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H et is de menselijke geest ingeschapen zich bij 
alle bezinning op het heden en ook op de toe
komst, onmiddellijk naar het verleden te wen

den, om vaste .grond te hebben, waarop men kan 
staan. 
Deze noodzaak is zo innig met het mens-zijn verwe
ven, dat zelfs Sovjet-Rusland, waar men alle binding 
met het verleden wilde doorkappen, zich na verloop 
van tijd tot het eigen verleden wendde; dat hier en 
d~ar de Russen als een spiegel voorhield. 

DE NOODZAAI{ VAN 
Pl.m. l93i werd de faculteit voor Geschiedenis aan 
de universiteiten van Moskou en Leningrad in ere 
hersteld. In 1936 kwam er een staatscommissie voor 
het samcnstelletL van een gesduedenislcerhoelc; voor 
de middelbare school; weliswaar een staatscommissie, 
maar toch: geschiedenis! Ook de Russische ziel en 
zelfs de Russische propaganda kon die binding niet 
missen. Of de einden van de koorden van heden en 
verleden goed aan elkaar geknoopt zijn, laat ik in het 
midden. Als deze banden Stalinbanden zijn, dan vrees 
ik...... Russische banden zijn van andere makelij 
dan Westeuropese. 

GESCHIEDSCHRIJVING 

Bij onze bezinning op de noodzaak van geschiedschrij
ving mogen we naast de vraag naar het waarom niet 
de andere vergeten: die naar het hoe en door wie? 
Voordat we daar een antwoord op zoeken, sla ik even 
een zijpad in. 
Wie over deze zaak denkt, kan licht de vraag voe
len rijzen: is, wat Wij tot hiertoe overwogen een ty
pisch Nederlandse bezigheid of gerichtheid van de 
Nederlandse geest? Zijn wij zo'n bijzonder volk, dat 
we wensen, dat ieder denkend mens a.h.w. omkijkend 
leeft? Pas op met dat omkijken! Dat is niet Je 
houding van de vrouw van Lot. Niet een men
taliteit. waardoor we moeten verstenen. Wij leven 
t'n streven met beide open ogen gericht op de toe
komst, maar - dat herhaal ik - door het ondeelbaar 
moment van het heden aan het verleden verbonden. 
Een volksbestaan, dat niet continu is, is niet krach
tig. Daarom voelen andere volken ook deze nood
zaak. Als enig voorbeeld noem ik Engeland. Daar 
is het besef van die noodzaak even sterk! Men is ons 
daar, naar mijn besef, zelfs voor. De kopstukken on
der de historici beijveren zich om, naast hun weten
schappelijk werk, dat uiteraard tot een kleine kring 
beperkt blijft, ook te schrijven voor het hele volk. 
Kort en bevattelijk. De grootmeester der geschied
schrijvers daar, prof. Trevelyan, schrijft het zo simpel 
als alleen de .groten op het gebied van de geest dat 
kunnen en doen: our countrymen must know something 
of the past. - Wij zijn dus niet enig of excentriek in 
dit alles. 
Nu nog het /ioe en door wie. Daar hangt immers veel 
van af. Dat wij de waarheid zoeken te weten en on
partijdig moeten wezen, acht ik te algemeen bekend, 
om er verder op in te gaan. Wel wijs ik op het per• 
soonlijk element, dat bij de geschiedschrijving van be• 
lang is. 
Wij staan tegenover gebeurtenisser.. en personen niet 
onverschillig. Wij hebben een eigen levens- en we
reldbescho1,wing, van waaruit we ook de daden en 
feiten beoordelen. Kleurloze beschrijving, een kroniek 
als ideaal, is al lang losgelaten. Zou het persoonlijk 

DONKERE 

0 ctober, die het licht hebt r»eggenomen 
en ons terugdringt naar hel eigen hart, 
hoe .staren wij afwerend naar de ramen, 
omdat het buiten koud en donker r»erd. 

De bruine blaren dwarlen naar beneden 
om te verrotten in het natte gras. 
en door de kille mist verdoft het roden 
van rozenbottel en van lijsterbes. 

II door Dr. J. Bax 

element en het ,doel, dat ons voor ogen staat bij het 
te boek stellen van de verzetsactie geen rol spelen? 
Niet als belangeloze tijd-verdrijvers, die toch wat om 
handen moeten hebben, verrichten de auteurs en ove
rige medewerkers dit werk, maar als geïnteresseerden, 
gedreven door de zucht om de waarheid aan het na
geslacht over te leveren. 
En dlln zó, als wij haar zien - iedere tijd heeft zijn 
eigen kijk op het verleden en zal dié kijk geven. Ge
schiedschrijving is niet bedoeld als laatste woord voor 
altijd! - Wij geloven allen aan een bepaalde gang 
en een doel der geschiedenis, al realiseren we ons dat 
niet Immer. Voor ons - en als Ik het zo zeg, zijn heus 
niet alle vragen beantwoord - is de loop der histo
rie de .gang, die God met Zijn mensheid gaat, van 
de Schepping over Golgotha naar de jongste Dag. 
Daarin voltrekt zich - Augustinus zag dat al -
een strijd tussen Gods macht en die van de S'3tan. 
Het verzet is een episode uit die strijd. 

* 
Een geschiedschrijver oordeelt ook. D.w.z. bij moet 
een maatstaf hanteren. Die vindt hij niet iu de ge
schiedenis zelf, maar in zijn levens- en wereldbe
schouwing, in zijn geloof. Naast al het andere wat ge
schiedschrijving kan zijn, is ze ook: .. voor ons een 
baken in zee" (De Sav. Lohman). 
Daarom is nodig: een gedocumen~errd verslag van 
de . daden der illegaliteit. Een uon faakelijk werk -
voor de toekomst! Een schakeltje in de ketting, die 
God van het Paradijs over Cbr;stus· krui!l J1aar de 
nieuwe aarde spanc. In dat werk var. de Almachtige 
::iJn de mensen Gods medewerkers. Allen, ook als :;e 
c.!mken tegcn-we~;,e,~ te zijn. 
Wij hadden, hebben en houden behoefte aan de op• 
wekking van de echt Nederlandse geest. .,Alleen in 
het opwekken en levendig houden van die Vader
landse geest ligt voor Regering en Volk het genoeg
zame middel om de vijanden van orde. van ware 
Godsdienstigheid en van Nederlandse zin te bestrij· 
den." Met deze woorden, modern als van vandaag, 
heeft de hi~toricus Groen van Prinsterer het honderd 
jaar geleden geschreven. Waarachtig up to date-. 
Hoe volbrengen wij die plicht? Door studie en dus 
kennjs van de eigen historie. Die vormt niet alleen 
een bron van vaderlandsliefde, maar is tegelijk voor
waarde voor de instandhouding van wat echt-Neder• 

OCTOBER 

H adden wij niet gehoopt, als de verstilling 
van het Octoberrood de vruchten vlamt, 
dat het ons spreken zou van de vervulling? 
M aar het .zegt enkel dat de r»inter komt . . • 

Hart, wees nu groot, ken nu uw diepste krachten I 
D e oogst kromp samen tot de laatste schoof, ' 
het \luur ligt op de laatste kool te wachten : 
leer nu te leven, hart , op vast geloof 1 

Il 
Wees wakker hart, laat U niet o\lerwinnen : 
zo menig winter kwam en is geweest, 

• 
• en "daar zij licht" riep God in den beginne, 

en " daar z ij licht" spreekt aan het eind Z ijn Geest. 

UJt "Vuur en Wind' Y OQ Muus Jecobse , 

lands en de afwering van wat daarmee strijdig is. 
Ook dat laatste mogen we in deze tijd niet vergeten. 
Niet lang geleden werd het aan een onzer Univer• 
siteiten aldus gehoord, hoe geschiedschrijving moet 
zijn: 
"Geschiedenis moet levende beelden uit het veleden 
oproepen. De lezer moet, zonder verdere hulpmidde
len, het gebeuren als levende werkelijkheid voor zich 
tien." Ook dat is dus een eis voor een Gedenkboek. 
Terecht werd er aan toegevoegd: .. Zolang de histo
ricus zwijgt, zal ook het verleden zwijgen als het 
graf... Het mag toch niet gebeuren, dat een volgende 
yimeratle ons die zwijgzaamheid zou nahouden als 
verwijt - al zouden. wij het wellicht niet meer horen? 
Wie stellen de geschiedenis te boek? De historici! On
getwijfeld. 
Op wetenschappelijk gebied zij het laatste en krach
tigste woord aan de vakman. Maar. ander~ ..i._.., .Il'½' • 1

8 
'lledische studie, de wiskunde, de chemie ot noemt t 
maar een ander terrein, kan ook hier de "leek" zijn 
taak hebben. Hoe dicht wij, historici, bij het lezend pu• 
bliek • staan, blijkt uit het feit. dat die leek meestal 
zonder grote moeite een geschiedwerk leest. Bij ma
teriaal verzamelen kan de niet-geschoolde arbeider in 
het historisch bedrijf hand- en spandiensten verrich
ten. Acht U dit niet zonder gevaar? Och, welk werk 
is er, zonder risico? 
Onwillekeurig beland ik weer op het "terrein" der 
oorlogsjaren. Het betreft geen officiële stukken, klie 
verzameld worden, maar het relaas van vaak in het 
verborgen of in kleine kring van medewetenden, be
dreven daden. Voorzover die van ruimer of zelfs al
gemeen belang zijn geweest, moeten ze toch met deze 
generatie niet in de vergetelheid verzinken? Het was 
principieel gestuwde volkskracht. Volgende geslach
ten van Nederlanders hebben de geschiedenis nodig, 
zij is toch naar het woord van een geleerde: het we
ten, dat de mensheid van zich zelf heeft. Ook zij zul• 
len zich "tot het verleden wenden uit een waarhelds
aspiratie en een levensbehoefte" (Huizinga). 
Geschiedschrijving is meer - dan - wetenschap. om• 
dat z!J behoeften bevredigt, die uitgaan bulten de 
sfeer van de iutellectuele bdan\)stelling. Haar grote 
levenswaarde ontleent de geschiedenis aan haar onver
breekbaar verband met het leven zelf. 

* 
Wie zal ontkennen. dat de jaren '40-'45 een diepe 
kerf hebben gesneden in ons volksleven? Zij zijn de 
overgang tot een. tijdsbestek, dat ongetwijfeld in veler
lei opzicht nieuw en anders zal zijn dan het vorige. 
Of w• ons volk nog een christelijke natie kunnen 
noemen, is een vraag, die ik als zodanig laat staan. 
Er is in ieder geval nog een christelijk georiënteerde 
groep in ons volk, die het gehele volksleven beînvloe• 
den kan. Die groep wil zijn aandeel bijdragen in de 
documentatie van die donkere jaren. Was het verzet 
in zijn diepste wezen niet een strijd van Christus' vol
gers tegen daemonische machten, die door de duivel 
werden gecommandeerd? 
Lees het aan het slot van de inleiding. die Frits ile 
Zwerver schreef in "Den Vijand Wederstaan" (ik 
leg het accent iets ande~): daden van onze jongens 
en meisjes in Gods kracht, dus gedreven door het ge~ 
loof. volbracht. 
Het is plicht vast te leggen wat gebeurd is. Sober, 
zo nodig uitvoerig, niet overdreven (dat is ook in dit 
geval niet te duchten). , 
Immers: .. Het bloed van onze gevallen kameraden 
roept U tot actie." 
Dat geldt ook v001: deze geschiedschrijving. Dat geldt 
ook voor de volgende geslachten, De strijd zal op 
deze aarde niet ophouden. 
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DE l!IGEN OPEN· 
Petkof is opgehMgen, is gerechtelijk vermoord, 
zoals de Engelse regering het in een protest
nota aan de Bulgaarse regering uitdrukte. 
Petkow was leider van de boerenpartij in zijn 
land, een dapper man, die compromissen schuw
de. Hij werd door de Duitsers in een concentra
tiekamp gezet, ontsnapte daaruit, organiseerde 
het verzet en trok als opperbevelhebber van de 
verzetsbeweging in 1944 Sofia binnen. 
llij werd vice-premier in de nieuwe regering. 
Daar hij de vrijheid en de democratie liefhad en 
bovendien een invloedrijk man was, moest hij 
ter wille van de "opmars" van het communisme 
opgeruimd worden. 
Petkow is beschuldigd van spionnage, van ge
heime relaties met de democratische landen, van 
fascism~, van het in gevaar brengen van de 
staat Bulgarije, van...... ja, wat doet het er 
eigenlijk toe~ waarvan hij beschuldigd werd ? 
Hlj was niet schuldig en moest daarom hangen. 
Omgel<eerd ! Hij moest hangen en daarom was 
hij schuldig. 

Petkow is opgehangen. Dat komt even in de de
mocratische landen voor het voetlicht. Er zijn 
er natuurlijk duizenden in Polen, Hongarije, Bul
garije, Roemenië, Joegoslavië, Albanië, Rusland, 
dje vervolgd, gedeporteerd, ingesloten, vermoord 
worden, zonder dat de wereld er iets van hoort. 
Anderen lijden door broodroof, ontslag, intimi-\ 
datie, terreur, politieke ontrechting. En hun 
schuld is, dat ze de vrijheid liefhebben en dus 
geen communist zijn. • 
Zij hebben de vrijheid zo lief, dat ze voorheen 
de communisten, toen die nog geen geweldmid
delen hadden, gelijke, politieke rechten en vrij
heden gaven. En dat, terwijl ze wisten, dat de 
communisten, eenmaal in het bezit van geweld
middelen, ( desnoods in de minderheid), . hun 
vri.iÀfden en rechten zouden · liquideren, en hen-
7.eh • •egenstanders, zouden uitschakelen. 
In dit alles is iets gruwzaams. Niet, dat er niet 
.altijd in de wereld onrechtvaardige en onrecht
matige dingen waren. Maar het ontstellende 
van dit systeem, dat het nationaal socialisme en 
het communisme gemeen hebben, is, dat de leu
gen en het onrecht in het \'&andel staan. Zeker, 
de communisten zijn gestart bij het ideaal om 
het goede voor de arbeiders te zoeken. Maar het 
~iddel daartoe was de macht van de partij en 
de beslissing daarover berustte bij de elite van 
het proletariaat. Toen werd het middel tot doel 
gebombardeerd. Alles ging draaien om de 
machtsvorming door de partij en de beslissing 
van de elite werd wet, waar of onwaar, recht of 
krom, dat deed er niet meer toe. 
Ik vertel daarmee niets nieuws. De grote lei
ders van het communisme hebben het er voort
durend bij hun volgelingen ingehamerd. Motto: 
Alles, wat de partij dient, Is geoorloofd. Recht 
Is, wat de partij st~rker maakt. Waar· Is, wat <lo 
zege van de partij dichterbij brengt. 
Eerstè of revolutlonnalre fase (b.v. Neder
land): .,Gebruik de rechten en vrijheden van de 
democratie. Zeg en schrijf zolang, dat ieder an
der dan de communisten, misdadigers, kapita
listen en fascisten zijn, dát de massa het gaat 
geloven. 
Maak mantelorganisaties, bouw cellen, kweek 
onrust, organiseer stakingen, ondermijn het ge
zag allerwege, bereid het geweld en de revolu-
tie voor. " • 
Tweede of overgangsfase (b.v. Bulgarije): Bezet 
de sleutelposities, vorm een geheime politie, 
vorm terreurgroepen, belaster en beschuldig 
politieke tegenstanders, intimideer de bevolking, 
ontbind partijen, liquideer de gevaarlijkste te
genstanders, deporteer of interneer iedere tegen
:;,tander, die zich zou kunnen verzetten. 
Derde of kerkhof fase ( Rusland als wijlen Duits
land): Sluit het land hermetisch voor het bui
tenland af, ruim de vrijheid geheel op, organiseer 
de propaganda tot een éénstemmig loflied op het 
communisme, organiseer de geheime politie tot 
e~ duizendpoot, die in ieder huis, in iedere fa
briek, in ieder bureau, een poot in de pap heeft; 
rijg iedere beweging, alle leven, alle cultuur in 
het keurslijf, dat de leider en zijn trawanten ge
weven hebben. 

Fetkow is opgehangen en Koejemans, de hOQfd
redacteur van de Waarheid wijdt er een hoofd
artikel aan. Dat is zeer leerrijk, want het is op 
typisch communistische wijze opgezet. Een· nor
maal mens begint met de feiten en komt daaruit 
tot zijn conclusies. Een communist keért de rol
len om. Hij begint met een conclusie en con
strueert daarnaar de feiten. 
De conclusie, die K. moet brengen is, dat Pet
kow "terecht" opgehangen is. Dat blèek in Bul
garije immers nuttig voor de partij ? 
Welnu, dan moet Petkow dus een geheime agent 
van Amerika geweest zijn, een lid van de vijfde 
colonne. 

- Maar hij heeft zich ve1·zet tegen de Duitsers? 
Welnu, dan is hij vermoedelijk altijd een Ameri
kaanse agent geweest. 
Maar hij was leider van de boerenpartij? Welnu, 
dan moet Petkow dus stammen uit een groot
grondbezittersgeslacht. 
Dat hij opperbevelhebber van de verzetstroepen 
was, is te lastig. Dus dat wordt genegeerd. 
Maar Petkow werd vice-premier? Welnu, dan 
beoogde hij dus een "democratie" van groot
grondbezitters in Bulgarije te maken. 
Nu achtte K. dat verhaal over die Ameiik~se 
agent blijkbaar niet indrukwekkend genoeg. 
Welnu, dan trad Petkow dus in verbinding met 
een comité van Bulgaarse fascistische emigran
ten. En vandaar, dat het Bulgaarse volk zei: 
"Het is beter dat één verrader sterft, dan dat 
het land ten onder gaat". En het hing Petkow 
op, opdat het land zou leven. ' 
Maar K. was met name in de pen geklommen, 
omdat hij in de war was van de verontwaardi
ging der echte democraten over de moord op 
Petkow. En daarom zegt hij daarvan: .,Verach
telijk geschrijf over een verachtelijke Petkow". 
Ja, ja, en dat was de opperbevelhebber van het 
verzet tegen de nazi's in Bulgarije. Waar een 
mens toch al niet toe kan komen. En hoe zelfs 
de communistische verzetslieden in Bulgarije zich 
in de keuze van hun opperbevelhebber vergissen 
kunnen. 

Gelooft K. dat nu allemaal zelf? Dat is toch een 
belangrijke vraag. Er zijn natuurliJ"k tal van 
communisten, die heilig overtuig.d zijn van de 
waarheid van dergelijke constructies. 
Dat is het beangstigende van de situatie. Zij zijn 
opgevoed bij een éénpansmaaltijd en in dat pan
netje zit een zeer simpele kost: ,,kapitalisten 
zijn fascisten, zijn reactionnairen, zijn imperia
listen". Alleen de communisten hebben zich ver
zet tegen de nazi's. Alle Nederlanders, behalve 
de communisten willen de Indiërs uitmoorden en 
uitzuigen. De Jonen omhoog en de prijzen om
laag. De stakers hebben gelijk en de patroons 
ongelijk enz." 
En als je lang genoeg bij zo'n éénpansmaaltijd 
opgevoed bent, dan lust je niets anders meer, 
dan bestaat er niets anders meer. 
Toch moeten deze mensen bereikt worden, zij 
moeten gaan begrijpen, wat voor een spel men 
met hen speelt, wat hun lot, ook hun lot wordt, 
als de vlag van de communistische dictatuur 
eens gehesen zou worden. Want 't begon om de 
arbeiders, maar 't ging tenslotte om de macht 
van de partij-élite. En "om der wille van hen
zelf", zullen de arbeiders gekneveld worden. 
Maar de leiders, geloven die in hun eigen ver
halen? Zij hebben zich met lijf en ziel overge
leverd aan het communisme en alles wat de par
tij dient is voor hen wet. 
Of ze waarheid en leugen voor zichzelf uiteen 
weten te houden in de propaganda, waarmee ze 
de partij dienen, is, meen ik, toch niet zo ge
makkelijk uit te maken. 
Th heb eens een Duitser een Jood zien afranse
len, nadat hij eerst gewoon met hem gepraat 
had. Toen hij opeens ontdekte, dat de ander een 
Jood was, begon hij zich als een wekker op te 
winden en toen de veer genoeg gespannen was 
en zijn kop rood was van de opwinding en het 
schelden, begon hij te slaan. 
Een dergelijke bezetenheid, een dergelijk fana
tisme, moet (thans nog niet in deze concrete 
vorm, maar reeds in aanleg aanwezig) ook hen 
bezielen, die waarheid en leugen tot propaganda 
mengen. Zij zijn gefixeerd op het ideaal, dat 
de partij aan de macht komt, zij hebben oog
kleppen op, die alles uit hun gezichtsveld slui
ten, wat het ideaal niet kan dienen. En zij 
menen zodoende inderdaad de ai·beiders op hun 
wijze te dienen 
Maar of hun geweten daarbij nooit eens rinkelt? 

H. v. R. 

• 

MODE·RNE 
SPROOKJES 

Als kind was ik dol op sprookjes. Zeker niet :tlleen, 
omdat er altijd zulke onwaarschijnlijke dingen in ge
beurden, maar meèr nog, omdat heksen en rovers al
tijd aan het kortste eind trokken en de belaagde on
schuld uiteindelijk een lang en gelukkig leven bescho
ren was. 
Nu denkt ge misschien, dat i-k niet meer aan sprookjes 
geloof. 
Dan hebt ge het mis. 
Ik ben er alleen niet dol meer op, doch ~ik word. er 
dol van. Van de moderne sprookjes dan, wel te 
verstaan. 
En ik kom dikwijls in de verleiding het moderne 
sprookjesboek maar ter zijde te leggen en niet meer in 
te zi~n. 
In die moderne sprookjes immers is het lange en ge
lukltige leven voor de kobolden en heksen w"g9eh,9d. 
Hun akelige grijns over de mensen, die trachten een 
einde te maken aan hun vuig bedrijf, vervolgt me tot 
in m'n dromen. 
Maar het is moeilijk langs zulke sprookjes heen te 
leven, als ie je ongevraagd verteld worden: als je ze 
dagelijks in je dagblad kunt lezen. 
Misschien zijn er nog mensen, die niet geloven, dat 
er dergelijke moderne sprookjes bestaan. 
Luister dan. Hier is er één: 
Een berucht Nederlands smokkelaar uit Lonneker 
wordt ervan beschuldigd in de nacht van 8 op 9 Mei 
(niet van 1940. maar van 1947) op Duits grondge
bied de Duitse douanebeambte Max Schwabe te heb
ben neergeschoten. Een der revolverkogels trof de 
knoop van de uniformjas en drong op een centimeter 
van het hart de borst van de Duitse ambtenaar bin
nen. De man herstelde en diende bij de Nederlandse 
justitie een aanklacht in. Van 0. werd gearresteerd 
en op 10 September behandelde de Almelose recht
bank deze zaak op een wel zeer merkwaardige plaats, 
o.i. in het douanekantoor aan de Nederlands-Duitse 
grens bij Glanerbrug. Dat -alles was nodig. omdat er 
een getuige gehoord moest worden, die weigerde 
daarvoor over de Nederlandse grens te komen. Daar
voor heeft de man inderdaad gegronde reden. want hij 
is afkomstig uit Enschede. waar hij destijds <'iienst 
nam bij de...... SS. 
Toen ik het eerste beknopte bericht daarvan las, dacht 
1k: ,.0, die man zit natuurlijk in Duitsland gevangen 
en kan, in afwachtin~ van zijn uitlevering, nog niet 
naar Nederland komen." Zo was het helaas niet. 
SS-ers, ook "Hollandse" SS-ers, lopen in Duitsland 
op vrije voeten, worden niet uitgeleverd, kunnen 
blijkbaar doen en laten wat ze willen en zelfs als ge
tuigen optreden voor Nederlandse rechtbanken, ten 
gerieve van aangeschoten Duitsers. 
Dat is al erg genoeg, maar er is meer. 
Deze man heette eens J. J. Voerman, nu heeft hij 
zich de naam Joachim Vorman aangemeten, wat in
derdaad beter past bij een SS-man. Joachim nu be
vond zich, samen met de Duitse douane-beambte 
Schwabe in het grensgebied (je zou zo zeggen: wat 
doet hij zo dicht bij de grens? Misschien belust op het 
betrappen van oude vijanden uit Nederland?) toen de 
schietpartij plaats vond. Meende de douane-beamte 
de verdachte "an stem, houding. gezichtsvorm en ma
nier van lopen te herkennen, de ss~r wist het veel 
positiever ... Jij hebt geschoten··. zei hij, ,.daar wil ik 
wel tien keer de vingers voor opsteken." · 
Luister goed naar wat deze man, veilig achter Mt 
stippellijntje, d_at men grens noemt, stnande durft te 
zeggen. 



,.Deze man moet gestraft worden. I k heb m'n vin
gers daarvoor opgei;token en daarom wil ik(!), döt 
deze man gestraft wordt. Hij is meerdere malen in 
Gronau geweest. waar hij gezegd heeft, dat hij ilider
een zou neeri;chieten, die hem voor het pistool zou 
1comen, of het nu een Duitser of een Nederlander 
was. Ik heb je willen sparen, maar dat doe ik nu 
niet meer. Verraad is het slimste wat er is, daar ben 
i.k nooit voor geweest, ook niet aan het front. (Ach 
zo.) Wat deze kerel gedaan heeft, kan hij in Chi
cago doen. maar niet hier. En of hij nu gestraft wordt 
of niet, dat kan me niks schelen, maar als hij in Gro
nau komt. dan heb jk oog wel een appeltje met hem 
te schillen." (Blijkbaar weet hij dus nog wel aan een 
mesje om appeltjes te schillen, te komen ook). 
De verdachte, die tot op dat ogenblik een vrij timide 
indruk lll_aakte, "{Ond zich. bij het horen van deze be
schuldigingen zo op, dat hij uitriep: ,.Hij was bij de 
NSB, 1k heb hem geslagen, dat het daverde, in de 
Molenstraat." 
De SS-er· .. Hij liegt dat het gedrukt staat! Dat kuu 
jij niet eens redden, kereltje!" 
Verd.: .. Jij bent een bandiet en nou weet je 't, landver
rader1" 
De SS-er· ,.Wij spreken elkaar nog wel eens weer!" 
Aldus het verslag in het Twenl~e Dagblad "Tuban
tia". 
Dat alles, zo vertelt het blad er nog bij. werd door de 
SS-er op branie-achtige toon .gezegd. 
Men zou toch werkelijk aan het goede verstand van 
onze Nederlandse rechterlijke macht gaan twijfelen, 
wanneer men dit franis leest. 
Blijkbaar weigeren de Engelse bezettingsautoriteiten 
Nederlandse SS-mannen, die zich bij de capitulatie in 
Duitsland bevonden, uit te leveren. Erger nog. ze mo
gen er op vrije voeten lopen en maken 's nachts de 
Nêderlands-Duitse grens onveilig. Een smokkelaar 
schiet een Duitse beambte neer en dan komt de hele 
Almelose rechtbank netjes naar ge grens voor mijn
heer de SS-er, wiens verklaring dient om zijn Duitse 
vriend recht te doen wedervaren. We zijn dus niet bij 
machte recht te spreken over een Nederlandse misda
diger, die zich in Duitsland op vrije voeten bevindt, ' 
maar veroordelen op het woord van deze zelfde mis
dadiger wel een andere Nederlandse staatsbur.ger (al 
Is het dan ook een slechte) tot zes jaar gevangenis
straf. En dat, omdat hij '(op Duits grondgebied) een 
Duitser neerschoot. 
Dat men, ook ·wanneer een Duitser neergeschoten 
wordt, recht wil spreken (al is de schuldige dan ook 
een Nederlander) valt te respecteren. Maar dat men 
zich daarbij moet verlagen tot een vertoning als aan 
de grem, bij Glanerbrug is opgevoerd, wil er bij ons 
niet in. De zaak was toch, ook zonder deze "getuige" 
wel "rond" te maken geweest. Nu gooide men het 
eigen "prestige" te grabbel en liet toe, dat een Ne
derlander. al was het dan een berucht smokkelaar. 
gehoond werd door een landverrader, die 's nachts 
aan de grenzen van z'~ vroegere vaderland op de 
loer ligt en dreigt met maatregelen, als de verdachte 
nog ooit over de grens durft te komen. 
Het lijkt ons toch wel wenselijk, dat onze Minister 
van Justitie de rechtbanken een instructie zenät, waar
in dergelijke ,.vertoningen" te enen male worden ver
boden. 
Men kan het recht eenzijdig zo streng handhaven, dat 
het een aanfluiting wordt, omdat men machteloos is het 
aa.n de andere zijde even streng te doen spreken. 
En daarbij mogen wij toch ook wel de vraag stellen, 
hoe het mogelijk is, dat "Nederlandse" SS-ers in Duits
land nog altijd op vrije voeten rond lopen. Hebben 
de Nederlandse instanties wel alle mogelijke stappen 
gedaan om deze mensen in handen te krijgen? En in
dien dit wel geschiedde, doch de Engelse autoriteiten 
halsstarrig bleven bij een, weigering. waarom wordt 
zulks dan niet wereldkundig gemaakt? 
Maar, ach, het is een sprookje. Een modern sprookje, 
wel te verstaan. En daarin grijnsen de kobolden om 
de machteloosheid van hen, die trachten hun vuige 
practijken naar recht te straffen. 

En ik vrees. dat onze Kamerleden ook al geen mo
derne sprookjes meer lezen, want tevergeefs heb Ik 
gewacht op het Kamerlid, dat daarover nu eens vragen 
aan de Minister stelde. 

• AD. 

. · Wij 
0

J11.alten onze abo-né's er op 
attent, dat ons adres m.i.v. 6 Oct. 
a.s . is gewijzigd in : Pr. Hendrik
kade 152, Jlmsterdam-C. 
D,e telefonische aansluiting op dit 
adres is als volgt: · 

44566 LO-LKP Stichting Centr.Bu. 
44102 LO-LKP Sticllting Gedenkh. 
41063 LO-LKP Sticllttng Weekblad 
,,De Zwerver'' 

Open brief aan H. v. R. 
l'a.T ~ar aanltoding van· u·w stukje "Glad IJs" in "de Zwec, 
l ,a ver'' vao 20 Sept., kan ik niet nalaten een protest te 

laten horen. over etn passag~. d~ d(larin voorkomt. en 
wel de volgende: 
.. Die toestand is ten vec5chrikking en slechts de haot ttgen de 
Ouhst-rs of de genade va~ Je::us Chti!'tus beth vdcn staande 
gehouden bil lichamelijke en geestelijke hrellingen. Men zal van 
mii wel wtttn, dat ik slechts het laatste werkelijk waardevol acht."' 
Oe.u twee dingen: ba&t tt.gtrJ de Outtseu of gmade. vaG Jezus 
Christus ttg:enovtr elkaar tt :ettcn. is volkomffl onjuist tn htt is 
een ondtrtoon. di• ik dikwijls in Uw bl•d aantref en di< mij bij• 
:onder blndtrt. 
Haat ttgtn dt Duitsers is iets ntgatitfs. terwijl de gtnadt van htt 
geloof fn Juus Christus itts pos itiefs fs. xodat. als U deze twee 
tegenover die.aar plaaut. natuurl,ijlc htt po,ftitvt' de meute waarde 
bf'?it. ~faar dtnkt U aJs geloviq ChrUten nu wtrktlijk. dat "'Jle 
nfct gtlovi~tn de venct~,crijd htbb-rn gtvoerd. a11cen maac ge
dreven door haat ttgtn de OuitStr1'1 Dan kan ik U vcn.itlceren. 
dat d~t nltt zo is. Ik h•b zttr nlw gekeod . die dit deden uit 
re<htvoordigheidsdrang. of omdat tij nl•t duldden. dat anderen 
vecdrukt werden. Daar he-bbtn v.e:len bun 1cvtra voor ge-geven en 
daar hthbt:"n :ij moedig stand voor gthouden ln de gevangcnbseA, 
En als U mij gaat antwoorden: • 
Oez.c. rnt1,u~n hebben. al geloofden tij niet. toch de gc-nadc van 
Je:us Chrü1tus ontvangen - Iets wat ik :eke.r niet onmogelijk atht 
-. dan \lopr dat rocb niet mtt de volg,nde :In: .. De kracht 
door dit g<11ade gegev•n wu een muur, waarop de S.O. kapot 
li~p. geen dreiging kon dt rust en :ektrhtid in Je:us Christus 
gevondtn en vcr3nktrd verstoren.'' Immers. die nitt"gtlovigtn 
hebben nooit de .. Rust en «k«heid In Je:us Christus verankerd 
en gevondtn.'" bezeten. en ~llt kracht u.It -zich:ttf moeten putten. 
Geeo baat. maar een inntrlrjke kracht hield hen staande In hun 
twaarstt uren. 
Wat dt rut van Uw '!uk botreft, ben ik b<t In grote trekken 
met U eens. Alleen. U v,ronderstelt, dat ••n leder die zwak Is 
gtwttst er( n3men heeft genormd met dt onhtr,tclbart gtvolgtP. 
die dettraan ,·ast :.aten. ten hevig 1chuldbud ;:al btbbtn. h dat 
%0Î .., 
Er :;ijn gevalt& bekend ven men~~n. dit na br.t ttute door.
slaan uit lijfsbehoud. alle remmen lieten vartn e,n van hun cel 
uft, dus ::onder pressie van de S.O.. kaourade:n veuaadden. 
waarmee :e jaren hadden sam<ngewerkt. Ja zelfs hitrvoor belo
ningen van de S.O. accepteerden in de vorm van sigaren, tabak 
en het ontvang<n van pakketten. bezoek en,. En dan vraag ik 
mij In alle ernst wel eens af: Heeft zo iemand een gewet<n1 En 
zonder dat" bot: k3n men dan wrot-g lnq bebb~n 1 En Jn ren dtr· 

( 
gt:Hjk _ge:val kan ik mij voorstt:lle:n, d11t c:rn ercrtJad zo lernand 
nvtrgu·ft ,ian df' R,dubank. 

Mcvr VAN HALL-DEN TEX. 

Commentaar 
Mevr. v. H . .beeft een conclusie u.it mijn artikel ge
trokken, die ik niet voor mijn rekening neem. Het is" 
nooit mijn bedoeling geweest, de illegale werkers in 
twee groepen te verdelen: zij, die uit het geloof, dus 
door de genade van Jezus Christus in het verzet wa
ren en zij, die uit baat tegen de nazi's in het verzet 
waren. Ik ben ml) zeer goed bewust, dat het leven in 
het verzet heel ~ at ingewikkelder was dan zo'n een
voudig schema. 
Er waren er, die de rechtsverkracht!ng niet konden 
verwerken, anderen, die hulp wilden verlenen aan 
vervolgden. Enz. 

• Alhoewel ik geloof, dat Christus, die alle macht In 
heruel en op aarde heeft, de Duit~ers bezocht en ge
straft heeft voor hun misdaden en dat HIJ daarvoor 
ook het' Nederlands verzet tot een werktuig had, is 
het onjuist daaruit tot twee soorten verzetslieden te 
besluiten. 
Ik heb dat ook niet gesteld, want het punt, dat ik be
schreef, betrof de i1legale werker in de gevangenis en 
dat ook niet zonder meer, maar onder de druk van 
geestelijke en lichamelijke kwellingen. 
En nu meen ik, dat naarmate de martelingen toenemen 
en de druk om de verzetsman te laten capituleren gro
ter wordt, in zijn hart een radicaliseringsproces zich 
voltrekt. dat dan allerlei waarden, die hij belangrijk 
achtte van hem afvallen (n dat tenslotte alleen het 
naakte leven. en de zucht tot behoud daarvan, over
blijft, zich uitend in een intense haat tegen de kwel
geest. Dat is dan nog het eaige verweer, tenzij ...... 
Christus ons staande houdt en ons over de haat heen• 
tilt om ons alles te doen dragen om Zijnentwil, om 
ons door genade staande te houden en te leren in het 
meest verschrikkelijke lijden. dat Hij de last voor ons 
kan en wil dragen, dat Hij daarvoor eenmaal veel 
verschrikkelijker geleden beeft, dan wij ooit zullen 
'<unnen •lijden. Dan krijgen wij nog de slagen, maar 
ze wonden ons niet meer In het diepste van ons be
staan, want dat is dan veilig bij Jezus. Dan wijkt de 
haat en opent Hij de deur van ons hart om zelfs tot 
hen, die ons martelden, met de liefde en nfet de roep
stem van de Meester te komen. 
Dat Is bij mensen en in mensenkracht onmogelijk. Dat 
Is door de genade van Jezus Christus mogelijk bij God. 
Zo heb ik dit bedoeld. 
Ik vind het jammer, dat Mevr. v. H . .,De Zwerver'' 
verwijt, een ondertoon van de tegenstelling, die ik 
alleen op dit laatstt station van het leven radicaal 
zie in haar uiting, dikwijls in ons blad aan te treffen 
en dat die ondertoon haar bijzonder hindert. 
Is dat wel billijk? Natuurlijk zien wij tegenstellingen 
in het leven en ook in het verzet. Zij waren er. Ma,,r 
waar wij samen kon1en gaan In de strijd voor de vrij· 
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heid van ons land, is er toch loyaal samengewerkt7 
En dat punt is immers voortdurend weer met dank
baarheid in ons blad naar voren gebracht? Dan is het 
verwijt ook niet terecht, want indien wij voor dit feit 
volle erkenning toonden, dan behoeven we daarom 
toch niet de werkelitkheid eenzijdig te vervalsen en 
een onbestaanbare neutraliteit te proclamerell. De wer• 
kelijkheid was rijker ea vers~heidener dan de bloed
arme neutraliteit. 
Nog een ding hierover. Wanneer Mevr. v. H. meent, 
dat Christenen zich om hun verzetsmotief verheven 
gevoelen boven aodere verzetslieden, dan wil ik baar 
voor eens en voor al zeggen, dat dit, zo het bij som· 
migen voorkomt, ongeoorlOQfd en onchristelijk is. 
Want deze Christenen hebben alles om niet ontvan• 
gen. 
Hun moed, bun inzicht, hun gehoorzaamheid, in dat 
alles is geen enkele verdienste, die hen verheft boven 
anderen. die zich ook verzet hebben. Zij hadden ~en 
opdracht van Hun Meester, ook op het punt van. h~t 
verzet: zij moesten gehoorzamen en Hem volgen. t 
Is immers geen verdienste gehoorzaam te zijn? 
Maar de anderen dan. waren die dan ongehoorzaam 
in het verzet? Dat kan immers, wat het ven:et betreft. 
niet juist, zijn. Zij werden door Christus tot gehoor• 
zaamheid gedreven, ondanks het feit, dat zij Hem 
daarin niet erkenden. En die onbedoelde gehoorz.aam
heid was evenmin een verdienste, als die bewuste van 
de Christenen. 
Er is dus voor geen van beiden reden tot zelfverhef• 
fing. En is er dan geen ver!Chil? 
Christus zal alles eens in Zijn waagschaal leggen, ook 
onze verzetsdadeo, maar 'boven alles ons geloof en 
onze gehoorzaamheid. Aan Hem is het oordeel, niet 
aan mensen. 
Aan het slot van de brief treedt Mevr. v. H . In de 
beoordeling van gevallen v~n bepaalde aard, betref• 
fende het doorslaan in de gevangenis. • 
Dat durf ik niet. Ik weet n.l. niet wat er gebeurd is 
in een- mens. die in verschrikkelijke nood verkeert. Ik 
meen in ieder geval niet. dat iemand, die daardoor da• 
den verricht, waartoe hij anders nooit zou komen, geen 
geweten zou hebben. Een geweten kan men niet uit• 
trekken als een jasje. 
Men kan iemand ook niet beoordelen op zijn uiterlijke 
reacties. 
En men moet iemand evenmin daarom voor de Recht
bank brengen, dat hij geen uiterlijke wroeging over 
zijn daad toont. Dat zou geen recht meer zijn. 
De man in kwestie moet al of niet voor de rechtbank 
komen afhankelijk van zijn daad zelf, en de omstau• 
digheden, waaronder hfi die daad verrichtte. En die 
daad is in het onderhavige geval verricht onder om• 
standigheden, onder een pressie, die· voor sommigen 
zo erg is, dat zij ook, indien een deel der pressie weg• 
genomen wordt. door blijven slaan. Ik zie geen rechts• 
grond om zo iemand te veroordelen op dit feit. 
Hiermede is natuurlijk niet bedoeld, dat ik zonder 
meer alle gevallen. waarin iemand in de SD-gevange• 
nis doorsloeg, uit zou willen sluiten van retiltsvervol
ging. Dat is niet te overzien. 

H. v. R. 

Gevraagd bij euat• lamiUc C<fl :eu Mkwame butler of 
htc kn.-cbt • .C..dt. ongevtu 40 j. Gehuwd :.k. ol ldtla 
gnin. Ned. Herv. Godsdienst. Vao Cbrlat. B<gln1elu, 
Ouder-tse levensopvatting. U itstektnd kuanende ~ih-u• 
poe.tst1t e.n hruinuen, lied netje-, op per.oon u. wulr. 
Alleen zij, die reed. eerder bij lc famill• werlc,Hm ••· 
ren, gellevu t< sollicltucn. Bdlubiog aanwuig, Scb.rif
ttlijke aanmdding !Del alle infon11atlea onder oo. 310, 

(Adv. ,.Trouw" J 

Een onter mt:dcwttkus zou zo graag naar dtzt: betrek• 
klng htbben g,dongen. Hij botft ons ttns (onder de roos} 
verteld. dat zijn li•fste wens ahijd Is geweest een be
kwame butler te worden.. Bij ttn tt:ratt: femfUe:. Vooral 
bq een eerste familie. Doch de:e kans laat bij voorbij 
gàan. N,et, dat hij nl<t uitstekend zilvor on poetsen of 
bruineren (hij doet ielfs niets liever dan bruineren). Ook 
Is b;/ zeer nttju op pusoon en werk (bij 't zindelijk• 
af). H;J Is Neder!. Hervormd co zelfs van Chrlsteltjke 
beginselen, Maar, helaas. bij Is niet ouduwets. Oh dear, 
hij is zo hopeloo• modern. HIJ Is In staat o4h dett eerste 
famlllt als gewone meMeo te bea<houwen. Hij :ou bij 
wij:!:e van spre:ken willen brufnt-rf'D bij Mt.vrouw aan 
i.lel. En hij zou het onverdraaglijk vinden als hij Mijn
heer ondtr het :ilvt-r pottstn niel eens et.-n goeie a:nop kon 
ve-rttlle-n. O~arom 2:iet onze niedcwukcr maar v.in deze 
betttkk.lng af. Daarom he<lt hij aan zijn verdrongen wen
•cn nog maar ttn toe gevoegd. Ondanlu Freud. 

f 
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INCASSO EN WAT ER AAN VAST ZIT. 

Verleden week beloofden wij U nog iets meer te vertellen over de incasso en wat 
u aan vast zit. Wij hebben U toen geconfronteerd met de even geniale als in haar 
werking voor een gewoon mensenversté;md bijna onbegrijpelijke uitvindingen der techniek: 
ponsmachines, holleriths enz. , , 
Thans no.g het een en ander over de practische zijde van de zaak. 
Zodra er op de afdeling een opgave binnenkomt van nieuwe contribuanten, worden 
de ontvangen gegevens (namen en bedragen) op de ponsmachine verwerkt op kaarten. 
Voor iedere contri.buant een kaart. Dat" verwerken dier gegevens geschiedt niet met 
letters en cijfers, maar door kleine rechthoekige ponsgaten, die op de normale tekens 
cor..f'esponderen. Een soort codering dus. De ponsmachine góoit er ongeveer 120 kaarteq 
per uur uit. Wanneer nu de vervaldatum van een kwitantie aanbreekt, gaat de geponste 
kaart in de hollerith-tabelleer-machine. Een en ander gaat natuurlijk met stapels tege
lijk. De tabelleer-machine tast de gaatjes van ingezette kaarten als het ware af en zet 
dit gaatjesschrift langs electrische weg weer om in voor ieder leesbare tekens ep . :!en 
kwitantie, waarvan er ongeveer 1300 per uur doordraaien, kant en klaar voor aanbieding 
en alles in zoveel-voud. Dan begint pas de eigenlijke incasso. 
De incasso zelf vindt plaats op twee manieren. 
Ten eerste gaan zeer veel kwitanties naar de Kasvereniging, de bank die zich met de 
inning belast. De Kasvereniging brengt ze via haar eigen kanalen ( de provinciale ban
ken en c9rrespondentschap_pen) bij Je contribuanten. 
Langs dezelfde kanalen komen de gelden 'of de niet-gehonoreerde kwitanties bij het 
Hoofdbureau der Stichting terug. 
De Stichting gebruikt echter ook nog een andere methode van incasso en wel door 
inschakeling van de plaatselijke medewerkers. Een methode, die, mits het met de nodige 
accuratesse en verantwoordelijkheidszin gebeurt, de voorkeur verdient boven de eerst
genoemde. De provincie Drenthe geeft hiervan een goed voorbeeld. 
Welk een mogelijkheden schuilen hierin om het zo dringend nodige contact met de 
financiële supporters der Stichting te onderhouden! 
Wordt dan een kwitantie geweigerd, dan geen tik aan de pet zoals ongeïnteresseerde 
lopers plegen te doen en zonder meer weggaan, maar eerst een gemoedelijk praatje. 
Waarom wen~ U niet te betalen? Te hoog? Dure tijd? De man op reis? Of -nog wat 
anders? Wel, daar is wel iets aan te doen! Tien tegen een, dat U de contribuant be
houdt, desnoods op een lagere contributie. 
Wij kennen iemand, die al vijf keer bij een contribuant had aangeklopt zonder succes. 
Dan was er dit, dan dat. Het begon de incasseerder te vervelen. Hij zou het nu eens 
anders aanpakken. · 
Toen hem, thans voor de zesde keer, de deur werd opengedaan, stapte hij zonder 
pli_chtplegingen recht door naar de woonkamer, waar de familie zat te e-ten. Hij bleef 
in de hoek van de kamer staan en sprak tot de heer des huizes: .,Komt U eens naast 
me staan". Het gezin staarde de ongenode gast verbluft aan en Pa verslikte zich bijna 
tn de vermicelli . 
.,Ja, komt U nu eens naast me staan." 
Pa herstelde zich en voldeed, zij het schoorvoetend, aan het gedane verzoek. Daar 
stonden zij: Pa en de collectant, terwijl het gezin in spanning de ontknoping van deze 
vreemde ·scène tegemoet zag. 
Toen sprak de collectant de volgende zeer gedenkwaardi.ge woorden, die ïnsloegen als 
een bliksemstraal: ,,Hoe zou U het nou vinden, als Uw gezin er zo bij zat e~ er geen 
Stichting was, die hen verzorgde?" 
Er was een moment van diepe stilte; toen nam de man, geroerd, zijn portemonnaie en 
vereffende spontaan zijn ereschuld. 
Zie, lezers, dit is een der voordelen van het persoonlijk cor..tact. Wij geven toe, niet 
iedereen beschikt over zoveel flair (of is het trouw?) om der.gelijke kwesties op te lossen, 
maar met wat vasthoudendheid komt U een eind weg. 
Wilt U de Stichting helpen in haar omvangrijke taak van incasso en administratie? 
Houdt U dan de gezonden kwitanties niet te lang in Uw bezit. Werkt U dan vlot 
af en geeft mutaties snel door. Het voorkomt veel verwarring in de administratie en 
waarborgt een juiste en snelle afdoening. 
Heeft U er zelf geen tijd voor, stel dan een betrouwbare incasseerder aan met hart 
voor de zaak, die tegen een kleine verdiepste de inning op de kortst mogelijke termijn 
verzorgt. Of vorm een vaste medewerkerskring, waarin een ieder voor de incasso in 
een kleine wijk verantwoordelijk is. 
Laat U. niet afschepen of ontmoedigen, noch door de medewerkers, noch door · 9e con
tribuanten. Zet door, het zal U voldoening schenken. 
Ga eens naast die collectant staan, waarover wij het zoëven hadden · en geef dan 
antwoord op de vraag: 
,.Hoe zou U het vinden, als Uw gezin er zo bij zat, zonder dat er een Stichting was, 

· die voor hen zorgde?" TOON. 

STICHTINGS A. DRESSEN: 
[n Nr. 38 van "De Zwerver" d.d. 20 September j.l. komt een lijst voor van adress.en 
en telefoonnummers der Stichting 1940-1945 .. Wii maken onze lezers er op attent, dat 
hiervan enkele adressen en telefoonnummers onjuist zijn en publiceren qaarom onder
staand nogmaals de adressen en telefoonnummers. 

Hoofdbureau: Herengracht 597, tel. 35280 (3 lijnen). 
-Provinciale bureaux: 
Groningen: Praediniussingel 15, tel. 22579. 
Friesland: Raadhuisplein 32, Leeuwarden, tel. 3733. 
Sneek: ,,Aere Perennia", Kleinzand 10. 
Drente: v. d. Eéltzpark 4, Assen, tel. 2330. 
Overijse}: Langestraat 49, Enschedé, tel. 2490. 
Gelderland: Utrechtscheweg 44, Arnhem, tel. 391. 
Utrecht: Maliet»aan 15, Utrecht, tel. 19405. 
Amersfoort: ZuidsingeL 36, tel. 5687. 
Noord~Holland: Fonteinlaan 9, Haarlem, tel. 19380. , 
Amsterdam: Vondelstr. l lE, tel. 84422 (3 lijnen). 84426 . (Onderzoek). 
Den Haag: Sweelinckstraat 25, tel. 334536. 
Rotterdam: Mathenesserlaan 451; tel. 35695. 
Zuid-Holland-Noord: Rijnsburgerweg 177, Leiden, tel. ._ 22590. 
Noord-Brabant: Broekseweg 12, Eindhoven, tel. 4372. 
Limbur.g: Swalmerstraat 52, Roermond, tel. 693. 
'Zeeland: Dam 2, Middelburg, tel. 2777. 

De bureaux te. Dordrecht en Brielle zijn nàar Rotterdam verplaatst. 
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HET EINDE VAN ZWARTE KEES. 

Van Gorsel wordt ondervraagd. Ruw treden ze tegen de bejaar
de man op. Vloekend en dreigend sommeren ze hem, te zeggen, 
waar hij de terroristen verborgen heeft. Ze zijn halfdronken; 
jeneverstank slaat hun uit de keel. 
Van Gorsel houdt vol, dat hij niet weet, waar ze zitten. Ze zijn 
hier zó maar binnen komen vallen. Hij kende ze niet en had geen 
enkel contact met hen. 
De Hollandse S.D.-agent raast: ,,Je liegt, schoft die je bent! Je 
wist deksels goed, dat het Zwarte Kees was, één van de ge
meenste en vuilste terroristen!" 
,,Ik zeg nog eens: ik kende ze niet! Ze wilden de telefoon ge
bruiken. Ik heb gezegd, dat ik geen telefoon had. 'k Heb ze 
naar 't politiebureau gestuurd." 
,,Allemaal gèraffineerde leugens! Waar is dat wijf van hem? 
Boven? Hou deze schurk in de gaten." 
Mevrouw Van Gorsel wordt verhoord~ Ze geeft hetzelfde ver
slag van het gebeurde als haar man. 
De Duitser, die het bevel voert, is rood van kwaadheid: 
,,Also gerade diesel ben Lügen ! Sie spielen unter einer Decke ! 
Dein Mann geht mit!" 
Het blijft niet bij een dreigement. Van Gorsel wordt gevangen 
genomen. Bewust van zijn onschuld en in 't vertrouwen, dat hij 
bij een ordelijk ,verhoor stellig zal worden vrijgesproken, gaat hij 
kalm mee. 6 

Z'n vrouw wil hem nog een jas meegeven. Ze pleit voor haar 
man en zegt, dat hij een zwakke gezondheid heeft. 
Maar de Duitser kent geen pardon. Een jas is niet nodig. 
Een kort af scheid in 't bijzijn van de tierende troep. 
"Wees maar niet ongerust over mij, vrouwtje; ik kom zo weer 
terug!" 
Hij wordt naar de auto geleid. 

* 
!~tussen gaat de jacht op de "Terroristen" vinnig door. 
Naburige huizen worden van onder tot boven doorzocht. Als ze 
daar niets vinden, worden orders gegeven, hun aanval op Van 
Gorsel's huis te concentreren. Op de bovenverdiepingen van de 
huizen aan de overkant, achter opgeschoven ramen, op de da
ken, overal zijn soldaten bezig machinegeweren op te steÜen. 

,.. Naar 't schijnt, maken ze zich gereed, hét huis onder vuur te 
nemen. 
Dan klinkt het bevel: ,,den Raum hinter dem Bretterzaun" te 
onderzoeken~ 
Een soldaat en een S.D.'er in burger gaan het biJ;menplaatsje op 
en kijken er vluchtig rond. Ze ontdekken niets en willen juist 
weer weggaan, als onder 't passeren de soldaat de zak van het 
konijnenhok oplicht. 
Pang!!! 
Een schot...... De Duitser schrikt hevig en springt opzij! 
't Volgend ogenblik laait er van alle kanten een wild getier op 
bij de aanvallers. Ze hebben hun prooi ontdekt! 
.,Im Hasenhoék! Er steekt im Hasenhock!" 

· De woning van ., Van Gorsel" en de deur naar de binnenplaats van het 
naastliggende huis, waarop het konijnenhok, waarin Zwarte Kees een 

schuilplaats zocht. 



LOERT be KP van 

Zwarte Kees 

CiS 'DE WEG 
door G. H. Ligferink 

De lopen worden op het hok gericht - een salvo ratelt. De 
splinters vliegen er af; Eén wil er gaan kijken. 
,,Zurück! Noch eine Saive; er hat noch nicht genug!" 
Een tweede koge1jacht doorzeeft het hok, doorzeeft Kees' 
lichaam...... Hij sterft. 
Tegen een grote ·overmacht van vijanden en wapens heeft hij 
hier de strijd moeten opgeven. Uit tientallen wonden vloeit zijn 
bloed. Het lekt door de opengereten wanden. 
Wat hem altijd ondraaglijk leek: door de pijnigers van de S.D. 
te worden getreiterd, g~schopt en geslagen, - die smaad is hem 
bespaard gebleven. 
Een juichend gebrul gaat er op bij de Filistijnen. Voor de leven
de "Zwarte Kees" hebben ze slechts angst gehad. Over zijn dode 
lichaam maken ze zich uitbundig vrolijk. Ze dansen over de 
straat en "gratulieren" mekaar. Als krankzinnigen lallen ze ·hun 
geestigheden uit. 
Ze besluiten het lijk in het hok te vervoeren, om er in liederlijk 
leedvermaak nog eens van te kunnen genieten, als ze zijn ge
vangen vrienden straks zullen laten zien hoe heldhaftig hun 
hoofdman gesneuveld is! 
Ze slepen 't hok naar de straat en laden het op een vrachtwagen, 
die het vervoeren zal naar het S.S.-opleidingskamp te Avegoor. 

"Is 't nu afgelopen?" gilt in zenuwachtige angst een vrouw uit 
een huis aan de overkant. 
,,Nein, noch einer!" 
Gijs zit vreselijk. ongemakkelijk in de kast. Hij kan er evenmin in 
staan als zitten. Als hij z'n voet een beetje verzet, rinkelen er 
flessen. Naar de lucht te oordelen, is het een zuurkast. Hij hangt 
tussen de wanden in een vermoeiende houding. Met veel lawaai 
hoort hij de Duitsers het huis binnen stormen. Ze lopen langs de 
kast. Elk moment verwacht hij, dat er één blijft staan en de 
kast openbreekt ....•. 
"Zijn jullie bereid om te sterven?" heeft Van Gorsel hun straks 
gevraagd. 
Als 't moet, ja - dan kan hij 't leven loslaten. Van alles afstand 
doen ...... Maar, i~ er nog· niet een sprankeltje hoop, dat ze hem 
hier niet vinden? 
Hij hoort een Duitser op heftige toon te keer gaan tegen iemand. 
Hij scheldt en vloekt. Van Gorsel wordt zeker ondervraagd. Ver
schrikkelijk, dat deze mensen door hen in gevaar zijn gekomen. 
Waar zou Kees zijn? Als Kees nog maar ontkomt ..... . 
Gijs probeert een beetje te rusten op de flessen. Zijn hele lichaam 
doet pijn. Minuten lijken uren. 
,,Schweinhund! Du lügst!''lilioort hij de S.D.-er tieren. 
Als ze hem maar niet mishandelen, de arme man ...... 
Plotseling klinkt een serie schoten aan de achter~ant! Gijs duikt 
ter.ug tegen de achterwand van de kast. 
Kees ...... ! Dat moet op Kees gemunt zijn! Kees in gevecht! 
't Rumoer in huis verstomt. De geluiden van de straat hebben 
de overhand. 
Zou Kees naar buiten zijn gevlucht? Met ingehouden adem luis
tert Gijs. 
Dáár ...... ! Weer schoten! .Wel vijftig! Gijs krimpt ineen. 
Zou Kees nu dood zijn? · 
Vreselijke ogenblikken. In ondraaglijke spanning hangt Gijs tus
sen de zuurflessen. Wat zal er nu volgen? 
Daar hoort hij weer gesmak van soldatenschoenen in de gang. 
,,En nu nummer twee!" 
Kees is dood. Gijs weet het nu zeker. Nu begint de jacht op hem. 

· Achter de kast hoort hij soldaten de trap op en afvliegen. 't 
Hele huis is weer vol lawaai. Telkens als er één langs de kast_ 
loopt denkt Gijs: nu gaat het gebeuren .. 
Wat zal hij doen? Zal hij zijn pistool gereed houden om te vu
ren? Kees zou dat g-edaan hebben. Maar Gijs deinst er \roor 
terug. Ze zouden de kast mitrailleren. Hij mag zijn leven niet 
moedwillig verkoî:te~...... Er valt geen haar van Uw hoofd zon
der de wil van Uw hemelse Vader ...... . Hij verschuift ee.n beetje. 
Een paar flessen tikken tegen elkaar...... · 
,,Wat is dat daar in die kast?" roept er één. 
Hoogste spanning. Gijs voelt alle bloed uit zijn -gezicht weg
trekken: 
,,Opgepast! Hij zit er in! Wapens klaar houden!" 
De deur wordt opengesmeten. Gijs staart in de lopen. 
"Handen hoog!" Met een vloek gebiedt tle Holl. S.D_.'er hem er uit 
te komen. 
Duizelig wankelt Gijs uit de kast. Met de handen in de hoogte 
moet hij tegen de muur .gaan staan . . Ze halen het pistool uit 
zijn zak. 
Een S.S.-officier staat er bij.-

"Ja, ja, ein richtiger Terrorist! Mache dich keine Sorgen urn 
Kèès; der ist schon oben." De Duitaer grijnslacht. 
Gijs wordt naar de auto gestompt. Met de handen omhoog staat 
hij voor de wàgen. Ze slaan . zijn handen naar beneden. In de 
wagen wordt hij geboeid. -
Gijs ziet, dat ook Van Gorsel als gevangene wordt meegevoerd. 
De Duitse Gruppenführer deelt aan Mevr. Van Gorsel mede, dat 
ook zij als gevangene meegaat. Nu ook haar man gevangen ge-· 
nomen is, vindt ze dat niet erg. Ze gaat naar boven om zich te 
kleden. 
Is het werkelijkheid? Hoe plotseling is dit onh~il over haar huis 
gekomen. 
't Lijkt een angstige droom. De dreigende stem van de Duitser is 
er echter om haar te overtuigen van de werkelijkheid. 
Geen sprake van, dat ze zich daar extra voor kleden mag. Hij 
overlaadt haar met scheldwoorden. · 
Mevrouw Van Gorsel was geen robuuste sterke vrouw. Ze had 
maar een zwak gestel. Maar deze krenkingen kan ze niet langer 
verdragen. 
Fierheid vlamt uit haar ogen als ze zich opricht en de vijand 
aanziet. 
"Waarom gedragen jullie je eigenlijk zo ? Ik begrijp daar niets 
van. Zijn jullie geen mensen meer? Zou je het goedvinqen als 
men tegen je moeder zó deed?" 
De Duitser kijkt haar verrast aan. Als er nog een spoor van , 
humaniteit in zijn hart over is, dan heeft ze dat met haar woor
den geraakt. 
"En nu zal ik me gaan kleden, zonder te vragen, of je dat goed 
vindt." 
Met deze woorden keert Mevr. Van Gorsel zich om en gaat haar 
kleding bijeen zoeken. 
De halfdronken be1<1de is reeds bezig, allerlei dingen van hun 
gading uit het huis te slepen. 
Laat ik proberen, de sleutels van de brandkast te redden, denkt 
Mevr. Van Gorsel, terwijl ze zich boven aankleedt en er niet te 
veel Duitsers in het vertrek rondlopen. Het lukt haar ze weg te 
moffelen in de mouw van haar japon. Even later klinkt echter 
het bevel: ,,Alle Schlüsse1 auf den Tisch hinlegen!" Als ze naar 
beneden gaat, ziet ze toch nog kans, om de brandkastsleutels 
te redden. Ze verdwijnen weer in haar mouw. 
De roversbende is nog steeds in actie. Levensmiddelen en kost
baarheden worden in de auto's geladen. 
Mevrouw Van Gorsel staat tegen de- buitenmuur van het huis 
geleund en ziet hoe de schaamteloze schavuiten haar dierbare 
bezittingen roven. 
Ze buigt in deemoed het hoofd. Dit is 't ergste niet. Als baar 
man maar weer vrijkomt. En dan de anderen ...... Die moedige 
marechaussee doodgeschoten ..... . 
En die arme jongen, die zo vreselijk bleek zag ..... . 
De S.D.-Commandant staat opeens weer voor haar. Het zijn 

lm Hasenhock ! Er steekt im Hasenhock t• 

weer dezelfde dreigende gebaren, dezelfde dreigende stem. 
Onder veel dreigementen verklaart hij, dat ze meegaat naar 
Avegoor. In dit huis komt ze niet weer binnen: alles wordt ver-
beurd verklaard. · 
,,Wir werden dieses Terroristennest ausrotten!" 
Hij gaat weer naar binnen. 't Schijnt, dat ze zich nu klaar maken 
voor 't vertrek. , · 
N~ een poos ·komt de· Duit~er weer bij haar terug. Hij heeft zijn 
plànnen blijkbaar gewijzigd. · Of zijn het enkel dreigementen ge• 
weest ? • 
Hij zegt haar, dat ze maar moet zien dat ze ergens onderdak 
vindt. 
Het gebouw 'wordt verzegeld. 
Met hun gevangenen, levend en dood, rijden de Duitsers weg. 
Menig Ieselburger staart de colonne na, met gebalde \rUisten. 
Hoelang zal men het nog machteloos moeten aanzien, dit tyran
nenregiment? 

, Q . God, verlos ons...... (Wordt vervolgd). 

De binnenplaats met het konijnenhok, waarin de Duitsers Zwarte Kee• 
vermoordden. 

l 

UJ-nd 

-J 
JOHANNESBURG. 

Douaneautoriteiten hebben de passagiers van binnenkomende schepen ver
boden hun vrienden, die ze afhalen aan Zuid-Afrikaanse havens te omhel, 
zen en te kussen, omdat ze geloven dat aan rechten onderhevige goederen 
daarbij door sommige reizigers worden overgeheveld. 

(,,De Groene"). 
Bestaan er in Zuid-Afrika dan zulke hoge invoerrechten op 
.,lippenrood", dat zelfs zo'n klein beetje niet "overgeheveld" 
mag_ worden? 

• 
Toen een dokter in Zuid-Afrika met spoed ontboden werd bij een tim• 
merman, die een paar spijkers had ingeslikt, haalde hij maar liefst 22-4.-422 
spijkers uit des timmermans maag - aldus een persbericht. Een zucht van 
verlichting klonk op de redactie ,· toen op de telex de correctie verscheen, 
dat de dokter slechts 2.-422 spijkers bad geteld, Een Zuidafrikaanse jour
nalist bad een typefout gemaakt, .... . 

(,,Trouw"), 
De · typefout is er gelukkig uit, maar nu de spijkers nog. Je 
zou denken, dat er geen speld meer tussen te krijgen is bij 
zoveel spijkers, maar toèh vrezen we, dat er nog ergens een 
fout schuilt. Niet, dat we spijkers op laag water willen zoe
ken. We slaan liever spijkers met koppen! Maar kan het mis
schien zijn, dat het bericht in...... spijkerschrift is doorge
komen? 

• 
RIJKSINSTELLING. 

Op de fotogr. afdeling in Amsterdam wordt gevraagd een jongste be
diende~ Bij gebleken geschiktheid levenspositie, 

(Adv. ,,Volkskrant"). 
Hoewel wij allemaal zitten te · springen om een levenspositie 
hebben wij toch niet naar deze betrekking van jongste bedien
de gesolliciteerd. Het lijkt ons zo in-triest om ons hele leven 
als jongste bediende op een Rijksbureau te moeten zitten. 

• 
EEN MISVERSTAND OPGEHELDERD. 

Het Instituut Resa behoort tot een du weinige instituten dle door de In: 
spectie voor het Scl;uiftelijk Onderwijs als zodanig zijn erkend en boekte 
op het gebied van schriftelijk hoger Onderwijs dan ook zeer mooie resul, 
taten. 

(Adv. ~ diverse bladen). 
Wij behoren tot één der weinige ,/.eerlingen, die geen schrif
telijk hoger onderwijs genoten, zelfs in 't geheel geen hoger 
onderwijs. Maar we zijn toch dankbaar, dat Resa een mis ... · 
verstand opheldert, n.l., dát, dat zelfs hoger onderwijs nog 
geen juist gebmik van onze Nederlandse taal waarborgt. 

• 
Het Amerikaanse Ministerie· van Buitenlandse Zaken moest de muziek kie, 
zen voor · de receptie, welke Minister Mar hall de gedelegerden nàar de 
Assemblée der Verenigde Volken aanbood. Het deelt d.it Jilet keurige 
onpartijdigheid, Het orkest speelde zigeunerwijsjes. 

(.,paily Express"). 
Nu zouden we nog gaarne weten, welke gerechten de heren 
bij de maaltijd voorgezet kregen. Dat er hutspot en Russische 
eieren op het menu prijkten, is voor ons wel zeker. · 

/ 

-



EEN BETREURENSWAARDIG REQUEST 
werkers. die Nederland weer opbouwen. 
Daar voelen zij zich ongeschikt voor. Zie maar naar 
de stakers In Valkenburg. Zich bewust van het feit, 
dat z.ij ingeschakeld zijn bij de wederopbouw, stel
len zij als gevangenen. eisen aan onze regering, in 
plaats van schuldbewust de door hen geschapen 
ruïnes weer te helpen opbouwen. Het blijven vaak, 
of liever gezegd meestal, disharmonische naturen. 
De geestelijke en sociale verzorgers van het kamp 
Vught zoeken het .verkeerd. 

De geestelijke en sociale verzorgers van het kamp 
Vught hebben het nodig gevonden tot Hare Majesteit 
de Korungin een request te richten, waarin zij Hare 
Majesteit's aandacht vestigen op: 

te. de gevolgen van de huidige berechting, die (naar 
hun mening) zulk een uiteindelijke belasting en in· 
tense ontwrichting van onze nationale samenleving 
teweegbrengt, als op dit ogenblik minder dan ooit 
kan worden verdragen: 

Ze. het bij de politieke delinquenten steeds groeiende 
gevoel van rechtsonzekerheid; 

3e. de onmogelijkheid tot heropvoeding in de ·kam
pen, die, naar bun mening. verzamelplaatsen zijn van 
politiek verwarde, langzaam, maar zeker verbitterde 
mensen, gedeeJtelJJk frontsoldaten - gedeeltelijk 
sociaal achterlijken en gedeeltelijk disharmonische 
naturen; 

ie. het zedelijk• verval van talloze vrouwen, die ge
dreven worden tot echtelijke ontrouw, door de in
ternering . van de mannen! 

Zij clringen er bij Hare Majesteit op aan, allen voor 
wie de Tribunalen internering hebben geadviseerd, of 
die gedetineerd zijnde naar de Tribunalen zijn ver
wezen, als ook van die gevallen van door de Bijzon
dere Gerechtshoven veroordeelden of naar de Bij• 
zondere Gerechtshoven verwezenen, dle bij nadere be
oordeling der dossiers tot de categorie der "polifiek
verdoolden" zullen blljkeo te behoren, onvoorwaar
delijk of voorwaardelijk in vriJheid te stellen. 
Wij betreuren het, dat de geestelijke en sociale ver
zorgers uit het kamp Vught aandringen op een in
vrijheidstelling zonder berechting. 
Op het ogenblik vertoeven oog ongeveer 15.000 po• 
litieke delinquenten in de kampen. Duizenden, die 
onder de categorie politiek verdoolden behoorden. zijn 
reeds geruime tijd geleden vrijgelaten. Alleen de 
meer ernstige gevallen zijn nu nog in detentie en zijn 
óf voor een groot deel reeds veroordeeld, óf wach
ten hun veroordeling af. 
Het staat vast dat de berechtende instanties ia al 
deze gevallen reeds lang bezien hebben of een even
tuële invrijheidstelling of voorwaardelijke buiten
vervolgingstelling mogelijk was. Als vastgesteld 
wordt, dat de rechters zéèr zeker een langere inter• 
nering of .gevangenisstraf zullen uitspreken, wordt de 
zaak in behandeling genomen door de Bijzondere 
Gerechtshoven of Tribunalen. Het gebeurt dan ook 
bijna nooit, dat de Bijzondere Gerechtshoven of Td~ 
bunalen, als een zaak' wordt voortgebracht. besluiten 
tot onmidde.Jlljke invrijl.!_eidstelling van de delinquent. 
Dit bewijst dus reeds, c'-tt alle gevallen zétr con• 
scientieus bezien en Qestudeerd worden. 
Van rechts-onzekerheid is zeker geen sprake. 
Het valt eenïêder _op, die met de Bijzondere Rechts
pleging te maken heeft, dat juist de geestèliikt- en 
sociale verzorgets zo bitter weinig weten val\ de 
Bijzondere Rechtspleging, de werkwijze daarvan, de 
bestaande mogelijkheden, de bierarchische verhou
dingen en zo meer. 
Maar wat nog erger is, zij weten ook niets van de 
politieke delinquenten zelf. Zij weten alleen wat de 
politieke delinquent hun op het spreekuur wenst op 
te dienen. 
Al menig geestelijk verzorger hedt vreemd opge
keken als hem vanwege de Bijzondere Rechtspleging 
inlichtingen werden verstrekt (op zijn verz.oek) en 
hJj boren moest, hoe de delinquent zich in de pe~ 
riode van de vijandelijke hezetting. of in zijn gezin, 
gedragen had. 
Verworden zijn zij niet in de kampen, maar dit waren 
zij al, in, maar ook zelfs velen reeds vóór de oorlog! 
Menige vrouw verhaalt het bij een Tribunaalzitting 
of aan een Officier Fiscaal: 

"Och - Ede/achtbare, m"n man i~ nu al zes ;aar 
weg, en hij heeft zich, toen hij bij de S.S. was. niet 
veel aan mij gestoord. Ik zag hem al die tijd niet!" 

Vaak is het ook zo, dat de vrouwen moffensletten 
waren en de mannen zich ln het avontuur stortten, als 
een poging tot zelfmoord, om hun kapotte huwelijk. 
Bij honderden politieke delinquenten wàs de grond
slag van het huwelijk al fout in het begin. Vooraan
staande figuren bij de Stichting Politieke Delinquen
ten, zelfs één der ondertekenaars, en sociale verzor
gers uit de kampen, erkennen dit volmondig, en ook 
de betrokkenen bij de berechtende instanties, die da
gelijks bij verhoren en berechtingen zulke tragediën 
meemaken, getuigen dit! 
Het is jammer, dat de geesteUjke en sociale verzor• 
gers van het kamp Vught dit niet doorzien hebben; 
althans uit hûn request is dit niet te lezen. Zij laten 
zich alleen drijven door de ellende, die zij dagelijks 
om .zich heen ontwaren en komen daardoor onder 
een sterke invloed van de delinquenten, d ie dit maar 
al te goed beseffen. 
De grote fout ligt ergens anders. 
Onte geestelijke en sociale verzorgers in de kam
pen ~brij.ven maar al re graag grote brieven over de 

delinquenten aan de berechtende instanties en vragen 
daarin om vrijlating van één of andere delinquent. 
Het is zelfs zo, dat in de kampen de geruchten gaan. 
als je maar trouw naar de Kerk gaat, dan kom Je 
er wel uit. De bekeringen zijn talloos en velen ver
anderen ondertussen ook nog eens van geloot ~ 
want - .. je kunt niet weten". 
Dit weten de geestelijke ver.zorgers maar al te goed 
en toch komen ze met een request; aan onze Hoge 
Landsvrouwe nog wel. 
Ook de Procureur Fiscaal bij het Bijzondere Ge
rechtshof te ·s-Hertogenbosch, Mr. F. A. J. Deelen, 
heeft' Dinsdag 23 September j.J. in een zitting naar 
aanleiding van een pleidooi, de houding der kamp
aalmoezeniers gelaakt. Mr. Deelen zei: 

.De Aalmoezeniers zijn belast met de geestelijke ver
zo,ging van de delinquenten. hetgeen een streng om
schreven taak is. De berechting is in handen van het 
Hof en de aalmoezeniers hebben hiermede niets uit 
te staan. Nu worden ter beïnvloeding van de berech
ting hier brieven voorgelezen van aalmoezeniers, die 
zich daardoor op een terrein begeven, dat het hunne 
niet is. Het is -niet de taak der aalmoezeniers invloed 
uit te oefenen op de berechting. Men is hiervan in 
het kamp Vught nog niet doordrongen. hetgeen ik fen 
zeerste betreur:' 

Nog niet lang geleden schreef een geestelijk verzor
ger aan een Officier Fiscaal: 

"Ik kan de verantwoordelijkheid. van een langere 
detentie van deze delinquent niet langer dragen! lk 
eis de onmiddellijke invrijheidstelling van deze man!" 

De delinquent werd 14 dagen nadien door het Bij
zondere Gerechtshof veroordeeld tot 8 jaar gevange
nisstraf. 
Afgezien oog van het feit, dat deze geestelijke ver
zorger z.ijn boekje ver te buiten ging, bleek dus, dat 
hij van de gedragingen van de politieke delinquent 
niets wist. 
Verleden week zei een geestelijke verzorger nog: 

.. De dèlinquenten hebben het moeilijk, want ze zeg• 
gen je maar zo rechtuit: .. U h€bt toch ook gepredikt 
tegen het communisme vanaf de kansel en wij hebben 
er tegl!n gevochten! Is dat nu zo erg? Kijk maar eens 
rond, hoe groot het gevaar nu is van die kant!" 

En het antwoord daarop? Menigeen zal even ver
baasd staan, als eeu geestelijke dat vraagt. De gees
telijke zal toch ook wel gepredikt hebben openlijk 
van de kansel tegen dienstneming bij de vijand? 
Of heeft de geestelijke dit in de gevaarlijke tijd niet 
durven zegge'n tot degenen, die deze taal het hardst 
nodig hadden? Vele politieke delinquenten klagen· 
daar nu over: .,Ik wist het niet, niemand sprak met 
mij hierover! Geen domioêe en geen pastoor!" 
Hulde aan onze Geestelijken, die, trots gevaar voor 
Duitse concentratiekampen, hun roeping als diena
ren van Christus, hun taak in dei.en volbrachten. 
Eén voorbeeld nog van een S.S.er. Deze was negen 
Jaar werkeloos, van 1931 af tot 1940. Daarna lrad 
hij in dienst der S.S. Hij heeft in Rusland gevochten 
en heeft het er goed afgebracht. Zonder verwondin
gen opgelopen te hebben verblijft bij nu in het kamp . 
Vught. Hij is veroordeeld . tot 4 jaar .gevangenisstraf. 
De mogelijkheid is open . gebleven voor hem, dat hij 
werken mag. ,.Wat ga je nu doen? Landarbeid 
fabrieksarbeid of in de mijnen werken?", vroeg de 
ambtenaar die belast is met de selectie van -veroor
deelden. · ,.Och mijnheer, ik beo te zwak - ik kan 
geen zware arbeid meer verrichten. Ik !D-ankeer niets, 
maar ik voel me niet geschikt voor werken!" 
Plotseling vervalt deze man weer in zijn natuur van 
voor 19-tO - werkloos en nietsnutter! 
Maar de geestelijke verzorger vindt, dat dit een 
.zielepootje is - die door de verschrikkelijke sociale 
toestanden van vóór 19-¼0 tot deze misdaad geko
men is en nu vrij moet! Om te nietsnutten in de 
maatschappij' zeker en te parasiteren op de harde • 

Deze mannen laten zich bepraten door een stel 
delinquenten, die de gehele dag door deze mensen 
van hun ellende en onschuld verhalen en de verzor· 

•gers gaan het geloven. 
De geestelijke verzorgers moesten een andere weg 
inslaan. Zij moett-n de politieke delinquent ze.ggen 
wat zij ons Vaderland hebben misdaan - dat zij ons 
volk mede hebben uitgemergeld en kapot gemaakt; 
dat zij schuldig staan aan de dood van tienduizenden; 
dat zij de ruïnes mede geschaf'l';n hebben . . 
Wij )4.ionen het schrijven van dit request 01et anders 
dan betreuren! Dit gaat te ver! 
De couranten hebben bijna allen dit request opge
nomen en zonder commentaar ztjn zij eraan voorbij
gegaan. Oók -vroegere illegale bladen. 
De regering heeft zich barmhartig .getoond en en
kele duizenden delinquenten invrijheidgesteld en 
maatregelen genomen om, de rechtspraak van alle 
nog in de kampen verblijvende delinquenten sneller 
te doen verlopen. 
Dit request moet het inluiden betekenen van de laat-
3te grote stap. Gratie voor alle, niet criminele poU
tieke delinquenten, met het argument dat de toege
zegde scheiding tussen politiek-verdoolden en crlmi~ 
nele ·politieke delinquenten niet doorgevoerd is. 
De geestelijke en sociale verzorgers weten, dat de 
Minister van Justitie sinds enkele maanden reeds 
bezig is deze scheiding door te voeren, maar steeds 
weer stuit deze doorvoering op tegenwerking van de 
gee~telijke en sociale verzorgers uit de kampen!! 
Immers de selecteurs. die de opdracht hebben deze 
scheiding door te voeren, worden overstroomd door 
brieven van geestelijke e11, sociale verzorgers der 
kampen. waarin verzocht wordt deze of die delin• 
quent niet over te plaatsen wegens onmisbaarheid in 
het kamp, waar hij verblijft. 
Gelukkig heeft de Minister van Justitie, plm. 3 we
ken geleden de knoop doorgehakt en de beslissing 
genomen op deze verzoekschriften niet in te gaan en 
heeft hij enkele kampen en gevangenissen aange
wezen. waar de door de Bijzondere Gerechtshof-ve~
oordeelden hun straftijd zullen doorbrengen en kam~ 
pen aa~ewe'l:en. waar de door de Tribunalen ver
oordeelden zullen worden geïnterneerd. 
Denken de geestelijke verzorgers nog wel eens aan 
hen. die in de bezettingstijd 2 à 3 jaar van hun vrouw 
en kinderen gescheiden leefden, omdat de, nu in het 
kamp opgesloteoen hen vervolgden om hen .in de 
concentr,atiekampen dood te laten martelen? 
Denken de geestelijke verzorgers wel eens aan onze 
mannen in Indië, die ook reeds meer dan twee* jaar 
van hun vrouw en kinderen gescheiden leven? Dat 
zijn ook frontsoldaten, maar niet z.oals de geestelijke 
verzorgers in het kamp Vught bedoelen. dat zijn ke
rels die vechten voor hun Koningin en Vaderland en 
niet tegen het Vaderland! 
De fout zit ergens anders! 
De mogelijkheid tot heropvoeding in de kampen ligt 
hèél vaak bij de briefschrijvers zelf!!! 
Gij klaagt niet aan - die ge aanklagen moet! Gij 
boetpredikt niet - maar bakt zoete broodjes.'- Gij 
schrijft talloze brieven voor hun vrijlating, omdat zij 
zo netjes zijn en beleefd en goedwillend en bekeerd!! 
Bijna nooit zag men in de dossiers een rapport van 
de geestelijke en sociale verzorging, waarin zij 
mededeelden. dat de delinquent een onbekeerde fas
cist of nationaal-socialist was en het een verworden 
sociaal-achterlijke figuur en disharmonische natuur 
was ,maar altijd nog: ijverig - werkwillig - vol
komen genezen van nazi-inslag r keurige man 
voorkomend en beleefd. 
Dat Is wat anders dan de briefschrijvers in. hun re• 
quest aan Hare Majesteit bericht.en! 
Dat wijst op tweeslachtigheid! 
Dat is jammer en dat betreuren wijl 
Voor de zoveelste maal! 

C. H. 

---------------------------------------------
HENDENKING LEEUWEN-BENEDEN 
Het comité "Dodenherdenking" van de bond van 
Oud-Stoottroepers verzoekt ons nogmaals de 
aandacht te vestigen op de op 12 October a.s.
te Leeuwen-Beneden te houden herdenking van 
alle gevallen Stoottroepers. 
Leeuwen-Beneden is de plaats, waar de grond
slág werd gelegd van het Regiment Stoottroe
pen der Koninklijke Landmacht, en de plaats, 
waar het grote gedenkteken van de Stoottroepen 
zal worden opgel'icht. 
Er zullen zowel voor de Katholieken als voor 
de Protestanten kerkdiensten worden gehouden. 
Het stafmuziekcorps van de Stoottroepen zal 

naar alle waarschijnlijkheid voor de muzikale 
omlijsting ~l'gen. 

Dringend verzoekt het comité om tot dekking 
van de· te maken -onkosten voor het leggen van 
bloemstukken namens de Oud-sioottroepers, na
mens de Stoottroepers in Indië en namens het 
comité "Dodenherdenking" een bijdrage te stor
ten· op girorekening nr. 380094 t.n.v. John Cre• 
mers of per postwissel aan zijn adres: Bergsin
gel 147a, R otterdam. 
Op verzoek zal een programma en uitnodigings• 
kaart worden toegezonden. 

-



Eist. Ritzenm 
STEDUM 

Geboren 21 April 1902 
Overleden 1 Febr. 190 

I n de zomer van 194 l kwam ik als 
werker van V.N. in kennis mt?t 
Eise Ritzema, via een onderdui

ker, die in mijn huis zat. 
Om die jongen wat te laten bekomen 
van het altijd binnen zitten en de 
schrale kost (Levensmiddelenkaarten 
voor onderduikers waren toen nog 
schaars) , ging hij een poos logeren 
bij R'itzema en bleef daar ca. zes we
ken. Als er mensen moesten ver
dwijnen, konden wij bij Ritzema te
recht. Wanneer hij ze zelf niet meer 
herbergen kon, dan zorgde hij wel 
voor een ander onderdak. 
Eind 1941 raakte bovengenoemde 
onderduiker Jn handen van de Gesta
po, tegelijk met zijn vriend. 
Veel plannen werden beraamd om 
ieze knapen op de een of andere wijze 
te bevrijden, desnoods met geweld. 
Het gelukte echter niet om een groep· 
je personen bijeen te brengen om 
deze overval te ondernemen. Men 
durfde het niet aan. 
6 Januari zouden ze worden ter .dood 
veroordeeld. 
De morgen daarvoor, 5 Januari 1942, 
zond ik een boodschap naar Eise Rit
zetna, dat er werk aan de winkel was 
en hij om zes uur in t;roniogen ver-

• wacht werd. 
Hij was er. Op de vraag of hij ze
nuwen had, antwoordde hij: ,.Die heb 
ik nooit gekend". _ , 
"Dan ga jij mee naar de gevangenis 
en wij halen de jongens er uit." 
.,Best", kwam van hem. 
10.35 uur die avond belden wij samen 
aan de gevangenis aan. 
In het Duits beval ik de bewakers 
de twee jongens te halen. 
Het lukte. · 
Wij legden hun de boeien aan en 
even voor elf blafte ik weer tegen 
de bewakers om het hek en de deur te 
openen. 
Even later stonden we, nu met vier 
man, weer buiten, en Eise toog met 
de twee bevrijden naar zijn woning. 
Zo was hij! 
Hij zette zich in zonder te vragen of 
er gevaar bij was. Het was hem 
nooit te veel. Hij zeide altijd: ,.Ik ga 
met God, Die zal mij leiden op de 
wegen, die ik hier moet bewandelen, 
tot ere voor het Vorstenhuis. Ik zal 
ze tegN1werken de Moffen, zoveel als 
ik kan." 
In alle op:i:lchten heeft hij dit gedaan. 
Zijn strijd is echter niet van lange 
duur geweest. 
Reeds in October 1942 werd hij ge
arresteerd. Enige tijd werd hij in de 
gevangenis te Groningen opgesloten. 
Later werd bij overgebracht naar 
Vught, alwaar een longontsteking 
een einde maakte aan zijn leven, 
1 Februari 1913 stierf hij. 
Hij was een goed strijder voor de 
vrijheid. 

R. 

\ 

IN MEMORIAM 

G eert Kok 
WAGENBORGEN 

Geboren 12 Januari 1891 - Overleden 23 April 1945. 

H ~ is moeilijk te zeggen waar en wanneer Ko~ begon met het eigenlijke verzets
werk. Een datum is niet te noemen; het ~\ll!rk, dat hij meer dan 3 jaar verricht 
heeft, bad feitelijk ook geen begin. Het was er; in zijn houding, in zijn woord 

en in zijn daad. Een vaste lijn kenmerkte zijn leven, ook voor de bezetting van ons 
Vaderland. Daarom werd zijn persoonlijkheid ook niet aangetast door Moffen en 
Lmdwachters, niet door dreigementen van wie ook, niet door onderduikers en nlet 
door het redden van een Geallieerde piloot. Kok bleef wie hij was, Verwonderlijk 
was het hoe rustig hij een situatie beheerste; hoe bij direct de leiding nam, hoe bij 
mensen aantro~ onweerstaanbaar en zeker; hoè hij bedrukte gezichten veranderde in 
blijde; hoe straalde zijn optimisme af op zijn omgeving. Weleens werd zijn té opti
mistische stem met een lachje óeaotwoord, maar niemand nam het hem kwalijk. Het 
beurde je op; onwillekeurig dacht je na over zijn gezegdes; bied hij vat op je houden. 
Een rustbrengende invloed op zijn directe omgeving was een kenmerk van zijn per
soonlijkheid. Zijn helder inzicht en practiscb leven lieten niet na invloed uit te oefenen. 
Was hij zich dit bewust? Neen. Hij leefde zoals bij was. Voelde hij zich de man? De 
zorgeloze durfal? Neen; zij die hem gekend hebben weten, dat zijn eerlijk en open 
karakter ook zijn medemens onbegrensd vertrouwde. Was hij onbezorgd? Zijn dood is 
feitelijk een .gevolg geweest van zijn bezorgdheid, menselijker wijs gesproken. Was bij 
roekeloos? Ook dat niet, want persoonlijk heb ik voorzichtigheid van hem ervaren, die 
ongeëvenaard was. Hoewel hlj plaatselijk .geen contactman ·was, had hij toch het volle 
vertrouwen van de zijde der KP en LO. Reeds vroeg bad hij mede de zorçi voor 2 
onder.gedoken Rijksduitsers; half 1943 had hij geregeld 2 onderduikers in huis. Was 
er iemand die zijn radio niet in wilde leveren, maar het toestel zelf niet in huis kon 
hebben: Kok wist raad. Van de inleveringsdaturu ·af had hij de beschikking over 1 
toestellen. Sloten de Duitsers alle eleçtrische lichtpunten af voor particulier verbruik: 
Kok zorgde voor een nieuwe verbinding en had stroom en kon de ra.dio beluisteren; 
kon zijn oliepers laten doordraaien op een electro-motor. Kisten vol meel, bonen en 
brood gingen bij hem de deur uit voor hongerende landgenoten. Moest er geslacht 
worden voor noodlijdenden: zijn scbuurde~r stond open. Kwamen de leden van een 
KP des nachts bij zijn huis; ze wisten de sleutel te liggen en gingen slapen. Het is 
gebeurd, dat na een raid van de KP, 4 man bij hem sliepen die nacht en dat hij zelf 
waakte. Het meest genoot hij als de o erichtgeving v~n de radio gul}Stig was. Dit srerkte 
hem in zijn optimisme, dat hij nooit een dag verloren heeft. De opmars door Frankrijk 
en België, de snelle stoot van de· Amerikanen over de brug bij Remagen en de succes
sen der Ru&sen waren voor hem gloriepunten. Uitbundig leefde hij dan mee, de ko
mende val van Duîtsland heeft hem doen jubelen. Een kinderlijke blijmoedlgheid in 
een manlijke persoonlijkheid. 
Eens landde een aangeschoten geallieerd vliegtuig. De piloot moest gehaald worden 
uit een door Moffen afgezet terrein. Kok ging mee en smaakte de voldoening hem 
te redden en in huis te nemen. Zo is er meer, maar dit leidt tot een omvang té uitge
breid voor een "In Memoriam". 
2~ April 1945. Oprukkende Canadezen; Wa1Jenborgen wordt vrij. Terugtrekkende 
Duitsers, die alles proberen m brand te steken. Kok neemt de leiding in zijn buw-t van 
het blussingswerk. Dat was ongeveer om 6 uur des mor.gens. Tegen 9 uur volgt een 
tegenaanval der Duitsers. De vreugde der bevrijding verandert in angst, die tevoren 
nog niet gekend was. Ontzettend werd er geschoten; steeds meer Duitsers kwamen. 
In angstige spanning zateu de buigers i.n zelfgebouwde loopgraven en schuilkelders. 
Kok bevond zich in een loopgraaf achter z'n huis. Zijn vrouw, enkele gevluchte bur
gers uit het vuurgebied der kanonnen en een onderduiker bevonden zich in de kelder 
va n het woonhuis. Het was Kok's zorgzaamheid. dat hij zich achter het huis bevond 
om vandaar meer overzicht te hebben, mocht er ïets gebeuren. Het was zijn zorgzaam
he:d, dat hij even z'n loopgraaf verliet om te gaan zien hoe het in de kelder van zijn 
woonhuis was. Hij haalde nog een kan water voor de daar verblijvenden. Z'n laatste 
woorden. die hij daar sprak, waren: ,.Ik wou voor 'k weet niet wat, dat het afgelopen 
was; ik sta het nog niks." Diiama ging hij weer. Een half uur later werd de toestand 
in de kelder zodanig, dat het verblijf daar onverantwoord was. De Dultsers hadden 
een snelvuurkanon juist voor het raam opgesteld en begonnen uit alle macht te vuren. 
tksloten werd naar de loopgrnaf achter het huis te gaan. 
Toen werd Kok gevonden; in zijn hoofd geraakt lag hij dood tussen z'n h\iis en de 
daarnaast staande schuur. 
Ongeluk of opzet •van de vijand? Wie zal het zeggen? Een meer op de lijst van 
duizenden doden, waarvoor zij, die dit bedreven. een~ rekenschap af zullen leggen. 
&n normale begrafenis was direct niet mogelijk. Kok werd op de 28e April in zijn 
eigen tuin I.,egraven uoo1 z'u <1.s. s<.:huuuzoou en eukde buurjuuy~s. Op de 9e Mei 
volgde de herbegrafenis op het kerkhof te Wagenborgen. Groot was de belangstelling, 
die getoond werd. Groot was ook de verslagenheid in vele harten, die Kok gekend 
hebben als hun vriend, hun raadsman en helper. En nog wordt bij gemist. En nog 
staren we naar die open plaats. d_ie leeg blijft. Maar Gode zij dank. We mogen verder 
zien. Over oorlog, dood en verderf heen naar het Vaderhuis met zijn vele wonlngen. 
Sterke dat geloof hen, die in waaiachtige droefheid acbterbreven. H. 

RECTIPICA TIE: 

In hrt •. In Memorlem" 11•n HarmanmJs Httan. geboren 13 Pcbruud 1919, In htt nummer ran 27 Sept. 
i.t e~n .&tortndt draJcfout (Jt5lo~n- Daarin .tast, dar. hij OIX!rltdtn i.a op 15 Ptbruari 194S te Rstlatnow 

(Dld), i{Jnd< dt o,•,r/ijd,ru,thturn ~n p/Jal• ••n Bvttt Drenth. H<t mo<I •Il•: 22 /oli 1911 I< Oruwedde, 
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Thijs Gerlumlus Ompsteen 
DIEVER 

Geboren 6 Maart 1912 
Gefusilleerd 18 Aug. l9i' 

A llen, die een nauw contact met 
"Max" hebben gehad, weten, dat hij 
een trouwe vent was, op wie je te 

allen tijde kon bouwen. Zat men ergens mee 
in, bij Max klopte men niet tever.geefs 
aan. Niets was hem te veel en bijzonder 
voor Trouw was hij altijd in de weer. 
Ook nam hij deel aan de overvallen van 
de KP van de gemeente Diever en omstre
ken, Bekend is de overval op het bevol
klngsregister van de gemeente Diever, die 
bij met nog enige jongens van de KP-Diever 
heeft uitgevoerd. Hij had een functie op het 
gemeentehuis en die beeft hij benut, door 
de burgemeester zodanig te bewerken, dat 
deze zijn medewerking verleende tot het 
slagen van de overval op het distributie
kantoor. Doch dit niet alleen, hij heeft deze 
baan aan alle kanten uitgebuit ten dienste 
van degenen, die door de bezetting in moei· 
lijkhl'<len kwamen. 
Zo heeft hij eens, toen vao de burgemees
ter een schrijven was uitgegaan aan een 
groot deel van de mannelijke bevolking van 
Diever om op het vliegveld In Havelte te 
werken, alle brieven verduisterd. Hij had 
op zich genomen de brieven te posten, doch 
in plaats van ze naar een brievenbus te 
brengen, bracht hij ze.naar het huis van Ome 
Joop, waar ze even later in een hoopje as 
waren veranderd. 
Het was hem een lust het gemeenteperso
neel op te stoken de zaak zoveel mogelijk 
in de war te schoppen. De resultaten hier
van waren dan ook zeer bevredigend. 
Doch op een gegeven ogenblik werd het te 
heet onder zijn voeten, men kreeg een flauw 
vermoeden. vanwaar de wind waaide. Hij 
en nog drie ambtenaren, met wie !tij steeds 
samenwerkte, vonden het toen maar veiliger 
van het toneel te verdwijnen. 
Een erfenisje in de vorm van wat PB's, 
zegels en stempels vond hij, dat hij wel ver
diend had. Dit zaakje moest hij dus eerst 
nog even regelen. Maar hiervoor was het 
beter, dat de burgemeester ook zijn biezen 
pakte, opdat Max rustig zijn werk kon af
handelen. 
Daarna dook Max onder, met ongeveer een 
150 PB·s. zegels en stempels van de ge
meente Diever. 
Zes weken heeft hij toen doorgebracht in 
een hol in het bos. 
De jongens van Ome Hein hebben hem 
weer uit 't hol gehaald ~ gebracht naar 
Gronlngcn, waar hij zijn illegale werkzaam
heden· hervatte. 
Toen hij omstreeks Juni l"Chter "Trouw" aan 
het vervoeren was, werd hij te Sappermeer 
gesnapt en gearresteerd. 
Voorlopig werd hlj te Delfzijl gevaÓgen 
gezet. Helaas zijn de pogingen om hem te 
bevrijden mislukt. 
Vught werd toen zijn verblijfplaats. Lang 
heeft hij hfer niet ~zeten. • 
18 A\lgustus 1944 werd hij .geleid voor het 
vuurpeloton. 
Als een oprecht Christen bad hij zijn wer
ken gedaan, in dienst van God, het Vader
land en de onderdrukte mensheid. 
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Herdenking gevallenen 
I · Zuid-Limburg 

Nu viert het jaar het gouden feest der hufst. 
Nu vieren wij de glorieuze gedachtenis van hen, die vielen 
iD het verzet. 
Nu, in het derde jaar der vrijheid ..... . 
Uit heel het Zuid-Limburgse land kwamen we samen in 
Valkenburg, bij dë Lourdesgrot. De vaders, de moeders, de 
vrouwen, de kinderen der gevallenen en wij, de vrienden uit 
de LO, de LKP, de ex-poHtieke gevangenen, de pilotenhelpers, 
de G.0.1.W.N. Drie priesters uit het verzet celebreerden 
de plechtige hoognlis. 
Heer, ontferm U over ons, zingen de Leender Choralen In 
kristalhelder Gregoriaans. 
Ontferm U over onze makkers, wier geschonden lichaam 
nu rust in de grond van het land, dat hun lief was, of wier 
as verwaaide in een vreemd en vijandelijk land, maar wier 
ziel inging in het land van Uw eeuwige vrijheid. 
Erbarm U over allen hier, in wier hart nog dagelijks het 
verdriet schrijnt om het dierbaarste, wat zij voor altijd ver
loren. Vul de leegte van hun hart en strek Uw sterke Vader
hand beschermend uit over hun leven. 
Ontferm U over ons, de werkers uit de bezettingstijd en vaag 
de bitterheid uit onze ziel en omgord ons met de wapenen 
des lichts, opdat wij nooit vergeten en nimmer versagen. 
Kapelaan Hennekens, die de wreedheid der concentratie-

. kampen kent uit ondervinding, spreekt nu: 
Sinds de eerste ouders weenden bij het lijk van hun kind, 
gaat er een klacht over de wereld, die in tijden van oorlog 
aanzwdt tot een koor: help ons' in onze nood! Dood, waar
om. waarom? 
Wij gedenken hen die vielen voor volk, vaderland en kerk. 
Zij werden vermoord, afgeslacht of gingen eenzaam ten 
onder achter het prikkelC:raad der kampen. Vandaag zijn 
%ij samen met ons. Wij groeten u uit dit Limburgse land, 
uw oude vaderland. Liefde drong u om dit offer te brengen, 
naar het voorbeeld van Christus, Die ons het leven bracht 
door Zichzelf te geven. Hij was uw kracht. Gij zocht geen 
genot, maar deed alleen uw harde plicht. 
Begrijpen wij toch de grootte van hun offer. Wij vergeten 
zo gauw. Op plaatsen, gewijd door het bloed van onze ge
vallenen, misdraagt ons volk zich. 
Hoort! Nu spreken de doden. Zij vragen ons: hoe gedraagt 
gij u7 Weest trouw aan vaderland en kerk. Maar hoevelen 
spreken thans alleen maar woorden en hebben geen hart 
meer voor idealisme, of werden zakenlui, die nog slechts 
denken: hoe verrijk ik mij? Maar we moeten weer ten strijde, 
de fronten tekenen zich af. Het zwaard uit de schede voor 
het kind, de vrouw, het gezin. 
Behoud Limburg christelijk. Zij gingen ons voor. Stervend 
waren hun laatste woorden: ik geef mijn leven voor mijn land. 
Makker, als jij ooit thuis komt, groet mijn dierbaren. 
Hun laatste groet gold ons. Eren wij hen, niet alleen met 
treurmuziek en kransen, maar met een krans van liefde en 
trouw uit het Limburgse hart. 
Bid nu voor uw kind, uw vriend en versta de nood. WIJ 
moeten werken, niet de regering alleen. Wij werken verder 
aan de taak. waarvoor zij stierven. Want dankbaarheid is 
navolging. 
Na de consecratie zong een mijnwerker het Panis Angelicus, 
en bij het einde der H. Mis een meerstemmig Domine salvam 
fac Reginam nostram, door de Leender Choralen en het 
Wilhelmus door de harmonie der Oranje Nassau mijnen. 
Dan trekken we met enige honderden de Cauberg op, 
zwijgend ..... . 
We staan dan rond het kruis, geplant op de plek, waar twee 
van ons stie,ven. 
,Hier werden op 6 September 1944 door de Duitsers ver
-noord Sjeng Coenen en Joep Francotte ..... :· 
Ontsla me van de plicht om namen te noemen. Vandaag 
5taan wij weer naamloos. zoals wij eens naamloos streden in 
de bittere uren der Duitse bezetting. 
Crasborn opent. Deze plaats is het symbool van zovele 
plaatsen in ons land, waar mannen en vrouwen hun leven 
gaven. Wij brengen hun menselijke eer en belovea steun 
aan de nagellten betrekkingen. Laten wij hun offer voor 
ogen houden en onszelf sterken om te komen tot krachtige 
eenheid. 

- De Leender Choralen zingen: Merck toch hoe sterck. en: 
Ecce quomodo moritur, wat aalmoezenier }oosten J,coos tot 
tekst van zijn herdenkingsrede: Ziet, hoe zij vielen. Wij 
gingen deze weg, die ook Joep en Sjeng eens gingen. Her
denken wij pater Lqdewijk, die ook hier in Valkenburg zijn 
laatste woorden sprak tot de mannen van het verzet. Wij 
zouden zijn geest miskennen. als we niet spraken over vrij
heid en vernieuwing. Hun geven was niet opgeschroefd, het 
was geen egoisme of zucht naar romantiek, maar hoge op
vatting van plicht en trouw. In eenvoud en onbekendheid 
gingen zij de gevaren tegemoet: den vaderland getrouwe ..... . 
In dagen van slavernij vielen zij voor vrijheid. Heden, ver
leden en toekomst grijpen in elkaar. De toekomst kan alleen 
groot zijn door offerkracht. Geen egoisme mag ons naar vo
ren drijven. Dit dreigt de roem te ontluisteren, die zij ons 
volk gaven. We hebben mensen nodig, die eerlijk en oprecht 
zwoegen en van goede wil zijn. Geleid door hen, die zich 
verantwoordelijk voelen tegenover God. 
Hun dood zij onze victorie en onze vrijheid. 
En moqen zij zijn ingegaan tot de eeuwige vrede. 
Beati mortui, zingen de zangers van Leenhof. 
Dan rijst de vlag, bij de wekroep van de reveille .. .... 
Doden-appèl. ..... 
Nu klinken de namen van alle ~evallenen uit het verzet in 
Zuid-Limburg, uit Vaals, Kerkrade, Eysden, Heerlen, Mheer, 
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* ADVE RTE NTI E- RUBRIEK * 
FAMILIEBERICHTEN 

ALBERT M. SLUMP 
en 

HELENA VAN DAALEN 
11.~bbea de ttr U kennis te geven vao 
hun voorgenomen huwel1jk. waarvan de
voltttkking :al plaats vinden op D.V. 
16 Oct. 19"7, drie uur n.m. te Naald
wiJk, Kerkelijke beve&tiglng in de Ned. 
Htrv. Kerk te Honsdtrsdljk des n.m 
3.30 uur. door de WelEecw. Heu Ds. 
). Pokkema. van Delft, 
Honseleudijk. 1 October 19"7. 

Dijkweg 7". 
Gtlegenbtid tot lelkittrtn te Bcbtener
brug i en 5 October l'H7. 
Honselersdifk 7 Octobt< na 3 uur, 

De H"rc vorblijdde ons met de ge
boorte van t en wtlge~chap,n zooo 

FRITS 

Amersfoort. 29 September 1917. 
Steven v. d. Hagenlaan 2. 

..., 

R. G. van der Haar 
A. van der Haat··Bremmer. 
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Zaandijk Tel. 81994 
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VJVERSEN Mevrouw Driebergen, W. de 
Zwijgerlaan 2, Amersfoort, 
door afwezigheid en veel be
zoek gedwongen de dagelijkse 
leiding in het huishouden over 
te laten, zoekt tegen 15 Nov. 
a.s. een ervaren meisje met 

------- ------ -
BIEDT ZICH AAN: Jongeman, 
oud-K.P.-er, 26 jr., goed alg. 
ontwikk., gehuwd, z.k., erva
ring op automobielgebied, als 
Rij-instructeur; eventueel als 
part. chauffeur; enige andere 
werkzaamheden geen bezwaar. 
Brieven onder no. 394 bur. v. d. 
blad. 

verantwoordelijkheidsgevoel, 
goed kunnende koken; 2e 
meisje aanwezig. 

Boutwarenfabr. P. Flens, Oostzaan 
DRA.lll- EN 
FR.AISWERK 

Vraagt offerte 

Kantoor en tabrta!t, 
Noordeinde C 12 · Telefoon W (K 2984) 

Specialiteiten in het vervaardigen van 
SPEELGOEDEREN, 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, 
TECHNISCHE HOU1W AREN. 

Uw adres voor massa-artikelen 

LITHO "ZAANL.ANDIA" 

ZAANDIJK * 
OFFSETDRUK 
STEENDRUK 
CARTONNAGE 

WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFç.N 7 

865 Wie weet het adres van een zekere W esse Is. Politie-agent te 
Zwolle of omgeving. 23-25 jaar. blond en middelmatige fengte. 
Is in April 1945 tijdens een transport van Velzen naar Neuen
gamme; in de buurt van Lunenburg, uit de trein gesprongen en -
voorzover ik weet - ontvlucht. 
Indien hij teruggekomen is, laat hij mij dan schrijven; anders zijn 
familie. 
P. Laning, Nassaulaan 20a, Groningcu. 

"Het Hoofd van de P.R.A. te Arnhem verzoekt 
beleefd aan allen, die inlichtingen kunnen verstrek
ken omtrent Hendrik Johannes Arnoldus Reesink. 
gewoond hebbende Ringallee 2 B te Velp, zich met 
hem in verbinding te stellen. 
Reesink heeft vanaf Mei 1942 tot Februari 1943 
gewerkt bij de Continentalfabrieken te Hannover 
(Old.) in samenwerking met de Duitser Rother
mund. 
Deze laatste was geplaatst op het bureau Afdeling 
Arbeid op voornoemde fabriek. 
Inlichtingen worden gaarne ingewacht bij het 
Hoofd van de P.R.A. te Arnhem, Hotel Sonsbeek, 
TeUegenlaan 3, Arnhem." 

Deze persoon, Petrus van Schijndel, !feb. 4 No
vember 1891, wonende te Vlijmen, is in het kamp 
Vught putbaas geweest over gevangenen tussen 
Juni 1941 en eind 1943. Bij gerucht zou bij hard
handig tegenover gevangenen zijn oegetreden. lo 
een der processtukken luidt het: ,.Van Schijndel 
voornoemd heeft in het kamp een oud gevangen 
pastoorke van een kipwagen afgeslagen. Het pas
toorke had n.l. met andere gevangenen de .gehele 
dag moeten werken en mocht van de medegevan
genen, bij het naar hu.is gaan, op de kipkar of zo 
iets zitten, omdat hij niet meer kon. Als putbaas 
heeft Van Schijndel voornoemd hem toen van de 

wagen "afgeslagen", omdat hij goed kon Jopen." (Dit schijnt wel het 
oude bekende pastoorke uit Limburg te zijn. dat in het kamp over• 
(eden is). 
Wie der ex-politieke gevangenen zou inlichtingen kunnen geven over 
het optreden van genoemde persoon? 
Inlichtingen aan Tribunaal 's-Hertogenbosch. 

Advertentie-cliché's, DE BOER & VINK 
·.: . . . . . . /. \J. .. L '·.~îL~tL _bij;··. · ZAANDIJK , .. . · - '. IJ'tOG . en f;ta!J.lt TEL 81085, . 

Maastricht, Sittard. Alle steden en dorpen van dit 
paradijselijk land betaalden hun tol in bloed en tra
nen. 
De kransen worden neergelegd. Acht...... een getal 
zegt zo weinig. Maar lees de opschriften en ge weet 
wat leeft in ons hart: wij gedenken ...- ik zal handha
ven, opdat wij nitt vergeten - van uw Valkenburgse 
vrienden ..... . 
De harmonie der mijnen speelt het Wilhelmus en de 
Brabançonne. 
We gaan naar het Rots park. 
,.Walram" uit Valkenburg verzorgt de muzikale in
leiding. 
De piloten-moeder Mej. Wuytens uit Lanklaer -
van de Belgische weerstand, geheim leger, Limburg, 
brengt hulde namens de Belgische vrienden. 
Het slotwoord spreekt Kuyper uit Maastricht. 
Onze dodenherdenking zou nutteloos zijn als we haar 
zonder practische conclusie lieten. Veel ging anders 

dan wij wilden, maar hun _geest hebbw wij be·waard. 
Geve God dat dit blijve. 
Wij moeten ons realiseren, dat we onvolkomen men
sen zijn. Maar daarom mogen we niet de hoogten van 
onze idealen verlaten. Blijven vechten tegen alles wat 
ons belemmert. Wat belemmert ons in de beleving van 
hun erfenis? Onze hoogmoed. 
Wij erkennen niet graag het betere in anderen. Wees 
toèh voorzichtig met kritiek. Er gaat zoveel energie 
verloren door kritiek op leidende figuren. 
Er worden van ons geen grote dingen gevraagd, maar 
alleen de practische dingen van het gewone leven. 
Geef het goede een kans! 
De Leender Choralen zingeh samen met ons allen, het 
Wilhelmus en het Limburgse volkslied. Dan keren we 
huiswaarts, gesterkt door deze schone uren van her
denking en onverbrekelijke vriendschap. 

RIEK van Z 18. 
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H et lijkt een hachelijke onderneming om· na het 
vele, dat over dit onderwerp is ge:z:egd en ge
schreven, nog met nieuwe opmerkingen daarom

trent te komen. Men kan het onderwerp van twee 
kanten benaderen, n.l. door nogmaals te- protesteren 
tegen de gang van :z:aken, welke geen van allen heeft 
bevredigd, of door te constateren, dat daaraan nu een
maal niets meer is te verhelpen en :z:ich vervolgens 
af te vragen, hoe men tot die gang van :z:aken is ge
komen, en tevens. of er wellicht toch nog enige licht
punten in te ontdekken :z:ijn. 
Ik kies het laatste. 
Ik verwacht geen tegenspraak als ik beweer, dat de 
zuivering en de berechting over het algemeen een grote 
teleurstelling :z:ijn geworden. Aanvankelijk werd die 
teleurstelling min of meer met kracht, vaak :z:elfs met 
grote verontwaardiging .geuit. Thans hoort men er 
minder over. Wij zijn immers ook aan zovele andere 
teleurstellingen gewend geraakt. 
Ma.ar ik meen, dat het eerlijk is om nu te :z:eggen, dat, 
hoewel het stellig beter had gekund, onze verwach
tingen toch ook wel te hoog gespannen zijn geweest. 
In Pll<; gev;ail, zo .. ~nel en rechtvaardig" als wij het 
verwachtten, kon het zeer zeker niet. 
Waarschijnlijk heeft men in Londen de consequenties 
van de aldaar getroffen maatregelen niet geheel over
zien. Een politle-onder:z:oek van nog nooit gekende 
omvang moest geschieden met een handvol deskundi
gen - politiemensen. uit de door de zuivering al :z:o 
wrminderde sterkte der politiecorpsen - en een aantal 
welWillende leken. 

BERECHTING 
door Mr. J. van Zaayen 

goed. D.w.z., ieder die een stukje koper heeft inge
leverd en ieder, die een dag voor de O.T. heeft ge
graven, kan principieel de doodstraf krijgen. 
Men kan dit een juist beginsel vinden, in feite levert 
het geen maatstaf op voor de straf. Ook elders ont
brak die. Een fietsendief krijgt gewoonlijk ongeveer 
een jaar. Waarom? Omdat andere fietsendieven dat 
ook krijgen. Enige tijd na de bevrijding hoorde men 
de overtuiging uitspreken: die en die heeft al veel te 
lang gezeten. Dit onderstelt een overtuiging hoelang 
in het algemeen een NSB-er "zitten" moet. Maar die 
overtuiging bestond niet, of beter gezegd, die veran
derde met de maand. 
Om de zaak nog wat ingewikkelder te maken wordt 
in de:z:e politieke gevallen niet het feit op zich zelf. 
maar de gehele persoon en zijn houding in de bezet
tingstijd (en soms nog daarvoor en daarna) beoor
deeld. Niemand zou ten voordele van een vadermoor
denaar aanvoeren, dat hij :z:ijn moeder heeft laten 
leven; of de dief trachten vrij te pleiten, omdat hij zijn 
kinderen niet mishandelt. 
In politieke zaken is het echter geen zeldzaamheid in 
hrieven ten gunste van verdachte te lezen. dat hij wel
iswaar veel propaganda maakte voor de NSB, maar 
dat hij wist. dat de schrijver ondergedoken was of 
illegaal werk verrichtte, maar hem niet beeft verra
den. Of dat hij weliswaar A heeft verraden, maar B 
heeft geholpen. 
Het zal U duidelijk zijn, dat het berechten van NSB
ers en soortgenoten .geen gemakkelijke opgave is. 
Vooral ook, omdat wel ieder hier persoonlijk nauw bij 
betrokken is en omdat het onderwerp ons vijf jaar 
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LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Lone D'IUDlllffa 20 cea t 

lang heeft gekweld zonder een voldoende uitweg te 
kunnen vindPn, st:i;,.n alle medewerkers aan de:z:e be
rechting aan hevige critiek bloot. Dat is enerzijds een 
voordeel, maar belet anderzijds rustige overweging, 
vooral bij de rechtsprekende leken, die dit werk aller
minst gewend zijn. Dat de berechting vrij laat is be
goll'l'.len, is in zekere zin gunstig geweest. Vlak na 
de bevrijding waren de gemoederen stellig te opge
wonden, dan dat een bezonken en objectief oordeel 
mogelijk zou zijn geweest. 
Aan de andere kant was het echter zeker een groot 
nadeel. dat de NSB-ers maand in maand uit in de . 
kampen verbleven, zonder dat hun ooit gezegd werd, 
waar het op stond. Het beste kon dit natuurlijk door 
een formele veroordeling gebeuren. 
Doch het is m.i. een ernstig verzuim gewee:;t, dnt mm 
niet van het begin af aan veel vooraanstaande vader
landers, w.o. in de eerste plaats illegale werkers, de 
kampen in heeft gezonden om de gedetineerden daar 
eens duidelijk de waarheid te zeggen, zowel in meer 
officiële lezingen als in persoonlijke gesprekken. Aan 
zichzelf overgelaten, sterkten de kampbewoners elkaar 
in hun overtuiging van onschuld. En niet alleen dat, 
maar zeer stellig wisten velen van hen niet, hoe er 
buiten het kamp over hen gedacht werd. De enkele 
kampbewaker, die zich voor dit werk geroepen voel
de, en b.v. uit zijn concentratiekamptijd vertelde, kon 
het niet alleen aan. Het gevolg was, dat de kampnecst 
met de maanden er niet op vooruitging. In het alge
meen is aan de kamporganisatie veel te laat en nog 
steeds te weinig aandacht gesc:honken. Temler is d;,,t 
te betreuren, omdat de ervaringen, daar opgedaan, 
waardevol materiaal kunnen leveren voor de hervor
ming van ons gewone gevangeniswezen. welke, zoals 
U wellicht weet, sedert geruime tijd aan de orde is. 

(Wordt ,1ervolgd). 

Dit arlikel is gemaakt aan de hand t•an un lezing oon 
Mr. /. uan Zaagen, gehouden 6 Sept. 1947, te PotefäUJolde 
op de Landdag 110n de oud-illegaliteit 11an de Proo. Gron, Rechterlijk werk moest worden gedaan door mensen, 

die dat nooit eerder bij de hand hadden gehad. De 
bereidheid tot dit werk was bij velen, die er wel ge
schikt voor waren, niet zeer groot. Men deed immers 
veel liever positief werk. dan dit negatieve, terecht wel 
eens vergeleken met het: .,puinruimen". 
Bovendien vereisten de tienduizenden opgeslotenen In 
de kampen, en hun familie daarbuiten, een regeling, 
waarvan onze vijanden meer ervaring ha;lden dan wij. 
Jo de tweede plaats moesten deze nieuwe mensen, die 
dan nog wel bereid gevonden waren, werken met 
splinternieuwe wetten. En niet alleen dat die wetten 
nieuw waren, maar de onderwerpen, die zij regelden 
waren ook geheel nieuw. Men geeft zich in het alge
meen er ge-en rekenschap van, welk een belangrijke 
factor in de rechtspraak wordt gevormd door de om
standigheid, dat soortgelijke feiten reeds honderden. 
soms wel duizenden jaren zich hebben voorgedaan in 
niet geheel dezelfde, maar toch vergelijkbare vormen. 
Het is altijd weer iets anders, maar er is vergelijkings
materiaal en iedere rechter steunt op de ervaring van 
eeuwen. 

VERDIENDE RUST 

In deze zaken hadden wij in het gièheel geen erva
ring. Wij hadden nooit met politieke misdadigers te 
maken gehad. Er bestond een vaag begrÏp van poli
tieke misdadigers: dat waren lieden. die door de ach
terlijke regeringsvorm hun gerechtvaardigde en voor
uitstrevende politieke denkbeelden niet konden ver
we:z:enlijken en met bloedend hart feiten pleegden, die 
tegen de - achterlijke - wetgeving indruisten. Het 
beeld uan een politieke misdadiger kwam dus meer 
overeen met dat 11811 een illegale werker dan met onze 
verraders, de SS-er uit avontuurlust of onverschillig
heid, de NSB-er, uit eerzucht of de collaborateur uit 
winstbejag. Slechts een gedeelte - n.l. dat. hetwelk 
uit werkdijk ldeallsme de nat. soc. gedachte aanhing 
- kan inderdaad politiek misdadiger heten. De kwes
tie wordt dan nog wat ingewikkelder, doordat bij 
velen de politieke overtuiging mede bepaald werd 
door eer:z:ucht of winstbejag of een ander egoïstisch 
motief. 
Wij hadden dus te maken met een zeer groot aantal 
misdadigers van ·o geheel nieuw soort. Zij zeH be
schouwden zich niet als zodanig. Bij de geïnterneer
den bestond over het algemeen de overtuiging, dat 
hun opsluiting - zij spraken van internering. dat 
klinkt eervoller - eigenlijk op een vergissing berust
te. Schuldbesef was (en is) hoge uitzondering. Doch 
ook bij goede vaderlanders wist men niet hoe de 
schuld van de NSB-ers en hun soortgenoten eigenlijk 
gewaardeerd moesten worden. Er bestond immers geen 
enkele maatstaf. Niet 1ft de wet: de omschrijvingen 
zijn veel te ruim om daar hulp bij te kunnen vinden. 
Hulpvfiflenlng aan de vijand is strafbaar met als 
maximum de doodstraf. Daaronder valt ook: iedere 
daad. verricht ten voordele van de vijand en het aan 
de vijand ter beschikking stellen van enig geld of 

Met een schok heeft ons Nederlandse volk kennis 
genomen van het bericht, dat onze Vorstin het nodig 
acht tijdelijk de uitoefening van het Koninklijk gezag 
aan Prinses Juliana over te dragen. 
Het zal niemand verwonderen, dat de grote zorgen, 
die onze Landsvrouwe hebben gedrukt, Haar levens
kracht en gezondheid. niet onberoerd hebben gelaten. 
Van de 49 jaren, die Zij over ons heeft geregeerd, is 
onze Koningin nooit één dag onder de druk van de 
verantwoordelijkheid Harer taak uit geweest. 
En het zijn waarlijk niet alfe rustige jaren geweest. 
We behoeven hierover niet uitvoerig te zijn. Men 
denke aan J!.e moeilijke jaren 1911-1918, waarin ons 
volk dtkw{Jls op het randje van een oorlog liep. En 
dan de jaren, die onze Vorstin in ballingschap heeft 
doorgebracht. Zij staan ons nog duidelijk voor de 
geest. Onze Koningin heeft gedurende deze jaren Of 
Haar hoge leeftijd zich op geen punt ontzien, als het 
't belang van ons land betrof, en Zij was - en men 
denke hierbij o.a. aan haar radiotoespraken - een 
grote steun voor allen, die zich tegen de gehate be:z:et
ter hebben geweerd. 
Moedig en onverzettelijk wa~ Haar tegenstBnd, fier 
en bedachtzaam Haar handelen, onoverwinnelijk Ha:ir 
geloof. 
Koningin Wilhelmina is daarin voor ons een fl!'Ote 
Vrouw geworden en Zij heeft in het hart van elke 
Nederlander ~een overheersende plaats ;n{]Prtomcn. 
Er is bij ons geen behoefte aan het idealiseren van 
onze Koningin of aan Oranjeromantiek. Dit is niet 
nodig ook. We hebben in de jaren 1940 tot 1945 de 
realiteit beleefd van de trouw van Oranje aan ons 
volk. 
Juist gedurende de bezettings- en na-oorlogsjaren is 
het iedere Nederlander een volkomen zekerheid ge
worden, dat de Koningin en Haar Huis een onverbr-!-
kelijk geheel vormen met ons volk. · 
Het is niet zo, dat ons Vorstenhuis slechts een sym
bool zou zijn. Onze Koningin was - om het zo te 
mogen zeggen - van ons, wij waren van Haar. 
Allen, die een aandeel hadden in de strijd van het 
verzet, voelden, dat de Koningin hun gevaren en 
hun woesteling begreep. 
We behoeven hiervoor slechts een zeer klein gedeelte 
van één Harer radio-toespraken uit de oorlogsjaren 
te citeren: 

. .Ik wil in het bijzonder gedenken hen. die om 
vele duizenden levens van hun medeburgers te red-

den, op zeer verschillende en uiteen!op~nde wijzen 
zich door hun kloekmoedig oetreden in het groot
ste gevaar begaven en dit met foltering en vuur• 
peloton hebben moeten betalen. 
In diep ontzag en bewondering gaat ons aller d811k 
en hulde uit naar deze grote zonen van ons volk. 
Jk ken hun bescheidenheid en begeerte. niet op de 
voorgrond te tr_eden. Dit kan slechts de innerlijke 
waarde van hun offers verhogen. 
Met eerbiediging van deze wens, hoop lk U te 
zijner tijd voor te stellen deze helden blijvend op 
een sobere, doch alleszins hun waardige wijze te 
gedenkerl. Voor mijn geest zweeft hun naam èn 
daden te doen in~ch.rijven in een samen tt 11tellen 
boek voor onze helden en martelaren en dit boek 
een ereplaats te geven in ons midden. als een kost
baar klejnood. dat wij aan het nageslacht door
geven. 
Het zal voor het Nederlandse volk een ereplicht 
zijn, na de overwinning, ook hen. die onze helden 
achterlieten. niet te vergeten." 

Wie !tet bovenstaande overweegt, wie oog heeft voor 
Haar rusteloos werken, weet hoe uerdiend de tijde
lijke rust is, waarom onze Vorstin nu vraagt. 
Het Nederlandse volk gunt Haar dit van harte. Wij 
hopen, dat de periode 11811 rust Hare Majesteit ten 
goede zal komen, opdat Zij straks verfrist en ge
sterkt, Haar werkzaamheden weer zal kunnen her
vatten. 
We hebben ook vertrouwen in het tijdelijk gezag van 
Prinses Juliana. 
De taak van onze Landsvrouwe rust bij deze regentes 
in goede handen. 
Ook zij heeft zich nooit gedistancieerd van het volk, 
dat leed en streed voor zijn vrijheid. Zij heeft er zich 
één mee geweten. En wij begrijpen, dat het uit die 
verbondenheid is, dat het prinselijk paar o.a. aan 
Mevr. Post en de heer Wiltens· verzocht heeft het 
peetschap over de kleine prinses op zich te nemen. 
Dat is geen leeg symbool. Het demonstceert, als vete 
andere feiten uit de laatste jaren, een lotsverbonden
heid en ee11 gee5telijke toenadering van Konings
huis en volk, die slechts de vergelijkingsbasis vinden 
in de schoonste Jaren uit onze geschiedenis, de jaren 
van strijd onder Willem van Oranje. 
God sterke onze Vorstin in deze rustperiode en Hij 
spare Haar nog lang in ons midden. God zegene onze 
Regentes in haar nieuwe arbeid. 

.... 



EEN OUDE MAN VOOR ZIJN RECHTERS 

JHR. DE GEER, GEWEZEN 
MINISTER - PRESIDENT ..... 

Een gevoel van wrevel was het, dat ons allen beving toen in Februari 
J9iJ bekend werd, dat Jhr. Mr. D. J. de Geer, gewezen minister-president 

• van de regering te Londen, het had bestaan uit het vrije Engeland naar 
bezet Nederland terug te keren. Verlangen naar huis en haard dreef deze 
grijze- staatsman er toe een verblijf in eigen land bij de gratie van de be
zetter te preferen boven vervulling van zijn plicht in den vreemde. De Geer 
schaarde zich met deze daad in de rijen dier, helaas, maar al te velen, die 
de problemen van hun tijd niet aan konden· e.o het zou allemaal nog niet 
zo erg zijn geweest, als hij niet een uitzonderlijke functie had gehad en eerst 
eens een poging had gewaagd zich met zijn echtgenote in Portugal te 
herenigen. Daarna is er nog een schepje boven op gekomen: zijn brochure 
,,Synthese in de oorlog··, ·waarin werd aangedrongen op samenspreking 
(à Ja München) - een uitgave, verschenen na overleg met de Duitsers. 
Voor deze feiten is dé thans 71-jarige politicus in Mei van dit jaar voor 
het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam ter verantwoording geroepen en 
de vorige week beleefde men het tweede bedrijf van deze tragedie bij de 
Bijzondere Raad van Cassatie te Deo Haag. 
Tragedie, dat is een groot woord, doch er schuilt ook inderdaad iets diep 
tragisch in het leven van deze beste, brave politicus, die, als er geen oorlog 
was gekomen, zeker nooit zo over de tong zou gegaan zijn, als thans is 
geschied, omdat hij op het critieke moment toch van veel te klein formaat 
bleek te zijn. De Geer heeft zich door zijn gedragingen niet verrijkt - hij 
was beslist geen "doorgefourneerde" schurk -, maar hij vermocht niet 
dat op te brengen. wat hij als goed vaderlander op deze plaats had be
horen te doen: een honderd procent afwijzende houding tegenover ,de be
zetter en toen hij die eenmaal had laten varen, was het nog slechts één 
stap naar de publicatie van zijn brochure, die de Duitsers meer welkom 
was dan bij ons thans wil laten geloven. 
Daarom is het juist en rechtvaardig, dat hij is vervolgd, al heeft zijn raads
man, Mr. A. E. J. Nysingh, betwist, of De Geer's gedragingen geclassi
ficeerd kunnen worden onder artikel 102, ,.opzettelijk hulpverlenen aan de 
vijand", en al heeft de gewezen minister-president in zijn publicatie "Uit 
de nevelen", inhoudende zijn verdediging voor het Bijzonder Gerechtshof, 

. de rechterlijke macht partijdigheid verweten. Wij willen De Geer stellig 
niet van arrogantie beschuldigen, maar ook bij deze zaak was het toch 
wel weer opvallend, dat degene, die hier terecht stond, zoals welhaast alle 
"grote" figuren uit de bezettingstijd, nog voor een goed deel leefde in de 
sfeer van "toen" en dit "toen" heeft voor ons zo volkomen afgedaan, dat 
het de toehoorder moeilijk valt zich te verplaatsen in de gedachtengang 
van die ander. 
De Geer is nog steeds de parlementariër uit glorieuzer dagen; hij draagt 
zijn opvattingen niet in stotende termen voor, maar niettemin voelt hij zich 
op dezelfde wijze als Piek van de Wintcrhulp, gelijkwaardig aan zijn 
rechters , en misschien wel meer dan dat. 
Duidelijk bleek dit, toen hij de gelegenheid gekregen hebbend om te trach
ten zich te rechtvaardigen, een erg gewichtige juridische beschouwing op
zette, die de president, Mr. H. Haga, deed vragen, of hjj soms dacht in 
een wetgevende vergadering te staan. 
De tijd is voor De Geer voorbij, maar hij kan er zich nog steeds niet van 
losmaken, getuige het tweede deel van zijn pleidooi, bedoeld om aan te 
tonen, dat hij de functie, welke hij in Mei 1910 bekleedde, waarlijk niet 
begeerd heeft. Hier werd de verleiding om ziçh te vermeien in politieke 
herinneringen, de oude man te machtig: met ongewild welbehagen begon 
hij te vertellen over de wijze, waarop hij zijn kabinet formeerde. Men 
krijgt dan de neiging te zeggen: laat deze grijsaard met rust, doch wij 
mogen niet vE!Pgeten, dat als hij, op zijn hoge leeftijd, capabel was voor 
de functie van minister-president, hij het ook had moeten presteren de ver
antwoordelijkheden aan zijn functie, en door de bijzondere omstandigheden 
mede aan zijn persoon, verbonden, te dragen. 
De Geer meent zich thans van alles te kunnen afmaken door te zeggen, 
dat hij zich, na Londen verlaten te hebben, als een gewoon ambteloos bur
ger beschouwde, een kinderjuffrouw, bij wijze van spreken. Mr. Haga 
merkte echter snedig op, dat dit standpunt nu niet bepaald klopt met het 
uitgeven van de brochure! 
Doch de oude politieke rot, wie het repliceren in het bloed zit, en die 
zich ook overigens op deze zitting kranig hield - van het verkregen ver, 
lof, om er bij te gaan zitten, maakte hij nauwelijks gebruik - laat zich niet 
zo gemakkelijk in een hoek trappen. Wij herinneren ons niet, dat hlj op 
één vraag het antwoord schuldig is gebleven, en d~tmaal luidt het prompt: 
.,lk schreef die brochure niet als oud-minister-president, maar als iemand, 
die de internationale toestand beoordelen kan, zoals ook anderen (bedoeld 
is Colijn) een brochure schreven.'". 
Een steekspel van woord op wederwoord en meteen valt het weer op, hoe
zeer de behandeling van dit soort zaken toch verschilt van die der kleine 
onbetekenenden, die maar zo weinig hebben terug te zeggen, als bun 
misdragingen berecht worden. Hun is het doorgaans duidelijk geworden, 
dat hun rol is uitgespeeld, De Geer voelt zich alleen maar miskend: bij 
vergelijkt zichzelf met Van Oldenbarileveldt. 
De advocaat-fiscaal. Prof. Mr. G. E. Langemeyer, naar wiens scherpzin
nige. van een volkomen beheersing der stof getuigende requisitoirs men 
nooit lang genoeg luisteren kan, heeft veel begrip getoond in dit misera
bele geval: de naam van een eertijds achtenswáardige politicus, die bet 
tot minister-president bracht, op de rol van strafzaken der Bijzondere Raad 
van Cassatie, doch hij kón - en terecht - niet nalaten zich te verplaat
sen naar de jaren '41-'42, toen men De Geer toch eigenlijk alleen maar 
kon vergelijken m~t een rat, die het zinkende schip verliet (het is niet 
letterlijk met deze woorden gezegd). _ . 
Het schip is niet gezonken en dit is, nu zonder beeldspraak, niet op de 
laati;te plaats te danken aan de Nederlandse zeelieden, ·ver van huis en 
haard. die het slechte voorbeeld van de man, die deserteerde, niet hebben 
nagevolgd. 
Al was het alleen maar om de waarde der inspanning van de anderen, die 
wel op hun post bleven, te erkennen, is het goed, dat de Bijzondere 
Rechtspleging het gedrag van Jhr. Mr. D. J. de Geer, die geen misdadiger 
was, maar een zwakke, egocentrische figuur. heeft uitgeplozen. 
De eis luidde, na veel wikken en wegen en met alle consideratie, die kon 
worden bijeengegaard, een boete van f 13.300,- met ontzetting uit de 
beide kiesrechten. 

T. ELIAS. 
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DE DAtv1 TE KOOP * 
De Dam, het alom bekende plein voor het 
koninklijk paleis te Amsterdam, is te koop. 
Althans een gedeelte er van, de Vijgen
dam. Om precies te zijn: 12.000.000 vier
kante cm. 
Wij bezigen met opzet deze bij grondver
koop ietwat·ongebruikelijke oppervlaktemaat, 
daar de verkoop inderdaad zal plaats vin
den in kavelingen van één vierkante centi
meter. De koopprijs is niet hoog: slechts vijf
tig cent per vierkante centimeter. Een luttel 
bedrag, als U bedenkt, dat men zich daar
voor het recht kan verzekeren grondeige
naar te worden en dan nog wel van zo·n 
waardevol stuk ..grond als de Dam is. 
U wilt ook een stukje Dam? 
Welaan, laten wij U vertellen, hoe U die 
wen_s kunt verwezenlijken en welke reden U 
daarvoor zoudt kunnen hebben. 

* 
Direct na de bevrijding ontstond onder ver
schillende bevolkingsgroepen spontaan de 
behoefte om in tastbare vormen uitdrukking 
te geven aan hun diepste gevoelens ten op
zichte van de grote gebeurtenissen van de 
vijf voorbije bezettingsjaren. Nu is de sponta
niëteit ten aanzien van zaken, als 't oprichten 
van monumenten, zeer te waarderen, maar 
dat zij een goede raadgeefster is, menen wij 
te mogen betwijfelen. Teneinde dit streven 
naar de oprichting van gedenktekens in goe
de banen te leiden, werden een aantal com
missies in het leven geroepen om van ad
vies te dienen. Onderscheid werd gemaakt 
tussen monumenten op plaatsen, waar fusil
leringen plaats vonden, streekmonumenten en 
nationale monumenten. 
Vooral ten aanzien van de laatste soort bleek 
de noodzaak aanwezig om zich ernstig te 
beraden, zowel op de plaats als op de hoe
danigheid. 
Zo werd op instigatie van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
op initiatief van Jhr. Beelaerts van Blok
land een nationale monumentencommissie sa
mengesteld, waartoe de leidende figuren van 
geheel organisch samenlevend en -werkend 
Nederland met volle sympathie toetraden, 
teneinde zowel gezamenlijk als individueel 
steun te verlenen aan de oprichting van 
een aantal monumenten, die elk een bepaalde 
voor geheel Nederland sprekende gedachte 
aan de jaren van oorlog en bezetting zouden 
vereeuwigen. 

* · 
In de eers'te plaats zal deze commissie de 
regering, die de behoefte aan een aantal 
waardige gedenktekens volledig erkent, van 
adVies moeten dienen. 
In de tweede plaats zal de commissie, ten
einde de plannen te kunnen verwezenlijken, 
de nodige gelden bijeen moeten brengen, 
waarbij zij, om de actie waarlijk nationaal te 
doen zijn, zal putten uit particuliere bron
nen. 
Dat putten kan op verschillende manieren 
gebeuren, maar niet elke manier is even 
goed. Nu is de Nationale Monumenten
Commissie met een plan naar voren geko
men, dat even origineel als sympathiek is. 
Zij wil iedere Nederlander in de gelegenheid 
stellen om, bijna in de letterlijke betekenis, 
zijn steentje bij te dragen. 
Zoals reeds vroeger werd medegedeeld, is 
het de bedoeling, dat de Vijgendam, die 
de gemeente Amsterdam voor de oprichting 
van het belangrijkste nationale monument 
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beschikbaar heeft gesteld, aan het Neder
landse volk zal worden verkocht, d.w.z. dat 
een ieder één of meer vierkante centimeter 
van het terrein kan kopen en wel tegen 
de prijs van vijftig cent per vierkante cen• 
timeter. De .grond wordt daarna overgedra
gen aan de Nationale Monumenten Com
missie en bestemd voor de genoemde doel• 
einden. 
Snelrekenaars onder onze lezers zullen reeds 
hebben becijferd, dat die 12.000.000 vier
kante centimeter dan maar even 6.000.000 
gulden zullen opbrengen. Als diezelfde lezers 
dan nog even snel kunnen oordelen als re
kenen, zullen zij niet nalaten om dit be
drag rijkelijk hoog te vinden. 
Inderdaad, maar de Nationale Monumenten 
Commissie. doet nog meer met dat geld. Die 
6.000.000 gulden zullen eveneens worden 
aangewend om de onkosten te bestrijden, 
voortvloeiende uit de oprichting van na
tionale monumenten in andere delen van 
het land. Wij noemen: 
een legermonument op de Grebbeberg; 
een marinemonument te Scheveningen; 
een koopvaardijmonument te Rotterdam; 
een monument op de Erebegraafplaats te 
Bloemendaal; 
een monument bij elk der drie vroegere con
centratiekampen, Amersfoort, Vught en 
Westerbork; 
een monument ter herdenking van de krijgs
daden van onze Canadese geallieerden op 
het eiland Walcheren; 
een monument ter herdenking van het bin, 
nenkomen van de eerste Amerikanen in Ne
derland en wel te Maastricht; 
een monument ter herdenking van de krijgs
daden van onze Britse geallieerden te Arn
hem; 
een monument te Eede in Zeeuws-Vlaande
ren, waar H.M. de Koningin, uit de verdrij• 
ving terugkerende, voor het eerst voet op 
vaderlandse bodem zette; 
no monument te Wageningen, waar de 
wapenstilstand tot stand kwam. 
Het bedrag, dat na de bekostiQing van al 
deze monumenten nog zal resteren (en de 
commissie rekent stellig op een flink batig 
saldo) zal worden verdeeld over instellin• 
.gen als de Stichting 1940-'45, Ereschulg 
en Dankbaarheid, Karel Doormanfonds. etc.: 
waarmee men uitdrukking wil geven aan 
de gedachte, dat het gedenken van de ge, 
vallenen door het oprichten van monumen, 
ten steeds gepaard dient te gaan met het 
bedenken van de noden der nabestaanden. 
Om de actie (die in November zal aan
Vaijgen) zo goed mogelijk te doen slagen, 
is zij zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. 
Aan kopers van een stukje grond zal een 
officieel bewijs van eigendom worden uit
gereikt. Om de verbondenheid van het ge• 
gehele land met het Dam-monument te Am
sterdam te demonstreren zal door de com, 
missarissen der Koningin een hoeveelheid 
grond uit hun provincie naar Amsterdam 
worden gebracht, die in urnen wordt be• 
waard, om te zijner tijd voor de fundering 
te worden gebruikt. 
Verder organiseren de K.N.A.C. en K.N. 
M.V. op 9 en 16 November sterritten naar 
Amsterdam, waarbij alle zoëven genoemde 
plaatsen zullen worden aangedaan. Voor
waarde voor deelname is het kopen van 
een of meer centimeter grond. 
Medewerking is er allerwegen, zowel van 
particuliere organisaties als van overheids
instellingen. 
De financiële medewerking zal echter van 
het Nederlandse volk moeten komen. 
Wij twijfelen er niet aan of deze medewer
king zal er zijn. 
Wij vertrouwen, dat ons volk de noodzaak 
van het bouwen van monumenten zal be
seffen, om daarmede uitdrukking te geven 
aan wat het sinds de bevrijding zorgvuldig 
in het hart heeft bewaard. 
Wij hopen, dat onze kunstenaars er in zul
len slagen, onze dieps!e gedachten. die ::o 
moeilijk onder woorden zijn te brengen. vast 
te leggen Jn brons en steen. opdat allen, 
die het zien, nu en in de tol'komst. zullen 
worden doordrongen van de diepe waarde 
van de strijd, die werd gestreden voor het 
grote goed: de Vrijheid. 
Opdat het een ieder duidelijk moge worden, 
dat die strijd niet voor niets werd gestre• 
den. 
Zo zal de bouw dezer monumenten een waar
devolle bijdrage blijken te zijn tot ver~ 
sterking van de kracllt van ons volk. 

TOON. 
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-• de Jeep lot aan ht!I hakje in het water, 

H et is nu bijna een jaar geleden, dat de 
convooirijders, die de verbinding tussen 
Batavia en Bandoeng onderhielden in het 

middelpunt van de belangstelling stonden. Onder 
moeilijke en dikwijls gevaarlijke omstandigheden 
deden zij hun werk: het aanvoeren van levens
middelen en munitie voor de troepen, die ver van 
de grote bases verwijderd hun legering hadden. 
Er kwamen nieuwe troepen om de pioniers te 
'!ftt"Sterken en langzamerhand werd de aanvoer
route veiliger en viel het romantische, het avon
tuurlijke van het convooi-rijden weg. Ook de be
langstelling voor de reuzen van de weg, - zelf 
noemen zij zich de weg-piraten en misschien is 

. dat wel een jUistere benaming! - verflauwde. 
Het zware werk in stof, regen en hitfe bleef ech-
ter bestaan...... · 
Nu is de situatie weer helemaal veranderd en 
zeker voor de mannen van de A.A.T. niet gemak
kelü'lcer geworden. Over grote afstanden zijn onze 
troepen opgerukt, de verbindingslijnen strekken 
zich uit over honderden kilometers lengte en 
Jangs deze wegen zitten onze jongens. 
Deze knapen moeten leren wachten, ook op hun 
cigaretten en limonade, leren gebruiken olie, 
benzine en munitie. Lange colonnes drietonners 
zijn nodig om alles aan te voeren en op die drie
tonners zitten de A.A.T.-ers, die nu heel Java 
met hun trucks doorkruisen en dat opnieuw on
der de omstandigheden, dfe we vorig jaar uit
sluitend op het traject Batavia-Bandoeng ge
kend hebben. Maar ze zijn niet voor een kleintje 
vervaard. 
Vandaag ben ik de gast geweest van deze keien 
van de weg. Mijn weg voerde naar Tegal en dat 
kun je beter niet in je eentje doen in een jeep? 
Gelukkig had Luitenant Heineman, die als echte 
Amsterdammer nooit vermoed zal hebben door 
Java te vliegen, er geen bezwaar tegen, dat Ik 
met mijn wagentje tussen de 14e Cie. inschoof 
en mee · reed naar Tegal. Het is een prachtige 
rit geworden, die ons ruimschoots gelegenheid 
gaf de schoonheid van Java te leren kennen. De 
wegen op dit traject zijn over het algemeen zeer 
goed en ware het niet, dat je voortdurend in een 
wolk van stof zat te niezen en de lopen van onze 
KNIL-beveiliging dreigend uit de wagens staken, 
dan zou je je waarachtig op een vacantie-tocht 
kunnen wanen. Het eerste stuk tot Pekalongan 
ging niet zo vlug, omdat er enige bruggen opge
blazen zijn en er hele afstanden over nauwe kam
pong-paden, soms rakellngs langs de bilikhuis
jes afgelegd moeten worden. De bevolking is dit 
zware verkeer, dat zo dicht langs hun huizen 
raast, niet gewend. Met verbaasde blikken sta
ren zij naar de machtige colonne. Toch is er 
geen spoor van angst of vrees, integendeel, zij 
zijn enthousiast en groeten ons spontaan. In 
tegenstelllng met wat ik op andere plaatsen ge
zien heb, is hier de bevolking nog overal aan
wezig. Honderden tani's werken op het land, dat 
er prima verzorgd uitziet. De karbouwen zijn niet 
te tellen. Rijst en andere gewassen, die ik, dank 
zij de inlichtingen van de Timorese soldaat 
Menaboe van Inf. 1, die als "lijfwacht" in mijn 
jeep meereed, kon herkennen, stonden er goed 

I ATTENTIE f 1 

* 
SEMARANG..:. TEGAL 
bij. In dit vlakke kustgebied stond over kilome
ters diepte de padi de wuiven in het zilte briesje 
van de zee. Soms was het landschap zo vlak, dat 
je je temidden van een Brabants korenveld kon 
wanen. Intussen kreeg een van de trucks een 
lekke band. Sergt. Jansen uit Nijmegen, die als 
een herdershond langs zijn kudde drietonners op 
een imposante Harley op en neer denderde, hield 
echter zijn schaapjes bij elkaar. In recordtijd 
werd de zaak "gefixt", een kwartier was voor 
de colonnemonteur voldoende om een nieuwe 
band om te leggen. Vermeer, die uit Capelle aan 
de IJssel komt, had dit wel meer bij de hand ge
had, maar zo snel was het hem toch nog nooit 
·afgegaan. Hierna voerde de weg ons door heu
velterrein, dat niet zo zwaar bevolkt was als het 
vlakke gebied. Langs de weg niets dan kapot 
hout. Het land van de djatibomen! Links en 
recllts van de weg immense djati-bossen, som
mige waren al gekapt, maar het hout lag nog op 
de verschillende stapelplaatsen, die wij passeer
den. Alweer een product waar de wereld op 
wacht! Dan wordt het landschap opnieuw vlak, 
en als we eerst nog een paar suikerfabrieken en 
een kapokfabriek gepasseerd zijn, die in puin 
liggen, rijden we Pekalongan binnen. 
De eerste indruk als men de stad binnenrijdt, Is, 
dat alles nog vrijwel in tact is. Het sombere 
beeld, dat Salatiga en Ambarawa ons boden, her
haalt zich hier gelukkig niet. Inderdaad zijn er 
wel enige Chinese woningen vernield, 'lllaar ver
geleken bij hetgeen zich in andere steden heeft 
afgespeeld, valt het hier ontzaggelijk mee. Alleen 
is er een belangrijk percentage Chinezen afge
voerd, n.l. 1200 van de 6000, over wier lot men 
nog volkomen in het duister tast. De anderen 
zijn aanwezig, hebben hun toko's geopend en 
drijven alweer handel. De stad biedt dan ook een 
volkomen normaal beeld. Ook de eerste Euro
peanen van de handel en het civiel bestuur heb
ben zich onder de bevolking gemengd. Veel tijd 
om rond te neuzen hebben we echter niet, want 
de wagens worden snel gelost en bovendien wil
len we ook eens in de cantine kijken, om onze 
dorst te lessen en wat te eten. Gevoed en ge
laafd vertrokken we uit Pekalongan in ijl-tempo 
naar Tegal, het einddoel, nu met lege wagens. De 
mannen van het bewakingsdetachement kregen 
opdracht extra op hun hoede te zijn, omdat het 
komende gedeelte van de route een paar keer 
door snipers onder vuur genomen is. 
Ook deze etappe voert ons door het laagland met 
ten' Zuiden van de weg de bergen, die, nu de 
avond op komst is, in een wazige }?lauw-grijze 
sluier zijn gehuld. Hier en daar voert de weg zo 
dicht onder de kust, dat we op slechts enkele 
tientallen meters van de zee rijden. Het is stil. 
De bewoners hebben zich in hun kampong-huis
jes teruggetrokken. Een enkele komt nieuwsgie
rig op het geluid van de naderende trucks af en 
steekt dan als groet zijn duim omhoog. Dan ko
men we plotseling voor een brede kali. De brug, 
die uit niet minder dan drie secties bestaat, is 
opgeblazen. Wat eens de trots van Hollandse 
ingenieurs is geweest, ligt nu als een verwron
gen verroeste massa in de modder. De benden 
dachten hierdoor onze opmars tegen te houden en 
het had inderdaad een ernstige hinderpaal kun
nen zijn, maar zij hebben bulten de waard gere
kend, ditmaal in de vorm van de droge tijd .. 
De brede bedding, die onder andere omstandig
heden een wild-stromende watermassa bevat, is 
nu, op een klein stroompje in het midden na, uit
gedroogd. We rijden er eenvoudig doorheen, de 
jeep tot aan het "Bakje" in het water. We zit
ten nog net droog? Sergt. Jansen op zijn Harley 
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DAMB, kleine. slanke verS(b., ongthuwd (geen make-up 
type). onbem., hoogst" zacht karakter. 

wenst keooi.sm. m. lic:h. en gtestelijk: 
gezoad Heer, slanke. vriendelijke nrsch., 
leeftijd H-50 j., geen kmd«en. eveneenJ 
hoogst. karakter vereist. goede positie 

DOEL: v;:~.~=~- OGlgang door ware en eerlijke vrlendacbap, . 
welke wellicht lat•r tot huwehik. leidt 

Kleine entziickende Frau", wat hebben we lang 
~ewacht op jou. Ja, kleln en slank moest je :z:ijQ. 
Dat je nog ongehuwd bent bovendien kan _ons niet 
anders dan verheugen. Van je partner wil je zo
iets niet eens verlangen; dat is kies. Hij behoeft 
zelfs geen kunstliefhebber te zijn, want alle "make
up" is je vreemd. Je bent onbemidd~ld, z:~. ver
trouw je ons toe, kleine vrouw. Dat is eerbJk en 
oprecht, maar dat je het levenslot w!l~ delen v3;11 
een man, die alleen een goede positie wepst 1s 
ontroerend. Hierover behoeft geen misverstand te 
bestaan. We hebben altijd zo'n positie gewenst. 
We zijn ook slank, net als jij, maar iets forser; 
dat zal toch niet onoverkomeUjk zijn, hopen we. 
En vriendelijk zijn we, op het minzame af. Met 
die geestelijke gezondheid, daar sukkele~ we, eer
lljk gezegd, een beetje mee. Laat dat 1e niet ~f
schrilcken. Met jouw hulp moet dat snel bereilc
baar zijn. 

• 
De knappe joogens van d, Long Row School te Belpu 
(bij Derby) :ullm geen pnjzen meer krijgm. De ouden ta 
dt: ltrart.4 zijn bt:t erover ttns . dat pr~:cn m!ndtcw:,cd19-
beid,complenn teweegb«ngcn bij de n!tt•<O· appe 

lerrlinl)tn. (,.News Cluoalde"). 

Eindelijk, eindelijk! Van Long Row b~int. de 
victorie. Het begin van alle mind~rv.:aard1gh~1ds
complexen zit in de prijzen. Doch met m de ~n1zen 
welke knappe leerlingen ontvangen, maar m de 
prijzen, welke arme huismoeders va~~aag de dag 
moeten betalen voor het noodzakeh1k levenson
derhoud. 

• 
In MIiaan sprong zakkenroller Paulo Gaudenil van ie t'T 
met ••• pas gerolde portefeuille. ~ltttlr. de. lnl boe, • r ~ 

• af de eigenaar va.o de po.rtdtutl c ten a t•~ !:,:a:n 1: d,,9 
portereuille: een foto. van Paulo"s vrouw. ~el 

ond,r!d,rih: .,Voor de g«'fme , i,1inn(~.T,::• d:_ w~!!~o), 

Foei, Paulo, ge hebt daarmede de ber~~pseer der 
zakkenrollers te grabbel gegooid. Mogelii\ ~ het 
een teleurstelling voor je, een andere "se at aan 
te treffen' dan je verv,:achtte, maar dat mag geen 

d ··n een collega, die kennelijk op ander ter~ 
re en ZIJ k si ,.. te geven rein zijn sporen verdiende, een pa aa,. · 
Of heb je daarmede afscheid genomen. van het 
nobel ambacht"? Nog een kleine vraag, Paulo, 
~ het tenminste niet onbescheide~ i~; Wat heb 

,~~ ~: m<v<~w ~~·•• po"'~~U, geho~ffll 

heeft het iets moeilijker, maar hij laat Zich niet 
kennen en komt er ondanks zijn klets-natte 
broek grandioos doorheen. Het is ?en. mach~g 
gezicht deze colonne dit stukje terrem-nt te zien 

aken want daar komt· het tenslotte op neer. 
:iet één blijft· er steken, allen bereiken zij veilig 
de overkant. Als dat gebeurd is, zijn er geen 
verdere obstakels op onze weg en kunnen we 
met ons sneltrein-vaartje doorrijden naar TegaL 
Dromerig dobberende vissersprauwen op het wa
ter" het silhouet van een badende vrouw s_teekt 
scherp af tegen de ondergaande zon. Vredig en 
natuurlijk schijnt dit volk zich gereed te maken 
voor de nacht die komen gaat, maar verder weg 
in de bergen zitten de heethoofden, ~e benden. 
die belust zijn op strijd en roof en tedere keer 
weer opnieuw trachten de rust te verstor~ 
Daarom rijden wij nu zwaar bewapend door d1t 
land, dat zo ogenschijnlijk vrede ademt, daa~m 
is het werk van de mannen van de A..A..T. met 
zonder gevaar. Zij rijden door, omdat zij zich er 
van bewust zijn, hiermede een belangtjjk werk te 
verrichten. 
Morgen vertrekken zij uit Tegal met bruggen, 
richting Semarang. Geen rust, altijd ~ast, want 
hun kameraden wachten. 



* 

WAARDERING 

T oen in de bevrijdingsdagen het Nederlandse volk de ille.galiteit uit 
haar schuilhoeken te voor~hijn zag komen en het voor enige tijd het 

·' podium door de illegaliteit bezet zag, richtte men de toneellichten in 
al haar scherpte op hen. Er bleef toen weinig over wat de bewondering, laat 
staan de waardering, waard was. Men had gedacht wat anders te zien, dan 
een groep voor het merendeel doodgewone mensen. 
Als je de groep in zijn geheel bekeek, bleek de gewone man te domineren. Een 
enkele geleerde, een enkele jurist, een énkele kunstenaar, een enkele voor.
aanstaande bur.ger, misschien velen in hun soort, maar de kleur aan het ge.
heel werd gegeven door die doodgewone man. 
En wanneer je ze individueel ging bekijken, merkte je zo te zien, heel wat 
avonturiers op, om nog maar niet te spreken over de collaborateurs en zwart.-
handelaren, die zich uitgaven voor volbloed illegaal. · 
Neen, het waren niet alleen de NSB-ers en hun soort, die bang waren voor 
dat podium vol mensen. Ook goede vaderlanders, degelijke, verstandige men-
sen, waren bang voor de uitslag van dit experiment. De laatsten dachten: .,Wat 
zal hiervan terecht Jcomen? Zullen we dit in de hand kunnen houden?" 
Ze wisten wel, dat- de illegaliteit niet veroordéeld mocht worden om diegenen, 
die zich voor ille.gaal uitgaven en het nooit geweest waren en eerder in 
plaats van te arresteren, zelf gearresteerd dienden te worden, maar, zo vree.
gen zij zich af, zullen deze mensen juist niet de overhand krijgen? Zal ·de 
Illegaliteit over de kracht beschikken, deze ballast kwijt te raken? Maar eens 
afkijken, hoe dit zich ontwikkelt. 
Al spoedig beklommen andere organisaties- het podium. Militair Gezag, het 
Beheers-Instituut. de H .A.R.K., N.V.H. Het was een ander stuk, dat opge.
voerd werd, maar het feit. dat de spelers ook niet zelden oud-illegale werkers 
waren, maakten het publiek huiverig. 
Ze hadden allen goedP doelstellingen, maar die spelers ......... ! 
Tegelijkertijd meldde zich ook onze Stichting 1940-1945. 
Die had te worstelen met velerlei vooroordelen. Wat waren er niet legio ge.
ruchten in omloop, kwade .geruchten! Er is gewerkt, ingespannen gewerkt en 
de organisatie kwam over het gehele land tot stand. 
De Stichtinq ging zich openbaren naar buiten. En het is hard meeçievallen. 
Het bleek, dat er een goede orqanisatie ooqebouwd was, waaruit allerlei men
sen. die er niet in hoorden. zich teruçitrokken, omdat er bij de Stichting niets 
te halen, maar alleen te brenoen en te geven was. 
Wanneer het doel van de Stichtinq geweest zou zijn, de naam "Illegaliteit" 
te rehribiliteren. dan geloof ik, dat haar doel voor een groot gedeelte bereikt 
was. Ons volk heeft respect voor wat tot stand is qebracht. Je merkt het op 
straat en fn de trein en op visite, men heeft niet alleen waarderin.g voor het 
doel. maar ook voor de organisatie. 
Het Hoofdbestuur zag zich in den beginne voor enorme moeilijkheden oe-
plaatst. maar het is er in çieslaaad. deze te overwinnen. Er wordt een deqelijk 
en verantwoord fïnrinciee] beleid qevoerd en over dit beleid werd contrêle ge.
vraagd van het Riik. 
Niemand is ::ilmachtiq in deze Stichtin(i! . . Er zijn doeltreffende maatregelen ge
nomen om frcmde tegen te qaan. en dit niet alleen bij de afdracht van de 
ontv~mgen m>]den. maar ook bij ht>t uitqeven daarvan. En qelukkiq is de 
fraude uitoebleven. 
Men heeft qezien, dat er hard qewt>rkt is . En wr1t wel het belanariikste i.s, 
het aeld komt terecht bij of is beschikhaar voor diegen4?'n, voor wie het be.
stemd is. Het onkostE>npercentaae is nnmerkeliik laaa oebleven. 
Het Nt>derland<-e vnlk waardeert rHt. Dat bleek ook bii de hehandelino van 
het Wetsontwern Buitenqewoon Riiksot>nc:ioen, voor de nagelaten betrt>kkin.
gen van de oPvalien verzetsslachtofft>rs. Er was waardering voor onze Stich-
tinq bij de Volksverteqenwoordiqinq. 
Ja. de voormaliae i11eçialiteit kan trots ziin op haar Stichting en dankbaar ...... , ' 
want de waarderinq van ons volk zal <le nezinnen van onze gevallen vrien.
dPn ten qoede komen en dat is de hoofdzaak. 
Waarom dit alles geschreven? 
Niet opdat we nu eens een oqenblik verheerlijkt zijn met onszelf, maar opdat 
wij "moed" houden. ot"ldat we doorçiaan mi:>t ons werk. opdat wp niet rusten. 
voordat wij one: ideaal . in dP oorloq qesti,ld, hebben verwezenliikt. 
)\ lli>i>n met eerliike ze-Jfcritiek en oroot enthousiasme zullen we sla oen . 
En als Wt> nu eens moe zijn van dit werk t>n er teoenop zien om weer op pad 
te oaan. laat het reeds bereikte rPc:ultaat nm dan kracht oeven door te cti.'lA.n . 

Om: volk oi>voelt meer en mei>r ?:Îin ereschuld. en rle cnltPctPo' van dit iaa·r 1--e" 
wiizen, dat het bereid is. ondank<: het niinende oeldaebrPk bii velen, een offer 
te brenaen . J-J"t waardeert ons dn.<>l en ons werk. 
A;:in ons dit levendiq te houden. Hierover de volgende keer meer. 

ftAPrlPwerk-Pr.c:hiiPPn komst 
StïchtinQ 1940-#45 .in Zuid-Holland 
Op Zaterdaa 11 October a.s .. n.m. half drie, komen alle medewerkers der 
Stichtin9 uit het district Zuid-Ho1land-Noord biieen in het qebonw r}p Stads.
Doelen, V erwersdijk te Delft. 

Programma: 
Sprekers: 
Frits de Zwerver (Ds. F. Slomo): 
De heer K. L. de Vries, Adi. Directeur van het Hoofdbureau der Stichting. 
Declamatie-: De heer A. Hofman, uit Alohen aan de Rijn. Vertoning van de 
Utrecht~e KP"film. Voorts muziek en zang. 
Na af1oop, pl.m. 6 uur, wordt de bezoekers een kop koffie aangeboden in de 
fover van de Stads-Doelen. 
Alle oud-illegale werkers, ook zij . di~ noq qeen medewerkèrs van de Stichting 
werden, zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. 

SCHADUWEN OVER HET DORP. 

Wapenvelde: half. acht in de avond. 
In de werkplaats van Hans is de arbeid nog niet geëindigd. Er 
is veel te herstellen, nu de boeren haast geen nieuwe machines 
of gereedschappen kunnen machtig worden. En dan is er nog de 
taak, die het vaderland oplegt! 
Die vergt de meeste tijd; weken achtereen soms ook al hun vrije 
tijd en een stuk van de ·nacht. Die vraagt hun volle denkkracht, 
~un vernuft; om met de simpelste middelen iets te construeren, 
dat alleen op een moderne fabriek geleverd kan worden. 
Met een buitengewone toewijding, met een volhárding, die tijd 
noch vermoeienis acht, geven ze zich aan deze opdracht. 
Wekenlang z\jn ze nu bezig geweest met het statief, waarop de 
mitrailleur kan worden gemonteerd, draaibaar in alle richtin
gen. De hele inrichting kan worden opgesteld in een luxe auto. 
De schutter bestrijkt er een schootsveld mee van een halve cir
kel. Hij kan vuren onder de opgezette voorruit door en zijwaarts 
door de neergelaten portierramen. 
Morgen moet de constructie dienst doen - morgen, bij de grote 
aanval op de "and wacht te Eikenlo ..... . 
De jongens kijken alles nog eens grondig na; het moet feilloos 
functionneren ! 
In de keuken van 't Bosberg zit Joop, de onderduiker-kleermaker 
nog ijverig te prikken. 
't Is ongewoon stil in huis; allen zijn er uit, behalve Riek, die 
boter karnt in de waska~r. 
De klink van de achterdeur rinkelt en over de deel hoort Joop 
voetstappen. 
'n Paar kerels verschijnen in de deuropening: ,,Handen omhoog!" 
Joop kijkt even verwonderd en begint dan te lachen. De bin
nenkomers hebben gewone kleren aan; één in overall. 't Zijn 
zeker jongens van Zwarte Kees, die een grap willen hebben. Ze 
houden hun pistolen op hem gericht. 
' t Volgend ogenblik weet Joop, dat het geen grap is. Eén der 
kerels geeft hem een slag in zijn gezicht, dat hij sterretjes ziet. 
Nog eens: ,,Handen omhoog!!" 
"We zullen jou dat lachen wêl afleren! Dat mag je doen, als je 
in de cel zit!" 
Ze duwen hem in een hoek. 
Direct· vliegen er een paar op de schoorsteen af. Onder in de 
wijde schoorsteen bevindt zich een bergruimte. Daarin tasten ze 
rond. Er liggen pakjes sigaretten en pudding. Wat ze er zoeken, 
vinden ze blijkbaar niet. Ze: zijn merkbaar teleurgesteld. 

_ Een paar anderen zijn de slaapkamer van de boer binnengesto
. ven en trekken de laden van het kabinet open. Dezelfde teleur
stelling. 
Joop weet nu meteen, dat er verraad in 't spel is. Meer nog: de 
verrader is iemand, die hier heel goed van alles op de hoogte is! 
Eén van de ondergrondse groep! Een paar dagen geleden hebben 
in de schoorsteen en in het kabinet nog blanco-persoonsbewijzen, 
foto's en wapens gelegen. Al die dingen waren juist in veilig
heid gebracht. 
Riek is ondertussen binnengekomen; bleek, maar beheerst. 
Ze wordt ter verantwoording geroepen. 
.,Waar is je vader?" 
,,Dat weet ik neet. Vader is weg; 'k wet neet woarhen." 
.,Wijs ons onmiddellijk de gereedschappen, waar je vader per
soonsbewijzen mee vervalst!" 
,,Vader?? Ho zol vader toch zoiets können! Persoonsbewieze ver
valsen! Vader is ne gewonen boer en dut niks anders as. zien ge
wone wa;rk." 
"Meisje, meisje, probeer nou niet ons te bedriegen! Dan loopt 

. het niet best met je af!" 
,,Ik zeg ow de woarheid, anders niks!" 
Ook Riek moet in een hoek gaan staan. 
Ze doorzoeken alle vertrekken. Riek staat intussen. met bonzend 
hart te verzinnen, wat ze zeggen zal, als ze de tas met verval-

In de werkplaats van Hans. De mitrailleur op standaard, die gekaapt 
werd uit een Engels vliegtuig en hièr op een statief gemonteerd werd. 



De KP van 

Zwarte Kees 

IGS DE WEG 
door G. H. Ligterink 

i:;~ngsapparaten zullen vinden. Die staat in de kamer op een 
kast, zo maar voor 't grijpen ..... . 
Maar de sufferds vinden de tas niet. Wel een dienstverrekijker 
van een andere duikeling. 
,,Hoe komt dat ding hier?" 
"Wet ik 't? Dat dink lig hier al ne hele poze," antwoordt Riek 
uit de heek. 
Ze vragen niet verder. In een lade vinden ze een "ultra". 
"Zo, zo, dus zeker ook nog een radiotoestel in huis! Natuurlijk 
dat hoort er zo bij!" ' 
Riek heeft haar bescheid klaar. ,,Dat dink is blieven liggen, do 
wi'j de radio in'eleverd hebt." 
Ze staken de huiszoeking. Alles is behoorlijk overhoop gehaald. 
Riek mag uit de hoek. 
De S.D.-agent ziet haar scherp aan en vraagt: Waar is Willy?" 
,,Wat weet ik Yan Willy? Den ken ik jo helemoal neet." 
"En waar zit die ondergedoken Panzergrenadier? Of ken je die 
soms ook niet?" 
"Panzergrenadier? Doar he'k nooit van eheurd. I'j könt mi'j nog 
völle meer vroagen. Ik wet doar allemoale niks van." 
"Meisje, ik waarschuw je nog eens. Houd je niet zo onnozel en 
spreek de waarheid!" 
"Bo, dat do'k jo!" antwoordt Riek, nu door alles heen. ,,Ik wet 
van dee kearls niks van!" 
Joop staat nog steeds in de hoek. Hij moet zich omkeren. 
,,Hoelang ben jij ondergedoken?" 

,,'t Volgend ogtnblik 
weel Joop, dat het geen 
grap is." 

"Ik ben niet ondergedoken. Ik ben kleermaker en ga hier de 
boeren langs om te werken." 
Ja juist! Je dacht zeker, dat we die smoesjes van jou geloofden! 
Maak je · gereed; je gaat mee!" · , 
Joop trekt gelaten een jas aan en gaat op z'n klompen mee naar 
de auto, die achter het huis staat. 
De S.D. verdwijnt weer in huis. Ze hebben zich van hun nazi
plicht gek~eten; hun persoonlijk belang vraagt ook zijn rech
ten. Het normale, slot bedrijf. 
De sigaretten en de acht pakjes pudding uit de schoorsteen wor
den meegenomen. Uit de "wieme" halen ze een flink stuk spek 
naar beneden. 
Marie, een zusteF van Riek, komt binnen. Riek weet haar nog 
te beduiden, dat ze niets loslaten moet. · 
"Ha, nog zo'n knappe meid! Jij wilt ons zeker nog wel eens wat 
vertellen ? " 
Ze doen haar verschillende vragen, maar Marie zegt, dat ze tn 
betrekking is en niet weet van wat hier in huis gebeurt. 
Het verhoor levert niets op. 
Nu willen ze karnemelk zó uit de karn. 
,,Nee, dat kan neet," zegt Riek, ,,dat is nog gin karnemelk!" 
,,Dan zoete melk. Vlug wat, we moeten opschieten!" 
Joop ziet de kerels met een pakje uit de achterdeur komen. Hij 
schrikt: hebben ze misschien zijn papieren gevonden? Daar zit 
een vals persoonsbewijs en allerlei bezwarende dingen voor hem 
bij. 
De vijf S.D.-agenten nemen plaats in de wagen en ze rijden weg 
in de richting van ...... de werkplaats van Hans. 
Joop hoopt en bidt, dat ze verdwenen zullen zijn. Anders ...... d~ 
wapens en de ammunitie ...... verschrikkelijk! 
Tot zijn grote ontsteltenis merkt Joop alras, dat het ook . voor 
Hans en zijn broer en Harm reeds beslist is. Bij de loods staat 
een tweede auto! 
Alles verraden! 
Hans en Harm slepen elk een mitrajlleur uit de werkplaats naar 

de auto. Even komt de gedachte boven: ik ga dus niet alleen 
met de schobbejakken mee! 't Volgend ogenblik bedenkt hij, 
welk een ernstige slag dit alles betekent voor het verzet. Hoe 
vreselijk zullen Kees, Oom Gert en Dick dit vinden! Als ze \"an
avond terugkomen, is de wapensmidse uitgeplunderd en zijn ze 
van drie moedige strijdmakkers beroofd ...... Hijzelf? Joop maakt 
zich geen illusies. De verrader zal geweten hebben welke rol hij 
zelf gespeeld heeft in het illegale werk. Iàet lot van Hans en de 
beide andere vrienden zal ook zijn lot zijn. 
Welk lot? Op het in bezit hebben van wapens hebben de Duit• 
3ers de doodstraf gezet. En dan, wie aangetroffen wordt in 't 
bezit van twee zware machinegeweren! 
Joop dwingt zijn gedachten naar het ogenblik terug. Niet over 
morgen piekeren. Joop herinnert zich, wat Oom Jan wel eens 
zei: ,,De mood nooit opgevven, al heb z'ow ok te grazen. I'j 
kriegt altied 'n kans, al is 't ok een kleintjen!" 
Wat is hij eigenlijk nog dicht bij de vrijheid!" Ze ligt geen half 
uur achter hem. Dat is- voorbij. Maar ze ligt ook dicht om hem 
heen: achter gindse wal met hakhout ...... ze · lokt dringend: 
Joop, toe dan jong! Dit is je kans, je laatste misschien! 
Hij zit alleen in de auto. Ze kijken allemaal naar de vette buit. 
Wat hebben ze hun slinger, die ellendelingen. De mitrailleurs in 
de kattebak. Ook de kist met ammunitie wordt uit de loods ge-
sleept ..... . 
Joop houdt zijn ogen op de naaste bewaker gericht en tast met
een naar de wand van de wagen. Het portier staat open. Zijn 
beenspieren spannen zich reeds voor de afzet ...... ! De Moffen-
knecht draait z'n kop om en kijkt naar de gevangene in de auto 
...... Joop's spieren ontspannen zich weer. Dit is zijn kans niet 
gweest. Hij trekt zijn sokken wat op ..... . 
Een jonge kerel uit de buurt komt uit nieuwsgierigheid kijken. 
Een paar S.D.-ers stappen op hem toe en nemen hem gevangen. 
Hij stottert dat hij er niks mee te maken heeft. 't Baat hem niet; 
hij gaat mee. 
Hijgend komt een jongere broer van Hans aangelopen. Met grote 
verbaasde ogen ziet hij, wat er hier gebeurt ..... . 
,,Je persoonsbewijs? Vlug wat!" 
De jongen wringt het papier uit zijn zak. 
,,Wat moet je hier eigenlijk?" snauwt de agent geprikkeld. 
Klets! Hij kan in elk geval een klap in zijn gezicht krijgen en 
mag blij wezen, dat hlj daarmee vrij is. 
Een paar van de bende hebben bij het onderzoek van de loods de 
mand ontdekt met Riek's uitzet. 
Hans bMft van woede, als hij ziet hoe het gespuis er zich meester 
van maakt en alles naar de wagen sjouwt; ook de rollen linnen, 
die zijn verloofde al een paar jaar bewaard heeft...... 't Was 
alles voor hun huwelijk, dat heel spoedig zou worden gesloten, 
als de dag van de vrijheid zou zijn aangebroken ..... . 
Hans verbijt zijn woede, ook als de vlegels hen voor zwarthande
laren schelden en venijnig bespotten. 
"Niet gedacht hè, dat je zo onverwacht van je hele inventaris nf 
zou komen, wel? Nou komt alles terecht waar het hoort: jullie 
in de cel, je gehamsterde spulletjes ergens waar ze prachtig 
dienst kunnen doen en de wapens - daar zullen we je lamlen
dige bondgenoten mee onthalen, als ze 't nog eens in d'r kop 
krijgen over 't water te komen! Maar dat zullen jullie niet meer 
beleven, daar kun je wel gerust op zijn!" Een vloek ten besluite. 
De vier gevangenen komen bij elkaar in de personenauto. 
Stil zitten ze een poos bijeen, ieder vervuld van zijn eigen stom 
verdriet om de verloren vrijheid. 
Met een schrijnend gevoel in hun binnenste om het kostbare 
wapenbezit, met moeite en doodsgevaar vermeesterd in illegale 
veldtochten, bruikbaar gemaakt ~door ingespannen denken en 
hard werken, dagen lang, - en nu onverhoeds verloren aan 
de gehate vijand! 
Dat is d~ nu over hen gekomen - als een bliksem, zo plotse
ling heeft het hen getroffen. Ze hadden het soms gehoord, of er-

• van gelezen, als ergens in het land een verzetsgroep werd over
meesterd door verraad en geweld. Maar de mogelijkheid, dat er 
voor hen ook zo'n onheilsdag zou komen, heeft geen van allen 
bewust aanvaard. 
Nu is het zover. Het is alles zo doodgewoon; 't is een Hollandse 
chevrolet en de kerels daar vóór hen, hebben Hollandse kleding, 
en dit is nóg liun Wapenvelde met zijn kleine weiden en bosjes 
elzen en berken, z'n sloten en akkers. Die hun daar voorbij fietst 
en een beetje verwilderd naar de auto's en hun bezetting kijkt, 
is de boer, waarvoor ze vorige week nog reparatie hebben ver
richt. Toen zei hij nog: ,,Jonges, wa'k ow roaden mag, nemt ow 
toch 'n betjen in acht; i'j könt nooit wetten. 't Is bliksiekaters 
geveurlijk wark. Loat hier gin verkeerd volk in de loze." 
Dat zei Tone toen nog. 
Ze zitten met z'n vieren bijeen; vrienden in de nood. Dat \"er
zacht en sterkt. Want telkens verschrikt hen de ontdekking, 
dat al dat geworte beheerst wordt door het vreemde, het vijan
dige. Die kerels zijn géén Hollandel"S, n gezichten, hun woor
den en gebaren, hun daden het meest - ze zijn verraderlijk, 
weerzinwekkend, vijandig. 
Ze leveren hen straks over aan de Duitsers; die zullen hen "Ter
roristen" noemen, hen slaan en martelen 'misschien ..•••• 

• 
•. Mei:sje ilt, waarachuw 
je nog een:s" 

De hoeve ,,'t Bosberg", een knooppunt van het verzet. 

Fluisterend overleggen ze nog enkele dingen met mekaar. 
Mogelijk zijn er meer het slachtoffer van dit verraad geworden. 
W~ er ook gepakt mochten worden, Kees en Dick krijgen ie 
vast niet in handen. Daar zijn ze allemaal vast van overtuigd. 
Laten we bij 't verhoor dus maar zeggen, dat we alles onder 
pressie en bedreiging van die twee hebben gedaan. Zij onder
vinden er geen nadeel van en voor hen kon het misschien nog als 
verzachtende omstandigheid worden aangemerkt. 
De avond valt. Ze weten niet waarheen ze gebracht worden. 
De chauffeur moet telkens .even stoppen en wachten op de tweede 
wagen, die een defect schijnt te hebben. 

(Wordt vervolgd). 

--------------------------.... --..... 

F IJ S -E 
Dat is geen gemakkelijk ding. Er is wijs beleid en moed voor nodig. 
Wijs beleid om niet ontijdig te fuseren en moed om het op het 
juiste tijdstip inderdaad te doen. 
En nu staat er een fusie tussen "De Zwerver" en "De Vrije Stem" 
op stapel. Ik wil daarop niet vooruitlopen. De practijk zal moeten 
leren of de tijd er rijp voor was, of er wijs beleid Ül het besluit ver ... 
scholen lag. 
Het vertrouwen, dat de fusie thans te rechter tijd nagestreefd wordt, 
is er natuurlijk aan beide zijden. 
Dat bewees het besluit van het bestuur der LO~LKP~Stichting. Dat 
bewees ook het besluit van de interprovinciale raad der GOIWN. 
waar de plannen met algemene stemmen werden goedgekeurd. Dat 
besluit heeft ons veel genoegen gedaan. Er was een groei naar 
elkaar toe, en aan beide zijden was er reeds lang de behoefte om "bo ... 
ven" en "beneden" de Moerdijk in één blad te verenigen. Er is een 
gelijkgestemdheid, die tot samenvoeging dringt. 
Het heeft ons niet weinig verbaasd, dat de heer Scheps de laatste 
weken, maar met name in het nummer van 27 September van "De 
Vrije Stem-Op Korte Golf", openlijk revolutie predikte tegen het 
besluit van het bestuur der GOIWN, terwijl dat bestuur toch ook 
in het blad de beslissende stem heeft. 
We veronderstelden reeds, dat de heer Scheps, die ook aanwezig 
was bij de stemming over de plannen in de GOIWN, toch achteraf 
niet van harte in zou kunnen stemmen met de doelstelling van het 
nieuwe blad. 
Dat is altijd mogelijk, maar de opstand, die de heer Scheps tegen 
de besluiten van de hoogste instantie, inluidde in zijn laatste hoofd
artikel, was niet op democratische leest geschoeid. We hadden iets 

. anders van hem verwacht. 
Intussen vreesden we, dat deze ontwikkeling een ernstige belem
mering zou worden voor de fusie. Het blad "De Vrije Stem-Op 
Korte Golf", was de laatste maanden door de heer Scheps zeer dui ... 
delijk van koers veranderd, en dat was verontrustend, wijl niet :tf
gestemd op de heersende stemming in de GOIWN en op de lezers 
van het blad, die voor 80% beneden de rivieren wonen, en in de 
heer Scheps zeker hun representant zien. De laatste ontsporing van 
de heer Scheps echter deed ons een blijvende verwijdering vrezen. 
Hij stelde niet de bestuursbesluiten aan de orde, noch de doelstel
ling van de beoogde fusie, maar hij bracht eigen plannen ter tafe], 
een fusie van BOIW en GOIWN, een fusie van bladen ook, die 
niet beoogd noch besproken was. En hij nam daarin stelling tegen,.. 
over de voorzitter der GOIWN, waarbij hij deze isoleerde van het 
bestuursbesluit en het voorstelde alsof er van een per nlijk stand
punt van Dr. Voorhoeve tegenover een persoonlijk standpunt van 
de heer Scheps sprake was. 
Deze voorstelling van zaken was onjuist, Zij vertroebelde de fusie ... 
plannen, zij wekte verwachtingen bij "Ons Baken", die niet op de 
realiteit steunden, zij betekende insurbordinatie tegen het bestuurs ... 
besluit en zij was onbillijk tegenover Dr. Voorhoeve. 
In het laatste nummer van het blad is tegen deze gang van zaken 
krachtdadig stelling .genomen en daarmee is "De Vrije Stem-Op 
Korte Golf" op het oude pad teruçigekeerd. 
De heer Sche.ps zal daartegen wellicht ernstige bezwaren hebben, 
maar we vertrouwen, dat hij zal inzien, dat er op zijn weg gevaar
lijke spanningen zouden zijn ontstaan tussen redactie en lezers, tussen 
redactie en GOIWN, spanningen, die thans door disciplinair ingrij-

l pen verhinderd zijn tot een accuut gevaar te worden. 
Er is een principieel meningsverschil tussen de heer Scheps en 
,,Ons Baken" met de BOIW enerzijds en de GOIWN en de LO ... 
LKP-Stichting met hun bladen anderzijds. 
Dat moet men onder ogen durven zien. De handelwijze van de 
heer Scheps vertroebelde die · situatie. Dat moet recht gezet worden 
en is intussen rechtgezet. 
De lucht is thans weer opgeklaard. leder kieze voor die groepering, 
waarmede hij zich verwant voelt in zijn plannen . 
Wij zullen het recht van die keuze evenzeer verdedigen, als wlJ 
onjuiste standpunten zuJlen blijven bestrijden. H. v. R. 



PROF." DR. TITUS BRANDSMA 

De naam van Prof. Dr. Titus Brandsma heef. t 
voor de verzetsmensen geen vreemde klank. 
hoewel de meesten weinig meer van hem zul

len weten, dan dat hij in een concentratiekamp stierf 
en In de Schevenlngse gevangenis een teer en vroom 
lied schreef, dat ons bewaard bleef en in de bezet
tingstijd o.a. in de bundel "Frontsector" in tiendui
zenden exemplaren verspreid werd. 
De heer H. W. F. Aukes schreef thans een uitvoe
rige bll:>grafie over Titus Brandsrna, welke door het 
Spectrum werd uitgegeven. . 
Met bewondering hebben wij dit werk gelezen. Be.. 
wondering, niet alleen voor de figuur van Titus 
Brandsma, maar ook voor het gedegen werk, dat de 
auteur ons hier biedt. Hij noemt het zelf een be
knopte biografie met een voorlopig karakter. Dat is 
wel zeer bescheiden. Alleen de bijna 250 verwijzin
gen naar door hem geraadpleegde geschriften, spre
ken al duidelijke taal. Doch daarnaast heeft de schrij
ver een respectabel aantal personen, die op een of 
andere wijze met Titus in aanraking waren, gevraagd 
naar hun bevindingen, zodat hij ons uiteindelijk een 
beeld kon geven, dat zeer volledig is. En dat moet 
een niet eenvoudige taak geweest zijn ten opzichte 
van een figuur, met een zo veelzijdige belangstelling 
als Titus Brandsma. Wie dit boek leest, ziet uitein
delijk de figuur van de kleine Fries in zijn Car
melieter pij. voor zich leven; hij hoort de stem van 
deze "sjouwer en draver voor God .. ; die milde, arge
loze natuur, die zich nergens te hoog voor acht, naar 
Christus voorbeeld bewogen met elke hulpbehoevende, 
die zijn weg kruisl 
Titus was een Fries in hart en nieren, doch geen 
Fries, zoals de massa zich die graag denkt: stroef en 
afwijzend, doch blij en open. Het was in het hart 
van Friesland, in Oegeklooster, dat Anno Sjoerd 
Brandsma op 23 Pebruari 1881 geboren werd. Zijn 
hart hing aan dit land. hetgeen blijken moge uit het
geen hij eens schreef: .,Wy Friezen hálde fen üs groun 
en,,feo üs folk. Wy binne bliid. det wy Frlezeo bin
ne. 
Die liefde voor Friesland, het waren geen ijdele 
woorden. want in de Friese beweging speelt Titus een 
grote rol. Bij de oprichting in 191 J van de Rooms 
f1rysk Boua wordt hij voor lange jaren de eerste 
secretaris. En hij doet het met hetzelfde vuur, dat .il 
zijn acties kenmerkt. Op de eerstë jaarvergadering 
zingt men een lied "Fryslän", op eenvoudige, door 
hemzelf gedichte tekst: 

Fryslän, hwer myn Mem my widze, 
Hwer as bem ik boarte had, 
Hwer 'k myn earste wirden ütre, · 
Fen gjin lánsdou hàJdt ik sa!. ..... " •) 

Maar hij is de man van de grote lijn. De universitaire 
leerstoel in het Fries iS Jarenlang het doel van vele 
reizen eJ] conferenties. De wetswijziging ten behoeve 
van het Friese onderwijs is allereerst Titus' werk. 
Doch in zijn edelmoedige bescheidenheid maakt hij 
g~n. reclame voor de eigen zaak. zodat uiteindeiijk 
wem,gen weten van zijn activiteit daarvoor. 
Op elfjarige leeftijd trekt Titus naar het Brabantse 
Megen, waar hij onder Fransiscaanse leiding de z,:,s- • 
jarige studie der humaniora voltooit. Als zeventien
jarige doet hij op 17 September 1898 zijn intrede in 
de Box.meerse Carmel, het klooster van een religieuze 
gemeenschap, die haar oorsprong terugvoert tot de 
kluizenaars van de berg Carmel. mannen, die daar 
de geest gecontinueerd hadden van de profeet Elia.s, 
die zij hun vader noemden. Na een tweejarig novi
ciaat vangt hij zijn philosophiestudie aan, doch reeds 
in het eerste jaar van deze studie treft een maag
kwaal. die hem in later jaren steeds blijft vervolgen, , 
voor het eerst in volle kracht zijn werkzaam leven. 
Hij wordt terstond van het vasten en alle oefeningen 
ontslagen, doch gebruikt de uren van gedwongen rust 
voor een bewerking uit het Frans van een Bloemle
z:ing uit de 'Yerken der H. Teresia. zijn grote Orde
heilige, een studie. waarmee hij practisch verder zijn 
hele leven bezig blijft en waaraan hij nog in de 
Scheveningse- ge-vangenis arbeidt. Dan volgt een vier
jarige theologische studie in Zenderen en Oss. onder
broken door de beslissende opgang naar Gods alta'lr 
in de Bossche Sint Jan, welke in 1905 plaats vindt. 
Als hij zijn theologische studiën voltooid heeft, ver
wacht ieder zijn benoeming in het leraarschap, doch 
deze blijft uit wegens zijn afwijkende meningen in 
wijsgerige kwesties. Als Dr. Hube-rtus Driessen, pro
curator van de ganse Carmclorde het klooster be
zoekt en bemerkt. dat men Titus sacrista van het 
klooster gemaakt heeft, beslist hij echter, dat Titus 
naar Rome moet om daar philosophie te studeren. 
Daar wordt hem op 25 October 1909 de doctorsbul 
uitgereikt. . 
Ondanh zijn zwakke gezondheid heeft Titus dan 
reeds tal van publicaties in tijdschriften verzorgd, 
waarbij hij van een çirote sochle activiteit blijk geeft. 
Als leraar nu keert Titus naar het Osse klooster te
rug. Steeds verder verdiept hij zich in de Carmel
historle. waaraan hij tal van publicaties ontleent, 
waarbij vooral de vertaling van de werken van de 
grote Carmclit~s. Teresia van Avila. de lie-fde van 
Zijn hart heeft. Dan komt ook zijn activiteit in de 
Friese beweging. Titus' activiteit kent geen qre-nzen: 
hij wordt redacteur van het tweemaal wekelijks ver-

Tekening van Titus Brandsma, vervaardigd in het 
concentratiekamp te Amersfoort door John Dons, die 
kort nadien gefusilleerd werd. De tekening werd uit 
het kamp gesmokkeld door de heer J. A. C. Bleeker 
te Aerdenhout. 

schijnende blad "De Stad Oss", zet de stichting van 
een openbare leeszaal in Oss door. De prior moet .hem. 
om zijn tere gezondheid lange tijd het vroege koor
gebed van vijf uur verbieden, maar bemerkt dan tot 
zijn schrik, dat er tot diep in de nacht in Titus' cel 
gewerkt wordt. 
Hij wordt de ziel van de missie•beweging in het Zui
den, verdeelt zijn krachten tussen de wordende H.BS 
te Oss en het Oldenzaals Lyceum. 
Op de 27ste Juni 1923 komt op de Osse Carmel "het 
bericht binnen van Dr. Brandsma's benoeming tot ge
woon hoogleraar in de geschiedenis der Wijsbegeehe 
en de mystiek aan de Hogeschool te Nijmegen. 
Titus Brandsma sluit zich niet op in een professoraat. 
Hij is we-1 een wijsgeer, doch één met een Apostel
ziel. Overal waar hij kan - en ook wel waar het 
eigenlijk niet kan - neemt hij zijn deel - en meer 
dan dat - aan organisatie en reglementering. En 
daarnaast vindt hij tijd voor ieder, die in moeilijkhe
den en druk ve-rkeert. Enkele woorden van hem 
voortgekomen uit- een warm-voelend hart, vagen bij 
velen, om voor henzelf onnaspeurlijke redenen, alle 
moeilijkheden weg. 
De 19e Januari van het oorlogsjaar 1942 brengt 
Titus' arrestatie door de Duitse Sicherheitspoli.zei. 
Aanleiding daartoe is zijn bemoeienis met de Katho
lieke pers. In twee punten van het allereerste belang: 
het onderv.1js aan de middelbare scholen en de ka
tholieke pers, culmineert in 1941 Prof. Brandsma's 
activiteit. Hij is dan de naaste en eerste medewerker 
van de Aartsbisschop van Utrecht. Hij is n.l. voor
zitter van de Bond van besturen van R.K. scholen 
voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en 
adviseur van de Kath. Journalistenvereniging. 
Op Oudejaarsavond van 1941 schrijft Titus Brands
ma, in opdracht van de hoogste bestuurder der Ne
derlandse Kerkprovincie, zijn richtlijnen voor de ka
tholieke journalisten ,.Een kostbaar en eerbiedwek
kend document, dit stuk, waarin de Carmeliet de 
last van de journalisten overneemt en zich plaatst 
tussen zijn broeders en de vervolger." 
Zijn woord: ........ het kan niet anders, de grens is 
hier bereikt", het hoort voor altijd thuis in het hart 
van Christen-Nederland. 
In de volgende dagen heeft Prof. Brandsma bespre
kingen met de verschillende Bisschoppen, Dagblad
directeuren en journalisten. Die actie wordt afgebro
ken door zijn arrestatie. 
De bewaard gebleven stukken, welke op Prof. Brands
ma ·s verhoren betrekking hebben, tonen aan, hoe 
moedig hij tegenover de Duitsers de gehoorzaamheid 
aan Zijn Meester beleed. Wat hij deed, was een 
protest tegen beginselen, met die van de Kerk in 
strijd. 
Is dat dezelfde Prof. Brandsma, die zich nooit in hef
tige polemieken wikkelde? Die zo graag bije-eobracht 
en overal de synthese zocht en met grote voorkeur 
de middenposities .zocht? Ja, volkomen dezelfde. Wilnt 
ondanks dat was bij nooit de man, die eigen mening 
verdoezelde of prij.;gaf. doch hij wist anderer stancl
punt te waarderen en zocht altijd naar de punten, 

waarop men kon overeen.stemmen. Doch waar die 
punten ontbreken, 'waar zijn geloof hem een be
paalde weg voorschrijft, daar is hij onvermurwbaar, 
ook al blijft hij de dingen zonder enige felheid zeggen 
en zoekt hij zijn positie zo gunstig mogelijk te be
lichten. 
HIJ werpt zich niet onder het zwaard van de beul, al 
zal hij het, als God het over hem beschikt, niet onL
wijken. 
Tot 12 Maart blijft Titus in het Oranjehotel. Het is 
in de barre winter van 1942, wanneer de verwarming.s
buizen nauwelijks enige warmte geven In zijn cel. 
Doch klagen doet hij niet. Laat het kil en koud zijn 
om hem heen, Jezus' nabijheid ma,akt hem alles goed. 
De schaarse documenten uit Titus Scheveningse da
gen geven ons een kijk, recht in zijn hart. Het is het 
hart van een monnik, teruggekeerd tot de rust van 
voorlopig ononderbroken eenzaamheid, na twintig en 
meer jaren van rusteloze arbeid en actie, van reizen 
zonder eind, van bijna chaotisch-verscheiden bedrij• 
vigbeid. 
De rust van de cel wordt hem echter niet lang ge
gund. Eer we twee maanden verder zijn telt het kamp 
Amersfoort hem onder de gevangenen. Daar houdt 
hij het vol tot de eerste lentedag, dan verhuist hij 
naar de Sanitätsbarak. 
Er wordt honger geleden in Amersfoort, maar Titus 
klaagt niet. De kleine gestalte moge uitgeteerd zijn. 
achter de dikke brilleglazen blijven de ogen levend 
van geest. Op Goede Vrijdag houdt hij er, steunend 
met de elleboog op een der bedden, een van <14t 
schoonste colleges uit zijn bijna twintigjarig profes
soraat. Het is een college over de Nederlandse lij
dersmysliek - diepe gedachte, zowel om de dag als 
om de plaats! 
Bij zijn lezing staat Pater Titus boven op een kist, 
die tot spreekgestoelte dient, tussen twee rijen bed
den in. Rond de tafel voor hem zitten de genodigden 
uit andere barakken en opgepakt op de bedden aan 
alle kanten de eigen inwoners van de barak, in het 
geheel een auditorium van zeker meer dan honderd 
man. Achter de beschotten wordt door anderen mee
geluisterd. De wonderlijkste vergadering, ooit gehou
den! Professoren. vooraanstaande geestelijken en le
ken, juristen en journalisten, de bloem van een volk, 
allen in hun oude soldatenpakjes. allen met lijdende en 
vermagerde gezichten. Velen getuigden, dat deze 
Ie.zing verreweg de mooiste was, welke zij tijdens 
hun gevangenschap hoorden. 
Van 28 April tot 16 Mei vertoeft Titus opnieuw in 
Scheveningen. wachtend op doorzending naar Duits
land; een kleine oase, vóór de gloeiende hitte van de 
woestijn hem zal verzengen. Dan komt in Kleef, op 
doorreis, nog de aDerzoetste verkwikking, de Hetlige 
Mis en de Communie in de gevangeniskapel. Om# 
streeks 13 Juni wordt bij naar Dachau getransporteerd. 
Onder zijn reisgenoten Is Ds. Kaptein uit Gron!ngen, 
zijn grote vriend. Beiden zijn aan de laatste etappe 
van de aardse reis gekomen. 
Meer dan wie ook wordt de kleine Pater, die licha
melijk aan het eind van zijn krachten is, in Dachau 
mishandeld. De hel van Dachau is in deze maanden op 
z'n ergst. Met Ds. Kaptein, met Ds. Knoop uit Rot
terdam, met de Rotterdamse aalmoezenier rector Kuy
per, met de Geref. predikant Dr. Sietsma en anderen, 
heeft Titus warme contacten. Zij weten zich een in 
de zekerheid der eeuwige dingen. 
Op Sint-Aonadag van 1942 kan het moe-gestreden 
lichaam van Titus Brandsma de strijd niet langer 
volhouden: zijn krachten zijn verteerd. 
De weg van het lijden, de weg naar het ~ijk van 
Christus, iS ten einde. 

-----,,,.-- AD. 

* ) Priesland, waar mijn moeder mij wiegde. waar ik 
als kind heb gespeeld en waar ik mijn eerste woor
den sprak - van géén land houd ik zol 

! . i. 
! : 0, Jez11s. als i/c U aanschouw. i 
} Dan leeft weer, dat ik van U hou, : 
j En dat ook Uw hart mij bemint, 1 
: Nog wel als Uw bij:onären Vriend. / 

i - i 
1 AI vraagt mij dat meer lijdensmoed, ) 
1 Och, alle lijden is mij goed. ' 
1 Omdat ik daardoor U gelijk. ! 
i En dit de weg is naar U,t, Rijk. l 

' 1 j 0G 

, Tk ben gelukkig in mijr1 leed, Ï 

l
i Omdat ik het geen leed meer weet. 1 

Maar 't aller11ift1erkorer1st lof, 

·,i:,,,, :~ :.~ :;:: :::·#: :. ···:,,·=,! Het kil en koud zijn om mij heen, 
En laat geen mensen bij mij toe; 
't Alleen zijn word ik hier niet moe. 

i:!

1.' J:;' ':;,"!; :;;,!:::;'~~aiff. mij, ,!',,,,,· 

Blijf bij mij. bij mij. Jezus zoet. 
Uw bijzijn maakt mij alles goed. 

i .......................................................................................................... . 



Meindert Egbert 
Ve1dman 

Geboren 11 December 1901. 
Overleden 22 Febr. 19i5 te 

Bergeo~Belsen. 

Wij willen Holland houden, 
Ons Holland fier maar klein, 
Wij blijven 't hou en trouwe, 
Wat ooi_t zijn lot moog zijn. 

't Was op 'n zomerse Zondagmiddag, 
dat een klein groepje verzetsmensen, 
staande rondom het orgel in de voor
kamer van V eldman 's boerderij te 
Hekkum, Gem. Adorp, dit lied zong. 
Ik hoor het Meindert nog zingen, vol 
enthousiasme, .,Wij blijven 't hou 
en trouwe". Zo was Meindert Veld
man; niet op zij gaan. 
"Hoe ook de vijand woedt, wij staan 
hem, voet voor voet." 
Onze eerste kennismaking op het ille
gale terrein, is uitgegroeid tot grote 
vriendschap, zoals Ik ze voordien 
niet kende. 
God heeft, door het breken van zijn 
levenssnaar, een dissonant in mijn 
hart doen klinken, die grote weedom 
wi:kt. 
Het vaderland was in nood. De 
stormbal hing uit, Meindert wist zijn 
plaats in de reddingsboot. De bran
ding ging hoog, het gevaar van om• 
komen bij de reddingspoging was 
groot. Hij aarzelde niet! Ook op 't 
land had hij een taak. 
De hand werd aan de ploeg gesla
gen, en de vruchten van ploeg en 
zelfbinder, werden illegaal ter be
schikking van ons volk gesteld. 
Het ging hier niet met kleine hoe
veelheden, maar met honderden mud
den. Zijn huis werd gastvrij open
gezet voor onderduikers en "Zware 
Jongens". 
Menig plan werd op de boerderij ge
smeed, menige list bedacht en veel 
afspraken gemaakt. 
Hij vormde een groepje vrienden 
om zich heen uit illegale werkers 
en werd de steun, de spil. Waren 
wij down, zijn moed, zijn stralend 
optimisme, zijn houding bracht ons 
weer op de Juiste plaats. 
De boerderij, met Veldman en zijn 
vrouw, was voor ons - zoals een 
van de jongens het eens zei - ,.de 
oase in de woestijn". De bron, waar 
wij ons laafden, om met nieuwe 
moed, de strijd met de vijand weer 
aan te binden. Van het gewone 
werk, de levensmiddelenverzorging, 
het herbergen van verzetsmensen 
enz. groeide Meindert uit tot provin-
ciaal leider van het gewapend ver-
zet. In de ene hand de sikkel in de 

JN MEMORJAM 

DE BOER 
Vijf jaren hebben wij geleefd in een land, verdrinkende in helse 
wreedheden, vrijgegeven aan de dood. De boer net zo goed als de 
burger. 
Ze hebben ook hem niet gespaard; denken wij slechts aan zijn ge
plunderde stallen. Velen werden beroofd van huis, land en vee. 
Boerenhuizen, vele zijn weggeschoten ot tot puin gegooid. Vele 
beesten verkoolden in de vlammen, of werden vaneen gereten door 
bommen en granaten. Ze hebben de boer zijn velden vertrapt, kapot 
gereden, of vol gezaaid met die gluiperige uiteenrijtende dood · van 
de landmijn. 
Het heeft ook hem bloed en tranen gekost, als onze pijnigers kwa
men, zijn zonen wegvoerden. soms sterven deden, als straf voor vrij~ 
willige hulp aan allen, die der Nazi's haters waren. 
Want geholpen, dat hebben zij, de boer en zijn gezin! 
In het eerste oorlogsjaar, stonden de boerderijen reeds open voor 
de stadsjeugd. die te kort kwam. En menig bleekneusje leefde daar 
in een onvergetelijke tijd van enkele maanden volop genieten, ja 
vond daar zclf s een tweede tehuis. 
Toen de bezetters hun eerste greep naar onze mannen deden, heeft 
.de boer onze jongens zijn handen vrijwillig toegestoken. Zo, door 
zijn sterke gastvrijheid, werden velen gered van de ondergang in :lat 
grote vijandige Duitsland. 
De boer heeft zijn deur niet vol U1fheid in het slot gegooid, toen 
de ten dode opgeschreven Joden geen uitweg wisten en tot hem 
kwamen. 
Waar werkte het verzet, toen op elke straathoek het verraad zich 
vastzoog en ieder huis Gestapo of SD wachtte? Ruim was het 
boerenland. Huis en erf vol om•indbare schuilplaatsen. 
De Fransen, Belgen, Engelsen en Polen...... die, ontsnapt uit de 
klauwen van hun niets ontziende vijand, vaak tot blinde wanhoop 
opgejaagd, geen uitweg meer wisten, zij werden geleid, verzorgd, 
verpleegd als het moest en soms zelfs wel met een hart vol ver, 
bittering en droefheid begraven. 
Wan neer stompende laarzen het boerenerf verteaden en zij in hun 
schuilhoeken, bevend af wachtten, werkte hij door, de boer, kalm 
en waardig; of stapte op de "lagers op m~nsen" toe, met rustige tred 
en niet wijkende blik, al beefde en bonsde ook zijn hart. 
Zijn vrouw en kinderen, wat waren zij dan sterk. Pal stonden zij 
allen. Zelden verloor er één zijn aangeboren zelfbeheersing. En na 
het moeilijk verhoor, het angstig wachten, de vervolgers zoekend 
te weten vlak bij de plaats, eisten hun akkers en het roepende vee 
hen weer op. Daar ploeterden zij zich het bonkende hart tot rust. 
Ze hebben he~ niet kunnen dwingen. de wt>l'rlm:e at:htcrvolgden te 
verraden, over te 9cven, die zij verborgen hielden. 
Hoe ook heeft later die vloed van de door honger gedretJenen zijn 
huis omzwermd: .,Boer, wil je me helpen?" ,, Vrouw, heb je nog 
iets voor ons?" 
In die helse tijd, toen de oorlog niet meer afliet dood en verderf te 
zaaien en de burgers in stijgende bangheid wegvluchtten, het vrije 
veld in, vonden zij zijn, woning open, uitnodigend, in kalmerende 
gulheid en werd de schuilkelder gedeeld met velen. 
Het is waar, er waren ook f¾nderen, met gesloten deuren en stugge 
afweer. Afpersers, die slechts leefden voor één doel: ,.Overal winst 
uit slaan". 
Hun zij de erenaam "boer", een vervloeking! Zij hebben deze ver
staan noch bc9repen en zt>kt>r ocen recht, die te dragen. 
Maar spreek over cle boer, tot de geallieerde krijgslieden; die hun 
gastvrijheid genoten en velen zullen zeggen: .,Zij hebben de toe
komst gered/" 

H. D. 

andere het geweer, 
Helaas, te vroeg om tot volle oot- Ons blijft het weedom der herinne-
plooiing van zijn kracht te komen, is ring. De herinnering aan hem en aan 

borst. Een hoger onderscheiding is hun 
te l beurt gevallen. God heeft ze met 
lauweren omkranst, omdat ze Christus' 
kruis hadden omklemd, 

hij gevallen. zijn en onze gevallen vrienden: 
Gevallen door verradersband. Ge- Hijlke van der ·Heide, Wim Homoet 
vallen voor zijn beginsel. Gevallen en Henk Ridder, om een paar namen 
voor zijn Vorstin en land. te noemen van zijn makkers, die vaak 
Hij heeft zijn leven ingezet. op Hekkum kwamen. ' 
"Wij blijven 't hou en trouwe". Piet (Hijlke) en Wim, marechaussee's 
Op het Scholtenshuis was zijn hou- uit Bedum, ze verstonden hun plicht en 
ding fier, ondanks de zeer, zeer gingen heen, toen van hen gevraagd 
zware verhoren. Toen heeft de Duit- werd, wat een goed vaderlander niet 
se adelaar zich weer eens kunnen kon doen. Twee van Neerlaods beste 
vergapen aan een man met geloof, zonen met staal in het bloed, die 
fierheid en moed. ,,neen" durfden te zeggen als "ja" ver-
Wij zijn trots op Melndert Veldman raad zou zijn. Ze zijn gevallen op het 
en dankbaar tot zijn vrienden te veld van eer. G~n krans dekte hun 
hebben mogen behoren. baar, geen erekruis versierde hun 

Meindert en Wim, de vrienden, 
samen hebben ze gewerkt aan onze 
bevrijding. Op één dag zijn ze in 
de handen van de vijand gevallen, 
van toen af alle leed en belediging 
gedragen. 
Van kamp tot kamp, van de ene 
ellende naar de andere, zijn ze bij 
elkaar gebleven, tot God hen op 
dezelfde dag van hetzelfde kamp 
uit naar Huis heeft gehaald. 
Frontsoldaten van Jezus, met groot 
verlof naar Huis. FRANK. 

Hendrik W iggers 

Geboren 29 December 1886. 
Overleden 21 Februari 19-45. 

In Hendrik Wiggers eren wij de boer. 
Het Is echter niet mogelijk, om los van 
elkaar te zien, de boer, zijn hoeve en 

· zijn gezin. In de beslotenheid van de 
zwijgende hoeve, heerste de rust van de 
boer. En naast hem zijn vrouw, vol 
warme toewijding voor haar gezin en 
allen, die in · dat gezin werden opgPno
men. En dat waren velen, want in het 
'gezin Wig gers bestond geen afwijzing 
als zij kwamen, de opgejaagden. 
Ook Zwarte Kees bad hier zljo "Plekje" 
vrij Nederland. Hij bracht daar zijn 
jongens en borg er zijn buit. Zwarte 
Kees was hier thuis en als hij terug
kwam met zijn jongens van een der 
moeilijke tochten, stond Wiggers met 
zijn vrouw voor hen klaar. Men vond er 
elkaar na overvallen, beraamde daar 
nieuwe plannen. En wanneer het nodig 
was wapens op te bergen, of...... in te 
schieten, het was oltijd goed. 
In Februari '44 trokken de jongens er 
op uit. Er kwam bonkaartennood voor 
al die onderduikers in de Achterhoek. 
De troep van Zwarte Kees zette er zich 
voor in en kraakte het distributiekan
toor te Borculo. 
Met zes zakken vol bonnen trokken ze 
weg, op de fiets. Het was nacht en 
Aalten nog ver, maar in de beschut
ting van de landwegen kwamen ze op• 
getogen met heel hun buit bij Wiggers. 
En de boer deelde in hun vreugde. De 
meest vermoeiden stuurde hij naar l;>ed 
en dan nam hij zeJf hun post m. Want 
ze waren er nog niet. Vele plaatsen 
schreeuwden om bonnen voor hun on
derduikers. Zo spoedig mogelijk moest 
dus de buit gedistribueerd worden. 
Wachten bracht slechts gevaar. Dus, 
diezelfde nacht oog, alJes verdelen en 
inpakken. Dat betekende, duizenden bon
nen op tafel. In de kamer daarnaast 
sliepen vier joden. 
Dat was Wiggers, de boer van onbezet 
gebied. 
Tot ook hier de verrader kwam om deze 
burcht af te breken. 
20 April 1944, kwam de inval. 
Alhoewel de goed verstopte wapens, de 
revolvers, nog snel in de kachel gelegd, 
niet gevonden werden, Wiggers was 
verraden. 

'Naar Vught...... Sachsenhausen ...... 
via Auschwitz naar het concentratie
kamp Grosz-Rosen. Van Grosz-Rosen 9 
dagen in de trein, twee dagen nog te 
voet door de sneeuw, met slechts twee 
schamele sneedjes brood, naar een 
nieuwe hel, concentratiekamp Dora. 
Toen was het begin Februari 1945. 
En dan komt God en schenkt Hendrik 
Wiggers, het · feest van zijn bevrijding 
21 Februari 1945. 
Hendrik' Wiggers gaf alles voor hen, 
die pal stonden voor recht en gerechtig
heid. Zijn loon was, het gevaar te 
delen, met hen, die erin verkeren moes
ten. 
Hij schrok er niet voor terug, doch 
aanvaardde het ln volle realiteit. 

H. 0. 
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·DAAGSE RUBRl'I( VAit DE· conTACTCOMISSIE 

DER 8t COMP. GElAG$TROEPEN (DUTR.DRENTE) 
L 4; 

Secr. ·J. WIELINGA, Taco Mesdagnr. s; Gronln1en 
Giro nr. 4n623 

Te, herinnering aan de bonte avond van 17 Nov. 1915 plaatsen we biet 
• et succ"lied vaa de avond: • ."t Is •o heerlijk en :o Ilja·. Na elk 
•. Joepbtidtebeida" dat dooc de. gehtlt zaal daverend wtrd mttgezongen. 
.,,, bet direct mui.util. want niemand wilde iets missen en nttn was 
benjeuwd wie er nu. we.ec eto "smeer uit de pao·· :.ou. krijgen. Het lted 
was tevens het slot van de avond en bijna leder ging Joephe!die,fod 
a aac zijn krib. Het sprtt;kt haut vanttlf, dat er laser nog vele vacîatict 
op gemaakt zijn. 

1 
't Is :ro heerlijk eo :o l,jn. Joepheidie, Joephtida 
Nederlands soldaat te :iin, joepheidiehe!da. 
·., Wintus in een kamp kamperen 
En dan van de kou kreptrtn. 
Joepheidie. joepbe1da, Joephcidie, joephe!sua. 
Joepbeidie, Joepheida. Jotpbeidlebelda. 

2 
't la zo heerlijk en zo lijn. joepbeidie, Jotpbeida 
Eerste klas soldaat te zijn, joepbeidieheida. 
Met één streep voel je Je 'n Pltt, 
Maar naar je luist'rtn dot.n zt oitt. 
Jocpbud!e, fflZ, 

3 
't Is zo heerlijk en zo lijn, joepbeidie. Joephtida 
Ocn ook korparaal tt Zijn, joepheidiehcida. 
Want Ie bent als kocpacaal. 
De loopje>ngeo van allemaal. 
Joepheidle. en,. 

i 
't Is zo heerlî1k en :o fijn. Joepbeidie, joepbeida 

Onderollicicr te :iJn. joephtuliebeida. 
Je commandu:rt Jt bont en blauw. 
Wijl de jong<ns denken. stik maar gauw. 
Joephc.idi.e. eni. 

s 
't Is zo beerliJk en :o hin, Joepheid,e. Joepbtidu 
Mcnagcmu:st~r te zijn, jocpbeldicheida. 
Loopt ieder op een droogje rond. 
Zelf heb je oog ·n piraat in J• mond, 
Joepbeid!e, •nz. 

6 
't Is zo heerlijk eo zo lijn. )Otphtidie, joephelda 

Kok in htt keukentje te zijn. joepbe,dieheida. 
Ja voor elk een portie niet gto<>t. 
Zelf neem je maa,- een dubbele moot. 
Joepbeidie, enz. 

7 
't Is zo heerlijk en zo l,jn, joepheidie, jotphe,da 
Om ook eens fouti« te ziJn, joepbeldieheida. 
Je trekt de beste spullen aa, 
't Overschot m8g eto ander dan. 
Joephtidie, enz. 

8 
't l• zo heerlijk en :o lijn, Joeph<id,e. Jo•pheida 
Cadlbthttrdor te zijn, joepheidlthtida. 
Je verkoopt ett• en drinkerij, 
Vtrdienl et zelltf ook nog bij. 
Joepbeidle, fflZ, 

9 
't Is ,o heerlijk en •o lijn. Joepheid,e. Joepbeide 
Lilalu1tcnant te zijn, joepbeidiebeida. 
Je deelt eeo leder 't werk. màac- uit 
En zeU doe je nooit een fluit. 
Joepbt1d1e, enz. 

10 
't 1s zo heerlijk en zo fijn. joepbetdie, Joepheida 
Compagoleslr.aptein te Zijn. joephtidiebeida, 
Je riJdt maar in ten auto rond, 
W ont lopen dat is nier ge;:ond, 
Joepbetdle, enz;. 

Il 
't Is zo heerlijk en :o fijn, Jotpb.cid,e. Joepbelda 
Zo e<ns te zingen voor de gein, /otpheldlehcida. 

1 Maa..li;t er niet teveel drukte van, 
M•ar ...... wie de schoen past tr<kt àem en. 
Jotphddie. enz. 

De herdenking te Leeuwen-Beneden 
Naar aanleiding van de mededeling, geplaatst in "De 
Zwerver" van 20 September, deelt het "Comité Doden
herdenking" Stoottroepers voor de goede orde medti, 
dat de Dodenherdenking op 12 October a .s. georgani
.seerd wordt in samenwerking met - en onder goed
keuring van - de Stichting " Herdenkingsmonument Ge
sneuvelde Stoottroepers". 
Het volledige programma luidt: 

9 uur: Ontvangst genodigden bij café J urriens. 
10 uur: Prot. kerkdienst, voorganger Kapitein

Veldpr. Ds. H. Franssen in de Harmonie
zaal. 

10.30 uur: Plechtige H. Mis, opgedragen voor de ziele
rust van de gesneuvelde Stoottroepers door 
Majoor-Aalmoezenier L. A. M. Goossens. 

14.00 uur: Herdenldngsplechtigheid op het kerkhof 
(opstelling en vertrek café Jurriens). 

15.30 uur: Defilé langs de gra ven. 

Hagenaars I 
Nogmaals die plaquettes. Een paar mensen hebben hun 
exemplaar nog niet afgehaald. Schrijf mij even een 
briefje en ik zal zorgen, dat ze bij U thuis bezorgd. 
wordt. Dit is de laatste oproep. 
Rotterdam, West-Kruiskade 12, 

t elefoon 30546. 
P a.stoor " VICTOR", 

' 

* ADVE RTE NTI E- RUBRIEK * FAMILIEBERICHTEN 

D, Htre vublljdde ons zeer door de 
voorspoedige geboorte van ons docli
ttrtJt tn %.USJt 

OKKINA JOHANNA WILHELMINA 
P. Cnossen ( Dolf Bolsword) 
E. Cnossen-Kltefsman 
feilt Pieter Jobannts 
Stoller Jan Cornelis 

\Vinschoten. 30 Sept. 19i7. 
Johan Modastraat 5. 

!n blijmoedige overgave ontsliep 
heden on:e geliefde Zoon en 
Broed« 

GUSTAAF JULIUS te' GUSSINKLO 
( .. Frederik" en "K•es") 

oud 27 Jaar. 
Hij bad vrede met God gevonden 
door Cbclstus. 

W. t• Gussinklo 
E. A. te Gussloklo

vao Houtt 
W. A te Gusslnklo. 

Aalten, 16 Sept. 19i7, 

DIVERSEN 

Biedt zich aan als Jachtopziener 
of Nachtwaker R.K. Jongeman, 
29 jaar, gehuwd, v.g.g.v. Liefst 
Brabant of Limburg. Leveroy, 1 
71 (post Heithijzen. L.). 

Gevraagd op Sociale Instelling een 
manlijke kracht, met administra
tieve ervaring en voortkomend uit 
de illegaliteit, ter assistentie van de 
Directeur. Salaris nader overeen 
te komen. Sollicitaties met uitvoe
rige inlichtingen over verrichte 
werkzaamheden enz. binnen 14 da
gen in te zenden onder no. 409. 
bur. v. d. blad. 

Grote bekende spaarinstelling, wer
kende onder Staatstoezicht, zoekt 
ter uitbreiding BUITENDIENST. 
beschaafde medewerkers (-sters) . 
Levenspositie in 't vooruitzicht ge, 
steld. Brieven onder no. 408 bur. 
v. d. blad. 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

Jl. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

* 

luik' s transportonderneming 
Zaandijk Tel. 81994 

Het Hoofd van de Politieke Re
chérche Afdeling te füeda, 
Nieuwe Ginnikenstraat 32, ver
zoekt degenen die inlichtingen 
kunnen verschaffen omttent een 
manspersoon zich noemende: 
J. H. DE GROOT, ex-politiek 
gevangene, wonende Nieuwe Eb
bingestraat 6 A te Groningen, 
zich in verbinding te stellen met 
zijn bureau. 
Bedoeld persoon bezocht ex-po
litieke gevangenen, onder voor
wendsel, inlichtingen in te win
nen aangaande zijn moeder en 
i:uster, vermoedelijk overleden ia 
Kamp Ravensbrück. Vermoed 
wordt echter, dat het hem om 
geldelijke hulp te doen is, terwijl 
de naam van J. H. de Groot tij
dens de bezetting als schuilnaam 
werd gebezigd door de illegale 
werker GERRIT BOEKHOVEN, 
wonende aan het opgegeven adres 
te Groningen. 
Signalement! Lengte: 1.65 M ., 
donkerblond, laag ingeplant haar; 
doet zich voor als lijdende aan 
gevolgen van mishandelingen in 
:oncentratiekamp. 

Geen geschil op 
Zondag! 

Voor dt Zondag gun aardappels schillen 
Welkt huinmmw wu dàt nitt willen! 
Breng Honig 's Macaroni dàn op Uw dis, 
't Is nog het/ schaars, 

maar fijn dat htt tr is. 
T trWijl wij dagtUjks prohtrm 
Stted1 maar nutr tt produ<trtn. 

WIE GEEFT MIJ DE KANS? 
Oud-ill.-werker, L.O ., N.S.F., 
N.B.S., Prot. G., geh., zoekt een 
hem passende betrekking als 
verkoper of reiziger. Ruim 20 jaar 
in Manufacturen- en Stoffeervak 
werkzaam geweest als verkoper. 
Liefst in drukke zaak, waar flink 
aangepakt moet worden. Onver
schillig waar. Prima referenties. 
Brieven Bur. .,De Zwerver" on
der no. 404. 

Oud-illegaal werker, - ziek uit 
Duits concentratiekamp terugge
keerd, moet nog voor lange tijd in 
Sanatorium worden verpleegd, ..
vraagt verzets-, bezettings- en 
oorlogsfoto's van Nederland. Wie 
wil, desnoods tegen geringe ver
goeding, medewerken aan zijn 
verzameling? Gaarne met of zon~ 
der negatieven. Onverschillig wel~ 
ke grootte of model. Brieven Bur. 
"De Zwerver". onder no. 410 

Ik ken 2 idealistische jonge R.K. mensen, wier huwelijk nog niet door 
G od gezegend werd met kinderen en die zo graar 'n meisje van Z..3 jaar 
zonder vader en moeder, als hun kind zouden aannemen. Wie heeft 
hiervoor een adres f Schrijf dan· even aa n Pastoor Nic. Apeldoorn O.P. 
,,P. Victor", West,Krulskade 12, Rotterdam. 
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SINGEL 281 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & ZN. 

* 
AMSTERDAM-C. PERIOOIElEN EN 
TELEFOON 32239 . HANOELSORUKWERI 

WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN 7 

865 Wie kan bijzonderheden mededelen over de 
laatste levensdagen van Johannes Wilhelmus 
Doppen. Geboren 24 Sep_tember 1884 te Lich
tenvoorde. Van beroep brievenbesteller. 
Werd in verband met het onderbrengen van 
piloten en onderduikers op 20,April 1944 door 
verraad van Willy Markus gearresteerd en 
over.gebracht naar het gebouw van de SD te 
Arnhem aan de Utrechtseweg 55. Vandaar 
naar de bunker in Vught, vervolgens naar 
Oraniënburg en daarna naar Buchenwalde. 
Volgens een bericht van het Ned. Rode 
Kruis zou hij aldaar tengevolge van bartzwakte zijn overleden. 

866 Theodoor Johannes Soethof, geboren 11 December 1915 te Anger
lo. Van beroep gemeente-ambtenaar. Wegens het verstrekken van 
een zegeltje voor het persoonsbewijs gearresteerd op 3 April 19H. 
Via de SD Arnhem overgebracht naar Amersfoort. Op 9 October 
1944 getransporteerd naar Neuengamme. Hij zou daar in Decem
ber 1944 nog gezien zijn. Op 15 Maart 1945 moet hij nog geweest 
zijn te Meppen in een zlekenbarak. 

867 Alexander Kruijer, geboren 10 Nov. 1911 te Arnhem, transport 
Westerbo1·k-Birkenau O/S. Brief uit Birkenau einde Februari 1943 
met adres Haus 1 A Arbeitslager Birkenau. 
Door iemand gezien Januari 1945 te Auschwitz, doch nadien niets 
meer vernomen. 
Inlichtingen te zenden aan: B. v. Schaijk, Pa rkstraat 63. Arnhem. 
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LANDELI J°K~ ORGANISATIE VOOR HULP 

EMIGRATIE • D eze publicatie is een 1Jer1Jo/g op een serie artikelen 01Jer het 
onderwerp : Emigratie. 

Er zijn verschillende algemene moeilijkheden, die 
bij de uitvoering van de emigratie-mogelijkhe
den, van ongunstige invloed zijn. 

De belangrijksten hiervan zijn: de precaire deviezen
kwestie. het grote tekort aan scheepsruimte en een 
nijpend gebrek aan woonruimte in de immigratie
landen. 
Er zijn overigens nog meerdere bezwaren. die een be
lemmerende factor vormen. Deze dragen echter een 
ml?er persoonlijk karakter. De emigranten komen in 
een land, waarvan ze de taal niet verstaan en de be
drijfsmethoden niet kennen. De zeden en gewoonten 
zijn vreemd, de mentaliteit verschilt van de eigene en 
in veel gevallen is de godsdienst - althans het gods
dienstige leven - anders. 
De emigrant doet goed zich zoveel mogelijk op deze 
veranderingen voor te bereiden. Het kennisnemen 
van de andere omstandigheden. waaronder men straks 
gaat leven. en het bestuderen van de taal, die men 
straks zal moeten spreken, kan in het bijzonder wor
den aanbevolen. 
Wij zuUen thans, als slot van onze publicatie over 
het onderwerp emigratie, aan verschillende afzonder
lijke immigratielanden bijzondere aandacht schenken. 

1. CANADA. 

In de rij der te bespreken immigratie-landen verdient 
Canada zeker als eerste de aandacht. 
Canada is een zeer ruim en rijk land en biedt als 
zodanig op het ogenblik - en ook voor de toekomst 
- de grootste en meest aantrekkelijke mogelijkheden. 
De aantrekkel;jkheid van dit land. dat in oppervlakte 
280 maal zo groot is als Nederland, blijkt o.m. uit 
het volgende: 
De afstand van Nederlabd is niet groot: het klimaat , 
van sommige streken komt vrijwel overeen met ons 
Hollands klimaat: de mentaliteit van de Canadezen 
verschilt niet veel van de onze; de bevolking bestaat 
merendeels uit Engelsen en Amerikanen: de industrie 
ontwikkelt zich met grote sprongen; de Nederla"ndtrs 
genieten een uitstekende reputatie; er bestaat een 
goed georganiseerde hulp,- en voorlichtingsdienst voor 
immigranten; er zijn grote bodemrijkdommen, terwijl 
- en hiermee beëindigen we deze rij maar - de 
bevolking uit slechts 12 millioen zielen bestaat. 
Wat zou men eigenlijk nog meer mogen verlangen? 
Enige maanden na de oorlog bestonden er nog moei
lijkheden i.v.m. de financiële voorwaarden van toe
lating. (De Canadese regering stelde n.l. de els. dat 
per familie $ 2.000 zou worden meegebracht). doch 
ook deze bezwaren zijn op het ogenblik geheel over
wonnen. Elk'l' l'!edulander kan thans n.l. zonder 
nadere financiële voorwaarden worden toegelaten. 
De voorwaarden zijn hierdoor zodanig verlicht. dat 
men, wanneer men wil emigreren. zonder veel moeite 
zijn verlangens kan verwezenlijken. 
De Canadese regering laat op het ogenblik de vol
gende categorieën toe: 
landbouwers. (boeren. kwekers, tuinders), die willen 
gaan boeren en in Canada een familielid hebben. die 
in staat is een farm te verschaffen en die hen wil 
ontvangen; 
landarbeiders, die bereid zijn minstens gedurende een 
jaar in loondienst te treden op een farm, en 
personen, die ervaren zijn in mijnarbeid en het hout
hakkersbedrijf en daarin werk kunnen verrichten. 
Er kan momenteel op de Canadese boerderijen voor 
goede krachten $ 50 tot $ 70 per maand, boven 
de kost, (gehuwden $ 60 tot $ 100 per maand. plus 
huisvesting) worden betaald en daarvan kan een 
zuinige Hqllander wel iets overhouden. 
Door stevig aan te pakken en spaarzaam te leven, 
kan men zich in Canada een behoorlijk bestaan ver· 
zekeren. 
Canada is als immigratieland bij de Nederlandse emi
granten .zeer in trek. De .gescliiedenis van de laatste 
maanden van dit jaar bewijst dit ruimschoots. 
Voor hen, die zich enigszins voor de emigratie in
teresseren, zullen namen als "The Waterman" en 
,.Tabinta" dan ook geen onbekende klanken zijn. 
Op 17 Juni jJ. vertrok "The Waterman" met 900 
emigranten: enige weken geleden - n.l. 8 September 
j.l. - volgde met 750 emigranten de "Tabinta", 

De vorige publicaties IJerschenen in de no's 3 1 en 37. 

Wanneer er meer schepen ter beschikking stonden, 
dan zouden deze aantallen nog wel enige keren 
verdubbeld kunnen worden. Duizenden gegadigden 
wachten slechts op visa en passage. 
Dat de Nederlandse Immigranten in Canada van 
harte welkom zijn, wordt wel duidelijk bewezen door 
de warme ontvangst, die de emigranten van "The 
Waterman" en de "Tabinta" is ten deel gevallen. 
"Een waardevolle aanwinst", juichten de Canadese 
kranten en een immigratie-ambtenaar noemde de 
Nederlanders: .. de beste groep emigranten, die ik 
ooit van mijn leven zag." 

2· ZUlD-AFRIKA. 
"Wij zijn van mening", aldus generaal Smuts, eerste 
minister van de Unie van Zuid-Afrika. in de toe
spraak tot de Staten-Generaal in de Ridderzaal te 
·s-Gravenhage op 11 October 1946. .,dat de blanke 
bevolking en de basis van onze Europese beschaving 
versterkt behoren te worden. Zuid-Afrika is een 
bloeiend land. doch het heeft onvoldoende geoefende 
blanke mannelijke krachten. De ontwikkeling en uit• 
breiding op allerlei - in het bijzonder industrieel -
gebied is reusachtig. 
De regering wenst immigratie, vooral van West
Europa uil H et is onze hoop en het is ons verlangen, 
dat gij door samenwerking tussen overheid en be
trokken lichamen, er in zult slagen in onze behoeften 
te voorzien zonder U zelf daardoor te benadelen. Dit 
zal niet alleen Zuid-Afrika sterker maken. maar ook 
de banden met de moederlanden in het Noorden. 
Ons toekomstig lot, als tak van de Europese be
schaving, is ten nauwste aan het lot van Europa 
vcrbon.den. Voor ons daar in het verre Zuiden blijft 
Europa het hechte bolwerk van onze toekomst en 
beschaving." 
Er bestaat thans een "Zuid-Afrikaans Immigranten 
Keurings Comité", gevestigd Raamweg 8. Den Haag. 
waarin deskundigen uit verschillende regeringsdepar
tementen te Pretoria zijn opgenomen. 
Het werk van deze commissie is beperkt als gevolg 
van het feit. dat de Nederlandse regering een rege
ling heeft getroffen om het vertrek van werkkrachten 
te controleren. Zuid-Afrika is n.l. zeer speciaal ge
ïnteresseerd in technici en vakarbeiders, juist die 
categorieën, welke naar het oordeel van onze rege
ring in ons land moeilijk kunnen worden gemist. 
Niettemin werkt de Nederlandse Regering mede aan 
de emigratie van een bepaald aantal personen. 
De kansen in de land- en tuinbouw zijn beperkt. 
Zuid-Afrika is geen uitgesproken agrarisch land. 
Emigratie van landarbeiders is dus slechts bij hoge 
uitzondering mogelijk. 
Een belangrijke handicap vormt het ç,ebrek aan vol
doende scheepsruimte. 
In taalkundig en geestelijk opzicht is het Zuid
Afrikaanse volk zeer nauw aan ons verwant, al zijn 
er in de loop der eeuwen ook verschillen aan de dag 
getreden. 
Dit land is voor Nederlanders bijzonder aantrekkelijk. 
Het is het aangewezen emigratiegebied voor vele Ne
derlanders, die voor zichzelf een ruimer arbeidsveld 
willen veroveren, of voor hun kinderen een betere toe
komst wensen, dan in Nederland mogelijk schijnt. 
Voor uitvoerige en betrouwbare geqevens wende 
men zich tot de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Ver
eniging. Keizersgracht 141. Amsterdam (C). 

3. FRANKRIJK. 
Het komt ons voor, dat de vestigingsmogelijkheden, 
die Frankrijk biedt. nog lang niet voldoende zijn onder
zocht en dat een nauwkeurig onderzoek hiernaar 
zeer urgent is. 
Ook dit land biedt - evenals Canada - grote mo
gelijkheden. 
Frankrijk - het meest nabij gelegen land voor Neder
landse emigranten - raakt steeds meer ontvolkt. 
Reeds lang voor de oorlog was het Pranse volk een 
s tervend volk. In tegenstelling bijv. met de toestand 
In Nederland, beschikt Frankrijk bij benadering niet 
meer over voldoende krachten om het platteland te 
bevolken etl te bebouwen, waardoor veel en goed 
bruikbaar land onbebouwd blijft. 

ln Frankrijk waren dan ook voor de oorlog reeds 
vele grote boerenbedrijven van Nederlandse imm:i.
granten, die uHstekende resultaten hebben bereikt en 
zich ruimschoots een bestaan hebben verworven. 
Dit Is de oorzaak, dat Frankrijk zijn grenzen voor 
Hollandse boeren gaarne openstelt. Na de bevrijding 
was dit het eerste land dat tot openstelling van zijn 
gr('nT •n 0•·0 rgi.n9 
Er zijn tot nu toe een honderdtal Nederlandse families 
en een groot aantal Jonge mensen naar Frankrijk ver
trokken. Dit vindt zijn oorzaak in tweeërlei omstan
digheid. Eerstens gaan de boeren. die naar Frankrijk 
emigreren niet in loondienst, doch moeten direct een 
eigen bedrijf stichten. hetgeen tweedens verschillende 
bezwaren in verband met deviezen en materiaal met 
zich meebrengt. Het deviezenvraagstuk vormt n.l. 
ook bij de emigratie naar dit land een grote belem
mering. 
Boeren. die zich in Frankrijk willen vestigen, kunnen 
hun kapitaal niet meenemen. Er werd echter in 1946 
met de Regering een regeling overeengekomen. waar· 
bij het emigranten is t9l!gestaan hun Inventaris (met 
inbegrip van het vee) mede te nemen. Het vlot 
echter met de uitvoering van deze regeling niet zo 
bijster, aangezien men bij sommige officiële instanties 
hierin kapitaalsverlies ziet, waardoor de emigratie 
naar Frankrijk momenteel helaas stop staat. Er valt 
pas een bevredigende oplossing te vinden, wanneer 
tussen de Franse en Nrderlandse Regeringen een 
regeling tot stand komt. waarbij het de landverhuizer 
mogelijk wordt gemaakt een crediet in Frankrijk op 
te nemen, tegenover het bezit, dat hij hier heeft 
achtergelaten. Hiervoor zijn onderhandelingen gaande 
en het vermoeden is gewettigd, dat de verschillende 
moeilijkheden binnen niet al te lange tijd, zullen zijn 
overwonnen. 
Wanneer dit is bereikt. kan emigratie naar Frankrijk 
o.i. sterk worden aanbevolen, en dan biedt dit land 
- zoals gezegd - vele en goede mogelijkheden. 

4. DE VERENIGDE STATEN. 
"Wat eenmaal een land was, waar de immigranten 
bij scheepsladingen aan wal konden worden gezet, is 
thans als een ommuurde vesting met nauwe poorten", 
schrijft Mr. Dr. van den Helm over Amerika in zijn 
boekje: .,Landverhuizing". Men zou het meer populair 
kunnen zeggen, met de woorden: .. Zo gemakkelij~ 
het vroeger ging. zo moeilijk gaat het tegenwoordig·•. 
Inderdaad, op de Verenigde Staten moeten· zij, die 
ons land willén verlaten. zeker niet in de eerste plaats 
hun hoop vestigen. 
De Amerikaanse vakbonden - men weet welk een 
macht· dl'ze bonden in Am('rika hebi>en .- verzetten 
zich. uit vrees voor een druk op het loonpeil, met 
hand en tand tegen het toelaten van belangrijke 
groepen emigranten. 
Wie enigermate bekend is met de algemene welvaart 
en het hoge levenspeil van de Amerikanen, zal zich 
over deze vrees niet verwonderen. 
Overigens is de emigratie naar Amerika, . juist door 
deze omstandigheden en door de geweldige econo• 
mische mogelijkheden, die het land biedt. buitenge
woon aantrekkelijk en zij. die er de mogelijkheden 
voor hebben, doen goed zich er de inspanningen, die 
toelating vereisen, voor te getroosten. 
Op het ogenblik worden Jaarlijks 3150 Nederlanders 
toegelaten, van een totaal quotum van 150.000. Dit 
gaat echter langs enige omwegen. Men dient, om 
toegelaten te worden. over een zgn. onderhouds
garantie ( .. Affidavit of Support") te beschikken. 
Deze garantie . wordt aanwezig geacht, indien men 
kan aantonen, minstens gedurende één Jaar voor zijn 
gezin te kunnen zorgen of wanneer men in Amerika 
over relaties beschikt, die bereid zijn qedurende een 
bepaald aantal jaren, tegen armlastigheid borg te 
zijn. 
Andere z0rgen blijven er dan practisch niet over. 
Indien men op deze wijze slaagt, wordt men uiteraard 
na aankomst onmiddellijk door vrienden of kennissen 
opgevangen. 

.. FRITS". 

(Wordt vervolgd) , 
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ZUIVERING EN BERECHTING NATIONALE PLICHT ( 
D e klacht, dat de berechting veel te lang

zaam gaat, acht ik juist. Het kan veel 
sneller. Om de zaken vlugger af te doen 

is in November 1945 de z.g. voorwaardelijke bui
tenvervolgingstelling ingevoerd, doch deze af
doening binnenskamers staat ver beneden een 
berechting ·in het openbaar. Zij was. slechts In 
beperkte mate nodig geweest, wanneer er meer 
zaken door de tribunalen en hoven waren be
recht. Zonder tw.ijfel was dat mogelijk geweest, 
maar er schijnt een zeker wantrouwen te bestaan 
tegen de tribunalen. M.i. is dat niet gegrond. 
Prof. Van Oven heeft in het Juristenblad een 
waarderend oordeel uitgesproken over het werk 
van de tribunalen, naar aanleiding van de gepu
bliceerde rechtspraak. Naar mijn mening oor
delen de tribunalen zorgvuldig en goed gemoti
veerd. Een enquête door het Juristenblad naar 
de ervaringen met de lekenrechtspraak in de 
tribunalen, viel in het algemeen ten gunste van 
deze leken uit. De moeilijkheden in aanmerking 
genomen, hebben z.ij niet slecht gewerkt. 
Een algemeen oordeel over de Bijzondere Ge
rechtshoven heb ik nog nergens gelezen. Deze 
rechtspraak lijkt zeer op de gewone en wordt In 
meerderheid door rechters met ervaring uitge
oefend. De voornaamste bijzonderheid is de dood
straf, doch dit onderwerp is te omvangrijk om 
in dit korte bestek te beha,ndelen. Het werk 
van de Officier-Fiscaal - de buitenvervolging
stelling - onttrekt zich voor een groot gedeelte 
aan onze beoordeling, omdat het niet in het open
baar geschiedt. Dit komt mij zo'n groot nadeel 
voor, dat het door grote plichtsbetrachting niet 
is goed te maken. 
Hoever staat het nu met de berechting? Ik kan 
U enkele cijfers meedelen. 
Op 1 .Juli 1947 hadden de Bijzondere Gerechts
hoven in totaal 7229 sententies gewezen, de 
tribunalen 34355 uitspraken. Op 1 Augustus 1947 
waren in Nederland in totaal nog 14854 personen 
als politieke gevangenen gedetineerd. 
Volgens de Minister van Justitie zou het werk 
der Tribunalen tegen 1 Januari 1948 moeten 
worden beëindigd. Wie moet het werk, dat nog 
niet klaar is, afmaken ? 
Er heeft mij een gerucht bereikt, dát de Kanton
rechters het zouden moeten afmaken. Of deze, 
die over het algemeen ook zeer druk bezet zijn, 
tijd zouden hebben, moet m.i. worden betwijfeld, 
Het Tribunaal Groningen, zou, doorwerkende als 
tot dusver, waarschijnlijk ongeveer 1 Mei 1948 
gereed zijn. De Bijzondere Gerechtshoven be
recliten in het vervolg met drie in plaats van 
met vijf raadsheren. Zodoende kan men meer ka
mers makèn. 
Wil men aldus versnelling der berechting berei
ken, dan is het de vraag of er daarvoor advoca
ten-fiscaal en deskundig. griffie- en parketperso
neel voldoende is. Het een hangt met het andere 
samen. Maar hoe het ook zij, het einde komt toch 
in het zicht. 
Een definitief oordeel over de Zuivering en de 
berechting is nu nog niet mogelijk. Pas later, als 
er voldoende afstand is, zal men kunnen zeggen 
of dit nu een zwarte bladzijde zal blijven vormen 
in onze geschie9enis of dat het uiteindelijk nog 
is meegevallen. 
Maar toch kan men nu al wel zeggen, dat wij 
ook uit deze ramp, zoals trouwens uit alle ram
pen, hebben geleerd en nog veel kunnen leren. 
Er z.ijn enkele dingen, waarmede wij ons voordeel 
kunnen doen, hoewel ze onze teleurstelling 
uiteraard nooit weg kunnen nemen. 
In de eerste plaats is uit de duizenden dossiers 
waardevol materiaal te halen voor de vergro
ting van onze kennis omtrent de roerselen der 
menselijke ziel. Er hebben zich toch in de be
zettingstijd dingen voorgedaan, waarvan we ons 
de mogelijkheid vroeger zelfs niet hebben kun
nen voorsteJJen. Vandaar dan ook, dat b.v. ons 
Wetboek van Strafrecht in verschillende opzich
ten onvolledig was en te Londen moest worden 

· aangevuld. 
Door de kennisneming van die dossiers kunnen 
we nu reeds komen tot de indeling van de poli
tieke delinquenten in verschillende groepen, zoals 
b.v. de avonturiers en onverschilligen (veel S.S.
ers), de eerzuchtigen en teleurtestelden, z.ij die 
zuiver op winstbejag uit waren, degenen bij wie 
de economische omstandigheden de drijfveer 
vormden. Vooral de laatste groep is zeer om
vangrijk. 
Wij wisten reeds, dat de economische ontredde
ring een sterke voedingsbodem van het nationaal
socialisme was. Maar nu leveren vele dossiers 
daarvoor het onomstci.telijke bewijs. En daardoor 
weten we meer dan ooit, dat we moeten trach
ten die voedingsbodem weg te nemen om elke 

II door M:r. J. van Zaayen 

toekomstige nationaal-socialistische, fascistische 
of. andere reactionnaire stroming de wind uit de 
zeilen te nemen. Niet in het minst daardoor is 
de roep om sociale zekerheid in kracht toegeno
men en het beste bewijs daarvoor vindt men fn 
het Atlantic Charter, dat in 1941 door Roosevelt 
en Churchill werd opgesteld. 
In de tweede plaats kunnen we in verschillende 
kampen proeven nemen om te komen tot een zo
zeer noodzakeliJK modern gevangenisstelsel, zo
als dat in het buitenland reeds bestaat. Dit ge
beurt reeds o.a. met enige jeugdkampen, o.a. te 
Marum. 
Ten derde hebben we ervaring opgedaan met de 
inschalceling van leken bij de berechting, t.w. de 
leden der Tribunaalkamers. Ik merkte reeds op, 
dat de resultaten over het algemeen bevredigend 
zijn. Deze ervaring is belangrijk, omdat er een 
stroming is om meer en meer leken bij de Recht
spraak te betrekken. Zo besprak de Ned. Juris
tenvereniging de mogelijkheid om de rechtspraak 
in economische zaken geheel of gedeeltelijk door 
bedrijfsgenoten te doen uitoefenen. De tegen
stand is nog zeer groot maar de idee zal blijven 
bestaan en wellicht geleidelijk meer aanhangers 
verwerven. Er gaan voorts stemmen op om bij 
het nieuwe ontslagrecht, dat men zich voorstelt, 
de rechtspraak in geschillen in arbeidskamers 
door leken-bedrijfsgenoten te doen uitoefenen. 
En bij de bespreking van al deze plannen zal men 
steeds weer teruggrijpen op de bij de Tribunalen 
opgedane ervaring. En ten slotte kunnen we le
ren, dat de jeugd in deze verwarde tijden spe
ciaal de aandacht vraagt. 
Verkeerde opvoeding, verkeerde leiding kan ook 
bij jongelui waar ongetwijfeld "pit" in zit, tot 
grote ontsporing leiden. Alles zal in het werk 
moeten worden gesteld om dergelijke ontspoor
den zo mogelijk nog op goede wegen te brengen 
en tevens zal alles moeten worden gedaan om 
herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. 
Velen, niet in het minst uit de kringen der illega
len, z.ijn teleurgesteld en men hoort wel eens de 
uiting, dat men nimmer weer goed en bloed 
veil zal hebben, mochten zich dergelijke omstan
digheden onverhoopt nog eens weer voordoen. 
Waarom het leven te wagen als collaboratie e.d. 
.zoveel voordeliger blijkt?· Anderen willen uit 
teleurstelling maar het liefst Europa de rug toe
draaien. 
Hoe begrijpelijk deze teleurstelling ook is, toch 
geloof ik niet, dat het zo'n :vaart zal lopen. 
Het bloed kruipt waar het met gaan kan. En zo 
zal er ongetwijfeld bij een eventuele herhaling, 
- laten we hopen, dat die nimmer komt, -
weer een illegaliteit zijn en tallozen zullen daar
in hun plichten doen, zoals hun hart, hun eer en 
geweten het hun zal ingeven. . . . 
En er zullen ook weer anderen zijn, die zich zul
len misdragen. 
Wat het wezen is van een volk, van vaderlands
liefde is niet gemakkelijk te zeggen. Maar tot 
verbazing van velen, hebben wij in deze oorlog 
gezien, dat iets wat men niet meer ~wezig 
achtte, plotseling onverwoestbaar sterk m al
lerlei vormen kan opleven! Zo was het toen, zo 
zal het later zijn, alle teleurstellingen van nu 
ten spijt. 
Ons land heeft in deze moeilijke tijden alle krach
ten bitter nodig. En het moest eigenlijk zo zij~: 
dat wij ove:r onze teleurstellingen heen weer blJ 
elkaar zouden k1,mnen komen om weer te wor
den tot dat onverbreekbare hechte geheel, dat 
wij in de bezetting waren. Want eigenlijk zijn 
onze problemen niet zo veel minder groot. 
Dan pas zouden wij de woorden van de Konin
gin, uitgesproken in Haar radiorede van 28 
Juni 1945 met alle kracht kunnen trachten te 
verwezenlijken: 
,.Wij willen trachten voortrekkers en baanbre
kers te zijn voor de nieuwe tijd, die voor ons 
ligt." 

• 

ATTENTIE!! 

I n de toelichting op de oorlogsbegroting wordt 
gezegd, dat zelfstandige landsverdediging on
mogelijk is. ') 

Van die gedachte gaat de regering uit. Wij behoe
ven slechts korte tijd een bruggehoofd te vormen en 
dan komen er (waarschijnlijk) wel machtige bondge
noten om ons te helpen. Vandaar dat de vitale pun
ten door luchtlandingstroepen verdedigd moeten wor
den. 

Is dit standpunt du regering juist? 
Hoeveel juiste dingen er ook op zichzelf in die toe
lichting staan, als geheel is zij onaanvaardbaar. Dat 
strategisch met de meest voor de hand liggende mo• 
gelijkheid sterk wordt rekesting gehouden is goed, 
maar men moet .geen dingen zeggen, die défaitistiscb 
zijn. Bovendien, als men met de meesf voor de hand 
liggende strategische situatie rekening houdt. dan moet 
men niet spreken over "voldoende beperkte" omvang 
der strijdkrachten; maar "zo sterk mogelijk'". daarbij 
rekening houdend met ons gering economisch ver
mogen, dat ons niet toelaat militair boven onze stand 
te leven. 

De toekomstige strategische situatie 
Deze meent men plaatselijk bepaald te hebben door 
te zeggen: Oost Europa. Dit is echter niet geht"!el 
juist. Alles wijst er op, dat we ook moeten spreken 
van Midden-Azië. Tweemaal in de geschiedenis is van 
het Westen uit opgerukt en zowel Hitler als Napo
leon zijn omgekomen, vooral door de koude en de 
lange afstanden te land. Bovendien ligt het centrum 
van Rusland stiet eens meer in Moskou, maar achter 
de Oeral. Dat de Amerikanen een gemeenschappe
lijke Turks-Griekse generale staf willen, . is vooral 
voor flankdekking op de linkervleugel en een even• 
tueel te gebruiken Europees bruggeboofd. Een atoom
bomoorlog kan beter gevoerd worden van de Per
zische Golf en Korea uit dan dwars door het dicht
bevolkte Europa heen. Bovendien: de olievelden van 
het nabije Oosten en de aardnotenaaoplant in Afrika 
zijn dichtbij gelegen terreinen. die belangrijke leger· 
verplegingsproducten leveren. 
Deze .gehele opzet brengt met zich mee, dat het wel 
zijn kan, dat West-Europa in deze oorlog dezelfde 
functie vervult als de Balkan in de laatste. De stra• 
teeg mag niet te veel aandacht schenken aan neven
fronten en daardoor kon Tito zich handhaven in de 
laatste oorlog. Hieruit blijkt ook duidelijk dat, zon• 
der daar nu reeds te veel aandacht aan te schenken, 
de waarde van het volk$verzet in de moderne oorlog 
niet onderschat mag worden. 
Wij zijn van mening, dat het bovenstaande niet enkel 
theorie is. maar dat West-Europa een factor is, waar 
voorshands weinig rekening mee wordt gehouden, dus 
min of meer op zichzelf staat. Ook willen we dit niet 
tot ons militair-politieke s1andpunt maken. Er alleen 
terdege rekening mee houden. Een regering, die zegt, 
dat zelfstandige landsverdediging onmogelijk is en 
dáár alléén rekening mee houdt. zou door de alléén 
in groot-verband-passende strijdkrachtenopzet machte
loos staan tegenover bijv. België of een Hannover, 
Bremen en Rijnland. dat door andere pontieke opvat
tingen de orde in West-Europa gaat ver.,toren. 
De souvereiniteitsgedachte wordt al te zeer prijs ge
geven in de bedoelde toelichting. Dit blijkt ook uit de 
beveiliging van bepaalde punten in plaats van het 
grondgebied. In tijden van spanning zal een bevol
king zeer wel aanvoelen aan zijn lot overgelaten te 
zijn, omdat de regering en wat soldaten klaar zitten 
om naar een ander werelddeel te vertrekken. Goed 
voorbereid volksverzet zal dit bevolkingsdvfaitisme 
tegengaan. 

Hoe anders? 
Uit de laatste oorlog is Zwitserland het klassieke 
voorbeeld hoe het beter kan. Wij bewonderen aller
minst de wijze, waarop Zwitserland neutraal was al 
moet betwijfeld worden of wij het er - gezien onze 
houding in de vorige oorlog en die van vóór Mei 
1940 - beter afgebracht zouden hebben. Waar wij op 
wijzen willen, dat is de houding van de Zwitserse be· 
velhebber generaal Guisan, die eind 1940, toen allen 
in het land de moed lieten zakken, op de Rütliberg 
sprak en verklaarde te zullen blijven strijden. Hier 
bleef het echter niet bij: de Duitsers wisten maar ésl 
te goed, dat de Zwitsers van een binnenste keten van 
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ONMOGELIJK ? 
bergen (het z.g.n. réduit national) uit een goed voor
bereide guerilla zouden voeren. Verschillende keren 
stonden de Duitse legers klaar om Zwitserland bin
nen te vallen. De Zuidduitse gouwleiders hadden er 
al ruzie om, wie deze nieuwe rijke gouw zou mogen 
hebben! En toch is er niets van een inval gekomen. 
Niet het minst, naar wij me'hen, omdat regering en 
legerleiding zeiden wel tot zelfstandige nationale ver
dediging in staat te zijn, hoe zij het er ook af zou
den brengen. Ook in de nationale verdediging ligt een 
eenvoudige gehoorzaamheidsplicht van hoger orde. 
Dit wil niet zeggen, dat wij de neutraliteit zonder 
meer terug willen. Maar ook geen "bewustzijosver
enging··. Voor de oorlog ging men ook al te zeer 
van een vaststaand. schema uit. Daardoor was men zo 
weinig voorbereid op alle mogelijkheden, zodat zelfs 
de geringste voorbereiding voor een aftocht van de 
beste legeronderdelen met de vloot naar Engeland 
nog qntbrak. Een goed militair moet ook een goed 
improvisator zijn. Want alle mogelijkheden steeds in 
rekenjng brengen kan niemand. 
Daarom is het te hopen, dat niet weer teruggekeerd 
wordt tot de eenzijdige en starre personeelsselectie 
van vóór de oorlog. Als er dan aan de o~zet veel 
ontbreekt. vergoedt uitstekend personeel door impro
visatie het tekort. 
&n uolk dat le._eft en zin heeft voor zijn nationale 
roeping en plicht, let scherp op de gevoerde strijd
machtpolitiek. 
De laatste oorlog heeft ons .g~leerd, wát het kost aan 
bloed en tranen toen alleen a] een simpele radiover
binding met Engeland niet goed voorb.ereid was en 
dit zéér veel slachtoffers vroeg. Eén van de grootste 
oorzaken daartoe was in wezen het défaitisme. 
Laat ons waakzaam zijn. 

ANDREE. 

J) In d<. cour•nt"11 stond onder punt S van dl, oorlo9sb,gco
tlngst~lichtlng: 
•. Oe regering acht h•t zich een. plicht. zo mogtlijk In d• komende 
jartn maatregelen te treffen om In Nedetland d, beschikking 
te krijgrn o,·u land- en luchtstrijdkrachten van voldoend• beperk
te omvang. De regenng gaat hierbij uit van de gedachte. dat 
ze:Jht.1ndi9t landsvudtdi91n9' onmogelijk is. dat onze land- en 
lu\':bt"StrildktoC'htt.n stcchts kunoe.n optrt:dc.n In internationaal 
verband ffi dat de gcootte onzer 1trijdmacht :.el wQrden bep113ld 
door de e-it. dat wij on:e vitale punten kunnen beveUigc.n tegen 
een ovttromptling, in het bijionder met luchtlandingstroepen. 
dat wij In on?t luchtvtrdediging kunnen voor:ien. dat wij voor 
onze binnenlandse cust kunnen zorgdragen. en dat wij t-t-n bar" 
moniscbt. bijdrage kunnen levere.n aan een internahonale strijd.
macht." 

• 
De regering van China beeft medegedeeld 9•en prijs te 

, stellen op een diplomatiek~ vertegt.nwoordiging van 
Joego-Slavlt, ziJnde een ,at,lllet van de dtctatuuutaat 
Rusland. 

• 

-

( .. Radio Nieuwsdienst"}. 
Het daghet in het Oosten. 

• 
DB BETONNEN DOMINEB. 
In Noblefort maakte de beer Kaemingk mee. dat juist 
f5 boeren aan -de gang w•ren hun eigen kerk te bouwen. 
de dominee hicluisl Htt beton storten voor de btntdea...
bouw gi.ng hun, al w:uen ze dtm g,e-e.n vaklui, aardig 
gM<I af. 

(.,Trouw"). 
Ter overweging aai:i vacante gemeenten! 

DB OIBR8NDAG. 
Meneer de redacteur. 

• 
Z•trcda.g J.L 9,,•as hd dierendag e.n als schrijnende., ruwe 
ttgenste.JHng b~letfden wjJ uitgerekend op dit: datum een 
kloppartij op bazen in de mooie bo.snn van "Houdringe". 
Bn daar ging<n de helper•. de kruiwagens volgeladen 
met een bloedende en bloederige ma,sa. 
Het wat etn weinig sti<htdijk en opwekhnd scbouw
apel. Gdukklg dat er geen klndettn in het bos waren 
om dlt te aanschouwen. 't Was d Ic ren d a 9. 
Met dank voor de plaatsruimte#" 

M. HAAS. Bilthoven. 
( .,Biltsche Courant"). 

Meneer Haas voelde zich "het baasje". 

• 
SClfOONREWOBRD. 
Pokvccdag t<1l succu. Bogunstlgd door ,cbittecend berht
weec kwame.n tt van. 31Je kanten het dorp binnen. de 
mooie- stambot'k"diere-n. 

( .. De Rivlerhode"'). 
En als 't nu eens geregend had? 

Het drama van 

Petoembah 

0 m vijf ~ur in "e morgen van de 28e Juli zou 
het mûitaire onderdeel vertrekken. Snel en 
rustig werd te Medan een grote colonne op de 

weg geformeerd, iedereen wist zijn plaats en ieder~ 
een wist wat zijn taak was. Ik was met mijn bagage 
in een ¾ tonner van de Stafcoy terecht gekomen en 
kon van deze verheven plaats uit de bedrijvigheid 
prachtig zien, voor z?ver de duisternis dit toeliet. 

Motorordonnansen en jeeps reden af en aan, bren
carriers en pantserwagens dreunden voorbij. En over
al zag ik in het donker koplichten. Daar klonk het 
bevel voor de cauffeurs: .. Draaien" en even later zette 
de colonne zich moeizaam in beweging. op weg naar 
...... maar dit was voorlopig nog een geheim. 

Heel ver weg, boven het gedreun van de motoren uit, 
hoorden wij het ontploffen van granaten. ,.Ze zijn al 
bezig," zei een soldaat, die in dezelfde wagen als ik 
zat. Hiermede bedoelde hij. dat de infanterie. die voor
uit was gegaan, reeds ergens een gevechtscontact 
moest hebben. 

In de verschillende straten van Medan stonden, zelfs 
op dit vroege morgenuur, mensen aan de deur en 
vooral in de Chinese wijk was er veel belangstelling. 
Rustig keek men de colonne na en hier en daar werd 
even gewuifd. of een groet geroepen: .,Slamat djalan", · 
goede reis, een groet, die wij al veel hadden verno
men en nog wel zullen vernemen. 
Op de buitenwegen' ging het niet zo snel meer en 
dikwijls moest er worden gestopt. De wegen, die wij 
moesten berijdeq waren in goede staat, doch natuur
lijk niet te vergelijken met de autowegen, zoals Indië 
die voor de oorlog kende. Om een uur of zes werd 
het al lichter en konden we eerst met recht genieten 
van de mooie natuur in deze wonderschone omge
ving. Wanneer wij dan langs de afgebrande kam• 
pongs kwamen of andere sporen van oorlogsgeweld 
zagen, deed dit wreed aan ~ deze mooie streken. 

Wij passeerden het afgebrande Titi Koening en Deli 
Toewah en naderden Petoembah Estate ..... . 
Hier wachtte ons een onbeschrijfelijke ellende. Dikke.. 
rookwolken stegen op uit de kampong, die daar is ge
legen en die door de terugtrekkende Laskar Rajat in 
brand werd gestoken. Direct sprongen we uit de wa
gens en snelden naar deze nederzetting om te trach
ten hulp te bieden. De Compagnie infanterie te voet. 
die deze plaats reeds bereikt had, had zich al rondom 
het brandende dorp genesteld en bewaakte het ter
rein. Enkele andere jongens van dit onderdeel waren 
bezig om de gewonden te helpen en orde in deze 
chaotische toestand te brengen. Zij stonden bijna 
machteloos tegenover de ellende, die steeds groter 
werd, naarmate meer kampongbewoners naar de ver
zamelplaats kwamen. 't Bleek, dat het onderdeel, dat 
de opdracht had, om Petoetnbah Estate te bereiken, 
enige tegenstand had ondervonden, omdat deze omge
ving bezaaid was met stellingen. waarin zich 'n 'iOO 
tegenstanders haddeo genesteld. De Laskars hadden 
de kampongbewoners in hun midden genomen en toen 
hier dan ook artillerievuur werd neergelegd, kostte 
dit het leven van een achttal kampongbewoners. Toen 
waren de Laskars teruggetrokken en hadden nog kans 
gezien om zes vrouwen beestachtig te vermi~n, 
Vrouwen, die wilden wegvluchten met haar kindje ..op 
de arm of in de "slendang",-werden eenvoudig neer~ 
geslagen of met een spies neergestoken. Toen we nu 
aankwamen, was deze moordpartij juist geschied en 
kwamen de on9..elukkigen. die er het leven af hadden 
gebracht. jammerend aanlopen .. ,Potong, Potong", was 
de kreet. die meo overal hoorde en dit is het dreigen
de spook, dat alle mensen, die in de binnenlanden 
leven, bezig houdt. 
Wanneer de Laskars komen. worden we vermoord. 
Wij troffen op de verzamelplaats al een honderdtal 
inwoners van de ongelukkige kampong aan en het 
gejammer en geschrei was niet van de lucht. Over~ 
lagen licht- of zwaargewonden te kreunen en z11 
toonden ons hun afgrijselljke wonden. De soldaten bra~ 
ken hun nooêlverbandpakjes open en bedekten de grote 
wonden hiermede tot de dokter en hun helpers een 
definitief verband konden aanleggen. Ouders liepen 
In wanhoop heen en weer en klampten ons of hun 
kennissen aa; met de vraag. _of hun kinderen soms 
waren gezien. Men groette ons en enkele vrouwen 
gaven ons een hand en vertelden schreiend. dat het 
zo vreselijk was geweest en dan staarden zij achterom 
naar haar kampong. die in vlammen opgin_si en barst
ten weer in tranen uit. 
Een jong Klingalees meisje. e.nkel gekleed in een jute
zak, kwam mij een hand geven . .,Tabah, toewan , en 
dan vertelde ze. dat baar moeder was vermoord, dood1 

gestoken door de Laskars. Een stokoud vrouwtje 
kwam, ondersteund door haar man, aanstrompelen en 
hie-ld snikkend haar bloedende en op twee plaatsen 
deerlijk gebroken hand en arm omhoog. Een jonge 
moeder zat huilend in het gras en hield haar dood 
kindje, dat ze zachtjes heen en weer wiegde, in haar 
armen. Overal klonk gekreun en gejammer en men 
zag. dat de soldaten op hun lippen beten om het leed. 
dat ze aanschouwden en dat zij helaas niet hadde.r 

• 
in 9adit 

kunnen voorkomen ... Lieten die ploerten het maar eens 
tot een gevecht komen", hoorde ik menigmaal zeg
gen. Een klein Chinees jongetje, reeds verbonden, 
kwam naar me toe en vroeg hoe het met zijn oo.g 
was en of zijn lip w.eer beter zou worden. Zijn lip 
was onbeduidend gescheurd, maar zijn oog zou nooit 
meer genezen, want dat had hij niet meer! 

Daar kwam weer een jammerende groep aan en een 
jonge Chinees droeg op zijn rug een jonge vrouw, van 
achteren doordrenkt van het bloed. Zij bleek over
leden te zijn. Ook zij werd in het gras gelegd bij de 
lJOdere doden. Elders ia het gras, lag een zwaar~ 
gewonde vrouw; een eindje verder lag een klein jon
getje van een jaar of twee, drie, met een verwonding 
in de lendenen. Het ademde moeûljk, maar pijn had 
't blijkbaar niet, want het keek met vriende1Jjke, grote 
ogen naar de Hollandse jongens. die bij hem gehurkt 
zaten. tot· de dokter zou komen. Het blousje van het 
knaapje was ook besmew-d met bloed en toen ik er 
langs Jiep, hoorde ik een van de jongens zeggen: 
·:Hij moe~. wel erg sterk zijn; met zoveel bloedver-
lies ........ . 
Enkele bewoners gingen na de eerste schrik weer de 
kampong in, om wat van bun schamele bezittingen 
te redden en velen verzochten ons hun rijst of hun 
varkens aan te willen nemen, omdat zij zo blij wa
ren uit deze hel te zijn verlost. Wat zlJ hadden kun# 
nen redden, hadden zij bij zich en meestal bestond bun 
bezïttingen uit potjes en pannetjes, wat kippen of wat 
levensmiddelen. De Hollandse soldaten deden hun 
best om de huizen, die nog niet door het vuur wa# 
ren aangetast, hiervoor re vrijwaren. De dokter en 
zijn assistenten hadden nog steeds handen vol werk 
om de gewonden te helpen en zwaargewonden te 
controleren. De laatsten werden, toen de Rode-Kruis
wagens uit Medan arriveerden, eerst weggevoerd. 

Toen de wagens om de bevolking af te voe1"en, arri
veerden, waren er zoveel gegadigden, die weg wilden, 
dat de commandant helaas moest besluiten om alleen 
de ouden van dagen, vrouwen en kinderen naar Me1 

dan te vervoeren, aangezien Medan al overbevolkt 
was geraakt door de talrijke vluchtelingen. Dit be
sluit bracht nieuwe ontsteltenis en men verdrong zich 
bij de wagens om toch mede te _gaan. De Loerah van 
de kampong, 'n Chinees, vertelde ons, dat de mensen 
in een dusdanige angstpsychose verkeerden en zulk 
een ellendige tijd achter de rug hadden, dat ze bier 
geen uur langer meer wilden blijven. Ze hadden met 
smart op de bevrijding gewacht en de laatste ge
beurtenissen hebben zulk een diepe indruk op hen ge
maakt, dat zij hier weg willen. koste wat het kost. 
"Er zullen er zijn". aldus de Loerab, .. die zich. als 
zij niet worden weggevoerd. uit wanhoop van het 
leven zullen beroven··. -

Dit is een van de ,vele voorbeelden, hoe de republ_i
keinen handelen en als men ons zegt. dat dit niet de 
wil is van de verantwoordelijke leiders van de ~e
publiek, welnu, dan zijn dit , voorbeelden, die bewij
zen, dat de republikeinse machthebbers machteloos 
staan tegenover het optreden van hun eigen onderge
schikten. Dit werd mij dezelfde avond bevestigd door 
een kapitein van de TRI, die nabij Tandjong Mo
rawa krijgsgevangen werd gemaakt. Zijn eigen woor
den waren: . .Ik moet erkennen, dat de republikeinse 
leiders de ongeregelde troepen niet in de hand heb• 
ben en wat onszelf betreft. wij moeten de bevelen 
van onze commandant opvolgen. Ook wanneer deze 
commandanten bevelen geven -"m de tactiek van de 
verschroeide aarde toe te passen." 

Wat dit bevel betekent, kunnen wij nu dagelijks met 
eigen ogen zien. 
Het Is vreselijk en mensonwaardig ........ . 

. 
Htt komt no~ herhaaldelijk voor. dat onJ lollchtingm ' 
worde.n gevtaAgd omtren• de afl,vt:ru1_g vu de. voor.
loper •• Dtn Vijand W•dorstaan ... 
Wij maken on:t lc:ers da,rom la.ng1 dc:e wtg er nog
m•ab op atte.nt. dat volgens on.u adminl.suatlt alle. 
eremplaren van dit bode inmiddtlJ :IJn aFgcle••rd. • 
Mochten er abo.nné's zijn. die een VoorJopu hebben 
besttld. doch de" nog niu btbbtn ontv.,ngtn. dan 
verzoeken wij htm tlch scbrllttlijk met on• in vcrb!o• 
ding r. stellen. 

LO-LKP-STJCHTING. 

• 



MORELE STEUN 

In ons vorig artikel hebben wij •getracht aan te tonen, dat er 
bij het Nederlandse volk · een groeiende waardering is voor 
het werk en het- doel van de Stichting 1940-'45. 

Ook menen wij niet te optimistisch te zijn, wanneer wij vinden. 
dat ook het verzet, zoals dat in de voorbije oorlogsjaren geweest 
is, meer door het volk begrepen en gewaardeerd gaat worden. 
Het slagen van onze Stichting hangt ten nauwste samen met de 
opvatting, die het volk heeft over het verzet tegen de Duitsers in 
de afgelopen bezettingsjaren. 
Wij stellen ons als Stichting n.l. ten doel de ons nagelaten be
trekkingen van de vrienden uit het verzet zodanig te verzorgen. 
dat zij financieel niet moeilijker komen te leven dan zij gedaan 
zouden hebben, wanneer hun man nog bij hen was. 
Daartoe henben wij als Stichting overleg gevoerd met de Ned. 
Regering, die aan het volk en zijn vertegenwoordigers in de Eerste 
en Tweede Kamer een Wet Buitengewoon Staatspensioen voor
gelegd heeft, door welke wet men de financiële nood in onze gezin
nen tracht op te heffen. 
Daarnaast wendt onze Stich ing =ich ook tot iedere Nederlander 
persoonlijk om steun in de:e ve r::orgingstaak. 
Het mooie in de Stichting 19-1 -·~5 vinden wij, dat in haar èn 'de 
Regering èn ieder lid van he 'Tederlandse Voll( meewerkt om 
onze gezinnen te verzorgen. 
Wij zouden dit graag zo willen zien: de bijdrage van de Neder
landse Staat aan de Stichting geeft uiting aan de verplichting, die 
wij als volk tegenover de Stichtingsgezinnen hebben. De vrijwil
lige bijdrage van iedere Nederlander openbaart de dankbaarheid 
en de waardering, die bij ons persoonlijk leven. 
Door deze samenwerking van volk en regering tonen wij als natie, 
dat wij de financiële verzorging van de nagelaten betrekkingen 
der gevallen verzetsmensen niet maar alleen ter hand nemen, omdat 
dit nu eenmaal netjes staat voor een beschaafd volk, maar dat wij 
als volk van Nederland dit werk doen uit dankbaarheid, het be
schouwen als een ereschuld. 
Wij zeiden reeds, dat onze Stichting allee_n haar doel kan berei
ken, wanneer ons volk het verzet waardeert. Daarom geloven wij. 
dat wij als Stichting 1940-'45 ook in dezen een taak hebben. En 
dat niet alleen, omdat de Stichting hier financieel profijt van zou 
trekken, maar ook omdat, wanneer er begrip leeft voor de ge
brachte offers, dit een grote morele steun is voor de vrouw en 
het kind van onze, gevallen vriend. Immers hierdoor weten zij, 
dat de ledige plaats in het gezin en het gemis, dat in vele gevallen 
nog dagelijks gevoeld wordt, niet voor niets is geweest, dat dat 
offer niet gebracht is voor een volk, dat het niet waard is. Hier
door aanschouwen zij, dat ons volk werkt en leeft en aan zijn toe
komst bouwt mede door het bloed, dat zij voor dit volk gaven. 
Om deze redenen bes.chouwen wij de jaarlijkse collecte voor onze 
Stichting niet als een afschuwelijke bedelarij, maar zien wij mede
werkers en collectanten ieder huis in Nederland bezoeken en ge
tuigen van het offer, dat gebracht is. 
Zij voeden ons volk op van waardering en medeleven tot beleJen 
door uit vrije wil mede te werken aan de verzorging van onze 
gezinnen. Dan wordt er niet in het algemeen gesproken, maar dan 
hebben U, Mevrouw, en U, Mijnheer, en ik persoonlijk te tonen, 
wat het voor ons betekent, vandaag met onze kinderen weer in 
een vrij en zelfstandig Nederland te wonen. 
Zo kan ook een collecte voor onze Stichting 1940-'45 zijn: Bou
wen aan de toekomst van ons volk. En zo kunnen wij ook door 
deze collectes morele steun geven aan de vrouw en het kind van 
onze gevallen vriend. 

Onze jongens over zee 
Leven met de Stichting 40,.,,45 mee. 
Met een variant op de slagzin van de NIWIN: 

Wij leven mee 
Met de jongens over zee 

stuurde de penningmeester van de Stichting 1940-'45, afdeling 
Naarden-Bussum, ons bovenstaande slagzin. 
Hij was daartoe geïnspireerd door een gift van 67 gulden, over
gemaakt door enige LSK-ers uit Bandoeng. 
Evenals de penningmeester waarderen wij deze geste zeer. Het 
bewijst, dat de Stichtingsgedachte leeft in alle streken van de 
aardbol, waar zich ook Nederlanders bevinden. 
Op die gedachte komt het aan, de revenuen volgen vanzelf. 
Wij willen de trouw van deze "jongens over zee" ten voorbeeld 
stellen aan allen, die zich buiten onze landsgrenzen bevinden en 
speciaal aan de 100.000 militaire collega 's, die "thans in Indië zijn.' 
Bravo, LSK-ers uit Bandoeng, wij hopen nog eens weer iets van U 
te vernemen! 

• 
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VII 

OOK OOM GERT GEGREPEN. · 

Oom Gert en Dick zijn diezelfde morgen met de eerste trein naar 
Zutfen gereisd om daar een onderhoud te hebben met Willy's 
chef over de wapenleveranties. Met deze heer Janssen heeft Oom 
Gert al eerder een bespreking gehad. 
Naast Johnnie Droog speelt hij, volgens Willy, een buitengewoon 
belangrijke rol in het contact met de Duitsers. Meesterlijk·weet 
hij ze om de tuin te leiden. Hij beschikt over wapens, vervoer
middelen, uniformen en al die dingen, die voor een actief verzet 
in dit stadium onmisbaar zijn. 
Rooie Henk is met hen meegereisd. Hij zal in _zutfen de trein 
naar het nooFden nemen en in Groningen zien of hij iets voor 
de S.D.-gevangenen, Herman en Jaap, kan doen. 
Op het perron worden ze door Willy opgewacht. 
,,Als jullie nu zolang in de wachtkamer gaat zitten," zegt hij, 
dan breng ik Henk even naar z'n ein." 
Oom Gert en Dick begeven zich naar de wachtkamer en Willy 
vergezelt Henk naar het perrongedeelte, waar de trein van Arn
hem voorrijden zal. 
,,Dus je blijft daar 'n dag of wat?'' informeert Willy. 
,,'n Paar dagen zullen het wel worden," meent Henk. ,,'k Blijf er 
in elk geval tot m'n opdracht is uitgevoerd. Daar valt vooraf 
ook al weinig van te zeggen." 
,,'k Heil in Groningen ook nog enkele dingen te regelen. 'k Was 
~igenlijk van plan er dezer dagen heen t~ gaan. Zou ik je daar 
nog eens kunnen ontmoeten·?" 
"0, natuurlijk! Als we dan direct maar even afspreken wáár en 
wannéér.'' 
Dag, uur en plaats worden vastgesteld. 
De trein loopt binnen en Henk zoekt een plaatsje. 
Willy haast zich naar de wachtkamer. Met z'n drieën gaan i'.e 
de stad in. • 
,,Hier is het hotel, waar we wezen moeten." 
In een kamer op de eerste étage worden ze door Jansen hartelijk 
begroet. Hij zet hun volkomen op hun gemak en vertelt, dat het 
er in alle opzichten gunstig voorstaat. In Den Bosch is de zaak 
keurig voor mekaar en de auto, voorzien van de beste papieren, 

... Jansen gaal 
voorop en leidt 
hen door een 
smalle gang .... 

staat klaar. Het transport zal zonder belemmeringen kunnen 
plaats vinden. 
,,Dus," gaat hij verder, ,,er kan getelefoneerd worden naar Slin
gendaal, dat de hele familie vandaag in 't ziekenhuis mag ko
men.'' 
Dick en Willy gaan naar de telefooncel en vragen het afgespro
ken nummer aan. De winkel.(uffrouw, die de boodschap aanneemt, 
schijnt niet in een beste luim te zijn. Ze maakt onvriendelijke 
opmerkingen, maar heeft het tenslotte toch begrepen. 
Op de kamer· van Jansen teruggekeerd, geeft deze aan Willy 
opdracht om nu de auto te gaan halen en naar Wapenvelde te 
rijden. · 
Ze wensen hem een voorspoedige reis en nemen met een hand
druk afscheid. Als Willy vertrokken is, stelt Jansen voor, een 
ander hotel op te zoeken. ,,Hier sjouwen aldoor Moffen in en 

door G. H. 

uit; we willen daar eerst eens rustig een kop koffü, 
Ik weet hier vlakbij een heel geschikt adres; we ku 
zo door de tuin achterlangs lopen.'' 
Jansen gaat voorop en leidt hen door een smalle gani 
is een boogvormige opening in de muur, die toegang 
een bergplaats. Als ze de opening gepasseerd zijn, SI 
plotseling zes S.D.-agenten te voorschijn. Automatisch 
worden op hen gericht - voor - achter - ze zijn ii 
,,Hände hoch!" 
Jansen kruist de armen over elkaar en kijkt cynisch to 
Oom Gert verbleekt...... In één moment blikselllt het 
bewustzijn: Verraden ...... ! Wij niet alleen - allen en 
Het is hem, of het gebouw op hem neerstort...... Dit : 
einde. Er is geen twijfel aan - de beulen staan vóór 
voelt de boeien om zijn polsen...... Zijn strijd voor 
begeerde vrijheid - uit! Zijn w;rk, zijn plannen vo1 
vrijding - vernietigd! 
Het verplettert hem. t 
Dick ziet in koelbloedige kalmte om zich heen 
Ze worden gefouilleerd. ,,Wo stecken die Waffen ?" 
Dick duidt op z'n zak. 
~e worden naar buiten geleid. Een auto staat gereed. 2 
er in geduwd. 
Achter in de wagen nemen twee S.D.-agenten plaabl 
er naast de chauffeur. Hij is, ondanks de boeien, en de 
achterin, niet zonder vrees, nu hij hun de rug toekei 
Hij waarschuwt: ,,Kein Blödsinn!" 
Spreken met elkaar is hun verboden. 
In somber zwijgen staart Oom Gert voor zich uit. 
rampzalige dag! Een lawine is op hen neergekomen. 
hen mee, ze zal ook zijn trouwe makkers meesleuren. 
ontkomen? Zó geraffineerd heeft het verraad gewer11 
mand kan gewaarschuwd worden. 
Een diep verdriet maakt zich van hem meester, zó 
hij het nog nooit heeft gekend; om alles wat hij nu losla 
hoe vurig ook bemind: zijn gezin, zijn vrîenden, zijn , 
Onverwacht zrjn ze aan de plaats van bestemming: 
opleidingskamp van de S.S. Dus niet naar Arnhem, 
hadden vermoed. 
Ze worden in een cel gezet, een eindje van mekaar, 
gezicht naar de muur. Achter hen een soldaat met gewei 
regen, nicht reden!" luidt het bevel. 
Uren moeten ze zo staan, tussen èen geweerloop en 
gore celmuur in. Er is veel om over na te denken. 
Jansen was een S.D.-agent. Willy, zijn handlanger, i 
rader. Drie maanden geleden is hij met een handige 
vesting van het verzet binnengedrongen. De onverwa 
lating v;an Hein, de verlokkende aanbiedingen van de v 
't Heeft dienst gedaan als lokaas: En zij hebben al te ar 
de val getrapt! 
Drie maanden heeft de verrader meegespeeld. Met e1 
rolletje, heeft hij zich niet tevreden gesteld; stuk voor s 
hij zich van hun geheimen en plannen meester gem 
duivels-doortrapte manier heeft hij hun contacten nagesJ 
Wat is er eigenlijk nog voor hem verborgen gebleven? 
't Hart van Oom Gert krimpt ineen, als hij dat alles o 
Als er gMn alarm wordt gegeven, zijn allen verloren! I 
heeft practisch met alle trouwe werkers kennis gei 
van allen voldoende bezwarend materiaal verzameld. 
Ze trachten te bedenken, wat ze bij een verhoor zulle: 
't Blijkt onmogelijk. Ze kunnen zich geen idee vormen, 
zal worden gevraagd. Ze staan daar uur na uur en 1 

de grauwe wand vóór hen. 
,,Vierzehn Tage Bunker ohne zu klagen 
kann nicht ein jeder ertragen." 
Heeft een gevangene dat hier op de muur gekrast'? ~ 
soldaat, die om een of ander vergrijp tot veertien dage 
w-as veroordeeld. · 
Ze krijgen moeite om rechtop te blijven staan. EeIJ 
moeheidsgevoel in hun benen, dwingt hen haast om zi 
wegen. Dick voelt zijn knieën doorzakken. 
Telkens kornen er Duitsers, die zich· achter hun ·rug VI 
hen maken. 
Schrijnend voelen ze, wat het betekent, gevangene va: 
te zijn. En dit is nog maar het begin. 
Het bevel zich om te keren en te volgen is voor Oom Ge 
lijk opluchtend. Hij wordt aan een kort verhoor ond1 
Na afloop worden beide gevangenen naar een vertrek 
waar hun gelast wordt, de bovenkleding uit te doen. 
Een paar Duitsers met echte schurkentronies staan e1 
van hen is de beruchte Huhn, een duivel in mensengeè 
Als Oom Gert zijn jas en vest heeft uitgetrokken en 
binder wil losmaken, springt het onmens genaamd Huh 
toe en brult: ,,Das machen wir so. Schweinhund!" En 
ruk trekt hij boordje en das de gevangene van de hali 
Ze moeten de kJeren aan een bundeltje in een hoek l 
worden in hun ondergoed weer in de cel gebracht. 
Eindeloos lang vallen de uren. Hoe laat zou 't al zijn? 
gevoel moest het toch al 18.J?g avond wezen. Het is 
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uur in de n:iiddag. 't Ontgaat hun niet, dat er in en om de 
kazerne iets bijzonders gaande is. Er is een zenuwachtig geloop 
en gesc)J.reeuw in de gangen en buiten het gebouw. 
Bij een tweede korte ondervraging informeren de Dui1isers naar 
Zwarte Kees. Ze vragen, waar die zolang blijft . . Daarmee 
verraden ze dat de arrestatie van Kees . hun buitengewoon hoog 
zit. 
Gespannen wachten de gevangenen af. Hoe het met Kees en met 
de anderen zal gaan, houdt hen meer bezig dan hun eigen toe
stand, hoe hopeloos die ook mag zijn. 
Auto's rijden af en aan. Telkens als ze een auto horen stoppen 
op de binnenplaats is er de vraag: Wie? Wie zullen de eersten 
zijn, · die hier binnengebracht worden? 
Eindelijk wordt de spanning gebroken. 
Gestamp van laarzen...... Onder vloekend en schimpend geleide 
worden er drie gevangenen binnengestompt: twee geboeide jonge 
kerels en een man op leeftijd. Vlûchtig kijken ze naar de twee 
die daat al tegen de muur staan. Ze kennen mekaar niet. ·Dat 
ze allen S.D.-gevangenen zijn bewijst, dat ze voor dezelfde zaak 
gestreden hebben tegen de gemeenschappelijke vijand. Dat zegt 
genoeg. Ze voelen zich één. 
Zwijgend staan ze naast elkaar. Na een poos, hoelang het 
geduurd heeft weten ze niet, rijden er weer auto's binnen. Ze 
horen portieren slaan, heidens schreeuwen en tieren. 
Na enkele ogenblikken wordt er weer een geboeide in de cel 
geworpen. 't Is Gijs, die er bleek en verslagen uitziet. Jan en 
Gerrit kijken hem even vragend aan. De vraag brandt hun op 
de lippen: Waar is Kees? 

... Da:s machen wir 
"f" :so, Schwein.hund!'' 

""'" 
Ze schrikken hevig, nu ze Gijs zien binnenkomen. Ze leefden in 
de vaste overtuiging .er aan meegewerkt te hebben, dat Kees en 
Gijs konden ontkomen. Wat moet er toch gebeurd zijn? 
De opheldering Iaat niet lang op zich wachten. Hun wordt toe
gebruld, dat ze moeten aantreden en volgen. 
Ze worden naar buiten gevoerd, waar een vrachtauto staat met 
een konijnenhok erop. Dat · hok moeten ze er afhalen. 
Er hangt iets wits buiten het hok. De jongens herkennen onmid-
dellijk de lange, forse hand van Kees ..... . 
Allen zien het: Kees is gevallen. Dit hok bergt zijn lijk. De 
spannende belevenissen van deze dag hebben -hen ongevoelig 
gemaakt voor hevige emoties. . 
Ze schrikken er niet van. Zijn ze niet allen kinderen des doods? 
Staan ze niet allen aan de uiterste grens van het leven? 
Toch - in hun tegen elke verschrikking gepantserde hart welt 
een gevoel van tederheid op, als ze het houten gevaarte optillen 
en voorzichtig van de wagen ·zetten ...... Was hij niet de trouwste 
en moedigste van allen? Ze hebben hem vereerd, ze hebben hem 
liefgehad. Zijn ja is altijd ja geweest. Tot in de dood: Ik zal 
nooit levend in handen van de vijand vallen - ze horen 't hem 
nóg zeggen. 
Ze inoeten het hok naar binnen dragen. 
De Duitsers bedoelen het als een diepe smaad - zij gevoelen 
het als een eer. 
,,Führe den Kasten ins Gefängnis ab !" schreeuwt een Gruppen
führer. 
"Dann könnt ihr noch ein bischen mit ihm reden! - und ein 
wenig Mut.einsprechen! !" laat hij er met een duivelse lach op 
volgen. 
Ze plaatsen het hok in een hoek van de lange cel. 
De Duitsers hebben groot pleizier. Ze doen uitbundig als idioten 
en maken op hun manier geestige grappen en zinspelingen op 
hun verslagen vijand. 
Ze doen dat met de duidelijke bedoeling, de gevangenen te 
kwellen. 
Maar het deert hen weinig. Ze staan met gebogen hoofden en 
laten de schimpscheuten vàn de halfdronken onverlaten over 
zich heengaan. 

(Wordt vervolgd). 
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ozekerheid ..... . 

r __ o_e_a_a_rd_e_g-ee_f_t _g_e_h_e_i m_e __ n , d-er Duitsers , prijs. 

Te slingeren tussen brandende hoop en martelende vrees. 
Is er wel één plaag, die de kràcht van een mensenhart ge
niepi&"er wegvreet ? 
Is er afschuwelijker lijden dan het lege leven op de bodem 
van immer opdringende vragen, waarop de tijd geen antwoord 
l;>iedt? 
Vraag het aan die mensen, wier man, wier vrouw, wier kind 
door de Duitsers werd weggenomen, zonder dat men daar
na ooit meer iets van hen vernam. 
Of neen, vraag het hun niet, zie hen slechts aan en het ant
woord zal U zonder meer duidelijk zijn. 
Duizenden slachtoffers van de Duitse teneur bleven weg; 
men kent hun laatste rustplaats zelfs niet. 
Leven ze nog? Misschien ergens, ver weg, in een vreemd 
land? Of zijn ze niet meer, hun lichamen rustend in vreemde, 
zwijgende grond ? . 
Vragen, altijd maar vragen, afstuitend als tegen een kope
ren hemel. 
Waarom hebben de Duitsers dan tenminste niet gezegd, wat 
er met hen is gebeurd. Het zou zo veel lichter vallen te be
rusten. 
De Duitse barbaren, zij zullen er hu~ duistere redenen voor 
hebben gehad, zo goed als zij redenen te over meenden te 
hebben voor hun arrestaties, hun martelingen, hun fusillerin
gen. Doch wat de Duitsers hebben trachten te verbergen, dat 
geeft de aarde terug. 
Reeds vele malen wist de Rijksindentificatiedienst voor Ber
ging van Lijken te Amersfoort een einde te maken aan de 
spanningen, waarin een groot aantal landgenoten verkeer
den. Elke aanwijzing, die kon dienen om licht te brengei:i' in 
de sombere onwetendheid van de nabestaanden omtrent het 
verblijf van hun geliefden, werd door deze dienst gretig aan
gegrepen en op deugdelijkheid beproefd. Dikwijls zonder re·
sultaat, maar vaker nog met succes. 
Zo ook weer op het vliegveld Twente nabij Enschede, waar 
de Indentificatiedienst op aanwijzing van het vroegere afde
lingshoofd der ~D te Enschede, Schöder, een aanvang heeft 
gemaakt met het onderzoeken van een ongeveer 2500 vier
kante meter groot terrein. 
Reeds geruime tijd bestond het vermoeden, dat Schöber be
langrijke inlichtingen met betrekking tot vermiste perso
nen zou -kunnen geven. 
De man bleef aanvankelijk potdicht. 
Niet dan na dagenlange, zenuwslopende verhoren wist een 
bekwaam rechercheur zeer belangrijke aanwijzingen uit zijn 
verhard gemoed los te weken. 
Schöber wees een terrein aan, waarin de lichamen van een 
aantal op het vliegveld gefusilleerde Nederlanders zouden 
zijn begraven. Met behulp yan een veertigtal oud-illegale wer- • 
kers uit Enschede werd dp Maandag 29 September begon-
nen met de opgravingen, die een dag daarop met succes wer-
den bekroond. 
In een oude bomtrechter vond men de lijken van een zes
tal door de SD vermoorde Nederlanders, drie vrouwen en 
drie mannen, die tot op heden echter nog niet nader konden 
worden geïdentificeerd. Een der vrouwen was gehuld in een 
bontmantel. ' 
Het werk werd voortgzet, met het gevolg, dat op 1 October 
de stoffelijke overblijfselen van twee mannelijke personen 
werden opgedolven. 
Ter plaatse kon een der ontzielde lichamen reeds door de 
aanwezige oud-illegalen worden herkend. 
Het was de in Twente bekende illegale werker Jules Haeck, 
die zich indertijd buitengewoon verdienstelijk maakte met 
de verzorging en het vervoer van geallieerde vliegers naar 
België Hij werd hiervoor na de bevrijding door generaa1 
Eisenhower posthuum gehuldigd met een bijzondere onder-
scheiding.. · 
Haeck werd in September 1944 gearresteerd. Nadien werd 
nimmer meer iets van hem vernomen. 

' . 
De ovçrledene werd herkend aan zijn kleding. Hij droeg 
nl. een uit manchester stof vervaardigd costuum, waarin 
zich nog een vulpen en andere voorwerpen bevonden, van 
Haeck afkomstig. 
Inmiddels werd de identiteit van het tweede slachtoffer ook 
vastgesteld. Het was de oud-illegale werker Hulsbeek. De 
andere slachtoffers werden ter identificatie naar Amers
foort overgebracht. 
Het ligt in de bedoeling van kapitein Haverman, die de lei
ding bij de opgravingswerkzaamhede:ó. heeft, zich in verbin
ding te stellen met ·de illegaliteit en met de nabestaanden 
van slachtoffers, die vermoedelijk op het vliegveld Twente 
werden omgebracht. 
De Commissal'is van Politie te Enschede verzoekt in dit ver
band een ieder, die in de mening verkeert, dat zich familie
leden of vrienden onder de opgegravenen bevinden, naam en 
adres van deze vermiste personen, alsmede gegevens om
ttent kleding, toestand van. het gebit enz., schriftelijk op 
te geven aan de Rijksidentificatiedienst voor Berging van 
Lijken te Amersfoort. 
Het vermoeden is niet ongewettigd, dat zich op het vlieg
veld nog meerdere graven zullen bevinden . 

TOON. 



AALTENS ONDERDUIKERS 
tonen hun 
dankbaarheid 

V rijdagavond 3 October. 
Er heerst • een gespannen verwachting onder 
de Aaltenaren. AUes trekt naar het station. 

Daar rijden de boerenwagentjes aan en voorop. in , 
zijn beste "tuug" . zit de boer. Ook met de fiets ko• 
men ze. Meestal voeren ze nog een tweede rijwiel aan 
de hand mee. Er is een ongewone drukte bij dat Aal
ten.se station. Lichtjes speuren rood, flikkeren langs 
komenden, tot ze blijven rusten op één, twee, of soms 
een heel troepje. 
Het is een popelend zoeken. telkens onderbroken 
door verrassende uitroepen. 
Aalten ontvangt voor de tweede maal zijn onder
duikers! 
Ze worden opgehaald door bun oorlogs-pleegouders 
en in het wachtende wagentje gestopt, of krijgen de 
meegebrachte fiets in de hand geduwd. En dan gaat 
het door de duistere binnenpaadjes, ,.op huus an". Het 
l.s eerst nog wat onwennig zoeken naar de oude sfeer, 
maar als op de deel de warme koeiengeur hen weer 
tegemoet komt, valt alle tijd weg. 
Door de ruime boerenkeuken gaat de boerin en zorgt 
weer. Zij staat met de koffiepot in de hand en buigt 
zich over de kommen; .. Zal "k oé nog maor es in· 
6Chenken ?" 

Zaterdag 4 October. 
Aalten is vol zon. De straten vormen bogen van 
vlaggen. Aalten viert zijn feest. 
Er vaart de stemming van een tweede bevrijdingsdag 
door het dorp. Immers, overal duiken ;,de jongens van 
de boer"' weer op en het joolt van de één naar de 
ander. welkomstgroeten en spontane blijheid. 
Om half één trekt de stroom naar het hart van 
Aalten. Daar wacht de Hervormde kerk, met haar 
deuren wijd ope9 voor de Herdenkingsbijeenkomst. 
Ieder heeft zich op verzoek met oranje getooid. Het 
mooie oude kerkgebouw kan velen herbergen. doch 
de opkomst is zo overweldigend. dat verscheidenen 
genoegen moeten nemen met een staanplaats. 
De kerkklokken luiden en de gemeente stemt in en 
met gez. 90 vers 1 "Deo hogen God alleen zij eer'". 
De. Voorzitter van het Comité A.R.0., F. de Vries, 
opent de dienst met het voorlezen van psalm 66. 
Daarna spreekt hij een welkomstwoord en vertelt. 
hoe het plan voor een monument groeide tot werke-
lijkheid. · 
Ver-volgens richt hij zich met woorden van dank tot 
de mannen en vrouwen van het verzet. dank ook aaa 
de gastheren en gastvrouwen. doch bovenal dank aan 
God. . 
Frans de Vries vervolgt: ,.Een achttiental collega"s 
onderduikers zijn niet meer. Onze blijdschap is over• 
schaduwd door hun afwezigheid. Laten wij hen her
denken," 
In de minuut stilte. trekken zij langs ons heen: W. 
Vermeulen, Amsterdam; J. de Rooi. Rotterdam; M. 
v. d. Harst. Deo Haag; E. v. d, Gaag. Rotte1"dam; J. 
Stahlie, Rotterdam; J. de Wolf, Nijmegen; M. den 
Oudsten, Groot-Ammers; H. den Oudsten, Groot
Ammers; M. J. Brui], Scheveningen; J. F. v. d. Heu
vel, Amstelveen; J. van Baasbaok, Overveen; H. 
Kleln-Hesseliok, Zelhem; P. H. Verhcul, Gorcum; A. 
van Putten, ·Amsterdam; R. Wermeshoven, Drente;' 
F. H. Somsen, Doesburg; H. Held. Arnhem; L. Lie· 
vaar. Scheveningen ea F. E. Mac Donald uit Nijme
gen. 
Frans de Vries spreekt verdér. Hij wijst ons de toe
komst. die op onze schouders rust en onze plicht die 
toekomst te stellen voor God. 
Aan Hare Majesteit wordt namens de oud-onderdui
kers van Aalten een telegram gezonden. 
Luister! De "Suite Gothique" van Boelman ruist door 
de kerk. Bert van Noord. oud-onderduiker, brengt ons 
dit in zijn orgelspel. 
Daarna beklimt Frits de Z wel'Ver de kansel. 
Even staart hij over de menigte, zijn hand glijdt 
langs de horlogeketting en dan kaatst zijn stem de 
kerk in. 
Hij vertelt van de groei der LO in Aalten en brengt 
ons terug naar de bezettingstijd; neemt ons mee op 
een tocht naar Aalten en vertelt ons. hoe hij "Ome 
Jan", druk aan het metselen vond. Ds. Slomp had 
echter nog belangrijker bezigheden. .,Ome Jan'' liet 
daarvoor zijn werk staan en trok er op uit. Diezelfde 
avond werd de LO van Aalten en omgt>ving "opge
richt". En Aalten werd een broeinest van verzet. 
,.De gedachte komt nu bij ons op'", vervolgt Ds. 
Slomp: ,.Is dit werk wel goed geweest? Was het wel 
goed, dat wij de jongens naar Aalten lieten gaan? Dat 
de pleegouders ze opnamen. Het he.eft immers zo
veel offers gekost". 
Ds. Slomp geeft zelf het antwoord. Met vaste over
tuiging spreekt hij: .. Als er één werk geweest is, dat 
rijk gezegend werd, dan is dat wel het onderduikers• 
werk geweest". Hij wijst ons naar God en de Bijbel 
en wekt ons op, niettegenstaande zware offers, koers 
te houden en recht door zee te gaan en toekoO'.lSt noch 
strijd te schuwen. 
Ds. Slomp spreekt tot ons over de donkere toestand, 
waarin wij leven. De zaden van het nationa:il
socialisme zijn gestrooid met kwL~tige band en ze heb
ben wortel geschoten. Daarop gaat de revolutionnair 
van verschillende schakering voortbouwen.. 

-.... 

' 
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Want wij willen Holland houden!" 
Staande antwoordt de Gemeente met Da Costa's 
volkslied. 
Na het orgelspel van Bert van Noord6 zingt een voor
malig onderduiker het toepasselijke lied. ..Ik hoor 
trompetten klinken. de vljánd is nabij'". 
De heer J. Smallenbroek uit Assen. voorzitter van de 
Stichting "40-"45, repliceert de bij velen opkomende 
vraag: ,.Is al dat verzet niet zinloos geweest?'" 
De heer Smallenbroek wijst naar het doel van het 
leven. dat ruet beoogt het behalen van onbepaalde 
successen. doch getrouwheid van ons vraagt. Immers 
het CbristP.lijk Verzet betekent gehoorzaam te zijn 
aan wat God vraagt. En in die gehoorzaamheid 
vielen onze mannen en vrouwen. 
Spreker verklaart met nadruk: .,Wij zouden eigenlijk 
het zedelijk recht om te leven verbeurd hebben. 
wanneer er niet in Nederland verzet was gepleegd. 
Want de verzetsstrijd was in wezen strijd voor geeste
lijke vrijheid. Nu zijn wij gespaard gebleven om de 
strijd van de gevallenen voort te zetten." 
Spreker waarschuwt tegen clubvorroing en afzonde
ring van oud-strijders. Want zo vernietigen wij de 
plaats. die wij bezitten in de harten der Nederlanders 
en vermoorden de nabestaanden. Er zijn nog veel te 
veel verzetslieden. die vergeten, dat het monument 
voor het verzet is, een goede verzorging der nagelaten 
betrekkingen van onze gevallen mensen. 
De heer Smallenbroek vertelt ons van het Stichtings
werk en roept onze hulp daarvoor in. 
Dan spreekt hij over onze jongens in Indië. Ze be
horen straks door ons volk goed opgevangen te wor
den en wij moeten voor en naast hen staan. 
De heer Smallenbroek eindigt met de opwekking trouw 
te zijn en goede moed te houden; steeds te bedenken 
wat goede couragie vermag. Opdat in de strijd aller 
eeuwen, de vijand kan worden wederstaan. De 
collecte ten bate van de Stichting brengt het mooie 
bedrag van f 610.65 op. · 
Ds. K. L. F. Le Gr.and, geref. pred. te Twijzel (Pr.), 
sluit deze goede bijeenkomst. Allen verlaten. na B. en 
W. en de familieleden der gevallenen, de kerk. 

Herdenking gevallen verzetsllede.n, 
Na de kerkdienst trekt een indrukwekkende stoet naar 
de Algemene Begraafplaats "Berkenhove". 
Om het graf van de verzetsman K. Ruizeodaal en de 
vele kruisen der Engelse gesneuvelden. schaart zich 
de menigte. Het R.K. Kerkkoor zingt het Beati Mortui 
van Mendelsohn: 
Twee oud-onderduikers treden naar voren en leg
gen eeti krans op het graf van K. Ruizeodaal (Zwarte 
Kees)/ in wie men alle slachtoffers van het verzet 
eert. 
Jan de Boer, oud-onderduiker, spreekt een kort her
denkingswoord. 
Woorden van troost en van opwekking, om nimmer 
te versagen, daar wij geroepen zlja, door Christus, 
ons aller Koning. 
Over de stille graven dragen eerbiedige stemmen 
uit het "Ecce. Quomodo Moritur'" van Jacob Händl. 
De stappen van de wegtrekkende versterven ·en op 
het kerkhof. waar velen rusten die naast ons ston
den in de oorlogsjaren. keert de stilte weer. 

OnthaUing Monument. 
Allen gaan nu nogmaals richting station N.S. 
In het plantsoen, tegenover dit slatioo. wacht het 
monument om onthuld te worden. Funs de Vries, 
spreekt als voorzitter der A.R.O. nogmaals het wel
kom uit. 
Namens alle onderduikers brengt hij dank aan allen. 
die hen hebben geholpen. Deze dank heeft ons. ver
klaart Frans de Vries, tot oprichting van dit Ge
denkteken gebracht. Gij hebt ons niet alleen willen 
herbergen, doch ook voorzien in ons levensonderhoud 
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Als dan ons land in gevaar is, het Koninkrijk der 
Nederlanden, dan mogen wij niet zonder meer blij· 
ven staan. In zijn rede vuurt Ds. Slomp ons aan; 
"God gaf je een tijd van bezinning in Aalten. E'n nu 
voorwaarts. jongens. Wc gann weer strijden; we gaan 
weer vechten, al komt er nog zo'n revolutie opzetten. 

Me'llr. Wil.:J.:ering 
onthult het door de 
Aa/t"n,e onder
duiktrs aangeboden 
monument. 

VOOR DE 
BOVENSTE 
PLANK? 

D e V rije U niversitdt 
in Oorlogstijd 
Enige maanden geleden verscheen dit 
merkwaardige boek bij Zomer en 
Keuning. Het is niet de titel. maar de 
inhoud, die dit boek merkwaardig 
doet zijn. Het bevat niet anders, dan 
de in en vlak na de oorlog uitge
sproken bercleokingsredevoeringen. 
Is het nog nodig U te vertellen wat 
de Vrije Universiteit is? Ik meen wel
haast van niet; wie kent niet de na
men: Colijn. Rutgers en Oranje? 
Colijn was het, die reeds in het na
jaar van 1940 op de sociëteit van het 
Studentencorps zich richtte tot de 
leerlingen van de V. U. om hen te 
wijzen op hun verantwoordelijke 

taak; wanneer velen in Nederland hun houvast zijn 
kwijtgeraakt, bun houdtng tegenover de bezetter niet 
meer weten te bepalen, toon dan dat gij als Cal
vinisten wèl een basis hebt, en laat anderen tegen U 
aanleunen. De geestelijke strijd wordt zwaar, en zal 
van ons allen grote offers vergen. 
Inderdaad, de strijd werd zwaar. Het was dikwijls 
moeilijk aanstonds de juiste houding te vinden tegen
over de maatregelen van de bezetter. Daarvan ge
tuigt de rede van Prof. Nauta op 22 Sept. '43, wan
neer bij de gebeurtenissen van het afgelopen academie. • 
jaar releveert, zoals het wegvoeren van de studenten 
in Februari 1943, het tekenen van de loyaliteit,wer
klaring en het sluiten der Universiteit. 
Bijzonder aangrijpend is wel de rede van Prof. 
Oranje op 27 Maart J 945 als het overlijden van Prof. 
Rutgers in Duitse gevangenschap bekend geworden is. 
Zowel nationaal als internationaal was Rutgers een 
man van formaat. 
Reeds tweemaal heeft Rutgers een periode van ge
vangenschap doorgemaakt, als bij met enkele ande
ren in een open bootje naar Engeland tracht te varen. 
Motorpech doet de tocht mislukken. en brengt hem 
opnieuw in gevangenschap. 
Tekenend voor hem is zijn uitspraàk~ .,Er zijn ergere 
dingen dan angst voor de dood; ik zou mij schamen, 
mijn plicht niet te doen tegenover mijn vaderland; 
het is niet erg voor het vuurpeloton te moeten ver
schijne.n, als men maar trouw gebleven is." 
Ook uit de kring der studenten z:ijo velen gevallen. 
en het is weer Prof. Oranje die ben bij de rectoraats
overdracht op 19 September 1945 op ontroerende 
doch sobere wijze gedenkt, hen één voor één mèt 
hun daden noemende. Voor hen, die niet geheel 
vreemd zijn aan de ondergrondse strijd valt het op, 
dat velen van hen een vooraanstaande plaats in de 
verschillende illegale organisaties innamen. 
Het boek bedoelt geen documentatie van het verzet 
te geven; het vermeldt de lotgevallen der Vrije 
Universiteit in oorlogstijd. :i;oals telken jare bij de 
overdracht van het rectoraat de lotgevallen van het 
afgelopen jaar worden gememoreerd. Maar de lotge
vallen in de oorlogsjaren laten U zien, dat de Vrije 
Universiteit de consl'quenties van baar Calvinis-
tische levens- en wereldbeschouwing heeft aanvaard. 
en daarmee niet heeft gestaan buiten het pra-ctische 
leven van elke dag. Met ere mag gezegd worden dat 
zij een bolwerk tegen het fascisme is geweest. 
Het laatste hoofdstuk is een toespraak blj de begra
fenis van Prof. Oranje, op 11 April 1946. Prof. 
Oranje was een der groten uit het verzet lid van liet 
college van vertrouwensmannen, voorzitter van de 
adviescommissie voor de LKP, de ziel van het Hoog
lerarenverzet, lid der G.A.C., enz. 
De ruimte, toegestaan voor een boekbesprdcing laat 
niet toe, om meer te noemen. Het boek is lezenswaard, 
en behoort zeer zeker "Op de bovenste plank""! 
Tot slot geven wij twee citaten uit de rede van Prof. 
Oranje (19 Sept. 1945, waarin hij het verzet in bre-
der verband bespreekt: · 
"In een oorlog als thans gevoerd werd, tegen een 
niets ontziende vijand, moet men, ieder op eigen ter
rein, alles op het spel durven zetten, of men gaat ten 
onder. althans geestelijk. Met schipperen wint men 
misschien aardse. vergankelijke goederen, maar men 
verliest het goede geweten. Bovendien is het heilloze 
gevolg van schipperen, dat er een onderlinge strijd 
ontbrandt, waarvan het einde nog niet te voorzien is. 

Het gaat hier over het grote probleem van deze 
gehele bezettingstijd: schipperen of niet. 
Ons volk zal het eens moeten worden over dat 

I vraagstuk, niet alleen tot lering van het nageslacht. 
maar vooral ook, omdat wij samen weer verder moe
ten en omdat ons volk zich niet kan veroorloven, als 
een gescheurde natie voort te leven.'" 
.. Laat het nageslacht dit altijd voor ogen houden: in
dien ooit Nederland weer bezet gebied zou worden: 
bij de eerste aanval van onrecht allen zij aan zij, zon
der te vragen wat het kost. Tegen onrecht van een 
overweldiger bestaat maar één middel: nooit toege-
ven. doch aaneensluiten. ~ 

Anders verovert hij Uw terrein, centimeter bij cen
timeter."" M. 



, 

Wiflem Arnold Rohaan 
Geboren 26 Octobc, 1912 te Neede, 

Gefus,1/eerd 6 Juni 1944. 

À 
Is oudste zoon van de familie Rohaan in de Berg 
te Neede, was hij met Mulo- en Landbouwwinter
schoolopleiding reeds in zijn jeugdjaren een op de 

voorgrond tredende persoonlijkheid. Zijn eerlijk en waar
heidslievend karakter deed hem ook in zijn militaire 
djenst spoedig uitblinken. 
In de mobilisatie stond hij als wachtmeester bij een bere
den treinafdeling, bij zijn superieuren, collega's en onder
geschikten in hoog aanzien om zijn rechtschapen karak
ter. Als goed vaderlander werd direct na de capitulatie 
in de Meidagen van 1940 reeds zijn geest van verzet 
tegen de onderdrukker vaardig, door wapens te ver
bergen, die straks nodig zouden kunnen zijn. 
Io het burgerleven teruggekeer<\. had hij onmiddellijk 
minachting voor elke uiting van slapheid tegenover de 
Duitsers en gaf daarvan op gepaste wijze en plaats on• 
dubbelzinnig blijk. 
Iedereen, die met hem in nauwer contact stond, werd 
gesterkt door de stalen vcrzetsgeest, die in hem leefde 
en waardoor hij anderen vaak kon bemoedigen. 
Geen wonder, dat allerlei takken van verzet bij hem 
een resoluut medewerker vonden. Reeds spoedig was hij 
als ondercommandant van de plaatselijke OD, in deze 
organisatie opgenomen. Daarnaast was de daadwerke
lijke hulp aan Joden en andere onderduikers voor hem 
een levenswerk geworden, terwijl ook de verspreiding 
van bonkaarten en verzetslectuur mede door hem werd 
verzorgd. Op de boerderij zijner ouders vond menigeen 
onderdak en werden vele hongerigen gespijzigd. Toch 
trachtte hij zijn reeds bejaarde ouders en verdere huis
genoten zoveel mogelljk buiten zijn werk te houden, 
hoewel hij wist geheel in hun ge~t te handelen. ~Is 
stoer Calvinist was zijn verzetshouding principiëel ge
fundeerd. Kenmerkend was ook zijn geslotenheid in het 
publieke leven. De vrienden, waarmede hij ·s nachts op 
pad trok. kende hij overdag in het publiek nauwelijks. 
Zo was ook zijn spontane medewerking aan de KP van 
Zwarte Kees voor het bekende wapentransport. Alleen 
vuig verraad legde ook hem zijn l&9en. Toen Opper
wachtmeester Wortman en Henk Kruizinga reeds waren 
·gearresteerd, wilde hij van onderduiken. ter wille van 
zijn ouders niets weten. 
In de vr~ge ochtenduren van de 5e Mei l 944 kwam 
ook bij hem met groot kabaal de SD met zijn handlangers 
en werd hij, terwijl hij be.Jig was met zijn werkzaam
heden op de boerderij, gearresteerd en gevankelijk weg• 
gevoerd. Voor deze arrestatie waren de moffen gekomen 
met drie ovèrvahvagens en twee tu·xe auto's. Doch ook 
bij deze arrestatie bleek volkomen "het waarom" van 
het verzet. 
Willem was door de SD reeds naar de overvalwagen ge
bracht. onderwijl deden de moffen op de boerderij huiszoe
king. Van deze gelegenheid maakte zijn oude vader van 75 
jailr gebruik om naar de overvalwagen te gaan en zijn 
zoon wat brood te geven. De moffen wilden hem hiervan 
weerhouden. De oude voegde hen echter toe: ,.Je kunt 
niet meer doen, dan mij doodschieten!" Hij gaf zijn 
zoon het brood en riep, hem toe; .. Willem blijf bidden 
en blijf Hollander!" Hierop stond Willem temidden van 
de moffen op en antwooordde: .. Ja vader, Hollander tot 
in de dood!" Hij werd op transport gesteld naar Arnh;:m 
en vervolgens naar de bunker in Vught. Op 2 Juni 19+4 
volgde zijn ter dood veroordeling door het Polizei• 
stand~gericht te 's-Hertogenbosch, wegens deelneming 
aan een geheime organisatie in een ernstig geval, door 
opdrachten tot het verschaffen of onderbrengen van 
wapenen voor een terreurgroep te hebben aangenomen 
en deels te hebben uitgevoerd. Voor zijn rechter ver
klaarde hij: ,.Wat ik gedaan heb, heb ik gedaan 11it 
overtuiging en ik ben bereid daarvoor te sterven!" 
I~ de nacht van 5 op 6 Juni 1944 werd hij, met vele van 
zijn kameraden vervoerd naar de duinen bij Overveen, 
alwaar zij de heldendood stierven. 
Thans rust hij op de Erebcgraafplaat~ met zijn makkers 
Henk Kruizinga, Teun Wortman, Karel Verschuur en 
vele anderen, als slachtoffer van de Nazi-terreur. 
Voor de nabestaanden was deze gang van zaken een 
zware slag en groot was het medeleven met de familie 
Rohaan. De zekerheid, dat hij thans juicht' voor de troon 
van G~, gaf troost in deze diepe smart. 
Gods wegen zijn hoger dan de onze. Moge zijn offer 
niet tevergeefs gebracht zijn. Zijn vrienden gedenken 
hem dankbaar. 

R. W. 

IN MEMORIAM 

Philippus Gaste1aars 

Geboren 4 Januari 1891. 
Overleden 20 April 1944. 

Philippus Gastelaars dreef in Doesburg 
een' drogistzaalc. Hij was een prima 
zakenman, die in en ver buiten Doesburg 

in hoog aanzien stond, niet alleen om zijn 
zakelijke capaciteiten, maar ook om zijn zeer 
hoogstaand karakter. Nooit was hem iets te 
veel en waar hulp nodig was, werd niet tever
geefs een beroep op hem gedaan. Aan hoe
veel ziekbedden heeft Gastclaars niet gestaan 
en hoevelen heeft hij geen raad en troost ge
bracht! Het was dan ook zeker niet ten on
rechte, dat hij wel "dokter" Gastclaars wer\i 
genoemd. 

Als overtuigd Calvinist heeft hij de Godde
lijke roeping en Christenplicht verstaan om 
zijn naaste zoveel als in zijn vermogen lag 
te helpen. Hoewel Gastelaars niet actief aan 
het daadwerkelijk verzet deelnam, was hij toch 
door zijn principiële houding ten opzichte van 
de bezettende macht een ieder ten voorbeeld. 
Dit is vooral op de laatste dag van zijn leven 
op meer dan ondubbelzinnige wijze gebleken. 

Door één van de mannen -van de KP van 
Zwarte Kees werd Gastelaars op de fatale 
datum, 20 April 19H, mede betrokken in het 
vuige verradersspel van Willy Markus. Het 
net, dat de SD .gespannen had, werd die dag 
geheel dichtgetrokken en de KP van Zwarte 
Kefs opgerold. De slotscene speelde zich ten 
huize van Gastelaars af. met het noodlottig 
gevolg, dat Gastelaars- als medeplichtig aan 
het complot werd aangemerkt. 

In die ogenblikken kwamen zijn uitstekende 
karaktereigenschappen op treffende wijze naar 
voren. Hij gaf op duidelijke wijze blijk van 
het goede hout gesneden te zijn en bewees 
door zijn standvastige houding. dat hij boven 
zijn vijanden stond. Toen hij inzag geheel aan 
's vijands macht te zijn overgeleverd, gaf hij 
zich over aan zijn Hemelse Vader, die ook 
zijn lot in handen had. 

Over de juiste toedracht van de moord op 
Gastelaars en wat zich daarbij op Avegoor 
afgespeeld heeft. zal wel voor altijd een sluier 
blijven liggen. Eén ding staat echter vast, en 
dat alleen kan zijn echtgenote en kinderen 
·troosten: Gastelaars stierf als een groot vader
lander en wat meer zegt, als een Christen. Zijn 
laatste rustplaats vond hij op de begraafplaats 
,.Heiderust" in de gemeente Rheden. 

ç:root was de verslagenheid toen het ver• 
scheiden van deze edele figuur in Doesburg 
bekend werd en groot het medeleven van de 
bevolking met de zo onnoemelijk zwaar ge
troffen familie. Gastelaars liet een lttgte ach
ter in zijn gezin en daar buiten, die onover
komelijk scheen. Wij mogen in hem blijvrn 
zien een man, die het ons aangedane onrecht 
verafschuwde, maar er ook zeker van was, dat 
het recht eenmaal zou zegevieren. Hij, die .:o 
node gemist kon worden, werd opgeroepen 
tot een leven in hemelse heerlijkheid, waar 
het onrecht niet bestaat! Moge dit zijn echt
genote en kinderen tot blijvende troost zijn 

en ons zijn figuur tot een lichtend voorbeeld. 

THEO. 

• 

• Hendrik Pieter Heinen 

Geboren 28 November 1914. 
Gefusillelrd 6 Juni 19-H. 

A Is zoon van een drukker uit Eibergen werd Henk 
~einen op 28 November 1914 geboren. Op 6 Juni 
194i viel hij door het vuige verraad van de laag-

hartige SD-spion, Willy Markus, voor het vuurpeloton 
van de Grüne Politei in de duinen bij Overveen, teza
men met 22 illegale werkers, waaronder 11 van zijn 
eigen kameraden. 
Henk was geen sterk op de voorgrond tredende figuur. 
Toch bezat hij door zijn oprechtheid, hulpvaardigheid 
en eerlijk karakter vele vrienden. Hij kon het onrecht, 
dat door de barbaarse bezetter gepleegd werd, niet aan
zien, daarvoor bezat hij een te sterk ontwikkeld recht
vaardigheidsgevoel. hetgeen gebaseerd was op zijn chris
telijke opvoeding. Toen dan ook medio 1943 zijn hulp . 
werd ingeroepen door enkele medewerkers van "Trouw", 
was hij de man. die spontaan zijn medewerking ver
leende, hetgeen er toe leidde, dat zijn vader zijn persen 
gratis ter beschikking stelde voor het drukken van 
,,Trouw" in de Gelderse Achterhoek. 
Het begon met een krantje, doch zoals het meestal 
ging, het eindigde ·met een revolver. Zo is het ook met 
Henk gegaan. Als fotograaf maakte hij foto's van on
derduikers, piloten en zwaar gezochte p<1rsonen voor 
persoonsbewijzen en valse papieren. Als drukker zorgde 
hij er voor, dat er valse papieren kwamen. Op deze 
manier kwam hij in contact met alle mogelijke personen 
uit de illegaliteit. Zo kwam ook het contact tot stand 
met Kleine Jan en Zwarte Kees ... en ... middels deze met 
Willy van Erp (Willy Markus), hetwelk hem nood
lottig geworden is. Bij hem thuis werden talrijke malen 
besprekingen gevoerd door meerdere illegale werkers 
uit alle mogelijke groeperingen en organisaties. Ook daar 
werden door de KP van Zwarte Kees de voorbereidingen 
~etroffen voor de liquidatie van de twee K.K.-mannen 
(Kontroll-Kommando), .,de bril en de hazenlip... die 
toentertijd de Achterhoek onveilig maakten door bun 
jacht op ondergedokenen. 
Van het ene komt het andere. Dit is in de meest letter
lijke zin waarheid geweest. Door overplaatsing van de 
twee K.K.-mannen, ging de liquidatie niei door, ma~r 
nu volgde de overval op het Öistributiekantoor te Et• 
bergen. Ook hierbij verleende Henk zijn medewerking. 
Steeds meer werd er van de jongens gevergd. De KP 
beleefde een tijd van hoogconjunctuur. In Februari '44 
werd het Distributiekantoor te Borculo gekraakt met 
een buit van ruim 31.000 bonkaarten. Ook hierin had hij 
een actief aandeel. 
Toen kwam de fatale datum, 20 April 1944. Een ge
deelte van de KP zou die dag in Brabant wapens in 
ontvangst nemen. De rest, waaronder ook Henk bleef 
achter om de wapens veilig op te bergen. Alles was tçt 
in de puntjes verzorgd. Doch de SD had baar strikken 
uitgezet. Dezelfde avond tegen 7 uur werd hij door de 
SD gearresteerd en gevankelijk meegevoerd naar Arn
hem ea vervolgens naar Vught. Tijdens het transport 
van Arnhem naar Vught heeft hij nog tegelij~ met Gijs 
(Kleisen) een ontvluchtingspoging gedaan. Jamm~r ge
noeg sprongen beide uit de auto vlak voor het huis van 
de Kampcommandant van Vught, waar Duitse bewaking 
aanwezig was, dus in de armen van de Duitsers ...... , 
daarna bunker Vught. waar de beul Popey de scepter 
zwaaide. 
Op Vrijdag 2 Juni 19-ii werd hij met zijn kameraden 
door het Polizeistandgericht ter dood veroordeeld, om
dat hij het wapen van de wachtmeester Poulie aan 
Zwarte Kees bad gegeven. Op 6 Jtll'li 1944 vielen allen 
door het moordend lood uit de Duitse geweren. Een 
afscheidsbrief mocht niet geschreven worden. Het is 
echter een grote troost voor zijn vrouw e~ de twee 
kinderen. die hij achterliet, te weten, dat hiJ gc,storven 
is als Nederlander en als Christen. Na de terdood
veroordeling riep hij uit: .. Mannen het is wel erg en 
we hadden het niet verwacht. Het is vreselijk erg voor 
onze gezinrten. Ons leven is voorbij, maar het echte 
leven begint nu pas. Bij God in de hemel is het schoon, 
daar zien we elkaar zalig weer." 
Wij die zijn achtergebleven danken Henk voor zijn 
spontane toewijding voor de zaak van God en het 
vaderland. Hij was de onopvallende figuur, die het 
beste wat hij bezat, n.l. zijn leven. durfde te offeren 
voor een groot ideaal. Hij was . dapRer, oprecht eo 
eerlijk. Daarom zal zijn nagedachtenis bij ons steeds 
levendig blijven. 
Moge zijn offer voor de toekomst van Nederland nlet 
tevergeefs geweest zijn. 

S. W. 

• 
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van elke dag, met zelfverloochening en inzet van uw 
eigen leven. Gij hebt op grootse wijn in praktijk 
gebracht het: ,.(Draagt elkanders lasten". 
Spreker geeft weer, wat de twee stukjes beeldhouw
werk op de muur, ons te vertellen hebben. Het één 
laat ons aanschouwelijk beleven, de betekenis van 
Psalm 91 : 5 en 6. · • 
Het stelt voor, een ontkiemende vrucht, die door de 
welbekende laarzen, vermorzeld dreigt te worden; het 
jonge leven, dat hoewel zich schuil houdende, toch 
ontkiemt, ondanks alle gevaar. 
Het tweede fragment toont ons een 'pelikaan, die 
met eigen ibloed haar jongen voedt en met haar vler
ken dit jonge leven beschermt, voor het gevaar van 
het reeds tanende hakenkruis, dat op de achtergrond 
zichtbaar is. 
Een symbool van de opofferende liefde, waarvan 
Psalm 91 vers 4 ons spreekt. 
Aan de burgemeester wordt als hoofd der Gemeente, 
het gedenkteken aangeboden. 
Mevr. Wikkering, echtgenote van Ome Jan, verricht 
de onthulling. Padvinders staan gereed en als de 
bronzen plaat zichtbaar wordt, gaat ttvens de fontein 
voor de gedenkmuur in werking. Zij geeft een spel 
van stralen, die fier opspuiten, om dan iri de heldere 
vijver samen te vloeien. De menigte zet het Wilhel
mus in en het te en 6e couplet trilt naar het dorp. 
De burgemeester aanvaardt met grote trots en waar
dering het zo geslaagde monument. Hij weerlegt voor 
het dorp Aalten de opmerking, die men zo vaak hoort 
en zeker gerechtigd, dat het platteland na de oorlog 
niet genoeg waardering ontvangt. Spreker herinnert 
aan de waardering en belangstelling die Aalten van 
Hare Majesteit mocht ontvangen, in haar persoon
lijk bezoek. En ook op andere wijze gaf men Aalten 
baar beloning. In de Oosterkerk spreekt daar het 
Gedenkraam van, aangeboden door de dankbare Rot
terdammers. En zie nu weer dit treffende monument. 
ZIJ, die ons dit aanbieden, zijn uit alle delen van ons 
land samengestroomd. Hechte banden zijn hier ge
legd. 
De voorzitter der A.R.O. sluit daarop deze plechtig
heid. 
Om 8 uur in de avond begint "de instuif". De zaal 
In gebouw "Irene" is hiervoor feestelijk versierd. 
Daar komen alle onderduikers samen, met· vrouw of 
verloofde. Direct als je binnen stapt, omgeeft je de 
oude sfeer van kameraadschap. • 
Hier blijkt weer, dat met weinig middelen, toch een 
goede geest, te verkrijgen is. 
Ome Jan spreekt zijn jongens weer eens hartelijk toe 
en kan niet aan een spontane huldiging ontkomen. 
Moeder Wikkerink hoort naast hem en dus ook op 
het podium. , 
De oud-onderduiker, korporaal D. G. v. d. Greft. uit 
Semarang, laat een bouquet bloemen zenden voor 
deze dag. Aan wie zullen wij die schenken? Natuur
lijk aan Ome Jan zijn vrouw. Zij heeft immers met 
en voor de jongens geleefd. 
De oud-onderduikers laten zien, dat ze de Achter
hoekse taal nog aardig meester zijn. 
Ieder voormalige buurtschap zendt een afgevaardigde. 
En dan op het podium en tien minuten praten in het 
Achterhoeks. 
Sommigen hebben "het plat" nog aardig te pakken .. 
Een heeft het zelfs aangedurfd, het in een liedje te 
gebruiken. Heel de zaal zingt het refrein mee: 
De stemming deze avond is uitstekend. Dit onder
vindt ook "De Zwerver". 51 ex-onderduikers, laten 
zich als abonoé inschrijven. 
Om half elf wordt de avond gesloten en dan nog 
éénmaal deze dag, naar het monument. 
Het staat nu in een straling van licht. 
Hier ontbindt zich de groep. Deze grootse dag is 
ten einde. De pleegouders zullen weer met hun wa
gentjes en fietsen naar het station komen, om hun 
.,oorlogszonen" uitgeleide te doen. 
Maar het monument blijft in Aalten. 

. Aangeboden aan de Gemeente Aalten, door de on• 
derduikers, welke in de bezettingsjaren hier een vei• 
lig toevluchtsoord gevonden hebben. HEIN. 

Verslag Tergadering KP-Utrecht 
gehouden 4 Octoher j.1 

Ot- KP-vtrgadtring was gecombmtttd mt t een mede· 
..,ukersvorgadedog van de St,chttng 191-0-1945. 
Mej. Mr. Smit, lid van b•t hoofdbtstuur Sucbt,ng l9i0-
19-f5. ga( teo utteen:etting over de inhoud van de wtt, 
welkt d, pen,ro.,.,o rtgelt. voor dt nag,lat<o bttcek
kingf'.h van onn: gevaJftn vritndt:-n. 
Mej. Obbts, insptctri~t bij de Stichting, buprak nog 
'-Dige bijzonde:rbtdtn aangaandt het Stichtingswc:rk. Ver
der wud htt wttk vttdt-tld vooc de in::amthogsactie: in 
Urrecbr. 
Etn vvslag wtrd uitgebracht over de georganiseerde 
Ztlltocbte.a met de: vrouwen dtt gesneuvelde vriende:n in 
de afgelopen tomer. Het voorsttl om ,o",r 1918 etn 
uitgaansdag ptr .iiu,obos en 2 zeUtot'hten te orgaoîseren. 
werd met algt'mtnt stemmen gocdgtktu..rd. 
Hitroa volgdt een verslag over dt ontvangst van. 1i 
franse klnderto <Ytln 51csne:u,·eldt vtn:ttsmtnse.n In de 
afgtloptn z.omtr" Ot ldt1dt rffl waren in vtr,thillendt 
9~:lnntn ondtrgebncht . Htt vufoop 1s zttr bt<Vrrdlgc..nd 
geweest, zowtl voor de kindtrtn als voor de pleegouders. 
Vtrschillende Einilncicle zaken wtrdtn ~buproktn en 
brhandtld. 
.Het notarietl vastltggto van de Stichting KP Is in 
br.hande-ling. Hir.rvoor werd ee:n voorlopig bestuur samtD• 
guttld en wtl als volgt: 

Otto, Voorzitter, 
Ad. Secretaris. 
Aart, Pcnmngmcesttr. 

Op vcr:oe-lc. van. Aart wordt tijdt:lijlc: het pcnniag:mtute.r" 
ech~p door Ad waargenomen. 
Voor d• te bouden reüoie-a,ood winter 19'17/1918 wtrd 
een commissie- van voorbereiding geltoze-n. Tevens werd 
ee:n commlss.ie samengesteld. om de te versturen ultnodl
gtngt!D voor de .a.s. winrcr•rt'~n,e: te selecteren. 

Herdenking TE PUTTEN 
Putten heeft zijn doden herdacht. ..... 
Er zullen weinig plaatsen in Nederland zijn, 
die zo zwaar werden bezocht als dit dorpje 
op de Veluwe en zoeken we een vergelijking, 
dan dwalen onze gedachten over de grenzen: 
Lydi<:e ..... . 
Europa werd zwaar geslagen en overal zijn 
de sporen van deze kastijding aan te wijzen, 
maar op enkele plaatsen heeft de Germaanse 
gesel in een uitbarsting van het meest duivelse 
sadisme wonden geslagen, waarvoor de mond 
vergeefs namen zoekt en waar het hart stil 
bij is. Het waren kleine plaatsjes: Putten, 
Lydice, maar groot is de smart, die zij moeten 

,. dragen. Een mannelij~e bevolking in haar ge
heel weggevoerd, uitgemoord, het klinkt als 
een oud en wreed gruwelsprookje uit een lang 
voorbije tijd. 
Maar het is een historisch feit;. drie jaren 
geleden geschiedde het. Niet in de grijze oud
heid, toen de wereld oog geen beschaving 
kende, toen de menselijke wreedheden nog 
niet werden gecamoufleerd met een dikke laag 
uiterlijk cultuurvernis en verklaard door wet
ten, voorschriften en een psychologische we
tenschap. Neen, drie jaren geleden, in een 
samenleving. die een beschavingsgeschiedenis 
van twintig en meer eeuwen achter zich heeft. 
Zeg: onze beschaving staat op een hooçi peil; 
noem namen en plaatsen: Copernicus. Edison, 
Schweitzer, Lambarene, Oxford. maar vergeet 
niet: Putten, Lydice. De eerste woorden zouden 
on$ buiten onszelf brengen, de laatste brengen 
ons wel weer terug. 
Putten heeft zijn doden herdacht ..... . 

Begên October heeft de Puttense bevolking in 
enkele plechtigheden die donkerste dagen uit 
zijn historie herdacht. Woensdagavond ver
zamelden zich allen in de Eierenhal op het 
Marktplein. Van hieruit vond een stille bloe
mentocht plaats naar het monument, dat aan 
de muur van de Hervormde Kerk ter plaatse 
is aangebracht. De stoet werd geleld door de 
burgemeester. terwijl naast de plaatselijke mu
ziekvereniging tal van andere verenigingen 
met grote groepen vertegenwoordigd waren. 
Maar de herfstwind, die door de Dorpsstraat 

speelde. vond in de lange rij ook de naam
lozen, de vrouwen en kinderen en ouders van 
hen, die niet terugkeerden. Na afloop van de 
bloemlegging bij het monument concerteerde 
de muziekvereniging. Door de avond klonken 
de oude liederen: ,.Ga niet alleen door 't le-
ven ...... ". .,Als ge in nood gezeten geen uit-
weg ziet ...... ". 

De volgende dag - Donderdag - werden 
in de Gereformeerde, Katholieke en Hervormde 
Kerken herdenkingsdiensten gehouden. Veel zal 
er in hen, die deze diensten bezochten, zijn 
omgegaan. In de gewijde stilte van het kerk
.gebou\t' en bij de woorden van 'herdenken gin
gen veler gedachten terug .naar die dagen. 
toen in enkele uren een dorp in de allerzwartste 
rouw werd gedompeld. 
Toen men na het beëindigen van de dienst 
weer buiten kwam lagen daar de bloemen en 
kransen bij het monument ..... . 

Rotterdam-Zuid reikt de 
LO-plaquettes uit 

De LO-afdeling Rotterdam Zuid heeft op 30 
September de LO-plaquettes uitgereikt. Zij 
nam deze gelegenheid te baat om de oud
medewerkers nog eens bij elkaar te roepen 
voor een gezellig praatavondje. De plaats van 
samenkomst was het voormalige LO-kwartier 
.,De Pijp··. 
Blok, als oudste LO-medewerker van Rotter· 
dam viel de eer te beurt ,,het sieraad van elke 
LO-huiskamer"' aan de gegadigden uit te rei
ken. Hij vond deze gebeurtenis belangrijk ge
noeg om er een korte speech aan te verbinden. 
"Deze plaquette wil zijn een herinnering aan 
de afgelopen oorlogsjaren. Sombere jaren welis
waar maar toch ook jaren, waarop iedere recht• 
geaa;de LO-er met dankbaarheid kan terugzien, 
want zij hebben veel bijgedragen tot onze 
geestelijke verrijking. . 
"Uit duisternis opziend naar het hch!, der 
vrijheid vervuldet gij Uw zware taak , zo 
staat op de plaquette. Enkelen van onze vrien
den hebben het licht der vrijheid niet meer 
mogen begroeten. 
Het zijn Ds de Jong. v,,r. Kervel, A. de Toom, 
A. Sljl, J. Venis en. A. Pols. Zij zullen voort
leven in onze gedachten." 
C. Mastenbroek besloot het officiële gedeelte 
van de avond met de aansporlnçi ten minste 
éën keer per ;aar bijeen te komen om de on• 
derlinge band niet te doen verslappen. 

ADVERT ENTI E-RU BRIE K 

FAMILIEBERICHTEN 

Op 21 Oct. a.s. hopen D.V. ontt gel!efd, 
ouden en grootoudtc-' 

P. VERBEEK L:n., (Oom Koos) 
en 

J. VERBEEK-ORIEBERGEN 
te bud•nk•n dat :ij 10 jaar getrouwd :ijn. 
Hun dankbare kfnde.no c:n kl~in•kioderen 
in Nederlood. ln•hé en Cao~da. 
Hoorn . Oct. 19'17 , 
W utersingd 5. 
Geleg,nbcid tot folicittn,o Wotn•dag 
22 Oct, a.s. 17.00-18 .30 uur in Hotel 
..De Kei:crskroon ... 

DIVERSEN 

Gevraagd in klein gezin i.n 
Amsterdam, MEISJE voor dag en 
nacht. 
Brieven onder no. 410 aan het 
bureau van dit blad. 

STEMPEL FABRIEK 

VAM DER BRIJG 
'WESTZ!JD[ 202-ZA.AltDAM 

TELEF 4128 POSTR. 217102 

In een dag gereed. 
Alles op het gebied.van Stempels 

Cliché'• en na a mplaten. 

JUIST MIJNE HEREN .... 
LAAT BRINKMAN 

'T COPIEREN 

Brinkman 
Boekhandel en 
Copieer-lnrtchting 

Telef. 4292 • za-dam 
Wesbdjde 1 

WOONSCHIP. 
Oud-illegaal werker zit dringend 
verlegen om een woonschip. In 
Huur of Huurkoop. 
Brieven onder letter V. Boekh. 
De Wetering, Oude Wetering. 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

.A. LUIK staat altijd 

voor U kla ar. 

* 

luik' s transportonderneming 
Zaandijk Tel. 81994 

Hier 
wordt 
de meeste 
a andacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 1 

C.V. DRUKKER~ RIJNSTREEK" 
~N· 

LITHO "ZA.ANLANDIA" 

ZAANDIJK * 
OFFSETDRUK 
STEENDRUK 
CARTONNAGE 

WIE wat wil weten over het ve«ct in BELGIE, abonneert ,iel, op PYGMALION 
het maandblad van het "Armte Sttrètc,Gcbeim Ltgtr" . 

Ons blad httft eon zeer actuele en untrekktl!Jke inhoud. . 
Leert Uw Belgische ondergrondse kamt radtu kennen door het le:e.n van 

PYGMALION 
Prij.s: f 3.- pet Jaar. Abonnementen lopen van l J~uari tot 31 December. 
Wie zich thans. abonneert, ontvangt dut dt ce-eds veucbencn nummers VAnaf 
1 Januari 1917. 
Opgave nn abonne"t11ten. bij .. DE ZWERVER'· door het •tortm van f 3.
op post.iro 109588. Proefnummers 01) aanvraa; . 

Wl,KAN 
INUCllTINGEN VERSCliAFFEN? 

•lrl'f 
869 In de nacht van 30 op 31 Juli 1943 stortte een Sterlingbommenwer

per neer in het Volkerak in de omgeving van Dinteloord. De gra
ven van 2 leden der bemanning, n.l. van Sgt. A. Stevens en van 
E. C. A. Barnes, zijn bekend. Weet iemand iets van de andere 
leden der bemanning? Speciaal gevraagd wordt naar Sgt. Howard 
Melville Cornes - Nr. 1064514. 
Anderen zijn: Sgt. J. Ferguson - Nr. 1554'!41: Sgt. E. A. Bart
lett - Nr. 1383206; Sgt. R. E. Taylor - Nr. 1525616; PI.off. P. 
R. Johnson - Nr. 125426. 
Inlichtingen aan: M. J. Zwijos, Rijksstraatweg 144, Numansdorp 
(Z.H.). 

870 Marinus van Bennekom, laatst woonachtig te 
R'dam, Vrijenbanschestraat 22. Geboren 11 
Juni 1922 te Oud-Beyerland. Weggehaald 
25 Augustus 1944 en gebracht naar Hecm
raadsingel, R·dam. Vandaar naar Vught. 
Met het grote transport in September naar 
Oraniënburg-Sachsenhausen vervoerd. Ge
vangenisnummer was 100946. Block 16, daar
na 17 H .E.I. In Januari 1945 voor het laatst 
bericht ontvangen. Sedert dien niets meer van 
hem vernomen. 
Nadere bijzonderheden gaarne aan D. v. 

Bennekom, Vrijenbanschestraat 22, Rotterdam. 
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WAAROM GEEN BERBUNDELING? 
E r zijn twee st<1ndpunten terzake van de voor

malige verzetsbeweging. 
Het onze is: afwikkeling van haar problemen; 

snelle liquidatie van baar verbanden, behoudens het 
rcünisteuverband, dat het gesprek tussen hen, die in 
het ver.:et veremgd waren, voorzover· gewenst, gaan. 
de kan houden; oplossing der ex-illegalen in het maat
schappelijk leven; democratische voorlichting van 
deze oud-illegalen in de overgangstijd; meest k.:àch
tige steun aan de Stichting l 940-1045, die het gehele 
sociaal-juridische probleem van de verzetserfenis voor 
de slachtoffers daarvan waarneemt. 
Dat standpunt is, dunkt mij, duidelijk. 
Ht>t andere is: herbundeling der oud-illegalen en acti
vering van de zo gebundelde illegaliteit. 
Dat standpunt is ook duidelijk. 
Maar dan komen blijkbaar de onduidelijkheden. want 
wij hebben moeilijkheden om de bedoeling van het 
tweede standpunt te beçirijpen en de anderen snap
pen nog steeds de achtergrond van ons standpunt niet. 
Nu is daar toch een groot verschil. Ons standpunt. 
het liquidatie-standpunt zou ik het willen noemen, is 
uit den treure uiteengezet in ,.De Zwerver", terwijl 
men, blijkens een artikel van B. D. in "Ons Baken" 
van 18 October j.l" daarvan nog steeds een verkeerde 
voorstelling van :zaken geeft. 
Ik :zal onze argumenten dadelijk nog één keer kort 
samenvatten, opdat men niet te verontschuldigen zij. 
Daartegenover moet ik echter opmerken, dat de moei
lijkheid, die wij hebben met het andere standpunt. het 
bundelingsstandpunt, nog steeds door niemand opge
heldèrd is. En dat n.b., terwijl wij herha.1ldelijk onze 
vragen geformuleerd hebben 
Ik zal die vraag nog eens stellen: U wilt herbunde
len? Welnu, wat is dan de concrete individuele taak 
van Jansen in Sexbierum na de bevrijding in deu 
gebundelde illegaliteit, in het verlengde v.an zijn ver
zet? Wat rood hij doen? Kom nu niet weer aan met 
de nationaal democratische eenheid, met actie, met 
herzuivering, met de belangen van de nagelaten be
trekkingen, met het herstel van onrecht in staat en 
maatschappij. met meetings, vergaderingen e.d., want 
hoe belangrijk sommige van deze zaken ook zijn, zij 
leren ons niets over de concrete taak van Jansen. 
Die vraag hebben we al eerder gesteld en geen ster
veling h.?eft er antwoord op gegeven. Er is ook geen 
antwoord op, want de enige concrete en permanente 
taak van. de oud-illegale werkers is de Stichtings
arbeid en dit is niet de arbeid van de gebundelde ille
galiteit. 
B. D. vraagt zich af of de soci;ile taak wel in goede 
handen is bij de Stichting 1940-1045. En hij wijst 
dan op de wet op 't rijkspensioen, die volgens hem 
het karakter van armenzorg heeft. Daarom wil hij de 
sociale taak niet uit handen der gebundelde illegali
teit geven. 
Nu ga 1k een paar dingen duidelijk zeggen, en ik zal 
de duidelijkheid niet laten lijden onder een op dit 
punt misplaatste welwillendheid in de woordkeuze. 
De watten blijven thuis. 
De verzetsbeweging heeft in de Stichting 1940-1945 
een moc:ument van haar kunnen opgericht. De Stich
ting 1940-1945 is een verbazend knap stuk werk van 
de illegaliteit. hogelijk geprezen door insiders en out
siders, ten volle berekend voor haar taak. 
Zij is zo groot, dat het de gebundelde illegaliteit (die 
er niet 1s. niet komt en geen zin heeft) niet past tegen 
dit monument te gaan staan schoppen. 't Enig e-ffcct 
van dit schoppen is, dat de gebundelde illegaliteit de 
naam der illegaliteit in discrediet brengt. En dat is 
alleen ongevaarlijk, omdat de Stichting reeds een 
monument is. · 
U behoeft niet "bezorgd te zijn over haar" en U be
hoeft er ook later niet meer "in den brede op terug 
te komen", want 't is niet nodig naast de Stichting 
verzorgingswerk te organiseren, omdat de Stichting 
ten volle voor haar taak berekend is, en 't is ook 
niet zinvol, omdat geel\ sterveling kan inzien, wat 
de gebundelde illegaliteit op dat punt zal gaan preste-

• 

; 

ren; er is althan!;. in het verleden niets, wat daarvoor 
een vingerwijzing geeft, noch terzake van bekwaam
heid voor dit werk, noch terzake van mogelijkheden 
der gebundelde organen. 
Want het Stichtlr.igswerk Is: contribuanten werven, 
nagelaten betrekkingen bezoeken en verzorgen, orga
niseren, administreren en besturen. Daarvoor is een 
concrete bundeling van oud-illegale werkers nodig. 
Die bundeling is in de S tichting een feit geworden. 
't Is de enige, die gerechtvaardigd is. 
Wat wilt U van het Stlchtingswerk gaan overnemen? 
Mijn ervaring is. dat zij, die de bundeling in het al
gemeen najal'.len in het Stichtingswerk niet of spo
radisch te vinden :zijn. 
Wat U te doen hebt, dat is: werven van medewerkers 
voor de Stichting in Uw krant. . 
En ten slotte is het Stichtingswerk çiecn armenzorg 
en heeft de wet' op \)et rijkspensioen niet het karakter 
van armenzorg. 
Dat is een uit onwetendheid of demagogie geboren 
leuze. die· de ex-illegaliteit in beweging moet houden, 
en dat is op dit punt nu eens niet nodig, omdat er 
niets wezenlijks te wensen overblijft, (behalve de 
activiteit der medewerkers, die U kunt animeren, in 
plaats van agiteren). 

• 
En terzake van die andere algemeenheden: Wat moet 
Jansen in het verlengde van zijn verzetswerk in or
ganisatorisch verband, concreet en individueel doen? 
Wij wachten op antwoord en dat al heel lang. Komt 
dat antwoord niet. ook niet in de praktijk, dan zal 
Jansen ln de gebundelde illegaliteit gedoemd zijn tot 
het bijwonen van vergaderingen, waar gepraat wordt, 
en van lezingen, waarin men over het onrecht in het 
algemeen en over allerlei andere :zaken in het alge• 
meen refereert. 
B. D. eindigt zijn artikel met: ,,Er is voldoende ge
praat en ....•• gechicaneerd." Inderdaad, we wachten 
op het concrete werk van de reeds gebundelden en 
teriake van het chicaneren: Denk aan ons monument. 
Ik ben wellicht wat te duidelijk, maar wie de Stich
ting prikt, die prikt ons. 

• 
Maar nu de andere kant. Wat zit er achter ons stand
punt? 
D at weet U toch, mijnheer D. B.? Waarom spreekt 
U dan van krachten in de maatschappij, die er be
hagen in scheppen af te breken, in plaats van op te 
bouwen? Er is nog veel te doen, zegt U. Dat is 't nu 
juist. Wat moet er concreet gebouwd worden? 
En U, mijnheer F. K., eveneens in "Ons Baken": Is 
onze strijd tegen de bundeling een strijd van .fascis
tische krachten achter de schermen? Sinds wanneer 
neemt U, die geen communist is, het communistisch 
recept over om dat, wat U niet zint, te bestempelen 
met de boeman, fascisme? Heus, dat is belachelijk. 't 
Is zelfs nog belachelijk als U zich beroept op één 
overgenomen artikel in "De Vrije Stem", dat daarin 
inderdaad niet thuis hoorde. 

ATTENTIE!! 
' 

Want wat U doet, dat is op ëen aangestoken appel 
de gehele bpngerd afkeuren. Laat die grapjes tocli 
aan de communisten over. 
Ten gerieve van hen, die "De Zwerver'' wel lezen, 
maar er blijkbaar nag niet utr halen, war erin staat 
om ons standpunt toe te lichten, zal ik zo beknopt 
mogelijk weergeven, waarom wij tegen de activering 
van de bundeling zijn. 

WIJ zijn paartegen, 
omdat het fabeltje van de activiteit der fascisten een 
rookgordijn der communi~ten is, waarachter zij hun 
revolutie en dictatuur voorbe1eiden; 
omdat geen sterveling een concrete taak kan op,, 
noemen voor de gebundelde ilfegale werker; 
omdat de Stichting 1940-1945 perfect werkt en de 
gebundelde ille11aliteit haar niet voor de voeten moet 
fopen; 
omdat de zuivering en de berechting geen taak in 
organisatorisch verband meer meebrengen; 
omdat de voorstanders der bundeling de kapitale fout 
maken te menen, dat het verzet er was, om het recht 
zuiver en volmaakt te maken; 
omdat zodoende de gebundelde illegaliteit onze kinds
kinderen zal overleven; 
omdat bovendien vergeten wordt, dat de bevrijding 
een eindpunt was voor het verzet; 
omdat wij 011s niet verzet hebben voor een zuivering 
van staat en maatschappij, maar voor de bevrijding 
van Nederland en het herstel der democratie, opdat 
door deu herstelde voorwaarden, ho>t NPdnland.•e 
volf.: als geheel haar politieke taak van staats- en 
rechtsvorming weer :zou kunnen behartigen; 
omdat dit laafste geen taak is der ex-illegaliteit, wijl 
van politieke geaardheid en in de vormgeving dus toe 
te betrouwen aan de politieke partijen; 
omdat de gebundelde illegaliteit, indien ze dit werk 
toch opneemt, onvecrru]delijk in politiek vaarwater te• 
recht komt. omdat het georganiseerd verzet uit nogd 
een scheiding teweeg bracht in ons volk; 
omdat deze scheiding, tot heil tian de oud illegalen 
alleen al. zo snel mogelijk moet worden opg~.f,even; 
omdat de gebundelde, bij ontste,1frr1is van ee'l con• 
crefp taak, gpagitPerd door r:an de d."ikPn gPsrhri!PUW• 
de onrechtvaardight>den, die <'r zijn. die er gcw~st 
zijn, die er :zul/en zijn, en waarvoor tic r,ebundelcle geen 
concrete oplossing kan geven, steeds meer gevaar loopt 
geestelijk, en als consequentie daarvan. mrtatschappdijlc 
te derailleren; 
omdat onze vrienden niet gevallen zijn voor het on• 
recht en de onvolmaaktheden, die ook de democratie 
aankleven, maar in de strijd tegen de verkrachting van 
onze democr~tie en nationale zelfst,mdigheid. 

D aarom zijn wij tqJen herbundeling. 
H. v. R. 

Ons nieuw adres luidt: Pr. Hendrikkade 152 

Telefoon: 44566 Centr. Bur. * 44102 Gedenkboek * 41063 "De ZwerYer" 
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EMIGRATIE Dil artikel i3 een oe,oolg oan 
de publicaties oe,uhenen in 
de no'3 3/, 37 en 42. 

,. BRAZILIÊ 
De animo voor Brazilië, in het bijzonder van 
Rooms-Katholieke zijde, (Brazilië is voor onge
veer 50% R.K.) is zeer groot. 
De levenswijze, de zeden en gewoonten, alsook 
de werkmethoden, verschillen in Brazilië aan
Zienlijk van die in Neqerland. Ook wordt er geen 
Engels doch Portugees gesproken. (Brazilië is 
n.l. oorspronkelijk een Portugese kolonie). 
Om tal van redenen is het ongewenst, dat men 
zich daar als Hollander in zijn eentje gaat vesti
gen. Emigratie in groepsverband is zeer gewenst. 
Besprekingen met de Braziliaanse regering heb
ben geleid tot de basis voor een overeenkomst be
treffende immigratie; vorig jaar Augustus is een 
attaché aangesteld, die de belangen van de Ne
derlanders behartigt. Bovendien zond de Rooms
Katholieke Boerenbond er drie deskundigen 
heen. Momenteel worden verdere plannen uitge
werkt door Nederlandse deskundigen. 
Hoe zeer ook overigens in trek, is het emigran
tenbestaan in dit uitgestrekte land niet gemak
kelijk. Men heeft er veel kapitaal en ervaring 
nodig, niet alleen, omdat de prijzen er zeer hoog 
zijn, maar ook - en dit geldt uiteraard in het 
bijzonder de landbouwers omdat i.v.m. de 
droogteperiode aan het landbouwbedrijf veel 
risico verbonden is. 

6. ARGENTINIË 
Dit land biedt ruime perspectieven. Het is 90-
maal zo groot als Nederland en telt s)echts pl.m. 
13 millioen inwoners, waarvan vóór de laatste 
wereldoorlog vrljml de helft reeds uit immi
granten bestond: ~rgentinië was aanvankelijk 
een Spaanse kolonie, zodat Spanje er in verschil
lend opzicht zijn stempel op heeft gedrukt. 
Evenmin als voor de overige Z.A.-Staten, is de 
belangste_lling van de emigranten voor dit land 
erg groot. 
Argentinië vraagt op het ogenblik een 500 jonge 
Nederlanders voor de landbouw. Van Nederland
se zijde is beslöten aan de emigratie hiervan in 
1947 uitvoering te geven. Voorkeur genieten ge• 
huwden, doch zonder of met slechts één of twee 
kinderen, i.v:m. het huisvestingsvraagstuk. Deze 
1500 landbouwers zullen een bedrag aan deviezen 
ontvangen. De bedoeling is, hen voorlopig in loon
dienst te plaatsen, totdat de plannen voor vesti
ging op een eigen bedrijf zijn uitgewerkt. 
De Stichting Landverhuizing Nederland werkt 
nauw samen met haar vertegenwoordiger in Ar
gentinië, de Heer J. Verkuil, die, als voorzitter 
van àe Hollands-Argentijnse immigratie-commis
sie, omtrent de emigratiemogelijkheden onlangs 
het volgende bericht zond: 
,,Wat Argentinië betreft zal het voorlopig be· 
perkt blijven tot arbeidskrachten, zowel in de 
landbouw als in de veeteelt, en vaklieden, welke 
uitstekende kansen maken. Ook veeboeren met 
gezin kunnen op heel goede voorwaarden aan de 
slag. En zeker is er voor hen een kans, om na 
ongeveer 5 jaar werken en zuinig leven zelfstan
dig te beginnen." 
De welvaart van Argentinië is in hoge mate af
hankelijk van de export. Begrijpelijkerwijs heeft 
de wereldcrisis dan ook tot strenge immigratie
bepalingen geleid. 

7. AUSTRALIË 
De Australische minister van Immigratie, 
Arthur Galwell, bracht omstreeks hal! Juli van 
dit jaar een bezoek aan Nederland. Bij deze ge
legenheid sprak hij in de Australische Ambas
sade te 's-Gravenhage, met een aantal Neder
landse journalisten over de immigratiemogelijk-
heden in Australië. • 
De Australiërs - aldus de Heer Calwell - voe
len zich niet op hun gemak. Zij weten zich als 
klein volk van 7% millioen zielen omringd door 
twaalfhonderd-millioen Aziaten. Nauwelijks ztjn 
ze aan de Japanse bezetting ontsnapt en met 

ATTENTIE 
Htt komt herhaaldelijk voor, dat Ds. P. Slomp ( Prltä 
dt Zwuvtr) btitvto ont\'angt n.a.v. publicaties in ons 
blad. die worden 9eplao1>t oodu de naaJI) ,.Fnt•". 
Hon,.i begrijpelijk, ,s de ,o<o"1g, dat de,;e artikelen v•n 
Frits de Zwu·ver ofkoms.tig iijn, nitt juist. 
W t maken on ze lez.eu e.r voor etn go,de gang van za
ke11 op attent, dat de artikelen van Ds. Slomp •t•ed• 
wordtn ondtrtckud met .. Friu de Zwerver·" en dat de. 
artl•e.Ja1. dit onder de J1aam van ,.Frits·· worden gt:
~laacst. afkumsUg zjJn van tf:n onzt.r redattieltdtn. 
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zorg zien ze het Aziatisch ontwaken tegemoet. 
Ze vertrouwen de Jappen zeker niet. 
Slechts wanneer de bevolking van Australië 
zich binnen de kortst mogelijke tijd tot minstens 
20 millioen zielen uitbreidt, za1 Australië, volgens 
de Heer Calwell, in staat zijn, zijn economie op 
te bouwen en zal dit geïsoleerd Westerse conti
nent tegen aanvallen van buiten beschermd kun
nen worden. 
De Australische Regering streeft er naar jaar
lijks de bevolkingsaanwas van 2% (150.000 zie
len) te bereiken. De aanwas van de eigen be
volking is op het ogenblik ongeveer 1%. De 
overige l % moet dus uit de Europese landen 
worden aangetrokken. 
Er doen zich echter bij de emigratie naar Austra
lië dezelfde na-oorlogse moeilijkheden voor als 
bij de meeste andere landen. 
Men is nog steeds doende met de overschakeling 
van oorlogs- op vredesindustrie; de woongele
genheid is zeer beperkt; er zijn geen -schepen ge
noeg, terwijl tenslotte de positie van de devie
zen ook hier belemmerend werkt. Emigratie op 
grote schaal is daarom de eerste jaren niet mo
gelijk. 
Australië ziet het liefst emigranten uit Enge
land. De Britse Regering levert echter niet vol
doende op, terwijl er bovendien ook in Engeland 
geen schepen genoeg zijn, zodat men op andere 
Europese landen het oog:-richt. 
De belangstelling van Nederlandse zijde is voor 
emigratie naar Australië in het verleden niet 
groot geweest. Niettemin is er in Australië een 
grote behoefte aan degelijke Hollandse kolonis
ten. Er bevindt zich momenteel een vertegen
woordiger van de Stichting Landverhuizing Ne
derland om voorbereidingen voor immigratie te 
treffen. Deze vertegenwoordiger onderzoekt de 
mogelijkheden van levensonde1·houd, werkgele
genheid, beroepen, lonen en andere zaken, die 
voor de emigranten van belang zijn. 
Er is thans met de Nederlandse Regering een 
overeenkomst aangegaan, waarbij de Stichting 
Landverhuizing Nederland zich verplicht van 
Januari af 50 jonge boeren per maand naar 
Australië te doen vertrekken. De Nedel'landse 
legatie te Canberra zorgt, dat deze jonge boeren 
in Australië onderdak en werk krijgen. Na enige 
tijd kunnen zij dan landbouwgrond kopen. Later 
hoopt men een regeling te kunnen treffen voor 
Nederlandse jonge vrouwen, voor wie volop 
emplooi te vinden is in textielfabrieken, wolfa
brieken, in ziekenhuizen en in talloze andere tak
ken van bedrijf. 
De Australische regering past bij de immigratie 
een scherpe selectie toe t.a.v. de candidaten
JaudverhuiZers. 
Vooral de collaborateurs uit de afgelopen oorlog 
worden geweerd. 
Het is in dit verband droevig, dat Australië, bij 
alles wat in de oorlogsjaren door ons, in het be
lang van dit werelddeel is gedaan, zo'n onbegrij
pelijke houding aanneemt i.v.m. de Indische 
crisis. Deze wonderlijke houding is voor onze 
Hollandse emigranten niet bepaald een stimu
lans. Z-lj wordt er althans sterk door beïnvloed. 

,.FRITS". 
(Wordt vervolgd). 

* 
In a:ans.Juitin9 op mijn rweedt artikel over Emigratit, waarira 

ultvoeng aandacht werd gtKhookt11 ean de organfs.atîe du 
land\!erhui:i.ng, ontving ik v•n bevriende zijde te.u s<brijven, 
waarin op bt: ht!staao van ten Eooigratit-Vertnig1ng in btt 
Noorden d<a lands de aandacht wordt ge,utlgd. 
Het is niet te verwonderen, dat 1k in mijn bijdrage nitt volltdig 
wao. Terloops vestigde ik er reeds de aandacht op. dat ik mil -
doo, vu, cb,llend• i.oformatiu - tot de voornaam••• (ik be
doelde: landelijke) orgonl•atits moe,r bepulttn. 
A4'n htt vtnoek om in ons blad ook aan a.ndtre dan de ztc:da 
bt!prokcn or9an.isatits aandacht te ttbtnken, wH Ik: tet voor
kom,n9 \!an mogelijkt mi!Jvcrnandtn. gaarne: ~gehoor geven. 
Htt kooit mij het mttsf juist voor. da,"l.cos:o biubij een 9edctlte 
van de btircHende bcitf te cittren. Hij is afkomsug van de 
Prot. Cbriat. Emigratie"Vumiging ,.,.'t .Lend oozu· Toekomst", 
Nw. Ebbiogestraat 26a, Groningu: 

. . Naar aanleiding \·ao Uw att.llttl Emigratie in "De: 
Zwttvt.r'' van 13 September J.l., waarin U de organl
!'alit der Jandvtrhuizing bt!prt:t:kl. wij:en wij U er op, 
dat dt door U genoemde .. Ch""· Eoligratle-Centrale· 
nitt de enige Prot. Chris<. Emigratie-Vereniging Is, 
w•ar<'J) het ptatdica•t "bonafic!t" van toepassing it. 
W t doen dit te meer. o.ndat onze: verviigiog, dit 2.icb1eH 
ook tot de .. bonafide.'• rdi,ent en et:n :.ee-r bthoor1ijk aan- • 
t:il Jeden hetft, onder b.aar Jtden zeer veel oud-illtgaJe 
atriJdtrs kent, die, na6r wij gelo,·en. ook regtlmatlg uDe 
Zwtf'•tr"" leztn. Bij dut ltdcn iou door Uw arll~I 
weJlicbt ee.o vuke.e.rde indruk over onu ,•euni9ing kun
nen worden gevormd , wtu1rtoe naar onze mrning in het 
g•h•d geen reden best•at.,. 

A.ao dt. bonafiditf'lt van due vutnigmg butatu lt. 01;1:ie:nt 
uiteraard gte-n enkdt t1ldjft:I tn we: mogen on2.t Noordtlingtn 
wc:Jlkbt advf~utn bij evencucle plannen tot emJt:tra.tft, ooit met 
htt htstaa11 van de.ie vtrtnlging rekening te houden. 
Ik hoop, d.et evtntuele onjuiste indrukken. waarvan lo dt be-
tnll•nde btld aprake ,s, bltnned< gehtd 1ijo weggenomen . 

DE AALTENSE 
ONDERDUIKERS-REUNIE 

TiJdtn:e de bljee.nkom$t van de voormalige Aalrense o ndcrduiktr!1 

dit bedt plaats g•had in de Nt d. Hervormde Kuk te Aalten 
op 1 Octobtt J.I ., e1' waarvan wij in htt nummer van 18 Octo" 
btr etn uitgebreid ,·erslag pJaatstt-n. beeft de voou1tttr vao 
hrt <omltt A.R.O. de gevallen AaltCJ>se ondtrdulkers herdacht 
en de namen van een achttiental jongu>~. dit door verschiJ" 
Jendt oorzaken niet meer in leven :ijo, genoemd. Men maakt ons 
erop attent. dat door onbtke.nde ttde.ntn ttn onderduil<er ;s \'rt"' 
getto, ahhans zijn naam Is niet genot'md m ook komt hij niet 
voor in bovtngenoe.md ve:nla9 • 
li•t betreft hi•r: Jan Kooymao Jr., geboren te IJ'-•tlmond• 9 
Augustus 192'1, wonend• te IJsselmonde, Bencdenrijwtg 5-01. H,j 
W('IS ondergtdoktn te Aalten tn i~ geane~tte:rd in de- nacht van 
8 op 9 Augustus 19+1 door de Aaltens< landwa<hter,. 
Enige dagen later is hij overgebracht naar het kamp Vught en 
daaroe doorgtzo.nden naat een k3mp io Duit~1and. Einde Ft" 
bruar, 19'15 is bij htt loai.t ge:,en In het ka111p Oranitnburg (D.). 
Jan Is echtet" nooit thuis gelc:om.rn. Alle: navragtn tiJn to t nu 
toe zonder resultaat gebleven. 

Tevens wmt:n wij vumeldto de ondtrduikt.r· Guardus Marnno1 
Tte111an. . ,JAN"'. 
In ht:t buis, waat .. Jan" was ondergedoken, bevonden :.ich vc.r" 
scheidene zwaarzieke mannen. dit uit Ouit~land waren gevlucht. 
ElJkeft van ben wartn diphtcrie-patitnte.n t:D Jan , dlt: dag eu 
narht in de -weer was om btn t t verpleg en , werd bt!-mtt. 
Hij •tier!. 21 jaar oud, 13 Mei 1915. gesterkt door de H .H. 
Sacramenten du Ste.rvendtn. 

Bespreek alles samen, vtcht htt samen uit, wus Jalous t:o 
al• dul)oods met \lW vuist door een deur. maat begin daar
na ,en nie:uw Jc\'U samen. 

(,.De Spiegel"). 

We hebben het geprobeerd, die raad op te volgen. 
't Heeft wel enige moeite gekost met onze vuist 
door de deur te slaan, want we wonen nog in 
een wel-doortimmerd huis. Maar 't lukte uiteinde
lijk. Helaas waren w'e toen niet meer in staat "een 
nieuw leven" te beginnen. Daarvoor heeft de huis
baas gezorgd. Met onze hand In een draagver
band hebben we naar hem geluisterd. Wat een 
leven, wat een leven; een leven als een oordeel. 
We zullen ons leven voorlopig moeten inrichten 
op het betalen van de rekening. 

• 
Nn e.en pofiritmotor met :ijspan passeerden daarop dtrüt.n 
militaire motorrijders. die vooraf gingtn aan de van de 
Koninklijke ~tarJdaard voot:ienc auto va.n H.M. de: Koningin, 
die vritndt:lijk naar allt kanttn wuifde e.n àoi1..te .......... __. .. 

t"Biltsche Courant'"}. 

Kan de verslaggever ook bij vergissing naar ons 
autotje gekeken hebben? Dat beestje knikt ook 
naar alle kanten. probeert zelfs wel eens te kwis,. 
peJstaarten: wuiven ofwel wapperen doet het met 
z'n spatborden. Alleen vriendelijk is het niet, o 
nee! We kunnen ons niet voorstellen, dat konink
lijke auto's ook al dergelijke neigingen vertonen. 

• 
De destijds opgd,ev,o Komlnttrn herltdde io J>ituwt ge
d•ante door de opdchhng van dt Kominform. 

(Dagbladbericht). 

Een volkomen logische gang van zaken. Er zijn 
nu weinig landen meer, waar de communisten niet 
,.Intern gekomen" zijn. Dat deel van het program
ma is afgewerkt. 't Schijnt nu tijd te worden, dat 
ze ook "in vorm" komen. Toch prettig, dat we 
een kleine waarschuwing kregen. 

• 
Ev~nals Jan Zwart ioekt ook A•ma ~et la ietwat neu:rigc 
klankklturen ........... . 

(Recensie "Trouw"). 

Wij waren ook op het orgelconcert van Asma, 
maar hebben de neu:tige kleur in de klank niet 
kunnen ontdekken. Wel beluisterden wij 
As(th)matische klanken! 

• 
Hie:rna trekker. wr naar d~ ootbijuaal en latc.o ook hiu 
de tefd niet onbetuigd. 

Houtwormen? 
(,.BUtsche Courant" ), 

• 
B.Ti.Pa.R. doet wonduto bij veutopp,og van riolering, 
wastaf,ls. W.C. 

(,.Eindhovens Dagblad"). 
Bij uitspraak hardop ook voor neusverstopping. 
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Zondagmorgen 

in de Kampong 

H et regent. Nee, het regent niet, het is. de 
mist. Het is geen regen en ook geen nust, 
of het is allebei. In elk geval is het nat en 

het is guur. Zo guur, dat je in je wind-water
dichte pak rondwandelt als bevroren vlees in 
blik. Schouders tot aan je oren, vuisten in je 
zakken, een verkoudheid achter je ogen, zo sta 
je langs de weg. 
Je bijt op je lippen. Het is November in Wad
den-land. 
Wadden-land? Nee; tropenweelde. Je bent op 
elfhonderd meter hoogte uit de jeep pardoes in 
een wolk gestapt. Toen je vroeger op het Cen
traal Station naar de witte koppen keek uit een 
vertrekkende locomotief, stond je soms ook on
verwacht in de vuile stoom. Maar dit is geen 
polder en ook geen perron, dit is Getasan, drie 
kilometer voor Kopeng, lustverblijf in de bergen 
van Midden-Java. 
Wie vond dat sprookje uit van ·die koperen ploert 
en de eeuwige zomer? Zet die fantast àier op de 
weg, die dwars door de kampong gaat. Hij zal 
rillen als een kikker, die vergat zich te verstop
pen in de diepte van een sloot, voordat de natte 
kou begon te waaien uit het Westen. 
Het wonder van deze morgen is de groep J ava
nen, die op een dorre grond tezamen hurkt als 
verlepte kool op verregend land. Naast deze we
zenloze koppenvlakte spelen de zelfbewuste 
Jeeps, die aanrijden over de weg, de saluerende 
figuren en de groetende autoriteiten een eigen 
en zonderling speL Het is een scène van een 
showfilm naast een tableau uit een bijbelverhaal. 
Maar let op, zodra een van de mannen op de 
weg begint te spreken tot de verzameling in hel 
veld, veranderen alle verhoudingen. De deftige 
unüor'men-groep wordt met al zijn sterren en 
revolvers een revue-décor achter het forum van 
Getasan. 
De Javaan spreekt met de Javanen. Hij stelt met 
een koÏ·t gebaar de revue-sterren voor, resident, 
overste, piaatselijk commandant, adjudanten en 
de menigte knikt, beleefli maar kort. Als de Ja
vaan over de rampokkers praat, die nog loslopen, 
wordt het knikken levendig, en als hij bekend 
maakt, dat de soldaten hier zullen blijven om 
de kamponss tegen dat tuig te beschermen, is de 
hoofdknik van deze massa beslister dan de 
goedkeuring van het regeringsbesluit door het 
parlement. Elke mededeling van deze Javaan -
het is de wcdono, de rechterhand van de resident 
- wordt bovendien beantwoord met een uitroep 
in koor zo spontaan en tevens zo beheerst, dat 
de gedachte aan massa-regie een vernedering zou 
betekenen van dit volksbesef. 
Zonder het woord te verstaan hoor je in de klank 
berusting of afkeuring, vraag of accoord. Het 
is ook van nature zo eenstemmig en voltallig, dat 
het de vox populi is, de stem van het volk, zon
der bijsmaak of commentaar. Ook onzijdigheid, 
lijdélijk verzet of andere negatieve houdingen 
zijn aan deze zitting vreemd. Er is evenmin een 
zetelverdeling, want een uitgeleefde man hurkt 
na.ast een grasgroene knaap; een huismoeder zit 
met haar kroost in een rij jonge kerels. De laat
komers schuiven geluidloos bij in de achterste 
rijen, die zij zo vullen, dat een ieder onwillekeu
rig gaat staan totdat het cordon van luisteraars 
zich ongehinderd sluit. Het geschrei van een zui
geling verwekt zelfs bij de buurman van de jonge 
moeder, die het kind in haar slendang draagt, 
geen reactie, maar toch schuift de vrouw de 
kindermond haastig aan haar borst. 
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de groep Jauonen, die op een do"e grond tezamen 
hurkt • . . 

Het volk van Getasan luistert, denkt en spreekt 
zich uit. 
De wedono ooemt de namen van de kampongs en 
vraagt of de kamponghoofden aanwezig zijn. 
Richt een man zich uit de massa op, dan v1·aagt 
de wedono of zijn dorpelingen hem kennen als de 
kepala. Zo ja, dan komt de kepala naar de we
dono, groet hem met een neiging en zet zich ge
hurkt naast hem neer. 
Zo nee, dan vraagt de wedono wie de kampong
belangen behartigt, en noemt men de naam, dan 
treedt ook deze vertrouweling uit de massa, 
groet de wedono met een neiging en zet zich 
neer. De kamponghoofden zullen tijdelijk bestu
ren, totdat alle bewoners van het district zijn 
teruggekeerd en volgens de gebruiken elke kam
pong zijn kepala zal kiezen en de gehele kam
ponggroep zijn dessa-hoofd. 
Gooit de wedono een grapje door zijn betoog, 
dan lacht het volk van Getasan, maar ook de 
lach is een volksgeluid en de deining is een ple
ziergebaar van het geheel. Hier en daar steekt 
een enkeling zijn strootje aan - de. stemming is 
immers huiselijk - en tussen de rooktierelantij
nen springt een vraag naar de wedono. Er is 
geen c;lebat geopend en niemand gaf volgnummers 
uit. Maar de zorgen, die een ieder beklemmen, 
worden uitgezegd, alsof ze zelf de monden in de 
massa hadden gezocht. Mag ik mijn vruchten 
weer naar de passar brengen in Salatiga ·t .Mag 
ik mijn huis weer bewonen, waaruit ik door de 
Lasjkar werd verjaagd? Komt een gevangene, 
die geen lid was, van de TNI weer in zijn kam
pong te~? Mag het b1·and-alarm worden door
gegeven op de tong-tong? Mag de dessa-politie 
weer helpen voor orde en rust? Wordt de water
toevoer naar de sawahs weer geregeld? Wordt 
de schade aan een tuin, waardoorheen een nood
weg is gelegd, vergoed? Wordt er zout verstrekt, 
medicijn, kleding? 
Het zijn dringende v ragen, maar de laatste is de 
pijnlijkste. 
Het volk van Getasan Zit vanouds bijeen m scho
ne kleding. Wie in een werkbroek naar de 
koempoelan komt of in een gescheurde kain, · be
hoort niet tot dit volk. 
Vandaag zit het volk va n Getasan bijeen als een 
arm enhuis. Zelfs het witte jasje, dat een der 
k epala's nog met statie draagt, is witgesleten en 
vergeeld. Wel is het een blijde dag, want je kunt 
de pisang weer naar de passar brengen in Sala
tiga , je kunt weer wonen in je eigen huis, de 
sawah-bevloeiïng zal worden geregeld, elke dag 
zal de toean-dokter in Getasan zijn en nieuwe 
kleding ligt in Salatiga gereed om te worden uit
gereikt. Ma.ar het is inderdaad jammer, dat de 
vreugde in lompen gaat. 
Als de wedono de zitting sluit, ligt de zekerheid 
vast, dat de willekeur, die allergrootste plaag 
van de voorbije jaren, u itgesloten is. De ouden 
weten het toch uit de. tijd van de Belanda? vraagt 
de wedono. Ze weten het en ze belijden het als 
een geloof. Zo driftig van levenswijsheid zag je 
de oude boeren knikken in de Hollandse polder 
op die dag toen ze zelf weer meester werden van 
h un eigen grond. 
Wat betekent een groep revue-sterren in de mist 
ergens in de bergen ten \Vesten van Salatiga ? 
Laat ze kuchen en kleumen. Het 1S Zondagmor
gen iri het land van Geta.san. 

l RECTIFICATIE 
Het artikel "Fusie" in ons nummer van 11 Oc
tober. bevat een onjuiste mededeling, o.i. deze. 
dat de heer Sc.heps aanwezig was, toen het be
sluit over het satlleogaan der bladen in de 
G.O.l.W.N. genomen werd. 
Dat is niet het geval 11eweest, en d11arom is de 
suggestie. dat S. van standpunt veranderd 
zou zijn, onjuist. 
Onze excuses voor deze vergissing. die op een 
verkeerd begrepen inlichting berustt,e. 

RED. 

RECHTELOOS NEDERLAND 
Terzelfdertijd, dat Professor Russel iq Elsevier een 
noodkreet slaakt over de rechteloosheid io Nederland, 
publiceert de ,.Gooi- en Eemlander" eelf uitvoerig ver
haal over de lotgevallen van een inwoner van Bus
sum, die kort geleden na een voorlopige hechtenis 
van veertien maanden is vrijgelaten daar de volko
men onbetrouwbaarheid van zijn aanklager was ge
bleken. Deze aanklager is een fanta,t naar wieos 
geestvermogens op last van de arrondissementsrecht
bank te Haarlem thans een onderzoek wordt inge
steld. Niettemin was de aanklacht van deze man, die 
voor zijn beweringen geen enkel st('«:ichoudend be
wijs kan aanvoeren, voor de P.R.A. te Velsen vol
doende om een overigens onbesproken man veertien 
maanden van zijn vrijheid te beroven. 
Twee aspecten trekken in deze zaak onze aandacht: 
vooreerst, dat het mogelijk is een Nederlander veer
tien maanden op te sluiten, terwijl hem zelfs niet ge• 
zegd werd, wat hem ten laste werd gelegd. Wij heb-
ben een minister van Justitie, omtrent wiens bekwaam
heid en goed wil geen ernstige twijfel kan bestaan, 
al is het ons niet duidelijk, hoc hij zijn verantwoor• 
delijkheid kan dragen als deze dingen in ons land 
mogelijk zijn. 
Vervolgens dat dergelijke wantoestanden in ons laad 
als vanzelfsprekend worden aanvaard. aangezien, be
halve een plaatselijk orgaan, geen enkel blad er aan
dacht aan wijdt. 
Wij maken ons van het gepleegde onrecht al te ge
makkelijk af indien wij. zoals thans te Bussum ge
beurt, het ;,;in een a1:lnt~J goed willPncle micldenst11n
ders overlaten om het slachtoffer weer uit de put te 
halen. Slechts indien de Bijzondere Rechtspleging 
voor lichtvaardige misslagen aan haar slachtoffers 
veranhl(oording schuldig is. zal zij de buittengewone 
bevoegdheden waarover zij beschikt, met meer zorg 
hanteren. ELSEVIER. 

VBST OP PRINSl!N GEEN BBTR.OUWBN .............. . 
Er z:i10 op dt: kuriu!l van di~ dtngi.'n, ::o verb.a:ingwtk• 
kond, dat je ju<lf wanhopig voorhoudt: .. D,t b"!',tnt 
Oh!t. ik. :at: 't wtl gtbeurtn . m:uu t6,h kan 't nftt. In 
dt ktrmis van ·t leven komt dat ook voor. al1ee.a. met 
dit ver>cb1I. dat daar alit5 ren. In d• toat van de Bij· 
1.l'IRde:re RtchtspJtging is weer een :!'terlt stuk gCfiJtVtll; 
doar Is gcgoocbrld met de dir«tirled•n van de N•der
l•nds, Ba,olt Mo>tschoppiJ (N.8,M.) , t.w. de bc«o 
S. Prin, Sr., Ir. H. Pnns •• L. A. \V. van Zaoteo., 
allen woonachtig te Blotmendaaf • 
•. Komt :itn. komt ifc.n. daar is wat 1.;.hoons te zienl'" 
Voor U trtden op <l• accountant! der P .R.A" die hebbeo. 
vastgesteld, dat d• N.8.M. gtduttndc de b<:cttlng aan 
Dult!f ordH~ (,•li,gvehlrn euz.) ruim 2n millioeu beeft 
vudi<nd. 
Verder '.'lptclt me,e htt volk. doorgaans oltt :.o bttcouw
baar al.s een accountant. maat nog net pi-t.otu gtaoeq 
om met etgen ogen tt kunnen conStAtutn. da.t ondcc h_et 
brgrip "priMh<crltjk•· luxr sl<ten en g<:ellige full/ ... 
alles In een rijd. tout N,d,rland rrep«rde onder de 
duftse ,laars. wordt ver,taan. 
Oi~ betrli;khcid van Pri:u: dtmonnrttrt -:.ich ovcclaen• 
na dt oorlog in tir.n Dieuwe Amtrikunn wag~n. la de 
Meidag~n van 1910 was Print1 Sr. -~vllen '4't htm ma.ar 
de kroonprin~ notmtn? - ovustt e:n commandant van. 
de: W~g,ntrotptn. Jammer genoeg was h,; juist z.iek. 
maar g•lukkig op IS Mei wetr n•t ;ov,c hersteld, dat 
hij mrt dt. Duitstrl'I in de L' Eurooe .kon onderbandt:le:n 
ov~r de aanleg vên ht:t vUtgvet.d Leeuwarden. 
De mede•peltnd,n, de Prinsen co Von Zantco, de ac
countant.,, .. men" en aflt aadtctn ::'In aanwe:ig. De 
decors: 2½ millio~. auto's, titk.te,,op•htt"cdtitke-1110ment, 
:;ijo ytplaa,.,1. 
riolen maarl Eerste bedrijf: d• straffen. Pcins Sr. drie . 
jaar, Ir. H. Prin, 2 jaar, Van Zant<n drie fftar. allen 
md oftrek van ,~oor3trt:!lt, Dat komt n«r op voor alle 
btr"n tu~st>n de drit ea :u maanden. De ziekte van. 
Pnn, Sr. blijkt tcbttr cbcon1Scb. want •• enktle w,ken 
(van 2ijn h:ilfjaar) brocu:rh:n. 91at hij met :u:kenvt:rlof. 
Da's ook zitten als U het som~ niet morbt Wttenl 
Tw•e<l• bedrijf: de fiscus. Grijpt 90% van de 2½ mil
lloeo. Shift l()o/0 is 2½ ton. (Stem uit het publiek: .. Wil 
ik ook ·n hall jaar voor :itt<n/ligg<n,") Als plk~nte bij
zonderheid komt in dit bedrijf de m<dtdtling. da:, Prln.t 
Sr. na de vorige wereJdoorlo-g enige mea:ndt-n .,:at voor 
belastingontduiking. 
Epiloog: De nar komt voor bct doek en verttlt httl on
d,ug<nd, d•t de b,h.-erdtr van htt prin••h1k vtrmogm 
do .• Ka,v~rmlg1ng·· is. In noru,alt tijd Is deie ...... prin
stliflt bankier. 
Vindt U 't getn aardig stuk1 
Lach moor. Pnl/u. Ncdcrlnndtc. obof Je van de P rint 
getrt kwa•d weet ........ . 

• ... 



* 
MOET DE REGERING -NIET MEER DOEN? 
In het vorige nummer van "De Zwerver" wezen wij erop, dat in de Stichting 1940-
1945 Regering en volk samenwerken· om de nagelaten betrekkingen van onze gevallen 
verzetsvrienden zo goed mogelijk te blijven verzorgen. 
Wij noemden dit plicht en dankbaarheid, die samçnwerken. 
De Regering vervult haar plicht. , 
Ons volk toont zijn dankbaarheid. 
We weten, dat er heel wat Zwerver-lezers zijn, die vinden dat dit alles misschien mooi 
gevonden was, maar dat, hoe mooi het ook gezegd werd, het toch beter zou zijn als de 
Regering de totale uitgaven van onze Stichting overgenomen had in haar Buitengewoon 
Rijkspensioen. Ze vinden, dat onze Regering totaal geen begrip had voor de offers, die 
door het verzet zijn ·gebracht, nu blijkt, dat de Stichting 1940-1945 · in de toekomst 
f 2.000.000,.- per jaar zal moeten bijdragen om de uitkeringen aan de nagelaten betrek
kingen, zoals die tot nu toe waren, te kunnen handhaven. 
Ze zijn teleurgesteld. Ze voelen zich ge.grid9. 
De Regering verzaakt haar plicht, zeggen ze. . 
Er zijn er ook, die menen, dat de Stichting deze pensioen-regeling niet moest ~illen aan-

- vaarden. Dit is een belediging van ];len, die gevallen zijn, vinden ze. 
En toch ..... . 
Eerlijk, hoewel wij ook teleurgesteld zijn, zo erg vinden wij het toch niet. 
Wij hadden op een betere regeling gehoopt. 
Maaf" er kan ook reden tot tevredenheid zijn. 
Laten wij eens letten op vroe.gere soortgelijke wetten . . 
Wat ontvangt de weduwe van een militair, die bij de uitoefening van zijn plicht in 
dienst van zijn volk het leven gaf; was het maximum niet f 1400.-? En thans is het voor 
de verzet~slachtoffers f 2675,-! 
En dat in een tijd, waarin Regering en volk gebukt ga~n onder benarde financiële e-n 
economische omstandigheden. 
Een regeling van staatswege, gelijk aan die, welke de Stichting voorstelt, mogen wij naar 
onze mening niet van de Regering verlangen. De Regering heeft n.l. niet alleen te zor
gen voor onze Stichtingsweduwen maar ook voor zovele anderen. Neem b.v. de nagelaten 
betrekkingen van hen, die in de Meidagen van 1940 sneuvelden, van de mensen, 
die in Indië omkwamen en van hen, die tijdens de oorlog in Engeland, of bij de vloot 
het leven verloren. 
Wij, als oud-illegale werkers, hebben reeds in de bezettingstijd op ons genomen te zor
gen voor de vrouw en het kind van onze gevallen vriend, en wel op _?odanige wijze, dat 
zij zouden kunnen voortleven in het milieu, waarin zij verkeerden, toen hun man nog -bij 
hen was. 
Maar ook wij kunnen dit onmo.gelijk in aile gevallen doen, wij waren genoodzaakt onze 
maximum-uitkeringen aan een weduwe vast te stellen op f 4000,,........, terwijl wij wisten, 
dat ondanks onze hulp vele weduwen, die vroeger een aanmerkelijk hoger inkomen had
den, onmogelijk in hetzelfde levensmilieu kunnen blijven leven. 
Voor dit besluit zijn wij als Stichting 1940,........, 1945 verantwoordelijk. Als onze regering 
meent, niet hoger te mogen gaan dan f 2675,,........ is dit voor haar verantwoording. 
Vorige maal hebben wij reeds gesproken van de verplichting, die de Rege,ring t.a.v. de 
nagelaten betrekkingen van de verzetsslachtoffers heef . Regering en volksvertegen
woordiging hebben door aanneming van de Wet Buitengewoon Staatspensioen uitge-
sproken, dat zij hierdoor menen aan deze verplichting te voldoen. · 
Nu gaan wij als Stichtingsmensen naar iedere Nederlander persoonlijk en wijzen hem · op 
de nood, die er ondanks het Buitengewoon Staatspensioen nog in de gezinnen van on-ze 
nagelaten betrekkingen heerst. 
En uit waardering en dankbaarheid geeft het Nederlandse volk eigenlijk meer, dan waar
toe het zich bij monde van zijn verte.genwoordiging verplicht iichtte. 
Meerdere malen hebben wij van Stichtingsmensen gehoord: De Regering had dit op 
dezelfde manier moeten regelen als zij dit gedaan heeft bij de Watersnood vari 1916, 
toen op het belastingbiljet een apart bedrag was vermeld als bijdrage tot leniging van 
de ramp, die over sommige Nederlanders was gekomen. Zo zou er ook vandaag op het 
belastingbiljet moeten komen te st.aan: Ereschuld nagelaten betrekkingen verzetsslacht
offers: zoveel. 
Zij menen, dat er dan een betere regeling tot stand zou gekomen zijn dan nu het geval is. 
Naar onze mening bestaat er geen verschil tussen de re.geling die onze Regerïng in 1916 
heeft getroffen en de regeling voor de verzorging van de verzétssla.chtoffers. In beide 
gevallen hebben Regering en volksvertegenwoordiging uitgesproken, dat het Ned. Volk 
de verplichting heeft gezamenlijk de nood te , dragen, die over bepaalde leden van het 
Nederlandse volk gekomen is. · 
Ja maar, zegt U, zij doet dit in onvoldoende mate. 
Dan nogmaals: dit is voor de verantwoording van Regering en Volksvertegenwoordi
ging. Zij moeten bepalen in hoeverre zij de verplichting hebben de nood te lenigen. 
Los van dit alles staat, dat ook wij als oud-illegale werkers een verplichting hebben. 
We1 is waar een vrijwillig aangegane verplichting, maar daarom niet minder ernstig. 
Wij hebben beloofd te zorgen voor de vrouw en het kind van onze gevallen vriend. En 
deze verplichting hebben we los te maken van de verplichting van de Regering. 
Wij hebben gesproken ........ . 
De Regering heeft gesproken ..... . .. . 
Wij hebben de eens gegeven belofte waar te maken. 
Wij kunnen en mogen ons daarvan dus niet losmaken. En daarom moeten we blij zijn. 
dtit wij in de afgelopen jaren hebben bemerkt, dat het Nederlandse volk bij de ver
wezenlijking_ van die belofte wil help~n. S. 

STICHTINGS ONTSP ANNINGS AVONDEN 
Het districtsbureau der Stichtina 1940,........'45 te Amsterdam maakt er.lii._t met de uitvoe
;ing van de .haar opgelegde mor~le taak t.a.v. de nagelaten betrekking'P'n. 
Dit bleek reeds vele malen. Dit blijkt ook nu weer. 
Deze winter or.ganiseert zij voor de door haar verzorgde gezinnen een aantal concertavon
den, om hen op deze wijze een goede afleiding te bezorgen. 
De eerste avond is georganiseerd op Vrijdag 31 October, des avonds 8 uur in de grote 
zaal van "Bellevue'', Leidsekade 90, waar op zal treden het bekende Radio Muziek En
semble "Vrij en Blij", onder leiding van Wessel Dekker, met de bekende bariton He!1k 
Dorel. Soortgelijke avonden zijn in voorhereiding. 
Wij juichen dit initiatief van harte toe en hopen, dat velé districten Amsterdam's voor
beeld zullen volgen. 

VIII 

IN HANDF.JN VAN DE S.D. 

De avonduren brengen het ontstellende bewijs, hoe groot de ramp 
is, hoe ver de verrader zijn klauwen uitgeslagen heeft. 
De Wapenveldse groep komt binnen! Hans, Theo, Harm en Joop, 
allen in hun onderkleren. Dat ze . Oom Gert en Dick hier aan
treffen schijnt hen even te verbijsteren. 
Hans en Harm worden voortgestompt tot bij het hok. 
Dick en de jongens van de K.P. krijgen het bevel het lijk er uit 
te halen. 
,,Nun? Kennt ihr den? Wer ist das?" 
Ze schudden hun hoofd en verklaren hem niet te kennen. 
"Nein, natürlich nicht! 's War doch woll ein guter Freund \ron 
euch ! Der Terroristenhaüptling schwarzer Kèès ! Aber das ist 
gewesen ! J ezt feiert er oben Terroristenfest ! ! ...... " 
Tot hun geruststelling hebben ze gezien, dat Kees minstens twee 
kogels door het hoofd heeft. Hij zal dus weinig geleden hebben. 
Naarmáte het aantal gevangen "Terroristen" stijgt, groeit de 
vreugde van de vijanden. Alle humaniteit schijnt tot in de kiem 
gedood bij deze kwelduivels. Onophoudelijk staan de gevangenen 
bloot aan een liederlijk spervuur van spot en sarcasme. Ook de 
S.S.-meiden moeten daarvan meegenieten. Ze gichelen om de 
weerzinwekkende grappen van de soldaten. 
Weer arriverèn een aantal gevangenen. Is er dan niemand aan 
dit monsterachtig verraad ontkomen? 
·t Is een nieuwe smartelijke gewaarwording voor Oom Gert als 
hij zijn jonge strijdmakker Antoon, de wapenmaker uit Steen
voort herkent. Met hem komen binnen: Herman, de marechaus
see en Martinus de timmerman, die zoveel piloten gered heeft. .. 
Als laatste strompelt binnen Oom Hendrik, de boer van Den-

. nenhorst, dubbel zo oud als de meesten van hen. Hij is geschrok
ken, toen de auto's der S.D. onder de bomen door op zijn huis 
af kwamen razen. Zijn vermoeden, dat het Kees zou zijn met de 
wapens, moest hetzelfde ogenblik plaats maken voor de angstige 
zekerheid, dat ze hem zelf kwamen halen. Hij heeft, als voor goed 
afscheid moeten nemen van z'n moedige vrouw en de kinderen 
en hen vermaand, zich op Gods trouw te verlaten, evenals hij ... 
Zo heeft hij haar moeten achterlaten met de Joden en de duike-

Hoopvol volgt de i de man zijn geleider,. 
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Zwarte Kees 

~GS 'DE WEG 
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lingen en de wapens, waar de Duitsers niets van vonden ..... . 
Ze heeft nog vlug een pistool weggegrepen, dat daar zomaar 
voorhanden lag en onder oud papier in de kachel verstopt! 
Als de boer hier over de celdrempel komt, heeft hij de crisistijd 
achter zich. Zijn blik is rustig en zonder vrees. Als- hij de buit 
overziet, die de Quitsers op deze rampspoedige dag hier in dit 
hol hebben verzameld, herkent hij de drie jongens van de K.P. 
en Kees zelf niet ontdekkend, blijft zijn oog een ogenblik rusten 
op het hok in de hoek ..... . 
De S.S. drinkt en schimpt. Er is extra Schnapps en wijn: Führer
dag !- En ze laten het lijk van Kees er nog eens uittrekken om 
hem voor de oren van allen te honen: ,,Wird keiner mehr nieder
knallen!. .. der dreckige Hund! !" 
Er zijn gevangenen, · die niet meer kunnen staan en dreigen te 
bezwijken van vermoeidheid. Twee stoelen worden er geplaatst, 
waarop ze nu afwisselend even kunnen rusten. 
Van Gorsel is weggehaald voor ·een verhoor. Hij leeft in de ver
wachting, dat ze hem zullen laten gaan. Hij heeft weliswaar de 
schijn tegen zich; als er echter nog een spoor van rechtsbesef 
is bij deze "rechters", -zullen ze moeten toegeven, qat hij er .on
gelukkigerwijze ingelopen is. Hoopvol volgt de oude rpan zijn 
geleiders: een mens met een fier en ongeschonden gevoel voor 
recht en eer, uitgeleverd aan het oordeel van bloeddorstige mis-
dadigers. Dat moet op een botsing uitlopen ..... . 
Eén voor één worden de gevangenen nu weggehaald. Ze moeten 
hun bovenkleren aantrekken en zich gereedhouden voor transport. 
PlotselÄ'lg schrikt een salvo hen op. - Een executie! Het ont-
zielde lichaam van een oude man wordt weggesleept ..... . 
De minst schuldige is als eerste gevallen: Van Gorsel - vermo?rd 
door de schoten van een bende halfdronken SS-soldaten ...... , 
Deze gruweldaad is het slot bedrijf. 't Gekraak van dit salvo blijft 
hangen in de oren der gevangenen, als een laatste, schokkende 
herinnering aan de uren van foltering die ze hier hebben door-

gebracht. . 
Terwijl ze onder veel schelde» en stompen en slaan m een vracht-
auto worden gestuwd, vallen er nog eens een aantal schoten. 
Een Hollandse S.D.-er komt bij de wagen lopen en b~weert . met 
een grijns: ,,Zie zo, .daar hebben we d'r weer eentJe . de lamp 
uitgeblazen!" Maar 't heeft er alles ~an, dat het als een angst-
aanjagende schijnvertoning bedoeld . is.. . 
Deze landverraders zijn altijd nog minstens dubbel zo b~os
aardig en wraakgierig als Duitsers. Die zijn naar hun opvattmg 
veel te genadig over terroristen. Als zij 't voor 't zeggen had
den, dreigt er een, w~rden ze allemaal op staande voet, zonder 
pardon tot mosterd gesçhoten. . . 
De behandeling van de zijde der Dmtse bewakers m Arnhem 
is, vergeleken met de hel van Avegoor, draaglijk. Dat geeft 

een tikje o,1luchting. _ 
De gevangenen mogen in een rij langs de muur op- hun kleren 
zitten. Zelfs krijgen ze verlof even te roken, met d«: waarschu
wing er bij, acht te geven op de Hollandse S.D., die elk ogen-
blik binnen kunnen komen. 
"lhre Landsleute sind nicht so groszmütig!" . zegt een der 

Duitsers. 
Als de gevreesde "Landsleute" eindelijk arriveren, · bereiden 
allen zich voor op een reeks nieuwe kwellingen. 
Ze vragen naar de smid. Niemand meldt zich. 

Wie is de loondorser?" Hans steekt een vinger omhoog. 
Ëén der schavuiten stapt op hem toe. 
"Ken je me nog? Dat had je niet gedacht hè, dat we mekaar 
hier zo gauw weer zouden ontmoeten?" · 
Zonder z'n hoofd op te richten ziet Hans de vlegel even aan. 
Inde.rdaad herkent hij hem. Die kerel is gisteren bij hem in de 
werkplaats geweest en diende zich aan als inspecteur van de 
Raad van Arbeid, die de loonlijsten moest controleren. 't Was 
Hans toen al opgevallen, dat hij erg nieuwsgierig rondloerde 
en vroeg naar allerlei, waar hij niets mee te mak~n . had. H.ans 
had hem gewantrouwd en zijn vragen ontwijkend beantwoord. 
De S.D.-er kijkt hem uitdagend aan. Hans verroert zich niet 
en zwijgt. Allen moeten mee, naar een bureau, waar de juiste 
namen worden geregistreerd en de persoonsbewijzen ingenomen. 
't · Lijkt er op, dat zij die hier hun lot zitten te verbeiden de 
vangst uitmaken, die door het S.D.-schrobnet is binnengesleept 
vandaag. , 
Er zou dan toch nog een aantal wakkere strijders uit hm1 
district ontsnapt kunnen zijn, die de verrader ste_!!!g genoteerd 
had. 
Maar ook die hoop blijkt een illusie ...... 
De celdeur opent zich nog eens om ·een groep binnen te laten: 

vijf trouwe vrienden uit Berkhuizen en Berghorst. Voorop 
Kleine Jan met de · jonge drukker, beiden volledig gekleed. 
Jantje ·· is bont en blauw geslagen; bloedige schrammen lopen 
over zijn geziGht. Henk ziet er nermaal uit. 
Als Jantje de rij sla'chtoffers langs kijkt, ziet hij zijn bange 
vermÓeden bevestigd, dat er een 0ntzaglijk onheil is aangericht. 
Hij zet zich naast Joop neer en vertelt fluisterend wat er zich 
in ziJn dorp . heeft afgespeeld. Er kwam een waarschuwing uit 
Twente, dat er iets niet in de haak was en allen zich moesten 
bergen. Hij had toen nog · vlug enkele zaken geregeld, af scheid 
genomen van zijn vrouw. Toen hij op 't punt stond het huis te , 
verlaten, kwamen de, agenten van de S.D. voor en achter het 
huis binnen. Het was te laat. Ze grepen hem vast en doorzoch
ten het huis. Na een haastig afscheid van z'n vrouw moest hij 
mee. 
Jantje vertelt verder dat er juist die avond een . vergadering 
zou worden gehouden van de Berkhuizer verzetsgroep in het 
huis van de drukker. Toen de S.D. daar . binnenviel, was er 
gelukkig nog niemand aanwezig. Henk werd gearresteerd · en 

• wist zijn vrouw te beduiden, dat ze naar boven moest gaan. Ze 
kree~ daarvoor permissie en kon nog juist de openliggende 
schuilplaats dichtmaken, zodat geen wapens en papieren wer
den ontdekt. 
Als Henk in de auto geleid wordt, staat er een jongeman bij 
te kijken. Hij moet zijn persoonsbe-,vijs tonen. Hij heeft het in 
zijn · portemonnaie en tast achterom naar de zak. -- De Duit-
ser heft bliksemsnel zijn wapen en schiet de jongen neer ...... ! 
Jantje moet zijn relaas afbreken. Bevel: Opstaan! 

Dat had je niet geJacht hè, dat We mekaar zo gauw weer zouden ontmoeien 

E:r wordt aangekondigd dat Overste Veenstra tot de mare
chaussee zal spreken. Hij heeft vernomen, dat er zich onder 
de gevangenen drie leden van het corps bevinden. Dat heeft 
zijn verradershart groot verdriet gedaan. 
,,Dat zijn nou leden van het corps der Nederlandse marechaus
see, die tot taak hadderi voor orde en rust te zorgen! Op de 
ergerlijkste wijze hebben ze ineegewerkt om die orde te ver
storen. Ze hebben de naam en de eer van het corps bezoedeld, 
door te gaan heulen met een terroristenbende, door samen te 
werken met een verzetsgroep, die door de Londense kliek wordt 
betaald! Schande, duizendmaal schande! Gelukkig heeft de 
Veiligheidsçlienst het complot ontdekt, zodat groter onheil voor
komen is en deze rotte plek in het lichaam van de Neder-;> 
landse marechaussee ko~ worden uitgesneden. Dat betekent 
voor jullie een eerloos en roemloos einde ...... ! " 
Geprikkeld door de angst, dat hij als inspecteur het vertrou.: 
wen van de Duitsers kon verliezen, nu de betrouwbaarheid van 
zijn wapen· zo wankel blijkt, schettert hij nog èen poos door. 
:Maar zij, die het aangaat, staan met gebogen hoofden in doffe 
onverschilligheid en de zinnen die hij er uit kogelt, ketsen tegen 
de celwanden, zonder uitwerking. 
De nacht gaat verder voor de g~vangenen tamelijk rustig 
voorbij. Enkelen zien zelfs nog kans om · wat te slapen; de 
meesten hebben te veel te denken en kunnen zich niet los
maken van de aangrijpende ernst der dingen die gebeurd zijn 
en nog komen zullen. 

(Wordt vervolgd). 

DE l!JGEN OPÈ .. 
Niets is verraderlijker in de gebeurtenissen in Oost Europa da• 
de eentonigheid, waarmee van land tot land de gesel van het 
communisme voortslaat. 
Altijd weer hetzelfde toneelstuk, slechts de spelers en het land 
wisselen. Grote leiders val). politieke partijen gevángen .gene.
men, veroordeeld en vermoord. Kleinere en kltinsten, noch 
berecht noch veroordeeld, _maar gedeporteerd om gevoegd te 
worden bij de 12 millioen dwangarbeiders en bewoners van 
concentratiekampen, die Rusland op het ogenblik heeft. 
Thans, na Petkow in Bulgarije, is Manioe, de 75-jarige leider 
van de boerenpartij in Roemenië, een politicus van formaat, 
aan de beurt en meldt de krant, dat in Tsjechoslowakije de pn.
schendbaarheid van twee parlementsleden is opgeheven. 
En dat wedervaart mensen, zoals wij, mensen ~et fouten en 
gebreken, zeker, maar ook, mensen, die hun laoo en de vrij.
heid lief hebben en wier enige misdaad is, dat zij geen com.
munist zijn en de moed hebben daarvoor uit te komen. 
Het is de snelheid en de tergende regelmaat, waarmee deze 
dingen in Oost-Europa gebeuren, die ons verdoven. Dat zijn 
de kansen van de leugen en het onrecht. 
De waarheid is bedachtzaam en langzaam. Haar weg is vol 
voetangels en klemmen, en omzichtig moet zij haar pad zoe
ken. 
Die moeilijkheden kent de leugen niet. Zij heeft geen gewe
tens-obstakels op haa,r weg. Daarom kan zij snel zijn. Zo komt 
de waarheid steeds achteraan en zegt Prof. Miskotte: De Jeu.
gen is zo snel, dat de waarheid de poging om haar te achter" 

- halen, allang schijnt te hebben opgegeven. 
Als we nauwelijks bekomen zijn van de vorige moord, wordt 
de volgende alweer op stapel .gezet. 
.En zij wordt zo nauwkeurig gelijk aan de vorige geënsce.
neerd, dat we ons in 't begiµ verbazen over de domheid van 
het cliché, waar het onrecht zo dik bovenop ligt. 
Vergis U niet, dat is juist de kracht van het communisme. 
Want na een keer of wat, worden we het moe te protesteren 
tègen de brutale leugenachtigheid er van, het is zo duidelijk, 
dat we het er maar bij laten. Maar dat is juist de kans van het 
communisme, want dat is dan tenslotte alleen nog aan 't woord. 
Als iedere keer weer gezegd wordt, dat de politieke tegen~ 
standers van het communisme neo-fascisten zijn, dat zij sabo" 
teren, dat zij samenspannen tegen de staat; als met verdovende 
eentonigheid steeds weer beweerd wordt, dat de Westerse de.
mocratieën 1kapita1istische dictatuurstaten zijn en dat de ware 
democratie alleen in Oost . Europa te vinden is, dan zou men het 
ten slotte .gaan geloven, dan blijft er althans bij velen iets van 
hangen; alles is zo betrekkelijk, niet-waar? · 
Maar 't is een leugen, ook al wordt hij duizendmaal herhaald. 
En 't i~ onrec~t. wat Petkow aangedaan is, ook al wordt 't 
duizendmaal bij anderen herhaald. 
Dat moet U iedere keer weer in Uzelf oproepen, als U van 
de leugen en het onrecht hoort. Want dat -is onze kans. Wij 
zullen met dezelfde eentonigheid moeten volhouden en blijven 
zeggen, d'at de· leugen leugen is, en het onrecht onrecht; dat in 
Oost Europa geen democratie bestaat, maar slavernij, dat de 
Petkows vermoord zijn. 
Wij moeten leren in het prediken van de waarheid en het recht 
even eentonig te zijn als de communisten in de leugen en het 
onrecht; anders zullen de leugen en het onrecht ook bij ons 
gaan zegevieren. ' 

Men kan bij dit alles zijn maag nog wel in evenwicht houden, 
maar men wordt bepaald onpasselijk als men in "De Waarheid" 
een brief leest, die volgens Dimitrow door Petkow in de cel ge" 
schreven zou zijn. -
Hij luidt: . 

,:Ik geef toe, dat mijn politieke activiteit gedurende de 
laatste twee jaar geheel onjuist is geweest. Gesprekken 
met Barnes en Boswell ( de-vertegenwoordigers van de Ver" 
enigde Staten en Groot Brittanië in Bulgarije) hebben mij 
moed gegeven met mijn werk door te gaan. Mijn werk 
stond ten dienste van de reactie in binnen- en buiten.
land. Deze internationale reactie, die niet de moed had 
met open vizier te strijden, verborg zich achter mijn per~ 
soon. Het internationale imperialisme heeft mij gebruikt 
om te strijden tegen het Bulgaarse volk en tegen de Sowjet.
Unie. Voor dat doel gebruikte het bij voorkeur de in.
vloed van zijn verte.genwoordigers in ons land." 

Dat de communisten Petkow vermoord hebben, is verschrik.
kelijk, maar dat zij zichzelf achteraf willen rechtvaardigen met 
zo'n brief, dat is walgelijk. 
Een vun~e tactiek, die ook de Nazi's eigen was en waarmee een 
gedegenereerd geweten schoongewassen wordt voor pet oog 
van de wereld. 
Dacht U, lezer, dat een man, die zich zo fier verzet heeft 
tegen de Nazi's, die de leider van 't verzet in Bulçiarije was, 
die zich na de bevrijding zo fier verzet heeft tegen 
de communisten, zo'n brief kon schrijven, dat hij zo ver.
raad zou plegen tegen zichzeJf, _ zo lafhartig zou capituleren? 
Lees de brief nog eens goed. Herkent U de communistische 
vaktermen, herkent U de onbenullige stijl, de onnozele opsom
ming van het gehele communistische repertoire, dat in de strijd 
te.gen de democratie gebruikt wordt? Zij habben niet eens de 
moeite genomen er een echte brief van te maken. 't Is een ge~ 
wone opsomming van die feiten, die de communisten nodig 
oordelen te lanceren. 
De brief is niet geschreven door Petkow en als hij hem ooit 
ondertekend heeft, lees dan Koestler: ,,Nacht in de middaç( 
en U weet hoe men dat klaarspeelt. Als hij hem ondertekend 
heeft, dan was 't een geesteliik dode, kapotgemarteld door de 
profeten van de nieuwe heilstaat, die automatisch een handte
kening zette. Dan was 't lijkenroof. 
Arme mensheid, die haar heil verwacht van deze lieden. 

·tt. v. R. 
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GERRIT JAN VAN DER VEEN 
V ens, het was in 1934, ontwierp cJe beeldhouwer 
~ Gerrit Jan van der Veen, 11en beeldhouwwerk, 

voorstellende de machtige figuur van de :,trijd
bare "Hector'', met een spies als een weversboom en 
een helm, zwaar als de oude krijgers pleegden te dra
gen. De kloekheid van de gestalte en de vastbera
denheid van de gelaatstrekken, die door de schadu
wen van de helm over de ogen culmineren in de lij
nen van mond en kin, dwingen tot aandachtige be
schouwing. 
Dat beeld heeft Albert Helman, die de levens11cschie
denis van Gerrit Jan van der Veen schreef, geïmoo
neerd en geïnspireerd bij zijn werk. 1 ) Zo wilde hij 
hem zien en zo wilde hij hem uitbeelden. En zoals 
oi!ens de vaardige vingers van de b~ldhouwcr het 
model kneedden voor dit beeld, ro groeide uit de 
kloeke zinnen, die Helman toevertrouwde aan het p,i
pier, de figuur van de techpicus-beeldhouwer-verzets
man-held Van der Veen. 
Wie dit boek leest kan niet aan de indruk ontkomen, 
dat de schrijver bij zijn werk aan de verkeerde .:ijde 
begonnen is. Hij heeft eerst een pompeus voetstuk ge
maakt en daarmede zichzelf gedwongen een beeld te 
scheppen, dat in al zijn lijnen zo fors en :nassaal 
werd, dat het volkomen in overeenstemming zou zijn 
met het ontworpen fundament. Wie Gerrit van der 
Veen niet gekend heeft zou zich een dergelijk oor
deel niet mogen aa~matigen. wanneer niet uit de kring 
van zijn medewerkers zelf de critiek gekomen was op 
deze "irreële en legendarische belichting". Een van 
zijn naaste medewerkers, ,.Bruine Hans", schreef daar
over onlangs een artikel in "De Groene Amsterdam
mer". En ook anderen, die Van der Veen goed gekend 
hebben, waren min of meer teleurgesteld over dit boek. 
Een enkel citaat uit hetgeen "Bruine Hans" over dit 
boek zegt: 
"De schrijver mag, volgens het voorwoord, getracht 
hebben een zo objectief mogelijk.beeld te geven, een 
eerste vereiste daarvoor is toch, dat hij zich uitge
breid over de feiten informeert. Dat hij daarin ernstig 
is tekortgeschoten, blijkt overduidelijk uit h~t relaa_s, 
dat hij over de werkzaamheden van Gerrit-Jan m 
1942 en begin 1943 11eeft. Mogelijk is Van der Veen 
daar, toen zovele van zijn vrienden en medewerkers 
geëlimineerd waren. de onbetwistbare leider van vele 
organisaties en operaties geweest, in die begintijd 
was hij dat zeker niet. In het kunstenaarsverzet, de 
Kunstenaarssteun. de Persoonsbewijsceotrale, de aan
slag op het Amsterdamse Be\'olkingsreqister. heeft hij 
op uitstekende wijze zijn partij geblazen, echter niet 
als solist met het orkest op de achtergrond, maar als 
lid van het orkest zelf, naast vele anderen, die zich 
e·vengoed van hun taak kweten. Ik acht de gegeven 
voorstelling van zaken niet alleen in hoge mate on
rechtvaardig tegenover de medewerkers. waarvan er 
velen zijn, die voor het vuurpeloton zijn· gebleven, ---: 
en, als hun namen niet genoemd mogen worden, wil 
dat toch niet zeggen, dat men ook over hun daden 
twijgen moet - maar ook funest voor de beoordeling 
van Gerrit-Jan zelf. omdat daardoor de indruk wordt 
gevestigd, dat, wil men in hem een ~~Id zien, zijn 
daden danig aangedikt moeten worden. 
Wellicht ging "Bruine Hans" in zijn teleurstelling ovPr 
het boek van Helman iet~ te ver in zijn critiek: hij wil 
er uiteindelijk weinig goeds van zeggen. Anderen, 
dle Gerrit-Jan goed kenden, waren eveneens wat te
leurgesteld. doch erkenden toch ook veel goeds In dit 
werk. Wij menen, dat het boek, mits ml'D het lel'st 
met de reserve, waartoe het oordeel van Iemand al!l 
,.Bruine Hans" ons aanleidinq çieeft, toch een beter in
,;Jcht in zijn persoon en werk zal kunnen geven. 

Gerrit· Jan was van zijn geboorte af het troetelkind 
der vrouwen; donker met zijige zwarte haren. Na een 
hevige longontsteking werd hij met moeite in vele 
doorwaakte nachten in het leven gehouden. Hij groeit 
op in een van de smalle buizen in de Runstraat te 
Amsterdam, waar vader, die oorspronkelijk uit Kam
pen stamt. een slagerij heeft. 
Dapperheid, met een duidelijke nel11inq tot ostenta
tieve heldhaftigheid, vertoont hij al van heel jong 
af. Hij is dikv.'ijls ziek, maar altijd vrolijk: slordig, 
maar aantrekkelijk door een bijna overdreven-vorme
Ujke beleefdheid. Als iets hem niet zint weigert hij 
kalm, zonder brutaal te worden. Er zit een kop op. 
Toch kan ook de drift hoog in hem oplaaien. De 
tengere jongen van weleer wordt groter en steviger, 
hoewt?l nooit een krachtpatser. Met zijn donker uiter
lijk wordt hij wel voor een jood of zigeuner versle
ten. Hij beeft kwieke, nerveuze handen en een knutsel
grage aard. ln wiskunde en natuurkunde is hij goed 
:>p school en in tekenen een bolleboos. Moeder zou 
hem graag dominee hebben zien worden (als ge dat 
le~t. vraagt ge u toch wel even af of Helman hier 
opzettelijk ons niets vertelde van Gerrit-Jan's gods
dienstige opvoeding"). HIJ voelt niets voor de meer 
intellectuele vakken; d,e techniek oefent een machtige 
aantrekkingskracht op hem uit. Zo gaat hij na de 
driejarige HBS naar de werktuigkundigenschool van 
de Spoorwegen in Utrecht. De cursus voor werkmees-

"') Ja, toch. Hij zegt er iets meer van. Luister maar. 
,Dat hij aangenomen wordt in de kerk waar hij ge
ioopt is, raakt nauwelijks zijn koude kleren. De da
gelijkse problemen van goed en kwaad zijn voor hem 
van louter practische aard. Hij heeft geen last van 
JOnde-be.wf of erfschuld en groeit wonderlijk vrij van 
alle vaderlands calvinisme." Daarmee is dit onder• 
Ynrp eens irn voorgoed voor Helman afgedaan. 

ter duurt zes jaren. Hij valt er op door zijn kunst• 
ûnnige opv.ttingen. Hij tekent en beeldhouwt wat, 
zonder dat zich daarbij een aangeboren geniale aan
leg openbaart. Hij experimenteert graag, werpt zich 
nu eens op tekenen, dan weer op schilderen. dan weer 
op meer constructieve plastische uitingen. Na zijn 
leer-jaren blijft hij als tekenaar bij de Spoorwegen en 
in zijn vrije tijd legt hij zich, samen met zijn broer, toe 
,p het maken van tekenfilms. Hij wil meer van de 
wereld zien, maakt tochten naar Stuttgart en Ludwigs~ 
burg, naar het Salzkammergut, Tirol, Zuid-Italië, 
Frankrijk en Spanje. 
Als-vier-en-twintig-jarige krijgt hij de kans als werk
tuigkundige voor de Bataafse Petroleum-Mij. te wor
den uitgezonden naar Curaçao, waar ·hij terecht komt 
in de branding van het volle leven. Driemaal in dat 
jaar maakt hij promotie, zodat hem tenslotte, ondanks 
zijn jeugd, het meest verantwoordelijke werk op de 
Bubs-plant wordt opgedragen. Elke twee, drie dagen 
zijn er ontploffingen in dit land, boordevol .geladen 
met de energie van de olie. Hij wordt opgejaagd door 
de drang het eerst van al de slachtoffers te gaan 
zoeken. Als op een der schepen in de haven een ont
ploffing plaats vindt, durft niemand naar bet schip 
te gaan, waar een brand in de machinek;,imer woedt 
en dat elk ogenblik ontploffen kan. Dan springt Ger
rit-Jan te water. zwemt naar het schip, duikt in de 
machinekamer en gaat het vuur te lijf met de aan• 
wezige brandblusapparaten. Dan volgen anderen hem 
en wordt het vuur bedwongen. Volgens de oude wet
ten van het zeerecht Is hij, zo vertelt men hem, nu de 
eigenaar van de "Corning". Doch Gerrit-Jan ze.gt 

eenvoudig· ,.Ik deed het in dienst van de Bataafse". 
Zijn chefs vertellen hem, dat hij zelf bepalen mag wat 
hij hebben wil. Als hij zich deze kans goed realiseert, 
komt onweerstaanbaar het verlangen te kunnen stu
dered voor beeldhouwer. Dat is een teleurstelling voor 
de directie. Men had hem gaarne in dienst gehouden. 
Nu· wil men zo voordelig mogelijk van hem af. Hij 
krijgt vijfhonderd gulden ineens en de reis terug en 
gedurende een jaar een toelage van zevenhonderd
twintig gulden. In dat jaar moet hij dan maar pro-
beren kunstenaar te worden ..... . 
Zo maakt hij eind 1928 zijn entree aan de Amsterdam
se Academie. Innerlijk v.oelt hij zich hier eenzaam In 
het diep besef van zijn tekorten en achterstand. Twee 
Jaar zwoegt en tobt hij op de Academie en als der
tigjarige heeft hij voorgoed zijn taak gevonden: be~ld
houwer zijn. Met een ware razernij van werklust tijgt 
hij aan de arbeid, maakt plaquettes en portretten, krijgt 
van lieverlede grotere opdrachten; een monument te 
Willemstad, een voor de Koningin-Moeder te Baarn, 
de beeldengroep op het spoorweg viaduct te Utrecht. 
e.a. 
Dan komt de" korte oorlog en de capitulatie. Straks 
opent de vijand de kooi, waarin de kunst zichzelf mag 
opsluiten. Hij vindt zijn plaats in het kunstenaarsver
zet. De aanmelding bij de Kultuurkamer is aanleiding 
tot het opstellen van een manifest. Dat is in Februari 
1942. Als velen kort daarop worden gearresteerd, 
heeft hij het geluk niet thuis te zijn. Ook bij een 
tweede bezoek is hij afwezig. Daarmee begint voor 
hem het leven van de strijdbare partisaan. In " De 
Vrije Kunstenaar" wekt hij op tot verzet. Zelfs ver
zetpoëzie schrijft hij in deze tijd. Het lied: .. Wat doe 
jlj. nu je land wordt getrapt en geknecht?" is van 
zijn hand. Hij organiseert mee het Steunfonds voor 
de kunstenaars, çiaat zich, als de Jodenvervolqing 

steeds feller om zich heengrijpt, toeleggen op het ver
•valse.n van persooosbewi,izen. Hij wordt het middel
punt van een vervalsersgroep. Uit deze organisatie 
ontstaat de beroemd geworden Persoonsbewijs Cen
trale ( P.B.C.). De strijd wordt feller, als steeds meer 
mannen naar Duitsland gedeporteerd worden en dan 
rijpen de plannen voor een aanslag op de kartotheek 
van het Arbeidsbureau aan de Passeerdersgr11cht te 
Amsterdam. In een koude Januarinacht van 19H wordt 
daartoe een poging gedaan, doch doordat de portier 
kans ziet de prop uit zijn mond te wringen, en alarm 
te maken. wordt de ' brand iu zijn beglnstadlum .ge
{moord. AUeen de kaarten van de verlofgangeés blij
ken vernietigd. 
Het is een begin, maar niet bevredigend. Het Bevol
kingsregister zal er aan moeten geloven. Een eerste 
poging misfukt door de aanwezigheid van een groot 
aantal werksters, een tweede door heldere hemel en 
klare maan. Maar op 27 Maart 1943 gaat een groot 
deel' van het Bevolkingsregister te Amsterdam in 
vlammen op. Helaas wordt het merendeel der deelne• 
mers binnen enkele weken gearresteerd. 
Gerrit-Jan ontspringt de dans en leeft verder als een 
armetierig oud banklopertje. met ietwat slordige ha
ren onder zijn zwarte bolhoed. Vandaar de naam, wel
ke hij voortaan zal dragen in het verzet: Bolhoed. 
De plannen tot coördinatie van het verzet brengen 
hem op een van de leidinggevende plaatsen in de 
Raad van Verzet. Door het steeds groter wordende 
aantal arrestaties van verzetsmakkers rijpen de plan
nen voor een overval op de gevangenis aan de We
teringschaps te Amsterdam. In September zijn de 
plannen klaar, als plotseling het bericht in de bladen 
verschijnt, dat de vrienden, waarom het ging, zijn 
gefusilleerd. 
Zijn vrouw en kinderen ziet hij zelden meer. Steeds 
dichter dringt het gevaar zich als zijn metgezel op. Hij 
wil niet afzien .van zijn plan de W eteringschans re 
overvallen. In de Kerstnacht van 1943 is alles ge• 
reed. Doch op het laatste ogenblik wil de auto, 
welke . zal worden meegenomen, niet starten. Op 
Oudejaarsavond zal een nieuwe poging worden on• 
dernomen, doch een schietpartij van een der deelne
mers, die in Duitse uniform is en door een andere 
Duitser kort bij de garage wordt aangehouden, ver
ijdelt ook deze poging. Alleen de beide monteurs, die 
de auto zouden inspecteren, vallen in hun handen. 
Gerrit-Jan ontkomt, door plat op het dak van de ga• 
rage te blijven liggen. 
Voortaan zal Gerrit-Jan twee 11ezichten hebben. Een 
los gebit, dat je in je zakdoek draagt en onder het 
snuiten van je neus onmerkbaar voor je echte tanden 
schuift. Met het gebit voor en een bril op is hij niet 
alleen voor zijn vrienden, maar zelfs voor zich zelf 
een volslagen vreemde. 
Tegen het eind van April gelukt een reeds eenmaal 
mislukte overval op de L~ndsdrukkerij, waar een 
groot aantal "Tweede Persoonsbewijzen" in zijn han
den valt. D an komt de vierde poging om de Wet~ 
ringschans te overvallen op de eerste Mei van dat 
jaar. Reeds zijn de overvallers tot in het wachtlokaal 
doorgedrongen als het noodzakelijk blijkt een waak
hond neer te schieten. Daardoor komt alles in rep en 
roer. Op de overhaaste terugtocht struikelen de mak
kers over het lichaam van Gerrit-Jan, die door twee 
schoten in het ruggemerg geraakt blijkt. 
De vrienden dragen hem, met gevaar voor eigen le
ven, weg uit de çrevarenzöne, brengen hem er11ens op 
een bovenhuis, waar vrienden wonen. Dan wil Ger• 
rit-Jan naar zijn oud adr~s. waar hij sinds ~en jaar 
was ondergedoken. Men zet hem op een fiets en 
brengt hem daar. Aanvankelijk kan hij niet geloven 
hoe ernstig de verwonding is, doch langzaam aan 
dringt het tot hem door: een ontstellend weten .. ,Zija 
geloof vindt nergens heul of redding dan bij eigen 
innerlijke kracht." Zijn geest blijft meevechten, ook 
al ligt het lichaam lam. Zijn verzorgsters willen hem 
naar een veiliger adres. buiten. brengen. Hij weigert. 
Dan is er plots, met heftig, wUd gebel, de niet meer 
te verduwen zekerheid, dat de Duitsers er zijn om 
hem te halen. Met zijn onbruikbare, willoze benen 
sleept hij zich nog naar de badkamer, waar men hem 
even later vindt, terwijl hij zich, fier opgericht, vast• 
klemt aan de stijlen van de deur. Op zijn eigen bed 
worden hem straks de eerste verhoren afgenomen. 
Men solt met zijn verlamde lichaam, seult het van de 
Amstelveenseweg nog naar het ziekenhuis voor on
derzoek. Men is geheimzinnig met zijn verblijfplaats, 
menend. dat de overval op de gevangenissen te Am
hem zijn bevrijding beoogde. Vier weken later wordt 
hij officieel ter dood veroordeeld. 
ln Hollands duinen, waar de leeuwerik tjuikt en de 
wind door de duindoornstruiken huivert. staat straks 
zijn brancard. Vier anderen zullen met hem de dood 
vinden. ..Deze hier", zo zegt de officier. ..kan hier 
wel blijven liggen.'' Dan zegt Gerrit-Tan: .. Een man 
sterft staande. Nog ben ik een man. Kan ik niet sa
men met mijn vrienden?" 
De vrienden tillen hem overeind. Met de armen om 
hun hals geslagen laat hij zich voeren naar de execu
tieplaats. Temidden van de dicht-aaneengesloten rif 
lijkt het of hij daar weer op eigen benen staat. De 
blinddoek wordt geweiaerd. Hij heeft immers zo lang 
de dood in 't aangezicht gezien. 
Op 12 Juni 1944 brengen de bladen het officiële be· 
richt van zijn dood. 
Gerrit Jan van der Veen was een humanist. één die 
streed voor het Ópperste bestaan~recht van het indi
vidu. Hii hPeft de volle consequentie daarvan ge,lr:i-
~- ~ 
1) Gerrit Jan v. d. Veen, door Albert Helma11, Uitg' 
De Spieghel, Amsterdam. 
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Hermanus Joseph Bfaauwgeer.s 

G,boren 22 Juni 1918 te Coevorden. 
Gc-[usi/lecrd 6 funi 1941. 

Z oon van eenvoudige ouders, had Blaauw
geers reeds als kind het ideaal om mare
chaussee te worden. Als politieman vatte 

hij zijn taak met grote ernst op. Hij begon zijn 
loopbaan als hulp-marechaussee te Dinxperlo, al
waar hij bij het uitbreken van de oorlog in 1940 
nog was. Reeds toen ontsnapte hij ternauwernood 
aan het verraad van zijn chef, die lid der N.S.B. 
was. Doch hij vluchtte naar Coevorden, werd 
aldaar krijgsgevangen gemaakt en heeft daarna in 
Groningen gevangen gezeten. Na vrijlating 'keerde 
hij naar Dinxperlo terug, alwaar hij in Juni 1940 
werd beëdiQd. In AuQustus d.a.v. werd hii over
geplaatst naar Groenlo. vervolgens naar Arnhem, 
Amsterdam en Zeeuws-Vlaanderen. Speciaal tijdens 
de st.:.king te Amsterdam toonde hij zich een man 
van plichtsbesef. 
_Meerdere malen heeft zijn chef zijn grote waarde
ring uitgesproken voor het werk van deze jonge 
politieman. Op 30 December 1942 trad hij in het 
huwelijk en kreeg diezelfde dag Harreveld ( ge
meente Lichtenvoorde) tot standplaats. Zijn hui
selijk leven was een voorbeeld van een echt diep 
christelijk gezinsleven. Hij was trouw, aanhanke
lijk en liefdevof; een Katholiek, Christen uit één 
stuk. Hij deed in stilte zijn plicht als goed Vader
lander en als volgeling van Christus, niet streven
de naar eer co aanzien. Hoeveel .slapeloze noch
ten heeft hij doorgebracht, omdat hij onderduikers 
aan een onderdak, kleding en voedsel moest hel
pen. Dreigde er gevaar dan waarschuwde hij z'n 
jongPnS of bracht u zo nodig naar een andere 
plaats. Dikwijls is hij als politieman m·eegegaan om 
hen, die 'n overval op een distributiekantoor zouden 
ondernemen, veilig ter plaatse te brengen en be
hulpzaam te zijn blj het bemachtigen van de zo 
nodige levensmiddelenkaarten ten behoeve van 
degenen, die door de tyrannieke bezetter van alle 
rechten w~en uitgesloten. Hoe deed hij zijn best 
om de z.warte handel te bestrijden. die afschuwe
lijke kankerplek in onze samenleving. 
Toen hij gelegenheid kreeg behulpzaam te zijn 
bij het transporteren van piloten, was hij onmid
delJijk bereid te helpen. 
Bij het transporteren van een Engels piloot, welke 
door de Duitsers gevangen genomen was, liet 
Poulie bij Varsseveld de piloot uit handen van de 
vijand ontvluchten en heeft ook Blaauwgeers bij 
het verder transport hiervan zijn hulp verleend. 
Poulie was in verband hiermede genoodzaakt on
der te duiken en verbleef enige tijd in Lichten
voorde. 
Einde 1943 en begin 19+4 kreeg hij contact met de 
bekende illegale werkers Lt. v. d. Boogerd, 
Ruysendael (Zwarte Kees). Poulie en helaas ook 
met de aartsverrader Willy Markus. Ook Blaauw
geers is van deze schurk het slachtoffer geworden. 
Op 20 April 19-4-4 vonden verschillende arrestaties 
plaats en werd o.a. ook Blaauwgeers gearresteerd 
en weggevoerd. Dit betekende het einde van de 
strijd, door hem gestreden zo lang hij kon. 
Mede aan hem hebben wij onze vrijheid en het 
behoud van onze vaderlandse eer te danken. Hij 
heeft zich, met de dood voor ogen, gedragen als 
een Chri~ten van de eerste rang, hetgeen zo dui
delijk blijkt uit een brief van een medegevangene 
uit de gevangenis te Vught, gericht aan Mevrouw 
Blaauwgeers, waarin deze o.a. schrijft: .,Nu een 
week geleden, hoorde Jo de vreselijke uitspraak, 
dat hij U en kleine Hansje zou moeten missen. 
Het leek allemaal zo onwerkelijk, ongelooflijk ..... . 
Zijn grote steun. was zijn geloof, het vaste vt:rtrou. 
wen, dat zijn ziel regelrecht naar de hemel zou 
gaan en dat hij U en Hansje even goed dicht bij 
zich hield en hij boven in de hemel op U zou 
wachten. Ik weet, dat hij in de laat~te ogenblikken 
gebeden heeft om U moed en kracht te geven om 
verder te leven. HIJ was zo dapper; zet Uw tan
den op rlkaar en probeer een voorbeeld aan hem 
te nemen.'' 
In de duinen bij OverduJn werd hij met zijn ka
me raden gefusilleerd en later in het massagraf na
bij Bloemendaal bijgezet. 

Dat hij moge rusten in vrede. 

IN MEMORIAM 

Johannes Wilhelmus Doppen 
Geboren U September 1884 te Lichtenvoorde. 

Overleden 8 Maart 1945 te Buchenwalde. 

A llcn die bode Doppen gekend hebben, we
ten welk een nobel persoon hij was. Komen
de uit een groot gezin, leerde hij reeds op 

jeugdige leeftJl'J het timmermansambacht. Vol ijver 
en toewijding was hij bij zijn broer werkzaam, tot 

- hij opgeroepen werd voor de militaire dienst; na 
enige tijd werd hij korporaal bij de grenadiers. Uit 
deze tijd kunnen wij vermelden, dat hem bij het 
Paleis van H.M. de Koningin o.a. de wacht werd 
toevertrouwd, waaruit blijkt, dat Doppen bij zijn 
superieuren het volste vertrouwen genoot. 
Uit de militaire dienst teruggekeerd kwam hij weer 
bij zijn broer, totdat hij, tengevolge van een nood
lottig ongeval, waarbij hij de vingers van een hand 
ernstig verminkte. genoodzaakt was een ander be
roep te kiezen. In 1908 kwam hij als besteller bij 
de posterijen en werd in 1911 overgeplaatst naar 
Rhenen. Twee jaar later werd hij voor goed te 
Lichtenvoorde aangesteld en trad toen in het hu
welijk. 
Hoe dikwijls :iagen we Doppen zelfs in z'n vrije 
tijd naar het postkantoor gaan om de post voor 
de vofgcnde dag rc-cds te sorteren of andere werk
zaamheden verrichten. Met een opgeruimd gemoed 
deed hij z·n pHcht; met voorbeeldige accuratesse 
bewoog hij zich tussen z·n collega's en genoot van 
allen een warme sympathie door zijn prettige om
gang en dikwijls wijs advies. Tien maanden later 
moest hij deze werkzaamheden onderbreken, aan
gezien hij in verbil!ld met de mobilisatie on
der de wapenen geroepen werd. Na de mobilisatie 
'J,4.'18 kwam hij weer terug te Lichtenvoorde. Met 
z'n vriendelijk. opgeruimd karakter had hij voor 
elkeen een vrolijk woord. Geen wonder, dat hij 
zoveel' vrienden had 
De tweede wereldoorlog brak uit. Het Duitse 
monster overviel ons Nederland en bezette ons 
land. Verbeten heeft hij toen gevoch~en en zonder 
aarze)jng zich aangesloten bij het verzetsleger. Tal
loze jongens werden gedwongen werk te verrich
ten voor dl! vijand, doch hij wildë helpen om dit 
zoveel mogelijk te voorkomen. Als hij met het 
vriendelijk verzoek kwam om een plaats voor 
een onderduiker. kon men eenvoudig niet weige
ren. Tallozen heeft hij op deze wijze een veilig en 
goed heenkomen bezorgd en hen gespaard voor 
ellende, honger en misschien de dood. 
Hoe vernuftig heeft hij de jongens gelegenheid ge
geven te corre~ponderen, met gebruikmaking van 
fictieve ,aèlressen en namen, welke hier niet be
stonden. 
Geruime tijd kon hij dit prachtige werk verrichten. 
Op 20 Ap~il 194-4 werd ook hij door de Sicher
heitspolizei uit een haastig gezochte schuilplaats 
in zijn huis te voorschijn gehaald en met drie 
Lichtenvoordse medeburgers weggevoerd, 
Zijn vriend Poulic was op verraderlijke wijze door 
de intens gemene Gestapo-agent Willy Markus 
in de val gelokt. · 
Veel leed heeft hij moeten doorstaan in Arnhem, 
de concentratiekampen Amersfoort, Vught, Or~ 
niënburg en tenslotte Buchenwalde. Wij weten 
echter, dat het vuur in hem, door welke- Duitse 
methode dan ook, niet uitgedoofd kon worden. Wij 
zijn er van overtuigd. dat hij alles vol overgave en 
met een weergaloze moed gedragen heeft, gesterkt 
door zijn rotsvast Katholiek geloof. Wij wtten, 
dat hij in zijn zware lijden vurig gebedee heeft 
voor zijn groot gezin, en, God gesmeekt heeft om 
kracht en genade om deze zware beproeving te 
kunnen dragen. Steeds was hij een zorgvolle va
der voor zijn gezin geweest en met een voorbeel
dige vrome Godsvrucht heeft hij zijn kinderen op
gevoed. 
l! Maart 1945 overleed hij in Bucheowalde; oor-
zaak ......... hartzwakte. 
Deze dag betekende voor hem het einde van het 
lijden om plaats te maken voor het eeuwig 9e
luk. 
Dat hij ruste in vrede! 

Jan Wilfem Hageman 
Geboren 9 Mei 1895 te Maarsen. 

Gefusilleerd 6 Juni 1944. 

0 p 15 Mei l 940 was van georganiseerd verzet nog · 
geen sprake. doch Jan Willem Hageman, als amb
tenaar van de Burgerlijke Stand van Eibergen 

trachtte toen reeds alle Duitse maatregelen zoveel moge
üjk te saboteren. 
Hij was als Christen en rechtgeaard Nederlander ren fel 
tegenstander van het nazi-regime en stak zulks ook niet 
onder stoelen of banken. 
Reeds spoedig aansd'louwde de OD in de Gelderse Ach
terhoek het levenslh:ht. Hageman aarzelde niet en sloot 
zich hier spontaan bij aan. Hij had nu een basis, waarop 
bij verder kon werken. . 
Toen de Duitsers op grote schaal hun mensPnjacht be
gonnen te organiseren, ontplooide hij een actie om hun 
de "prooi'' te ontnemen. Dit was de kiem van het later 
zo bloeiende LO-werk in Eibergen. 
Zijn schuilnaam ,.Kleine Jantje" typeert wel heel goed 
zijn bescheidenheid. Hij was een kleine, niet opvallende 
figuur. die er niet van hield interessant te doen. In alle 
stilte ging hij zijn .gang. Deed. wat zijn hart hem ingaf te 
doen. Daardoor juist werd hij de stuwende kracht van 
de LO en het gehele verzet in Eibergen. Steeds stond 
hij klaar, om met raad, maar ook met de daad, anderen 
bij te staan. Verzet tegen de arbeidsdienst. strijd tegen 
de arbeidsinzet, hulp aan Joden, onderduikers, krijgs
gevangenen en piloten. sabotage tegen de P.B.- en T.D.
besluiten, typeerden zijn gehele persoon. 
In het najaar van 1943 kreeg hij via Henlc Helnen, de 
drukker van ,.Trouw". contact met Zwarte Kees .uit 
Aalten, die naar Eibergen gekomen was voor de liquidatie 
\lan Kerkdijk en Hoks. twee KK-mannen uit Ommen, 
die in de omgeving van Eiber.gen jacht maakten op on
derduikers en Joden. Deze liquidatie is evenwel niet 
doorgegaan, in verband met onvoorziene omstandig• 
heden. 
Bij deze eerste kennismaking werd ·Kleine Jan door 
Zwarte Kees tevens gepolst over een te ondernemen 
overval op het Distributiekantoor te Eibergen. Kleine 
Jan had hier wel oren naar. Een afspraak werd gemaakt, 
doch omdat de KP-ers de kist. waarin zich de bonkaarten 
bevonden, niet open konden krijgen. werd de overval !lit, 
gesteld. Op 8 December 1943 ging het beter. Kleine Jan 
werd gechloroformeerd en gekneveld achtergelaten. Dank 
zij hem vertrok de KP met medeneming v,an 2800 bon
kaarten en 2200 tabakskaarten. De SD rook echter lont 
en arresteerde Kleine lao_ op 8 December. Hij werd over
gebracht naar Arnhem en op zijn eerlijk gezicht tien 
dagen later weer losgelaten. Door deze arrestatie liet hij 
zich echter niet afschrikken. 
In Februari 194-4 kwam van Kleine Jan de tip door, dat 
Borculo aan de beur,c: was om gekraakt te worden. Deze · 
overval werd uitgevoerd op 23 Februari d.o.v. en lever~ 
de een buit op van 30.000 bonlcaarten. 
Het zou niet in zijn geest zijn, een opgesmukt verhaaJ te 
schrijven over zijn venctsdaden. Het bovenstaande be
wijst onomstotelijk, dat hij in alles zijn plicht als çie
meente-arnbtenaar ten vollP vPrMond, 
Tengevolge van bet laffe verraad van Willy Markus, 
werd hij op 20 April 1944 opnieuw gearresteerd. Dit ver~ 
raad werd gepleegd door dezelfde man. die hij tientallen 
malen gastvrij in zijn huis had onthaald en met wie hij 
zeer vertrouwelijke gesprekken gevoerd had. 
Op 2 Juni 1944 werd door het Polizeistandgericht te 
's-Hcrtogenbosch het doodvonnis over hem uitgesproken, 
o.a. wegens deelneming aan de overvaJ op het Distri
butiekantoor te Eibergen op 8 December 19-43. 
In de vroege mç,rgen van de invasiedag, 6 Juni 1944. werd 
hij op transport gesteld naar Overveen. waar hij in de 
duinen met 21 kameraden uit het verzet werd çiefusil-
leerd. . 
Wat moet een natuurvriend als Hageman dit getroffen 
hebben: de grote overgang vc1u de do11kere cel naar de 
lichte wijde duinen op die mooie zomermorgen. En dan 
te weten. dit voor het laatst te zien. 
Op de erebegraafplaats te Bloemendaal is hij begraven. 
Kleine Jan, vergeten kunnen en zuTien wij je niet Het 
leven, waar je nog zoveel van verwachten kon, heb j<: 
geofferd voor de bevrijding van Je vaderland. Op de dag, 
dat de geallieerde troepen landden op de kust van Nor
mandië, riep de Heiland jou tot Zich, om je te belonen 
voor je edelmoedige daden. 
Wij buigen ons hoofd voor God, die het zo gewild heeft. 
Je vrouw en kindert'o kunnen trots op je zijn, Mogen 
zij de kracht en sterkte ontvangen, om dit grote verlies 
te kunnen dragen. Tr. W. 



Oud-Stoottroepers 
herdacht * 
Herfs,nevels hmgen nog boven het Land van 
Maas en Waal, toen Zondag, 12 October hoa
derden oud-Stoottroepers naar Leeuwen-Bene
den trokken om hun gevallen makkers te her
denken. Doch boven de nevels rees de herfstzon 
steeds hoger en zette tenslotte het land tussen 
ik rivieren, waarom eens zo·n bloedige strijd 
gevoerd werd, in gouden glanzen. 
Bij het schoolgebouw, waar eens het H oofd
kwartier van het Regiment Stoottroepen geves
tigd was, ligt het kleine kerkhof, waar de ge
vallenen hun laatste rustplaatst vonden. Daar 
ataat deze morgen een zwart houten kruis met 
de driekleur als achtergrond. 
In de R.K. kerk draagt kapitein-aabnoezenier 
Joosten een solemnele hoogmis op, terwijl ka
pitein-veldprediker Franssen een protestantse 
kerkdienst leidt. Daarna trekt men naar de 
begraafplaats, waar enkele onderdelen van het 
huidige regiment Stoottroepen staan aangetre
den. Daar voert als eerste het woord de voor
zitter van het comité "Dodenherdenking", de 
heer J. Cremers uit Rotterdam, die namens 
de oud-Stoottroepers een krans legt. De regi
mentscommandant, Overste C. J. v. d. P utte 
doet ditze!Ide namens alle manschappen van 
het huidige regiment. Kap.-veldprediker Frans
sen doet zulks namens de Stoottroepers m In
dië en Burgemeester Oitters van Wamel namens 
de burgerij. 
Namens de Minister van Oorlog spreekt Kolo
nel J. Sitsen, die zegt, dat de idealen van hen 
die vielen voor het vaderland. nog steeds de 
onze zijn. We zullen niet rusten, zo zegt hij, 
voor Uw doel, dat ook het onze is, bereikt zal 
zijn: tot onze gebiedsdelen overzee met ons in 
één Koninkrijk in vrede en welvaart zullen 
leven. 
A.ls laatste voert Kapitein Sjef de Groot, de 
vroegere commandant van het Regiment Stoot
troepen, een herdenkingsrede. 
Nadat de militaire kapel treurmuziek ten ge
hore heeft gebracht en het dodenappèl is ge
houden, wordt de reveille geblazen, waarna een 
lange rij van belangstellenden bloemen op de 
araven legt. 
De indrukwekkende plechtigheid wordt besloten 
met het W ilhelmus. _, ___________________ ,., 

ATTENTIE! 
Wie helpt ons? 

Door de brand zijn we enkele exempla ren 
uit ons eigen Zwerver-archief kwijt ge
raakt. 
N u we weer naar ons oude adres zijn ver
huisd is dit plotseling gebleken. 
Is er onder onze abonné's mogelijk iemand, 
die voor aanvulling kan zorgen? 

We missen van de jaargang 1945, de num~ 
mers 46, 47, 48, 50, 52, 53, 60, 62, 65, 69. 
Van 1946 no. 4, 23, 25, 27 en 
van 1947 no. 1, 8, 18, 20, 21, 22, 23. 

Deze laatste zijn weliswaar n iet door de 
brand verloren gegaan, doch wij hebben ze 
moeten gebruiken tijdens de Mei-actie . 
Inzendingen aan ons bureau. 

MISVATTING 
In ons nummer van 20 Sept. plaatsten wij ttn. •• Kraakje" 
over het rot zinken bnngcn i.n Ocr. 1911: van een $Chip. 
geladen met schocncrëmt. in de Ecm. Dat had alleen 
de bedorling de aandocbt te vutigen op de g,appige 
situatie. die ontstond. doordat de. inwoners van Ame.rs• 
foort de volgende. dag doosjes me.t schoencrtmc uit de. 
E«n konden opvi•sen. Hoewe\ zulks niet bedoeld werd. 
bestaat de mogelijkhdd . dat men uit dit stukje de con
clu~fc getrokken heeft. dat de:e. schocncrtme. door de 
ErdaHabriek gefabriceerd was voor de Duitser,. De 
directie. van de Erdalfabrîck heeft ons thans de gegcvtl)I 
overgelegd. waaruit bhjkt. dat :ij juist de bedoeling 
had deze producten uit handen van de Moffen te hou• 
den . Er lag ,n die tijd «o Duitse be:etting in de fa. 
brîck en men vreesde. dat allts. :owel machinccJeèn als 
grondstofftn en producten. geroofd .:ouden worden. Men 
beeft toen, om dn tt voorkomen op verschillende plaat
sen btlangC"ljkt machines tn voorradtn vcutopt. Zo 
was een belangrijke hoeveelheJd schoencr~mt. opgeslagen 
tn het schip "Burgeme~sttr van Amersfoort 11·· van de 
(Irma Hour::ager co Heineman. welk schip ligplaats 
kreeg aan de Popullereosluis, waar het door de BS. dit 
opdracht had het water van de Eem te blokkerto. tet 
zinken wud gebracht. 
Het verheugt on~ daarvan thans mededeJing ia ons blad 
te kunntn doen, Wij hadden niet de bedoeling iets ten 
nadel• van de ErdaHabriek te zeggen. De gelegenheid 
om ten e.v. misvatting te voorkomtn, gd}ptn wij gaar
ne aan. 

M en verzoekt ons opname van het 
volgende: 
Ondtr9etekenden: 
A. Scbolten. Wttbouder dec gemeente Kampen. Voor
zitter: 
K. Kruhhof. Gemeente:ambtt.naar. Secretaris: 
Os. G. v. Doorn. Hervormd Predikant: 
A. J. Knipmei/tr. Hoofdambtenaar Noordoostpolder; 
J. Kuil. \Vetboudtr der gemeente Kampf'n; 
G. Spanhaak. Hoofdredacteur Str,Jd<nd Nederland: 
J. Vos. Ru. Eerste Luitenant v. Alg. Dienst 
een comm lssie gevormd hebbende om de :aak Sltbrand. 

, dit in Kampen onder de burqtrij ve:el opspraak en onder 
de voocmalige illegale g,oepeo grote moeilijkh,den heelt 
veroor:aakt. aa:n een nader objectief ondcr::otk te onder" 
werpen ~n ttn doel hebbende :o moge-lij k. de oorzaken 
hiuvan weg te nemen: 
vutstelltndc. dat :iJ daartoe geen enkele bevoegdheid ol 
ncbtsgrond beziuen en dat zij hun we:rk:aamhtdert uft.
!luittnd op ba,is van vrijwilligheid en ::onder daartoe 
door iemand te z.ijn aangesteld. hebben aanvaard: 

CONSTATEREN: 
lt. dat onze Overheid geen geding meer beeft togen de 

heren Siebrand: 
2e. dat zowel van pro- als anti:ijde de zaak ten dele 

door emotionele handelîngen is vutcoebeld en be
invlotd: 

3e. dat :ij niet de volledige beschikking hebben kunnen 
krijgen over alle terzake ditnendt stukken: 

4e. dat zij nochtans getracht hebben een io goed moge
lij~ inticht fn deze: :.aak te verkrijgen: 

CONCLUDEREN: 
a. dat het algemeen rtc.htsgevod gedfend ware geweeit 

door een openbare gerechttli/ ke behandeling: 
b. dat :ij :leb geen volledig oordeel hebben kunnen 

V'orm~n: 
e . dat de gt.broedus Sîe:brand In de be.uttlngstijd daden 

hebbeo verricht. welke. op zich:elf genomen verkeerd 
zljni 

d. dat daarentegen op grond vaa zeer vele vecklarin" 
gen. ht:t optreden van genoemde here:n ten bate van 
het Nedulandse volk en !n hot belang van de 
illegallreit va~tstaat: 

BESLUITEN: 
de voormalige illegaliteit - en mtt baac de gehele Kom
perbevOlkîng te advisertn: 
lt. elke actie in woord of geschr,ft, openlijk of bedekt, 

welke bedoelt de Vaderlandse ge:indbeid van de 
heren Siebro.nd in twijftl te t«kken of te propageren. 
na te laten en i:o nodig te voorkomen en de beren 
Sit.brand wede:rom in het maauchappe1ijk vukeer 
ten volle te betrekken; 

2e. dit besluit ter ken-nis te brengen ~an de bevolking 
door middel van de pers. 

KAMPEN. 29 September 19'17. 
get. A. Scholten. Voorzitter. 

~ get. K. Kruithof. Secrdarfs, 

g<t G. v. Doom ! 
get. A. J. l<nipmei/er 
get. J. Kuil Leden 
get. G. Spanhaak 
get. Joh. Vos -

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerv&r'' 
Prins Hendrikkade 152, Amsterdam 

Naam, 

Adres, 

Plaat,, 

Provincier 

Ingang abonnement , 
• 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bil aanbieding van een po1t
ltwttanUe betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-Ll:P-Stlcbtlng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

Advertentie-cliché's, ,·, ·. :· . . . DE BOER &~;;;VINK\ . ' . -· . ,, . ~ ... b .. ·, . .. ··~ _;y· .. , 
· · .. ·.-:·.: .. ·:·~. 1..\L. · · ·.: L.~~L~1J ·.1t 1J. ·. ;;; zAANDIJ~ (>: 
· .,_··":·. ·. ·· · V'tOr;···efl,; .Ut«!Ltt 1

• ·._._..._~:!TEL° . .. s1cià's,r~:;v,f 

ADVE RT E NTI E- RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 

Wij werden 9 Octo~er v~rblijd met de 
geboorte van t.t!'n dochter en noemden 
haar 

JOHANNA 

naar on::e onvtrgetelijkt KP.ltidec 
Johannes Post. welke ZIJD leven gaf om 
ons te be,·rijden. ~ 

Gevraagd 

Familie H. Baard. 
Neptunisstraat 52 Rood, 
Haarlein. 

DIVERSEN 

ELECTRO MONTEUR 
met V.E.V., indien mogelijk liefst 
tevens Radio Monteur. 
Electro Techn. Bur. Spengen, 
V inkeveen. 

Voor elk transport 

hoe vreemd of taar, 

Jl. LUIK staat a ltijd 

voor U klaar. 

* 

Luik' s transportonderneming 
Zaandijk Tel. 81994 

DRINGEND . Oud K P -er, stu dent, zoekt met vriend in A'dam een 
gem. zit-slaapkamer z-p ., 1 bed aanw. Br. onder no. 426 Bur. v.d. blad 

r,=JUISTEN 71 
:;~5 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZN. 

::> "' 
~ . ~ * ,,~ ,, 

SINGEL 281 

AMSTERDAM·C. 
TELEFOON 32239 

PERIODIEIEN lM 
HANDELSORUIWERI 

N.V. Handelsdrukkerij VAN WIJK & Co. 

OOSTZAAN 

T elef. 203 (K 2984) 

De 
drukkerij 

die 

- -1 

degelijk 
drukt 

Wij zoeken, zowel voor het Noorden als voor 

het Zuiden des lands, goed ingevoerde 

Advertentie-acquisiteurs 
Brieven onder no. 424 b~reau van dit blad. 

·-------------------------------
Lt.-Generaal Mr. H. J. Kruis 
"OP INSPECTffi", geb. f 3.90 (geillustreerd) 

~---------, Wij leven mee met de jongens over zee, 
wanneer we "Op Inspectie" lezen van 
Lt.-Gen. Kruis, die in dit boek een boei
end r elaas geeft van zijn r eis door lndie, 
overal waar Nederlandse jongens lagen . 
Bij b est elling volgt omgaand toezending. 

. _________ _, 

.. 

B ESTELB I LJET 
Ondiergt-tek(':n.de wen_~t omgaand traaco te- ootvangeD. 

van BLANKEVOORT'11 Boekhandel 
Roosevtltlaan 62. Amtterdaru 
TeL 91244, Pootgiro Hl995 

lex . .,Op lrupectie", geb. r 3,90. Belaling aa ontv. 

Naam .u., . ..................... ....... .......... ........ ......... .. ............................... . 

Adtto .................................................................... - .. 

Wl'KAN INLICIITINGEN VERSCllAFFEN? '',af 
871 Stuart Mackay. Met een Halifax Heavy Somber vliegende van 

Yorkshire op weg naàr Duitsland, is het vliegtuig boven de Priese 
eilanden neergeschoten en in zee gestort op 16/li Juni 1944. Hij 
diende bij 77e Esquadron. Vermoedelijk met de andere leden der 
bemanning op T exel begraven. . 
Inlichtingen aan: P. J. Sitvast, Nieuwe Karselaao 67, Amstelveen. 

872 Jacob van der Zouw, geboren 30 December 1900 te Coevorden, r 
D rente; groot 1.80, donkerblond, blauwe ogen; gehuwd; heeft 8 ~ 
kinderen: laatste woonplaats Leeuwarden; 24 December 1942 van- i 
daar vertrokken, vermoedelijk gearresteerd; sindsdien vermist. 1 




