn er bijgevoegd. Het een met 
het ander laat de OVW-er zien. zoals bij in 
achttien maanden tropendienst geworden is. Op 
de "Alcantara" zaten een stel jongens gee~tdriftig 
voor het verrichten van een nationale taak, maar 
hun enthousiasme kreeg klaF op klap. Ze raakten 
van de kook door het politieke schimmenspel, waar
uit zij niet wijs konden worden, doch tenslotte 
kregen zij làk aan alles wat kranten eo diploma
ten zeiden en deden zij hun plkht, kalm, ofschoon 
soms hartig kankerend. Polmao wordt lyrisch als 
hij de schoonheid van Java gaat beschrijven, een 
tikje wrang, wanneer hij het heeft over de criti
casters in het vaderland, doch van die wrangheid 
wint de humor het. een droge Hollandse soldaten
humor. Zijn boek geeft een frisse kijk op het lev.-n 
en - wat ru~er zegt - in het hart van onze 
jongens in Indië. 

K. NOREL. 

Onthulling van een Monument 
TE LOLLUM (Fr.) 

D E huiselijkheid In het lokaal achter de kerk, 
met een warme kachel en het theegerei op 
tafel, was bij uitstek geschikt om het contact 

over en weer te leggen. 
Lycklama greep even terug op het verleden door 
een kort overzicht van de voedselactie te geven. 
Het zou niet volledig geweest zijn, als daarbij ni.-t 
was gerept over een. consistorie. die tijdelijk als kaas
pakhuis fungeerde en over boerderijen. die waren 
herschapen in abattoirs. 
Om drie uur had het gezelschap zich opgesteld rond 
Óet gedenkteken. 

• Ds. Visser herinnerde namens het l.K.B.-Watergraafs
meer aan: ,.De grote nood in het Westen, die het 
nodig maakte een beroep te doen op het Noorden 
en het Oosten van ons land. Daarbij werd in Fries
land · in de e'1'ste plaats medewerking verkregen van 
de verzetters. Het mag niet zijn "Uit het oog, uit 
het hart". Laat daarom dit gedenkteken aangeboden 
aan de oud-illegaliteit, de dank tot uitdrukking bren
gen aan alle Nederlanders, die in navolging van 
Christus· gebod, hun naaste hebben liefgehad." 
Mevr. Hornstra onthulde daarna het gedenkteken; een 
mooi uitge.voerde zonnewijzer op voetstuk. 
De heer Wiersma, oud-districtsleider LO in het 
district Sneek. aanvaardde met groot genoegen dit 
ge.schenk: . 
"Er liggen tegenstellingen tussen liet Westen en het 
Noorden, tussen Amsterdam en Lollum. 
Amsterdam luidde de noodklok in de bekende 
Februari-staking. Deze stem i.s begrepen, ook hier. 
Het verzet richtte zich op behoud van het vaderland, 
dus op het behoud van de vaderlanders. 
De Friese bevolkinçi heeft het verzet beveiligd door 
te zwijgen. . 
Zeiden de Duitsers van Lollum niet: .,Nur Analpha
beten7" Deze zonnewijzer staat temidden van de 
brandende toortsen op de graven van onze gevalle
nen. Zij wijzen naar boven, want over verleden en 
toekomst wordt beschikt door onze Hemelse Va
der." 
De heer Wiersma verzocht de loco-burgemeester van 
Wonseradeel, dit gedenkteken namens de bevolking 
te willen aanvaarden. 
"De offerzin en de wil om te helpen, die vaardig 
werd over ons volk. mag niet worden vergeten," 
Daarin ziet de heer De Jong de waarde van dit 
monument. .. Moge het een opwekking zijn voor allen, 
om onze bijdrage te geven aan het herstel van on.s 
laad." 
Een sobere plechtigheid. Het was goed. 
Het Westen en het Noorden ontmoetten elkaar, zo.
als zij het in de ellende deden. Wat belangrijker was, 
er werd begrepen, dat God dit alles had gegeven. 
Aan tafel zat de kapelaan zo genoegdljk in gezel
schap van twee predikanten...... S. H. 
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FONS BERGER 
Geboren 1 Mei 1925 te Venlo 

Overleden Januari 1945 te Neuengamme 

D e eerste grote slag voor de illegali
teit van Venlo, 29 Februari 1944. De 
S.D. raast in alle vroegte door de 

straten van Venlo, niet in het wilde weg, 
neen, de verraders hebben hun werk goed 
gedaan. Namen en adressen zijn door deze 
lafhartige individuën aan de S.D. gegeven 
voor een handvol geld. 
Dertien Venlonaren worden gearresteerd 
en naar de Ortskommandantur gebracht, 
waar de S.D.-man Nietsche de binnenko
menden verwelkomt. 
Venlo toentertijd centraal punt van de LO 
in Limburg, waar o.a. Ambrosius zijn 
standplaats had is in rep en roer. Velen 
worden nog gewaarschuwd en kunnen 
Venlo op tijd verlaten. 
Van de Ortskommandantur uit vertrekken 
de gearresteerden per autobus over de 
Maasdorpen naar Maastricht. In verschil
lende dorpen worden nog gcvangt:nen in 
de bus gestopt en als ze aan het Witte Huis 
te Maastricht aankomen, blijkt hun aantal 
uit circa dertig personen te bestaan. Allen 
waren min of meer bij het illegale werk 
betrokken. 
·onder deze dertien Venlonaren bevonden 
zich drie LO-ers, n.l. Fons Berger, Frans 
Coehorst en Harry Holla. Zij wisten waar
voor ze gearresteerd waren; zij wisten, 
wat ze gedaan hadden, maar zij wisten 
niet hoever het verraad zich uitstrekte. 
Am_brosius, hevig geschokt door de arres
tatie van zijn vrienden, slaagde er spoedig 
in met hen in contact te komen door mid
del van clandestiene briefjes. Op deze ma
nier werden de verhoren aanzienlijk ver
gemakkelijkt en dreigde er gevaar voor -
iemand, dan kwam er een clandestien 
briefje uit de gevangenis, waarop stond: 
Waarschuw die en die persoon. Hierdoor 
zijn verschillende personen uit de handen 
van de S.D. gebleven. 
Ook was het mogelijk pakjes binnen te 
smokkelen, dit alles werkte mede, om hun 
stemming op peil te houden en vol ver
trouwen de toekomst tegemoet te zien. 
Maar Ambrosius wil-

IN MEMORIAM 

HARRY HOLLA 
Geboren 3 Juni 1902 te Arcen 

Overled;n December 1944 te Orsniënburg 

Opnieuw stak echter het verraad zijn kop 
op. De nacht vóór de overval werden de 
gevangenen plotseling in twee autobussen 
met sterke S.D. bewaking naar Amers
foort overgebracht. 
De teleurstelling van de gevangenen valt 
niet te beschrijven. 
Zij, die zich bijna in vrijheid waanden, za
gen zich nu achter prikkeldraad, schuw en 
beangst voor het onbekende lot, dat hen nu 
bedreigde. 
Paasdag 1944, de de1·de dag, dat zij ln 
Amersfoort zijn, kunnen zij reeds clandes
tien de H. Communie ontvangen en de 
vierde dag is het contact met thuis her
steld. 
Hoe hard enerzijds hun komst in Amers
foort voor henzelf en voot· hun familie 
was, het betekende anderzijds een ·ware 
verbetering van het Limburgse peil in het 
kamp Amersfoort. Tot nu toe had Lim
burg er een slechte naam. Het waren gro
tendeels zwarthandelaren en smoltkelaars, 
die Limburg vertegenwoordigden. 
Door hun houding in het kamp werd dit 
peil wet verhoogd. Maar ook bijna vijf 
maanden van hard kampleven was niet 
voldoende straf voor hen. De bevrijding 
naderde. De Duitser wist geen raad met 
al die terroristen en zo kwam het, dat zij 
eind Augustus op transport gesteld wer
den naar het verschrikkelijke Duitsland en 
dit betekende tegelijk een scheiding voor 
hen, die een half jaar lang lief en leed met 
elkander gedeeld hadden en menigeen tot 
geestelijke en morele steun geweest wa
ren. 
De arrestatie van Fons was een harde sJag 
voor ons. Als goed student, had hij reeds 
op jeugdige leeftijd het eindexamen gym
nasium afgelegd. 
Direct na de oprichting van de LO in 
Venlo, werd hij koerier van dit district. 
Onopvallend verrichtte hij de opgedragen 

FRANS COEHORST 
Geboren 22 September 1925 te Venlo 

Overleden 1 November 19-M te Zwickau 

taken. Als camouflage en voor het ontdui
ken ·van de Arbeidsdienst "studeerde" hij 
nog. Zijn werk, in het belang van zijn me
deburgers verricht, mogen wij nooit ver
geten. Hij heeft zichz~lf opgeofferd om 
anderen te kunnen redden. 
Aan zijn jonge. veelbelovende leven kwam 
een einde in het verschrikkelijke concen
tratiekamp Neuengamme omstreeks Janu
ari 1945. 

Evenals Fons was Frans een prima stu
dent en had reeds op zeventienjarige leef
tijd het eindexamen gymnasium afgelegd. 
Direct na het examen riep Ambrosius zijn 
hulp in en zijn rechtvaardigheidsgevoel 
maakte hem enthousiast voor zijn taak. 
Hier lag zijn kans om tegen het onrecht, 
ons door de Duisers aangedaan, te strij
den. 
Als secretaris van Ambrosius had hij een 
gevaarvolle en zware taak. Dag in, dag 
uit, heeft hij zich uitgesloofd voor zijn me
deburgers. Reizen door het hele land met 
gevaarlijke bagage heeft hij ondernomen. 
Zijn bescheidenheid, zijn edelmoedigheid 
en zijn rechtvaardigheidsgevoel maakten 
hem bemind bij al zijn vrienden. 
Op het feest van Allerheiligen J.944 kwam 
voor hem de verlossing uit zijn lijden. Na 
twee maanden van zware beproeving in 
de hel van Duitsland, gaf hij zijn jonge 
leven aan O.L. Heer terug. 

Harry heeft als duikhoofd van de LO ont-
. zaglijk veel goeds gedaan. Het was geen 
avontuurlijke drang, welke hem tot dit 
gevaarvolle werlt dreef. Neen, het was zijn 
opofferende naastenliefde en rechtvaardig
heidsgevoel. 
Juist zijn oprechtheid en eenvoud hebben 
hem vele vrienden doen verwerven. 
Het concentratieltamp moet Harry hard 
gevallen zijn, maar wij weten ook, hoe hij 
hongerde naar de Hemelse Spijze, welke 
hem meerdere malen door medegevangen 

priesters werd uitge
reikt en welk een kinde meer voor zijn 

vrienden doen dan 
clandestiene briefjes 
schrijven. Hij voelde 
zich min of meer 
schuldig aan de arres
tatie van zijn vrien
den. In een vergadc-. 
ring, door hem belegd, 
waar o.a. Kapl. Naus 
en Theo Dobbe aan
wezig waren, voerde 
hij een vurig pleidooi 
voor een overval op 
de gevangenis te 
Maastricht, zodat 
Theo Dobbe tenslotte 
besloot naar Maas
tricht te gaan om de 
zaak te verkennen. 
Het bleef echter niet 
alleen bij verkennen. 
Een grote overval 
werd op touw gezet, 
alles was tot in de 
détails geregeld met 
behulp van enkele 
goede gevangen be
wakers. 

M ......... MMMMMMMMMM ......... MMMMMMMMMMMMMMMHHMM~HMM ...... MMM ....... HM~MMMMMMH"MMMM derlijk vertrouwen 
stelde hij in O.L. 
Vrouw van Genooi. 
Gesterkt en getroost 
door dit alles heeft 
hij medio December 
1944 in het concen
tratiekamp Oran1ën
burg het tijdelijke met 
het eeuwige verwis
seld. 

I 1 
I : 
I l 

/ ./IJaamL•~J ?tat 1 

I : 
I Dit stille duingraf van een onbek,•nde, ·; f het maakt mij droef. Er is geen bloem of kruis......... l 
I De bomen en de zee gaan in koraalgeruis ; 
I te zamen zingen. En ik kan niet wenden i 
l ! 
I J'-' d 1 ·· /erachten l 1 en p,?ins en weet......... ,ier span en a zvn i 
I I verbeten. Ergens schreide in zijn ziel, , 
I heel ver, de onmacht. Vóór het s,1/vo viel Ë l dacht hij nog eens aan thuis en hoe zij wachtten ........ , [ 
I Ë 

I Ik heb dit land meer lief dan ooit te voren. : 
I ! 
1 Het is geheiligd door zijn jeugdig bloed l 
l en bergt zijn naam en afkomst. Het is goed; , 
l zy"n ziel aan God. ZJJ"n lichaam zal de vadergrond behoren. l 
1 : I NOLDE VAN KAMPHORST i 
I Uit: .,Christofoor". l 
I : 
I l 
t ·--------··----····-···-··-....... _ .................................................................................................. --.-·.: 

, 

Fons, Frans en Harry, 
een leemte hebben 
jullie achtergelaten in 
onze gelederen. On
zegbaar is het Jced 
voor jullie familie en 
vrienden. 
Een troost moge het 
voor de nabestaanden 
zijn te weten, dat jul
lie offers, offers zijn 
van christelijke naas
tenliefde en nationale 
plicht. 
Dankbaar blijven wij 
jullie gedenken in 
onze gebeden. J. C. 



Voor elk transport 

hoe vreemd of .raar, 

Jl. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

* 

luik' s transportonderneming 
Zaandijk Tel. 81994 

Levenspositie 
Drulclcerij "De Rl.jnstreelc" 

vraagt Z E T T E R 
Bij gebleken geschiktheid 
levenspositie. 

Enige kennis van drukken 
strekt tot aanbeveling. 

C.V. DRUKKERQ RIJNSTREEKn 

~N 

H. Bouman 

Wie heeft een betrekking voor 
betrouwbaar, Ijverig persoon van 
i3 jaar, als magazijnchef of voor 
bestelwagen of iets dergelijks? 
Gewend zelfstandig te werken. 
Liefst in het Westen des lands. 
Brieven onder no. 466 Bureau van 
dit blad. 

Wegens opheffing der 
P .R.A. Middelburg 

per 1 Januari 1948 komen 
een aantal burger.-recher~ 
cheurs, kantoorbedienden 
en chauffeurs zonder werk. 
Werkgevers, welke deze 
personen kunnen p'aat~en 
gelieven te ~chrijven ~ an 
het Hoofd van voornoemde 
P.R.A., Koepoortstraat 6 
te Middelburg. 

Oud-LO-er, eigenaar van een 
pas• opgerichte groothandel in 
huishoudelijke en luxe artikelen, 
wekt connecties met fabrikanten 
van bovengenoemde artikelen. 
Brieven onder no. 475 aan het 
bureau van dit blad. 

SPOED 
Gevraagd 

Ervaren Monteurs 
Elec tro-Technisch Bureau 

H. F. Kamminga, 
Slotlaan 76, Zeist 

Omstreeks September 1944 zijn 
van Jannes Heidinga, autohan
delaar, wonende te Friesche 
Palen, door in Duitse uniform 
geklede leden van de N.B.S. twee 
motoren gevorderd. t.w. een 
D.K.W" motomo. 552461 en een 
Simplex (bouwjaar 1931 of 
1932). Uit verkregen inlichtingen 
is gebleken, dat deze motoren 
door één der Friese en/of Drentse 
K.P.'s zijn gebrujkt. 
In verband met de pogingen van 
de eigenaar om schadeloosstel
ling te verkrijgen, worden dege• 
nen, die hieromtrent nadere in
lichtingen kunnen verstrekken, 
verzocht, deze te verschaffen aan 
Mr. J. van Zaayen, Advocaat 
en Procureur, Ubbo Emmius
straat 30, Groningen. Tel. 24536. 

"VAN NOORD NAAR ZUID 
VAN OOST NAAR WEST 

BOOMAARS-PUYENBROEK 
VERHUIZEN HET BEST ! ! ., 

Verhuizingen in Binnen- en Buitenland 
Speciaaladres voor het takelen van piano's en brandkasten 

LOUIS B001\1AARS 
PRINS HENDRIKSTRAAT 151 - BREDA 

Telefoon K 1600-8152 

~0..!egitimatie nr. 8992 

Post Ginneken 

ENGELANDVAARDERS <, 
1 
1 

HET SPANNENDE BOEK, WAARVAN 
HERDRUK OP HERDRUK VERSCHIJNT 

D E B R'U T A LE R E I S 
De eerste reis naar een nieuwe wereld. 

1 
1 

Jot Po/man, 
le Reg. Stoottr. 

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

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

Uitgave A. ROELOFS VAN GOOR MEPPEL, 

A. J. PUYENBROEK 
BERGEN OP ZOOll - Telefoon 894 

BURGEM. MATHONSTRAAT 7 

L0.-legitimatie nr 7955 

Houtwarenfabr. P. Flens, Oostzaan 
DRAAI- EN 
FRAISWERK 

V1aag1 offerte 

Kantoor en labr1e:.C , 
Noordeinde C 12 • Telelooo 347 (K 2984) 

Wte heelt Interesse voor: heften, wieltjes, kegels 
slrllkhouthelten, ballonlluJtjes. yoyo·s. 
SPllLGOEDERIN, HUISH.ART., TECHN. HOUTW. 
WIJ vervaardigen alle, op het gebied van bout. 
Fabrikanten o.a. van de bekende JUMBQ.CAUI. 
CA.TUll.N. MASSA HOUTWAUN 

LITHO "Z.AANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 
STEENDRUK 
CARTONNAGE 

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