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Vit het Terzet geboreD ! 

D e geschiedenis van de ondergrondse organi
saties in Nederland tijdens de tweede wereld
oorlo11 is no11 lang niet volledig beschreven. 

Het is algemeen bekend. dat er in de loop van de 
beuttingsjareu versdlillt?nde groeperingen tot 3tand 
kwamen, die op den duur uitgroeiden tot nationale 
organisaties en naar gelang van de omstandigheden 
de verzetsacties en het verrichten van noodzakelijke 
diensten ten behoeve van de gemeenschap, op steeds 
grotere schaal en op steeds meer çieperfectionneerde 
wijze hebben volbracht. 
Tot een overkoepelende militaire organisatie, zoals die 
b.v. in Frankrijk vóór 6 Juni 19-H (l ovasicdag) ,is 
gegroeid. kwam het in Nederland niet, voordat het 
eind in 't Zuiden in zicht was. 
Toen de Geallieerde legers zich, sneller dan men 
had verwacht, door Noord-Frankrijk en België be
wogen en de Nederlandse grens naderden, werden 
de B.S. (Binnenlandse Strijdkrai;hten) opgericM, die 
onder de bevelen van Z.K.H. Prins Bernhard van 
België uit - en later van Zuid-Nederland uit -
werden geleid. Door de stilstand aan het front van· 
de Maas was het mogelljk in het deel van Neder• 
land benoorden de grote rivieren, dat nog onder 
Duitse bezetting zuchtte, in de winter van 1914-'45 
een ondergrondse militaire organisatie op te houden, 
welke eventueel steun zou kunnen verlenen aan de 
bevrijdende legers. Door het verloop der omstandig• 
heden heeft dit apparaat echter niet in groot ver
band kunnen optreden, ofschoon in het Noorden. 
t.w. in Friesland, beperkte militaire operaties van de 
B.S. bewonderenswaardige resultaten opleverden. 
De officiële oprichting van de B.S. vond plaats te 
Londen ln de eerste dagen van September 1944. Te
voren was aan de topleidingen van LKP (Landelijke 
Knokploegen}, 0.D. (Orde Dienst) en R.V.V. 
{Raad van Verzet) gevraagd, of zij bereid waren 
zich tot één organisatie te verenigen, waavan als 
bevelhebber zou optreden Prins Bernhard der Neder
landen, wiens leiding onvoorwaardelîjk werd aanvaard. 
Als gevolg daarvan werd gevormd een landelijke 
"Driehoek" of "Delta", hetgeen ook gewestelijk en 
plaatselijk geschiedde. Ofschoon de organisatie van 
de B.S. zich in het Noorden geleidelijk ontwikkelde, 
verliep de zaak in het Zuiden enigszins anders, im
mers, op 17 September 1944 landden Amerikaanse 
en Engelse luchtstrijdkrachten bij de grote kanaal- en 
rivier•overgangen, t.w. Son, Best, Grave, Nijmegen 
en Arnhem, terwijl tegelijkertijd door het 2e Britse 
Leger een stoot werd uitgevoerd in de richting Eind, 
hoven,waarna de bevrijding begon van de drie Zuide
lijke pr0vincies. Op dat moment was de toestand al
daar ten aanzien van de drie bovengenoemde illegale 
organisaties als volgt: 
De 0.D. was ingedeeld in verschillende gewesten, 
t.w. Middelburg, Breda, Den Bosch, Eindhoven en 
Venlo. Naast het werk, dat voor een belangrijk deel 
lag op het terrein van de inlichtingendienst. bereid
de zij zich voor op handhaving en zonodig herstel 
van orde en rust in de meest uitgebreide zin na de 
bevrijding. Hier dient direct opgemerkt te worden, 
dat bepaalde groepen en personen in de O.O. zich 
sterk getrokken voelden tot het meer actief optreden 
nog tijdens de bezetting. Daarnaast stond Commando 
Zuid van R.V.V. (Zeeland, Brabant en Limburg) 
ook het Gewestelijk Sabotagecommando Zuid van de 
LKP (Babant en Limburg. Zeeland hoorde bij West). 
De taak van deze organisaties was het plegen van 
actief gewapend ve-rzet tijdens de bezetting. De LKP 
hield zicb oorspronkelijk voornamelijk bezig met over
vallen op distributiekantoren, teneinde de nodige bon
kaarten en soortgelijke papieren te bemachtigen voor 
de onderduikers, en "kraakte" .gevangenissen en poli
tiebureaux ter bevrijding van gearresteerde collega's. 
Later (in de zomer '44) werd omgeschakeld op sabo
tage van 's vijaods oorlogspotentieel e.a. (spoor~ 
wegsabotage. telefoon, fabrieken enz.). De werkzaam
heden van R.V.V. lagen bijna uitsluitend op sabota
ge. De samenwerking tussen beide laatstgenoem
de organisaties was in het Zuiden vóór September 
1944 goed te noemen, zo goed zeUs, dat, toen de Ge
aJlieerde legers de Nederlandse .grens begonnen te 

door Kapitein 
Sjef de G root 

naderen. de Commandant van R.V.V. Zuid zich vrij~ 
willig plaatste onder de ,bevelen van de Commandant 
KP-Zuid. Het R.V.V.-comrnando had tevens gewes
telijke en plaatselijke commandanten onder zich, ter
wijl de indeling bij de LKP provinciaal was inge-
richt. _ 
Na de bevrijding van Eindhoven op 18 September 
1944, meldden zich zowel Commandant KP als Com
mandant R.V.V. op 20 September 1944 in Brussel 
bij hun Hoogste Chef, Z.K.H. Prins Bernard. De Com• 
mandant KP kreeg hier opdracht alle personen uit 
de drie meergenoemde verzetsorganisaties tot mili
taire eenheden te verenigen, die alsnog bereid waren 
gewapenderhand aan de bevrijding van het overige 
deel van Nederland mede te werken. 
Terug in Eindhoven vond, op 21 September 1944, 
's middags om 14.30 uur, een vergadering plaats, 
onder leiding van de Majoor Mr. C. H. J. F. van 
Houten. reeds enige tijd çiearriveerd als vertegenwoor• 
diger van Z.K.H., belast met het contact met de iUe
galiteit en B.S.,..~angelegenhed_en (later in de rang 
van Kolonel, de eerste Adjunct-Generaal van het Le
ger in Nederlands-Indië). Hier werd besloten tot op
richtinQ van de "Stoottroepen" onder het Commando 
van Commandant KP. (,.Peter Zuid"'), thans Luite
nant-Kolonel J. J. F. Borghouts, MWO, verbindings• 
officier der Koninklijke Landmacht in Nederlands
lndië, t"rwijl aan Commandant O.D. (Mr. W. J. van 
Dijk, thans Adjudant-Generaal der Koninklijke Land
macht in Nederland) opdracht werd verstrekt tot het 
vormen van "Bewakingstroepen", waaruit later vele 
bataljons geboren zouden worden, die thans in Indië 
1:ijn (bijv. 1-R.J., II-6 R._I.. Il-13 R.I., 11-14 R.l.r.' Als 
oprichtmgsdatum van de Stoottroepen dient dus te 
worden aangenomen 21 September 194+. Opgemerkt 
wordt, dat de naam Stoottroepen niet van deze op
richtingsvergadering afkomstig is, doch reeds eerder 
voorgekomen was in geheime telegramwisseling met 
Londen, waarbij meermalen van "stootgroepen" of 
"stoottroepen" gesproken werd, zodat vastgehouden 
werd aan deze naam uit overwegingen van respect en 
traditie. 
Door de Commandant-Zuid van de Stoottroepen werd 
begonnen met de samenstelling van een Staf Zuid. 
Tevens werd bepaald, dat de vorming der militaire 
eenheden per provincie zou geschieden. Er werd een 
Commandant aangewezen voor de provincie Noord
Brabant, terwijl één der stafleden van Commandant 
KP-Limbursi werd belast met de voorlopige organi
satie der stoottroepen in Zuid-Limburg, in afwachting 
van de bevrijding van genoemde Commandant; aan• 
gezien Maastricht een week vóór Eindhoven was be
vrijd, was men daar reeds begonnen met het bijeen
brengen der leden van illegale organisaties. Z.K.H. 
benoemde dit staflid later tot Commandant voor de 
provincie Limburg. 
Oorspronkelijk werden losse compagnieën gevormd, 
welke later tot bataljons werden verenigd. Deze ba
taljelns werden n.a enige tijd weer samengevoegd tot: 
Regiment Limburg en Commando Brabant. RegimJnt 
Limburg werd op 1 Januari 1945 opgenomen in de 
Koninklijke Landmacht en vervolgens verenigd met de 
troepen van Commando Brabant, onder de naam van 
,.Re9iment Stoottroepen"'. • 
Daarmede werd, vóór de laatste slag, datgene tot 
stand gebracht, waartoe in de eerste bevrijdingsdagen 
met zoveel enthousiasme en goede moed het initiatief 
werd genomen in Eindhoven. En dit geschiedde in 
dezelfde kamer waar nog voor enkele dagen de Duit
se Rijkspolitie had getroond. Het is goed, dat dit 
alles bleef voortleven in de naam "Stoottroepen". 
En nóg werd en is het ideaal niet geheel bereikt. De 
bedoeling heeft voorgezeten van dit Regiment een 
keurkçrps te maken van mannen, die overal, in iedere 
strijd, op de bres zouden staan en zelf een bres zou
den slaan Jo de vijandelijke gelederen. Gebrek aan 
tijd en 9elegenbeid voor de daarvoor benodigde oplel• 
din9 heeft zulks echter in het algenwen bemoeilijkt en 
tegengehouden. Niettemin mag het Regiment met trots 
terugzien op de verrichte prestaties! 
De Limburgse eenheden werden direct ingedeeld bij 
het 9e Amerikaanse Leger, dat langs de Zuidelijke 
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Maas opereerde, en zij trokken van Januari 1945 af 
mee naar Dui!$land, om na het Ruhr- en Rijn-offen
sief over West-Duitsland te worden verspreid en door 
te dringen tot Maagdenburg. De Brabantse eenheden 
bleven tot het voorjaar 1945 !je)egerd langs de Mau, 
ten Noorden van Venlo en Oss, en tljdelijk op Wal
cheren (eerst bij de Poolse Divisie, later bij de Britse 
Commandotroepen). 
Alleen de eerstgenoemde eenheden volgden na de val 
van Kleef het Britse leger langs en door Oost-Neder• 
land tot in Bremen en omliggende gebieden. 
De diensten, door de Stoottroepen verricht, waren we
gens gebrek aan geoefendheid en uitrusting, vergele
ken bij de Geallieerde prestaties, natuurlijk beschei
den van aard. Zuivering achter het front, pdtrouil
les in bezet gebied, bewaking van krijg5gevançiene11. 
vliegvelden en legervoorraden. Er waren echter ook 
kleine acties aan de riviereu en elders en daarbij vie
len moedige mannen. 
Na de capitulatie van Duitsland werden de bataljons 
nog verder verspreid en zij verrichtten hun diensten 
tot in Zeeuws Vlaanderen (Sluiskil), België ( Ver
viers) en Frankrijk (Epinal) toe. Opdrachten van bij
zondere aard, zoals erewachten bij het Hoofdkwartier 
van Prins Bernhard in Brussel en Breda, deelneming 
aan gevechtsacties bij de afweer van het Ardennen
offensief, de. intocht in Den Bosch, Zutphen en Hen• 
gelo, bij de Canadese opmars naar de Dollart, gaven 
wat meer kleur aan de normale taak. Deze taak 1s een 
bijzondere geweest. Alleen in de eerste be-vrijdings,. 
periode, toen het front zich nog consolideerde in Gan
gelt en Tegeren, vochten de eerste Limburgse groe• 
pen, en bij Leeuwen en St. Philipsland de eerste Bra
bantse troepen, nog zonder uniform in vele ~ evallen 
en vaak met buit9emaakte wapens, gedurende korte 
tijd in de voorste linie. Toen de Geallieerde aanvoer 
verzekerd was, werden zJj afçielost. In Nederlands
Indië vonden zij een njeuwe taak. 
De eerste Indië-bataljons van de Stoottroepen werden 
samengesteld uit vrijwilligers van het Regiment na 
Duitslands capitulatie, toen men voor de keuze werd 
gesteld: 1. naar huis per 8 Augustus 1945, officiëltr 
opheffingsdatum der B.S.; 2, een kort-verband-ver• 
bintenis tot 8 Mei 1946; 3. een langer verband voor 
009 onbepaalde tijd. 
Voor het lang-verband. dat uHzending naar Indië be
tekende, meldden zich voldoende vrijwilligers voor de 
vorming van 2 bataljons, 1-R.S. en 111- (later opnieuw 
genummerd: VII-) R.S. De vrijwilligers voor kort
verband (inhoudende dienst in Duitsland) werden sa
mengebracht in II-R.S., dat in het voorjaar van 1946 
ontbonden werd. I- en Ill- (VII-) R.S., waarin dus 
de oudste vrijwilligers (hoe jong nog!) van Regi
ment Limburçi en Commando Brabant werden opge~ 
nomen. werden in de Harskamp en Vught opgeleid 
en eind September 1945 als eerste Nederlandse een• 
heden, het II-IJ R.I. en 11-l'i R.I.. naar de tJWpen 
uitgezonden. 
Na een aanvankelijk verblijf op Malakka werd het 
tegenwoordige VII R.S. als eerste bataljon uit Ne
derland op 11 Februari 1946 ingezet op Indisch 
grondgebied. Het zuiverde Banka, verbleef later enige 
tijd te Batavia, en opereerde in het Palembangse op 
Sumatra. 1-R.S. arriveerde op 13 Maart 1946 te Se
maraog en heeft zich daar eveneens door goede 
geest en gevechtsdiscipline onderscheiden. Tegelijker
tijd werd een derde bataljon, n.l. IV- (nadien ver
anderd in VIII-) R.S., dat inmiddels geformeerd was 
overwegend uit B.S.-vrijwilligers, waarvan velen uit 
de gebieden boven de Maas, en dat ook eerst op Ma
lakka was geland, naar Noord-Celebes gezonden. Het 
verbleef daarna enige tijd op het schone eiland Bali. 
Nog later kwam het bataljon V-R.S. in Batavia aan, 
doch dit werd opgelost om als aanvulling te dienen 
van 1- en VIII R.S., terwijl ook 2 compa11nieën wer
den ingedeeld bij een bataljon van het K.N.I.L. te 
Bandoeng. een nieuw experiment, dat zeer goed slaag
de. En tenslotte werd een aanvullend detachement, 
dat later uitkwam, gedeeltelijk bij VII-R.S. geplaatst 
en gedeeltelijk belast met diensten in de haven V'ln 
Tandjong Priok. 
Inmiddels werd ook de Regimentsstaf in Ned~nand 
omgevormd van de oorlogs- naar de vredesorganisa
tie. Laats~genoemde Staf zetelt in Vught en hedt 
nieuwe recruten-bataljons Stoottroepen geformeerd, 
w.o. het nieuwe 111-R.S. dat met de "7 December" -
Divisie naar Nederlands-Indië u1t9ing en fV-R.S., 
hetwelk met de II-Divisie vertrok. 
De taak vao de thans in Indië dienstdoende St90t
troepen-bataljons, variërend naar de omstandigl.eden, 
komt overeen met die van de andere opererendt? troe
pen en mag dus als voldoende bekend worden be
schouwd. 



DE TAAK DER-LO-LKP. 
ln December 1946 werd een Studie-Commissie ge
installeerd door het Algemeen Bestuur, met de opd,acht 
het Algemeen Bestuur terzake van de volgende pun
ten een rapport te doen toekomen: 

1. Is het voeren van actie door de gezamenlijke oud
illegaliteit noodzakelijk of noodzakelijk geworden? 
En zo ja, voor welke concrete taken? 
2. Indien 1 bevestigend beantwoord wordt, zijn dsor 
dan taken bij, die de LO-LKP-Stichting zich ann 
moet trekken en .zo ja, welke? 
3. Indien de 2e vraag bevestigend beantwoord 
wordt, welke consequenties heeft dit dan voor de -
LO-LKP-Stichting? 
a. Moet de inhoud van "De Zwerver" gewijzigd 
worden, en zo ja, in welke zin? 
1,. Moeten de oud-medewerkers geactiveerd en ge· 
organiseerd worden? 
c. Moet de bestuurlijke leiding (Hoofdbestuur, Dage
lijks Bestuur) een ander werkwijze gaan volgen? 
d. Welke consequenties zou dit hebben in verband 
met de verhouding tot andere, reeds georganiseerde 
en geactiveerde verbanden van oud-illegale werkers 
(G.O.1. W.N. en Stichting 1940-45)? 

De ·conclusie van dit rapport is door de Algemene Be
stuursvergadering aanvaard. Zij is vervat in de vol
gende bewoordingen: 
1. De concrete taken, welke de oud-illegaliteit ook 
thans nog heeft, kunnen worden samengevat als volgt: 
a. de verzorging der ns_qelaten betrekkingen en 
van hen, die door "daad of houding" tegenover de 
vijand in de bezettini:,stijd schade hebben geleden; 
b. de zorg voor rccht~herstel der oud-illegale wer
kers; 
c. steun, c.q. medewerking bij behoorlijke herplaat
sing van de oud-medewerkers in de maatschappij. 
voorzover niet vallend onder a en b. 
2. De commissie is van oordeel, dat de sub 1 B, 

b en c vermelde taken primair door de Stichting 
1940-45 dienen te worden vervuld. 
De LO-LKP-Stichting - zo lang zij bestaat - drent 
.zich ten aanzien van die punten te beperken tot het 
navolgende: 
Wat het sub / s vermelde punt aangaat: enerzijds 
moet onze Stichting een stimulerende invloed trach
ten uit te oefenen op de Stichting 1940-45, ander
zijds dient zij via "De Zwerver" een morele invloed 
uit te tefenen op de nagefoten betrekkingen en de 
oud-LO-ers en LKP~rs en het Nederlandse volk in 
het algemeen. 
Wat de sub 1 b en c vermelde aangelegenheden be
treft: onze Stichting heeft te dien aanzien nog steeds 
een aanvullende taak, voor zover het haar oud-mede• 
werkers aangaat; de commissie meent daarom het na• 
volgende te moeten opmerken: 
a. De LO-LKP-Stichting herft van de bevrijding ef 
het steeds als haar taak gezien om - voorzover nodig 
- te trachten recl1tstherstel voor haar oud-medewcr· 
kers te verkrijgen en om haar oud-medewerkers behoor
lijk in de maatschappij te herplaatsen. 
Aanvankelijk heeft het LO-LKP-Bureau, later de 
LO-LKP-Stichting deze taak zelf krachtig ter hand 
genomen. Daartoe werd o.m. een afdelirrg Arbeids
bemiddeling in het leven geroepen, maar langzamer• 
hand heeft zij deze task ter afwerking overgedragen 
aan de Stichting 1940-45. . 
b. Geconstateerd kan voorts worden, dat - naar• 
mate de dag der bevrijding verder sf komt te liggen 
- het aantal gevallen, welke asn onze Stichting ter 
behandeling worden opgedragen, aanzienlijk minder 
is geworden. 
c. Toch is de Commissie van oordeel, dat nog niet 
alle oud-medewerkers van onze Stichting rechtsher~ 
stel hebben verkregen of behoorlijk in de maatschap
pij zijn herplaatst. 
Uiteraard moeten onze oud-medewerkers eerst trach
ten door eigen activiteit de moeilijkheden op te lossen. 
Voor zover dit niet lukt, ligt hier allereerst een taak 
voor onze plaatselijke, districts- en provinciale mede
werkers. Vooraanstaande personen uit onze LO
LKP..Stichting dienen zich in hun streek bewust te 
zijn van hun persoonlijke verantwoordelijkheid om 
voor onze oud-medewerkers op te komen; vis de Stich
ting 1940-45 en de Sociale Dienst van de Minister van 
Oorlog, zullen deze personen moeten trachten de moei
lijkheden op te lossen. 
d. Mochten de sub c vermelde pogingen niet slagen, 
dan moet het Dagelijks Bestuur der LO-LKP-Stich
ting trachten bemiddelend op te treden tussen de be· 
tre/lende instanties en· de betrokkenen. Indien ook dit 
niet mocht slagen, dan blijft de LO-LKP~t1chting 
het voorlopig als haar taak beschouwen om ::.elf te 
trachten een behoorlijk rechtsherstel of herplaatsing 
voor haar oud-leden te verkrijgen, zij het, dat daar• 
voor geen gelden uit de kas der LO-LKP-Stichting 
aan de oud-medewerkers ter beschikking k!lnnen wor
den gesteld. 
c. Aangezien hei onverantwoordelijk zou zijn om op 

"den du~r voor de sub d. vermelde taak der LO-LKP
Stichting een kostbaar appsrspt in het leven te hou• 
den, moet onze Stichting zich te dien aanzien beper• 
ken. In verband met de tijd raadt de Commissie aan 
om alle gevallen, die naar de hicrvoren omschreven 
richtlijnen nog· enige werkzaamheid van het Dage, 

lijks Bestuur der LO-LKP-Stichting behoeven, v66t 
/ Augustus 1947 ter kennis van dit Bestuur te brengen. 
Gevallen, die daarna ter kennis worden gebracht, zul· 
fen slechts bij hoge uitzondering, ter beoordeling van 
het Dagelijks Bestuur, nog in behandeling worden ge
nomen. 
f. In dit verband heeft de Commissie nog de vraag 
onder de onen gezien, of onze Stichting opnieuw die 
oud-medewerkers dient te helpen, die na de bevrijding 
door bemiddeling van onze Stir::htinn in tijddijke 
werkkringen zijn geplaatst (P.R.A., Beheersinstituut 
enz.) en wier functie daar beëindi(ld is. 
De CommL~sie is van oordeel, dat deze categorie zich 
in het alnemeen zelf dient te helpen; alleen zal een 
beroep op de Stichting kunnen worden gedaan, wan
neer tegenwerking bij herplaatsing in het maatschappe• 
lijk leven zijn grond vindt in het feit, dat illegaal l}e• 
werkt is. 
g. Voorzover rechtsherstel of herplaatsin(l van één 
of meer oud-medewerkers bij liquidatie der S{ichting 
nog niet mocht zijn verkregen, is de commissie van 
oordeel, dat deze door oud-medewerkers individueel 
moeten worden verzorgd. 
3. Hoewel de vraag sub 2 In het algemeen ontken
nend is beantwoord, zo heeft de Commissie toch ge
meend in het kort te moeten ingaan op de sub 3 ver
melde vraagstukken. 
a. De Commissie is namelijk inderdaad van oordeel. 
dat de inhoud van "De Zwerver", zij het met behol}Ó. 
van de geest - enigszin~ moet worden gewijzigd. 
De commissie zou i:,sarne - naast de verhalen over 
het verzet en de "In Memoriams" - meer dan tot 
dusver voorlichtini:, ;an onze oud-medewerkers willen 
geven op onderscheidene terreinen. 
De commissie zou gaarne artikelen opgenomen zien 
o.m. ten aanzien van de navolgende onderwerpen: 
rechtstaat. grondwet, vrijheidsrechten, staatsorganen 
en hun functies; ook dient de veantwoordelijkheid der 
.Regering nader belicht bij liquidatie van organen als 
P,R.A. enz., waarin vele oud-illegale werkers een tij
delijke werkkring vonden; eveneens zal het goed zijn 
een waarschuwende stem te laten horen tegen de direc• 
ties en bedrijven, waarin vroeger wcggezuiverdc en 
thans weer teruggekomen elementen machtsmisbruik 
BBn de dag leggen en dit tot uiting doen komen in liet 
wei:,werken van hen, die naar een goed geweten over 
de eerste categorie belastende verklaringen hebben 
afgelegd, waarbij veelal oud-i/leg11le werkers zijn be
trokken· ook meent de commissie. dat de achtergrond 
van het verzet steeds weer moet worden bèlicht, ten• 
slotte is de voorlichting over de Stichting 1940-45 long 
niet voldoende (o.m. ten aanzien van de werkwijze 
dezer Stichting: onze oud-medewerkers dienen steeds 
geactiveerd te worden om deze Stichting in alle op
zichten te helpen). 
b. Volgens de Commissie is de tijd verstreken om 
oud-leden van de LO-LKP opniemo te organiseren; 
wanneer men in een bepaalde plaats of streek be
hoefte heeft aan reunies, dan is daartegen geen e11kel 
bezwaar. Via "De Zwerver" zullen de oud-medewer
kers steeds weer geactiveerd moeten worden om wer• 
kend lid te worden van de Stichting 1910-45. 
c. De werkwijze der bestuurlijke leiding behoeft -
althans ten aanzien van de hierboven vermelde aange• 
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~ &geland hteft grote belangsttUlng voor de ~o.lorado•kevu 

in ons lè!fld m niet minder voor ·de bestr11dang van dit 
"de:viezen---v,etendt" die.ttJe:. Enige Britse tuinbouw"expt.rt'S 
:uJltn nu e:e.n ldjkje ko,;nt:n oe.mrn in OQS land1 ~)> welke 
w1JJt wij de kevec de toegang tol on2e groentetuinen ont.

.:t.gge:n. 
(.,Trouw"). 

Zijn het zulke kevers, dat zij er zelf geen kans 
toe zien? -• 
11.15 (GEZ. PR.J CONCERT rer gelegenhtid van de ber
dcak,ng van de I0e sterfdag van d• Frans• componist Albert 
Roussel. 

(,.Avro Radiobode"). 

Wij beklagen mijnheer Roussel. Tien maal gestor
ven! En wij beklagen de omroep ook. Voor elke 
sterfdag eeneherdenkingsconcert. Enfin, de tiende 
is voor dit ja«r weer achter de rug! • 

V 1 
V betekent Victorie. :ei een nktrt menret Churth10 
en bij stak twee v1ageu ocihoog en ten nieuwe sigaar 
aan. Nou was et te die.n hjdt: 'n soort Herrenvolk., dat 
vrij arrogant kon :ijn eo prompt btweerdt, dot dit Vic# 
torie onmogelijk ·1 tvm pttfide •Is dtmo-hbuale Albion 
ko.o gelden, daar DuHsand op aJJe lronttn won. Maat 
die meneer Cbur<:.hill blt<k 't ttn,lottt toch bij 't recb, 
te eind te htbben en her woocd V 1ctorie werd bij 
.. Vtrordnung" van de germaa:nse taltn gtdistanciêud. 
De V bied, maar nu b<tt~nde het: Vergtlding. en dat 
zou meneer ChurchHI we) muken. Zoveel ,•ergelding 
zot er voor he.m fo het Duitse vat, dat 't wtnstl1jk bleek. 
volgnummertjes uit te geven. Eust kwam dt V l. Kent 
U d!t nog? Gduld als een locomo1id. die op on..,cu 
loopt: gevuld met een complete lietsenwinkel •n behept 
mtr ee.o onbedwingbare neiging om in htt tuintje ,·an 
:n bau tt vallen. En bonndien flink uit d• kluiten 
gewas.sen. Drie wagens achter elkaar hadden de ver.
geldtu nodig om e.en o[ twee van dit dingffl te. ve_r ... 
voeren. Ja. de grootte was ·t enige flinke, d;it tr aan 
wa~. 
V kan ook Vuur betekenen en vuur blust mth met een 
brandblusapparaat. K,nt U die ookl Z• hangen In bijna 
alle grote. gebouwen: ro~, rood tn ~pit~toetoptnd, Op 
de vu:ttstentoonsteJling ' in Apeldoorn hjng ook :o ·o 
dmg. E" bejaard cchrpaar, dat al enige t!Jd met grot< 
aandacht allu bad bewonderd, belandde tenslorte bij 
dat braodblu:,;apparaat en toen werd "t moeilijk, Nauw ... 
keurig werd het geval bekeken: wat kon dat nou we:en?! 
·, Zou In itder geval wel Iets met de! oorlog lt maJ,:ffl 
htbben. maal' wat? ·t W:H zo ge:e:gd ·o rood ptobletlO. 
dat daar aan de m\lu.r om een opJoMing b1ng te schreeu" 
w ... De vrouw kreeg ·o Id .. , . 
,.Is dat nou een V 11" In de w.ienschap der ,·er11•l· 
din9swaptn.s bleek de man echter nog niet :ovt.r gevor- 1 
derd te zijn, .. Slll vrouw, dat wc<t ik niet!" bekende 
h1J zijn onkundt. 
't Apporaot bloosde hevig , Jt :uit ook voor un V 1 
verdetf'n worden ..... . 

lenenheden - volgens de Commissie geen wijziging te 
onderi:,aan. 
d. Zodra de G.0.1. W.N. het karakter gast dragen 
van een reunistenorganisatie, kan opnieuw worden na• 
gegaan, in hoeverre nadere samenwerking kan worden 
verkregen. 
Hiervoor is reeds uiteengezet, welke indirecte taak 
onze Stichting heeft ten aanzien van de Stichting 
1940-45. 

Terzake van 2 punten zal met name de Zwerver
Redactie zich moeten beraden. 
Het Algemeen Bestuur verlangt uitgl'breide voorlich
ting van de oud-illegale werkers inzake een aantal 
nader genoemde onderwerpen" 
De redactie liep reeds met plannen hierover rond en 
zal ze thans· met nog meer ijver pogen te verwezen
lljken. 
En wat in de tweede plaats de voorlichting over 
de steun aan de Stichting 1940-45 betreft, is de con• 
c)usie van dit rapport onze redactie uit het hart ge
grepen. Er zullen tezamen met de Stichting 1940-45 
~eçien gezocht worden om de oud-illegale werkers 
terzake van het Stichtingswerk meer op de hoogte 
te stellen en noçi sterker te stimuleren. 

REDACTIE. 

Wuddkampiotn Jef Schcrcns, die in Kopenhagen .. " .. sl~11-
tdbee.n brak - .• de domste val, die ik 0011 d"d, ztl 
Jtf iclf - is weer lo tra,n,ng w geeft Woensdagavond a,f. 
aan Am!l\tudam de primeur van z.1Jn ~ wedu optcedtn. Hij 
hedt nog wel ten knobbel op h•t sch".obem, waar de 
breuk :h:h he:dt voorge:daan e.n het hindert hem nog we.~, 
als hij aan bd llUUt •QlOt:t tee Ic.ken, IDe_ar ) d l!S 009 Ceil U.lt 
de oude a.cbool, die: op de tnnde.n b1Jl al$ het .DJOt.t. 

(,.De Sportwereld"). 

Wij zullen nooit wereldkampioen ~orden. En 
zeker niet op de fiets. Ons sleutelbeen zit verkeerd. 
Zat bet in ons scheenbeen, dan zou geen Jefke en 
geen Arie ons kunnen bouden, want ~k wij zijn 
uit de oude school, die op de tanden btJten als het 
moet. Wij doen het soms zelfs als het niet moet. 

• ,.Ergens In Zuid-Afrika" stapt• een l'.m•t1kaans soldaat op 
d• tram. Ook In d1t wettldde<.I kon h•J het niet :onder 
kauwgom stellen. Een damt, die kort vóór de wrr,ldoorlog 
de middelbare ltdtijd :al hebben overscbr<don, ktek aan
dachtig naar iijo steeds maat kauwende. geopende mond. 
Na een halte of vij( stond ze op om tegen baar vis.-:.-"•i.s t~ 
ieggen: •• Ik vond het re113acl,1ig aardig. dat u _met mij een 
goprek heeft aang•knoopt, maar - helaas - rk ben stok• 
doof. Ik kon geen woord verstaant•• 

' (,.Die Weltwoche"). 
Die Amerikanen toch. Ze behoeven niet eens te 
praten en toch verstaat iedereen ze. 

• In htt .ziekenhuis te Kampen is een Zweed opgenoQ1e.n, die 
allt<n Zw,eds spreekt. Dr. Kolf veno,kt ied~r die Zweeds 
spret.kt tich aan btt z..iektnhui• te vc,..,oege:n om dt:.t pu" 
soon te be:ocke.n. 

(,.Strijdend Nederland")-

Dat is natuurlijk een trucje van de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer om de Zweden naar Kam• 
pen te lokken. Of staken de bakkers in Kampen 
en is men belust op Zweeds wittebrood? Maar wat 
moet dat in deze zomerse dagen ~·orden met die 
rij voor het ziekenhuis. Dat draait op zweet-voeten 
en zweet-kuren uit. 



NEDERLAND herstelt zich. 't Is alsof we op 
onze sloffen terugkeren in de weelde van 
voor d e oorlog. Eten en drinken in over-

vloed; hier en daar al weer nieuwe kleren; geen 
gebrek aan rookgerei;· jenever op de markt, meer 
dan ooit te voren; een onafzienbare rij auto's 
langs onze wegen; iedere paar maanden een 
loonsverhoging, en zo niet, dan staken we er voor; 
de oorden van vermaak en cultuur, afgeladen 
met bezoekers; de stadions vol, de bioscopen vol 
en de kerken worden al weer leger. 
Ja, ja, 't gaat goed met Nederland, de oorlog ls 
g ewonnen en de welvaart is weer in 't land. 
Zeepbellen, vrienden, mooie kleurige zeepbellen 
en ze gaan uit elkaar spatten, en gauw ook. Als 
dat gebeurt, dan zullen er zijn, die mokken: 
"Waal'aan hebben we èlat verdiend?-" En als dat 
niet helpt, wel dan zullen ze het wellicht nog eens 
met de kerk proberen. Je kunt nooit weten. Ze 
hebben het al eerder geprobeerd in de bezettings
tijd en ze hielden het na. de bevrijding nog t'ven 
vol. Maar op een goeie dag konden ze het wel 
weer alleen af. 't Werd trouwens ook langzamer
hand te druk voor dergelijke zaken. Er was zo
veel te beleven en dan die opbouw; die eist de 
gehele mens. 
Ma.ar straks gaat •t mislopen met de zeepbellen. 
Je kunt natuurlijk stekeblind zijn en zeggen: .,De 
man, die dat zegt, is een kniesoor", maar er helpt 
geen lieve moeder aan. We gaan een boze tijd 
tegemoet. 
Niet alleen, omdat het in de wereld rommelt en 
kraakt. Dat is van later orde ; dat staat verderop 
in het programma: een internationaal nummertje 
en iedereen moet meedoen. Men repeteert al in 

-de UNO en 't wordt een modern stuk met veel 
dissonanten. 

Maar dat bedoel ik thans niet. Wat ik bedoel, 
is, dat Nederland zelf in 't slob zit. Wij zijn 
aan de grens van onze financiële mogelijkheden 
en we zullen aan de lijve gaan ondervinden hoe 
gauw een schijnwelvaart gevloerd is. 
Maar dat is nog niet alles en zelfs niet 't ergste. 
De ramp, die ons bedreigt, is, dat we voor een 
catastrofe staan in Indië. Het laatste bedrijf 
van de tragedie in Indië is begonnen. 
En wij, die er een hoofdrol in spelen, moeten 
er meer dan ooit van doordrongen zijn, dat ons 
slechts twee mogelijkheden resteren, om naar 
het eind te strompelen. 
De eerste is deze: de actie wordt hervat, nu, 
direct; de republiek geliquideerd en de volken 
yan Indië bevrijd. 
Dat betekent t evens: stakingen in Nederland 
(.,gewettigd" door het schijnrecht van de UNO); 
boycot in alle havens en op alle vliegvelden van 
de wereld (,.gewettigd" door de comedie in de 
Veiligheidsraad); sancties uitgeoefend door de 
UNO zelf; wellicht vorming van internationale 
(lees communistische) brigades in Indië. 
De tweede is deze: we beginnen, zo gauw moge
lijk uit Indië te verdwijnen, niet alleen uit Java, 
ma.ar ook uit de gehele Oost; niet alleen met het 
leger, maar ook met het (b~en1a!1dse) be
stuur, met de handel, met de industrie, met de 
medische dienst, met het onderwijs apparaat, 
met de zending. Dat is wat de republiek ver
langt. 
En de consequenties? Veel waardering en roem 
in de wereldpers; ellende en onderdrukking, uit
buiting en terreur in Indië. 
Prijsvraag van "De Zwerver"; Wie weet een 
derde mogelijkheid? 

Oc stel me voor, dat het de Nederlandse burger 
bij wijlen duizelt. Eerst was Soekarno een colla· 
borateur, waarmee niet gesproken zou worden. 
Toen, twee jaar lang, waren de republikeinse 
leiders engelen, was de orde in de republiek 
voorbeeldig, was de ontwikkeling aldaar voor
spoedig, was de republiek ons wel gezind en tot 
een accoord bereid. 
A.lB onze burger thans de radio aanzet of de 
krant opne~mt, dan hoort hij of leest hij van 
dezelfde regering, dezelfde voorlichtingsdienst, 
van dezelfde heren in Indië, dat het in de repu
bliek een ordeloze bende is en dat de leiders al
daar collaborateurs, profiteurs, uitbuiters en 
terroristen Zijn. 
Is het een wonder, dat zij, die met enig enthou
siasme na de bevrijding aan politiek gingen doen, 
haar ontgoocheld de rug toekeren en weer zeg
gen: de politiek is een 'vies spelletje? · 
Wanneer bad men nu gelijk: toen of nu? De 
heer Koets ging op verkenning uit in de repu-
bliek. Hij trof een voorbeeldig beheer aan. Een 
tijdje later g-ing de heer Idenburg pionieren in de 
binnenlanden. Hij kwam ons zo ongeveer ver· 
tellen, dat het in, de republiek een weergaloze 
bende was. 

En men verwacht nu van ons, stakkers in Ne
derland, dat we dat kunnen volgen. Was de 
republiek een paradijs en worden we thans be
goocheld met fabeltjes over die slechte nationa
listen, t.b.v. de verwezenlijking van duistere 
koloniale doeleinden, of was de republiek inder
daad een treurige bende, en heeft men in het 
verleden de bevolking opgeofferd en "aap wat 
heb je mooie jongen" gespeeld met de republi
keinen t.b.v. een z.g. verzoeningspolitiek, die 
thans blijkt volkomen gefaald te hebben? 
Een slimme lezer zal opmer}<en, dat 't allebei wel 
waar kan zijn: toen een paradijs, nu een bende. 
Maar dat klopt niet .• De republiek begon n.l. 
met niets, op de puinhopen van wat de Japan• 
ners overlieten. Er was geen bestuur, geen leger, 
dat de enorme overgang van bezetting naar be
vrijding (zonder bestuursorganen) kon contrö
leren, geen leiding voor de industrie en er waren 
ook geen mannen, die voor deze dingen bekwaam
heid hadden en opgeleid waren. 't Begon dus met 
een bende en 't kon hoogstens later, bijv. na een 
paar jaar een Ol'delijke samenleving worden. Onze 
slimme lezer heeft dus ongelijk. 
Maar wat dan? •t Begon met een bende en toen 
men ons c.laarover voorlichtte en vertelde, dat 't 
daar in de republiek allemaal zo aardig, zo 
spontaan en zo democratisch toeging, heeft men 
ons en de wereld bij de neus genomen. Wat men 
zaait zal men straks maaien. We zijn de vruch
ten van deze voorlichting aan 't maaien. 
't Begon dus met een ordeloze bende en toen er een 
leger kwam, de T.R.I., toen had uit die bende 
een dictatuur kunnen groeien ( er was immers 
nooit een democratisch groeiproces in Indonesië) 
of een systematische bende. 
Blijkens de officiële en officieuze berichten uit 
Indië, is het laatste het geval. Indië plukt de 
vruchten van de 1·evolutie, en wij die van de 
voorlichting. 
't Fruit is helaas voor allebei wat erg wrang. 
Intussen, gedane zaken nemen geen keer, zelfs 
niet het Nederlands besluit om de Veiligheids
raad ter wille te zijn ten koste van de bevolking 
in Indië en, blijkens de ontwikkeling, reeds thans 
ook ten koste van ons leger en van de orde In 
het bevrijd~ gebied. 

We staan nu voor het staalharde feit van de 
keuze tussen twee handelwtjzen, die beide ons 
volk in een toestand zullen brengen, die verge
lijkbaar is met de somberste tijdperken uit onze 
geschiedenis. 
Tussen deze handelwijzen is dit verschil, dat de 
éne, ons vertrek uit Indië, een ramp is en zal 
blijven voor de bevolking daar en op de lange 
duur ook voor het volk hier, terwijl de andere 
weliswaar deze rampen zal kunnen voorkomen, 
indien spoed betracht wordt, maar een beproe
ving van ons volk zal meebrengen, waarvan de 
zwaarte nog ,ttiet te peilen is. .. 
Rust zacht, plichtsgetrouwe Nederlander blJ Uw 
kop koffie, in Uw filmdroomwereld, bij de adem
benemende grillen van het bruine leder; rust 
zacht, er gaan zeepbellen uiteEW-Spatten en 't is 
voor U vz;oeg genoeg, als U dan wakker wordt. 
Niemand mag van U vergen, dat U zich thans 
bekommert om de rampen, die ons land bedrei
gen; niemand mag U verwijten, dat U steen en 
been zult klagen, als die rampen er zijn en Uw 
vrede verstoren, WllJ\t gij hebt blijkbaar alleen 
maar rechten, de verantwoordelijkheden zijn voor 
anderen. Leve de democratie! 

Er staan 100.000 soldaten in Indië; on:r,e soldaten 
zijn dat. Hun leven staat iedere dag op het spel, 
niet ondanks, maar met name, dank zij de order: 
staakt het vuren. Zij weten, en dat bJijkt uit 
hun brieven, dat slechts de twee mogelijkheden 
bestaan, die ik noemde. Zij hebben recht op- een 
beslissing. 
Er wonen op Java 40 millioen mensen, waarvan 
het overgrote deel van de politiek en Vl;lll dit 
conflict slechts begrijpt, wat betrokken is op het 
leven in de dessa. Zij weten, dat de Nederlanders 
hun have en goed vellig kunnen stellen, maar 
hun instinct waarschuwt hen bij iedere aarzeling 
van het gezag, dat de kansen kunnen keren en 
dat er dan wraakoefening op het programma 
staat over hen, die solidair zijn met Nederland. 
Deze bevolking heeft recht op een beslissing en 
met name op de goede. 
Dat zij valle, die beslissing; dat het onwaar zij, 
wat ik een maand geleden sch!'eef: dat de rege
ring de leiding uit handen gegeven heeft. 
Ik wens de regering moed toe. Er is niets on
duidelijk meer. Er behoeft nog slechts een be
sluit genomen te worden. 
En ik wens ons volk toe, dat het mag gaan 
zien, hoe ernstig en dreigend de toestand is, 
waarin de natie terecht is gekomen. 

H. v. R. 

VOOR DE 
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.. Onderdrukking en Verzet" (Ne• 
derland in Oorlo(lsfijd), onder re-

• dactie uan Mr. f. 1- uan Boll1uis, 
Dr. C. D. J. Brandt, H. M. van 
Randwijk en Prof. Mr. B. C. S/o
temaker; uitg.: Van loghum Sla• 
terus-1. M. Meult!.nholf, A'dam. 

De eerste twee afleveringen van de 44, welke uit• 
eindelljk het grote standaardwerk zuilen moeten 
vormen, liggen voor ons. Niemand zal van ons 
verlangen, dat wij op grond van deze 128 bladzij
den reeds een bespreking van· dit werk zouden 
kunnen geven. Bovendien is het · g.a..,eel eigenlijk 
nog een inleidillq op het komende werk. Het be
handelt met name de buiten- en binnenlandse poli
tiek vóór 1940. 
Dat deze onaerwerpen op gedegen studie gebaseerd 
werden, valt niet te ontkennen. Een blik op de 
lijst geraadpleegde bronnen zal ieder daarvan over
tuigen. 
Van de wijze van uitvoering mogen wij niet an
ders zeggen, dan dat deze zeer royaal is. De af. 
leveringen zijn gedrukt op kunstdrukpapier, terwijl 
~er veel aandacht aan de illustratie geschon
ken is. 
De opzet van dit werk datèert reeds uit eind 1940, 
toen onder schuilnaam de nodige coulacten werden 
geiocht en gevonden. De redactie is ervan over• 
tuigd, dat zij te hoog gegrepen heeft, omdat tij 
niet volledig zal kunnen zijn en omdat 'l>:ij uog te 
dicht bij het gebeuren staan om àit afstand te 
kunnen nemen, die alleen de grootst mogelijke 
waarborg voor een objectieve oel>chouwlng der 
dingen kan bieden. 
Htennede geeft de redactie zelf aan, d.:t het ver
schijnen van dit werk op dit ogenblik eigenlijk nog 
niet mogelijk îs. Wie werkelijk lll,et volledige ken
ni.s van zaken en uitputtend de respectabele lljst 
van onderwerpen, welke op het programma staan, 
wil behandelen, behoeft inderdaad niet de fllusle 
te hebben, dat dit reeds thans mogelijk is. Over het 
merendeel daarvan zijn afzonderlijke werken te 
schrijven, hetgeen ook zeker in vele gevallen zal 
geschieden. Eerst na het verschijnen daarvan zou 
een werk als dit naar ons gevoelen mogelijk en 
nuttig geweest zijn. 
Wij twijfelen er niet aan, of uiteindelijk zal een 
product ontstaan, dat in vele opzichten waarde
ring verdient, doch dat zijn uiteindelijke Joel.stel-
ling niet vermaq te benaderen. • 
Men neme slechts het deel, dat de illegaliteit zal 
behandelen. Dat is, zoals aangekondigd, nog uit• 
gebreid, omdat de GAC heeft afgezien van het 
uitgeven van een eigen gedenkboek. Doch boe zal 
men in dit deel de werkelijkheid ook maar kunnen 
benaderen, zolang men niet beschikt over deze gege
vens, zoals de verschillende organisaties ze zullen 
moeten verzamelen en rangschikken? Wij vrezen, 
dat het een pov~ resultaat. zal worden. Bo
vendien zullen de betrokken organisaties zeker niet 
bereid zijn deze gegevens te verschaffen, zolang 
eventuele eigen uitgaven nog ter perse zijn. 
Voor een prijs als hier gevraagd (f 130.-) 111ag 
men terecht een werk verwachten, dat in geen enkel 
opzicht te wensen overlaat. En gezien het feit, 
dat de redactie van dit werk zelfs nog niet de 
moeite nam overleg te plegen met de illegale orga• 
nisaties, waarvan het werk beschreven zal moe
ten worden, vrezen wij, dat de mensen, die in
tekenden in de verwachting, hier een standaard• 
werk over het verzet te zullen ontvangen, bedro
gen zullen uitkomen. Tenzij - en dat is natuur• 
lijk mogelijk - de tijdsruimte tussen het verschij
nen der afleveringen zo groot zal blijken. dat bij 
het aan de orde komen van dit onderwerp reeds 
vele jaren verstreken zullen zijn. En dat is zeef 
wel mogelijk. Want tussen het verschijnen van de 
twee eerste afleveringen lag reeds een termiJn van 
drie maanden. Gaat men in dit tempo door, dan 
zullen er per jaar zeker niet meer dan vier afle
veringen kunnen worden aangeboden. Bi] een aan
tal van minstens 44 afleveringen zou men dan In 
ongeveer Il Jaar,gereed kunnen zijn. Een vooruit
zicht, dat de intekenaren zeker niet zal toelachen. 

AD. 

• 

• 

..... 



Financiële toestand 
• 

Aan het einde van het tweede jaar van haar bestaan keert de 
Stichting 1940-1945 aan nagelaten betrekkingen van deelnemers 
aan het verzet, zomede aan invaliden bedragen uit, die neerkomen 
op een jaarlijkse last van ruim f. · 8.000.000.-. Zij beschikt over 
een vermogen, dat, het in haar eerste, onder accountantscontróle 
opgemaakte balans per 30 April 1946 verantwoorde bedrag van 
f. 12.977.045,19 aanzienlijk overschrijdt en in de nabijheid van• .. 
f" 20.000.000.- ligt. 

Zij verwacht, dat de wet inzake buitengewoon pensioen voor deel
nemers aan het verzet, alsmede voor hun nagelaten betrekkingen, 
tot gevolg zal hebben, dat het grootste gedeelte van haar uitkerin
gen door rijkspensioen zal worden vervangen. 

Zij verwacht echter tevens, dat een belangrijk bedrag aan supple
toire uitkeringen blijvend door haar zal moeten worden opgebracht. 
Deze uitkeringen kunnen in twee rubrieken worden onderscheiden: 

a. de opvoedings-- en vakopleidingskosten van de jeugd ( waarin 
de· wet niet voorziet) en 

b. de gezins- resp. invaliditeitspensioenen, waarin de wet onvol
doende of in bepaalde gevallen in het geheel niet voorziet. Een 
en ander betreft ca. 4300 gezinnen. 

Een zeer belangrijk gedeelte van het werk ~nzer Stichting geschiedt 
kostenloos door vrijwillige medewerkers. Desniettemin zijn aan 
administratie en controle van omvangrijke maandelijks in- en uit
gaande bedragen kosten verbonden. Hetzelfde geldt voor vakkun
dig toezicht op en leiding van het sociale gezinswerk. Wanneer men 
ziet, dat over het algemeen kosten van landelijke geldinzamelingen 
5 à 10 pCt. van de bruto opbrengst belopen en de kosten van 

• vaststelling en uitkering van (variabele) pensioenen een nog veel 
hoger percentage plegen te eisen (Rijksverzekeringsbank 1943-16, 
25 pCt.; 1944'- 14,25 pCt. en 1945- 28,75 pCt., percentages, die 
gunstig afsteken tegen overeenkomstige buitenlandse cijfers), • dan 
pleit het voor de grote betekenis van het voor de Stichting 1940-
1945 vrijwillig verrichte werk, dat zij tegenover een geldomzet van 
ca. f. 34.000.000.- een onkostenpercentage (inclusief alle oprich
tings- en andere "eerste" kosten) van 5 pCt. kan stellen. 

In h~t licht van het voorafgaande zijn deze cijfers aldus te bezien: 

inkomsten : f. 20.000.000.- (in Nederlandse verhoudingen te 
verantwoorden kosten plm. 1,0' pCt.) 

uitgaven : /. 14.000.000.- (in Nederlandse verhoudingen te 
verantwoorden kosten 16-29 pCt.) 

geldsomloop: r. 34.000.000.--- Door de Stichting gemaakte kos-
ten 5 pCt. 

Een nauwkeurige onkosten specificatie (met afzonderlijke specifi~ 
catie van vervoerskosten) is in ons jaarverslag gepubliceerd. Het 
ligt in de bedoeling om een actuariële becijfering op te maken 
van de vaste suppletoire resp. extra pensioenen, zomede beurzen 
voor vak- of studie-opleiding. Naar zich laat aanzien. is ons dan he~ 
schikbaar vermogen tot volledige dekking van het noodzakelijke 
niet toereikend. , Het is daarom 'nodig, dat wij onze inzameling 
voortzetten. Voor 1947 hebben wij het oog gevestigd op een bedrag 
van f. 2.000.000.-. 

De plaquettes, uitgegeven door -de LO, zijn, althans 
voor een gedeelte, in Dén Haag gearriveerd, maar nu 
ontbreken de namen der bestellers weer. 
Willem de Zeeuw heeft er zich echter over ontfermd 
en bewaakt en bewaart ze nauwgezet. Ze zijn dus in 
goede handen, maar ~ezien de verwachte toevloed 
van kolen, kan hij het niet blijven doen. 
Indien U dus enkele jaren geleden ofwel een plaquette 
à f 3.80 ofwel een gipsafgietsel à f 10......... besteld 
hebt, wilt U zich' dan even met Willem in verbinding 
stellen. 

Hij woont: Stevinstraat 272. ( teld. 552688). 
Zijn kantoor is: Doorn straat 55. ( te lef. 558787). 
En het komt in orde. 

Pastoor VICTOR. 

• 

~ -~D LOERT 
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DE KP VAN DE ZWARTE KEES 

In de keuken van 't Bosberg hangt de geur van 't warme maal, 
dat op tafel staat. Er zijn heel wat liefhebbers vanmiddag. 
Behalve de boer en zijn twee zoons en twee dochters en de drie 
inwonende duikelingen zijn er nóg vier gasten. Kees, de KP
leider uit Slingendaal en drie illegale werkers, Dick, Rooie Henk 
en Willy. /' 
,,Snotverdubbeltjes, wat he'w vanmeddag wear 'n kosgangers, 
dee gin kosgeld betaalt," valt de boer uit. Maar om z'n kleine 
oogjes speelt een lachje, dat zijn ingenomenheid verraadt. 
Naast de forse hoekige figuur van Zwarte Kees, lijkt de boer 
van Bosberg maar· een nietig mannetje. Maar 't is een levendig, 
kregel kereltje. Als hij zo'n uitval doet, moet je altijd even zijn 
gezicht bestuderen om te weten of het èrnst is of 'n grap. 
't Is er goed vanmiddag. 't Is hier trouwens altijd goed; Drie 
dingen hebben deze bperderij tot een knooppunt van het verzet 
gemaakt: de altijd welvoorziene dis, de bereidheid van de boer 
tot elk risico en de prachtige schuilplaats onder de korenmijt. 
:B,iek kondigt aan, dat ze zich vanmiddag allemaal "stieperzat" . 
mogen eten. Er is volop vlees bij de aardappelen en er staat een 
heerlijke pudding te wachten. 
Kees zet zich er breed voor. Hij waarschuwt: ,,Weet wat je zegt, 
juffrouw!" • 
Kees is soldaat tot in z'n merg. Voor de oorlog heeft hij als 
marinier de wijde wateren bevaren. In de bezetting nam hij 
dienst bij het wapen der marechaussee. Hij bracht een groot 
aantal Joden en onderduikers in veiligheid tot hij door een ge
wetenloze beschermeling verraden werd. Het gelukte hem de 
dans te ontspringen en sindsdien is hij dag en nacht in de weer 
om de vijand afbreuk te doen, zoveel hij maar kan. Aan 't hoofd 
van zijn KP heeft hij in korte tijd een serie verrassende staaltjes 
van durf en doortastendheid geleverd. Er was in dit district 
nooit gebrek aan bonnen voor de duizenden onderduikers. Bin
:nengedi ong:en Moffenhandlangers werden geruisloos wegge-

· werkt. · 
Er staat nu een actie op -stapel van groter formaat. In Eikeló is 
een bende van vijftien landwachten gestationneerd. Ze maken 
de omtrek onveilig en worden al te lastig. Kees heeft aan z'n 
makkers voorgesteld het hele nest met één veeg te liquideren. 
De KP beschikt nu over twee machinegeweren. Een ervan ts 
afkomstig uit een neergestor! Brits vliègtuig; het andere is 
gel;:aapt uit een Duitse - auto. Een jonge graaf heeft hun de 
beschikking gegeven over een Ford V 8, die ze hebben omge
bouwd tot "gevechtswagen". De lichte Duitse mitrailleur is zó 
opgesteld, dat ze er de weg achter mee schoon kunnen vegen. 
De zwaardere boardgun kan, draài
baar op een statief, voorin de wagen 
worden opgesteld. Overmorgen is de 
dag van de afrekening. 
Willy sympathiseert niet erg met 
Kees' plan. Hij noemt het roekeloos 
en vreest ernstige gevolgen voor de 
burgerbevolking. 
Willy is de laatste aanwinst in het 
illegale kamp hier. Hij werkt nog 

•maar drie maanden mee. Toch is hij 
in die korte tijd een spilfiguur gewor
den. 't Feit, dat hij in verbinding staat 
met de Sicherheitsdienst en dus een 
dubbele rol speelt, wekte eerst ernstig 
wantrouwen. 
Op een ietwat vreemde manier is hij 
er tussen gerold. Dick, werkzaam bij 
de OD, had een vals persoonsbewijs 
geleverd aan een duikeling, die kort 
daarna gesnapt werd door de land
wacht. De jongen klapte, maar Di.ck 
werd gewaarschuwd~ Toen de land
wachters hem op zijn duikadres niet 
vonden, namen ze de zoon van zijn 
kostbaas- mee. Ife jo:qgen werd te 
Arnhem gevangen gezet. 
Na korte tijd kregen de ouders con
tact met hun zoon, via een ketting 
van bekende en onbekende personen. 
Hoofdschakel was Willy van Erp, die 
op goede voet stond met de gevangen
bewaarder en persoonlijk eel}. brief 
van de gevangene ov~rbracht. 
Hij verklaarde heel wat voor zijn zoon 

E WI 
door G. H. Ligferink 

te kunnen doen en voorspelde, dat die . wel gauw weer 
zijn. 
Werkelijk kwam de jongen onverwacht terug. Ook 
daagde al gauw weer op en ver"ocht de boer hem in 
brengen met Dick. De gevraagde bemiddeling werd v, 
hoewel Dick er, naar hij zei, niet erg op gebrand· was 
slotte, op het _open veld, toch een ontmoeting plaats. 
De voorstellen, die Willy deed waren · inderdaad v 
Door Willy's connecties ·met de Duitsers openden z: 
nieuwe mogelijkheden. Dick beloofde de zaak voor te 1 
Oom Gerrit, zijn chef, de organisator van het milita 
in dit district. Met grote reserve nam deze kennis 
rapport. Zorgvuldig ging hij te bevoegder plaatse införn 
Willy van Erp. De inlichtingen, die hij kreeg, waren i 

gunstig. Hem werd verzékerd, dat Willy absoluut be 
was en bekend stond als een prima illegaal werker. 
Voorzichtig werd het contact mK Willy nu opgenome 
gelegenheid verzuimd, om hem op zijn betrouwbaarheiq 
Toen zich niets verdachts voordeed, liet men het . w. 
varen en nam hem in de kring op. 
In de afgelopen maanden heeft men aan de samenwe 
Willy al verscheidene buitenkansjes te danken geha 
revolvers kwamen binnen, blanco P.B.'s werden do01 
leverd en het contact kwam tot stand met een goede 
naar het zuiden. Een jonge marechaussee, die een Eni 
had laten ontsnappen, werd langs deze lijn naar En1 
holpen. Willy had pas yernomen, dat hij behouden 
gekomen. 
Met Dick reisde hij naar Rotterdam, waar een fotogri 
tuurfoto's vervaardigde van stations en andere belan 
jecten. Het was een verbluffende vinding van hem: 
tuurtjes konden in een lucifersdoosje worden meegenó 
.En nu zal Willy zijn meesterstuk leveren. Al een pi 
is er over gesproken en nu is het plan rijp voor 1 

Zojuist heeft hij aan Kees verteld, dat er een grote 
pens kan worden gehaald uit een illegale opslagplaats i: 
Willy's chef heeft op een geraffineerde wijze de moeil~ 
het transportprobleem opgelost. 
Als deze wapens geborgen zijn, kan Oom Gert beginn 
bewapening van zijn commando. Aan de KP van ZVI 
zal de eer te beurt vallen het eerste transport te beg 
over te brengen naar een opslagplaats van de OD te B 
Kees eet onverschrokken. Wat een kansen hangen er il 
Mogelijkhèden" waarvan hij niet heeft durven drome: 
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tische denkbeelden, die werkelijkheid zullen worden, misschien 
binnen een paar dagen al! -
Kees kijkt de kring eens rond. Allemaal vrolijk babbelend, met 
opgewekte gezichten. Het nieuws van de fronten is bemoedigend: 
de invasie staat voor de deur. 
Hoe is het ter wereld mogelijk, dat je hier met zo'n stel samen
zweerders rustig kunt zitten schransen, terwijl er dichtbij en 
veraf zulke grote dingen op til zijn. 
Stel _dat er eens een Judas hier aan tafel zat! Kees dringt de 
gedachte onmiddelJijk terug. Henk, gewezen Duits pantzergrena
dier, ondergedoken toen hij met verlof van 't oostfront kwam, 
heeft hij lange tijd niet vertrouwd. Maar Henk heeft de kraak 
van Andelst meegemaakt en de vuurproef doorstaan. 
De boer reikt Kees de schaal met aardappels nog eens aan. 
"Schaamt ow no moar niks, Kees; laad er ow nog moar een 
vrechjen op. I'j zit wal neet bi'j de Koneginne an toafel, moar 
zat zu'j hebben." 
Kees heeft inderdaad bij de Koningin gedineerd. Bij een · over
stroming heeft hij met een andere marinier Hare Majesteit door 
het water naar de boot gedragen. Later kregen ze een uitnodi
ging om bij de Koningin te komen eten. 
Het is niet de eerste keer, dat Kees van dat diner vertelt. Maar 
het is telkens weer een nieuwe vreugde zijn verhaal te horen. Hij 
vertelt hoe ze in de knijp zaten met die maaltijd en de ene blunder 
na de andere maaken. Kees, die de soep liet verongelukken en 
zijn vriend, die een kom soep met spoelwater leegdronk. 

Maar de Koningin zette hen op hun gemak met de raad, dat ze 
maar net moesten doen, zoals ze gewoon waren. 
De boer lacht. , 
En de Koneginne dach to natuurlijk, da'j 't altied zo gek gewend. 
wazzen.'' 
Willy is de eerste die van tafel gaat en zich achter ' t huis op een 
bankje in de zon zet. · 
Om de hoek van het huis verschijnt Oom Gert; als gewoonlijk 
op ' klompen. Oom Gert geniet bijzonder respect. Hij is een 
rustige, ernstig zakelijke persoonlijkheid met een scherpe intel
ligentie. 
Als reserve-officier was hij op een naburige boerderij onderge
doken. Daar bijna alle jongens van zijn Compagnie uit de IIde 
reg. inf. afkomstig waren uit dit district, gelukte het hem het 

. oude contact weer op te nemen. Met deze groep als kern heeft 
hij uit alle bestaande verzetsgroepen en losse illegale werkers een 
militaire organisatie opgebouwd. 
Het grote probleem, waar Oom Gert zijn hersens mee aftobt, Is 
de vraag, hoEl_ !{omen we aan de nodige wapells? Zullen de 
,,droppings" werkelijk op tijd komen. 
Vandaag is Oom Gert echter in een opgew8.kte stemming. Willy's 
verrassende tijding, dat er kans is op een grote wapenleverantie 
door de Witte Brigade, biedt onverwachte perspectieven. 
Hartelijk begroeten de vrienden mekaar en het viertal zoekt 
een zonnig beschut plekje op achter een houtwal, om daar de 
plannen te bespreken, die de komende dagen zullen worden uit
gevoerd. · 
Oom Gert en Dick zullen morgenochtend naar Zutphen gaan om 
met Janssen, Willy's chef over verdere .wapenleveringen te spre
ken. Kees zal Klein Jantje in Berkhuizen opzo_eken en hem met 
de stand van zaken op de hoogte brengen. Vanavond zal hij met 
Oom Jan, de verzetsleider te Slingendaal de zaak besp!'eken en 
toestemming vragen om met zijn KP het wapentransport te 
begeleiden. _ 
Willy zal telefonisch van Zutphen uit een sein gtven als hij start
klaar is. Als verzamelpunt wordt afgesproken: De Driesprong 
te Wapenvelde. 
Kidne Frans wordt er op uit gestuurd om een kistje bier te 
h~n en er wordt gedronken op de goede afloop, In optimis
tis1!he stt-mming nemen ze-afscheid vu..·.1 : u:ii,aal'. 

(Wordt vervolgd). 

'.[oen H.M. de Koningin eens het overstroomde gebied ·van Maas en 
Waal bezocht was de matroos R.uisendaal (later de KP.~leider Zwarte 
Kees) een der mannen, die de Vorstin door het water naar de roeiboot 
mocht dragen. • 

r~;~e:::~;;:::;-1 
f ...... ,,De geallieerden hebben de Nederlandse ) 
{ ~ 

1 
grens overschreden • . •••• " ) 

(( 1 Nu is de tijd van hartstochtelijk hopen, ~ 
de hitte van de zomer weer voorbij, 
en naar de herfst gaan onze harten open: 

( het wonder is gerijpt, wij wèrden vrij! ) 

{ En hoe fel, de seizoenen door, 't ontembaar ) 
( helle verlangen naar de · vrijheid trok, ) 
(? nu is de bronzen vrede van September i 
({~ over ons hoofd gaan luiden als een klok. 

.En wij staan stil te luistren naar de slagen 
die om ons tci/Jen door de najaarslucht: 

{ de bergen zullen rondom vrede dragen, ) 
( omdat zij zwaar galm van een zoete vrucht. ? 
{ September, stille maand van de geboorte, J 

~ 
doe ons inkeren tot een rijper staat, '\ 
maak onze hartklop één met uw accoorden, ( 
leer ons dat alleen vrij is die niet haat. c!J 

( Laat onze ogen in uw atmosferen ~ 
( voorgoed gedoopt zijn, dat zij licht en wijd 
( zien op het recht, het heilig recht des Heren, 
U de zoete vrucht waarnaar de wereld rijpt. ) è Uit "Vuur en Wind'' van Muus Tac~bse. . ) 

v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* WEEKE_ND 
LOALLACH 

(Exclusieve reportage voor Oud-KZ). 
Een groepje LO-ers, dat met elkaar in 't concentratiekamp 
Dachau-Allach was g~weest, hield vorige week een week
end op Texel. 
De voorbereiding was wat overhaast gegaan en zo viel 
het wellicht menige gast niet mee, na een~verigens vlot 
t ransport, de.ietwat primitieve behuizing te zien en werden 
ioor de bedden, wasruimte, weinig dekens en kussens, 
minder aangename beelden gewekt. 
Toch was het weerzien een groot succes, want als vanouds 
werden de ontbrekende kussens door pakketten en kleding 
vervangen en de nodige dekens georganiseerd. 
I.Iet eten riep Zaterdag herinneringen op aan Vught, waar 
op het appèl eens door de rapportführer geschreeuwd 
werd: ,,Het eten kan niet elke dag even smakelijk worden 
bereid, maar mag toch niet in de W.C. gesmeten worden," 
maar de menaska's waren sauber en er kon 's avonds voor 
g yld en goede woorden nog wat eten getaust worden, 
zodat we niet alleen van glazige kartoski en kraut hoefden 
te leven. 
_Alles ging pomalo~ de pakketten werden niet gecontroleerd 
of geklauwd, er was voldoende te roken, zodat de peukies 
konden blijven liggen en de nachtrust werd niet verstoord 
door luchtalarm of wantjes. 
Evenals in Allach wilden ze ons telkens verleggen, maar 
hier mochten protesten tenminste nog wat baten . 
De tweede dag was er een van veel mangari ~n nix rabotta, 
Het weer was mooier dan we in het apenland meegemaakt 
hadden, het appèl pas om 8 uur en na kerktijd wandelen, 
bedrust en zingen van "Madeleine" en "Hoe lang zal het 
nu nog duren", terwijl de bekende Zonda•e controle 
achterwege bleef. 
Vóór de laatste nachtrust werden sterke verhalen verteld, 
waarbij de oude strijdvraag, of het mogelijk was, per 
seconde 1500 kogels uit een mitrailleur te schieten, ook 
weer opgeld deed. 
De volgende morgen werd nog een rijtoer over het eiland 
gemaakt en toen kwam de ontlasting, per boot en ijzeren 
baan. ~ 

De droom ·uit Allach werd een plezierige werkelijkheid, die 
naar we hopen, zal worden herhaald. 

v. d. s. 68806. 

Allach - Buitencommando van Dachau. 
~~:C:'ht~. Duitse benaming voor in concentratiekampen onderge~ 

organiseren . - bemachtigen. 
menaska - etensblik. 
sauber - schoon. 
getaust - geruild . 
kartoski - aardappelen . 
kraut - kool. 
pomalo - langz•aam. 
geklauwd - gestolen. 
wantjes - wandluizen. 
verleggen - andere ligplaats geven. 
mangax:i - eten . 
rabatto - werken. 
apenland - Duitsland. 
Zondagse contröle - luizencontröle, 
ontlasting """"'. vrijlating ....- ontslag. 
ijzeren baan ~ Vughtse benaming voor het Eisenbahn~command~ 

., 

\' 
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NOG ENKELE NOTITIES 

In htt .nummer van •. De Zwuve.r'· van 9 Augustus for,oult~rt 
H. v. R. tiJn standpunt ten aanzien van de poritîooe:Je actie 
IA lrtdonuic. Alboew•I 1k persoonlijk de vr,es kot>ter. dat wlJ 
met d«g<lijkt artik<len al dan ,uet 9.-w1ld. un bq,aald politieke 
kous msh1an, meen Jk, nu .• tnkele: not1tit:S' in dit verband wee• 
den geplaatst. daar .. oog cn);tJe ooc:it"S' aan ce moe.ten ver" 
)>Inden. 
l:>e: pubHeke opinie In N,dtdand omtrtot dt politi.ontlt: act.lt: 
loopt zeer uiteen en ze.tf.s in de riJCO van ben. die stced8 dt 
Olttst vreed:ame 0oplossin9e.n hebben voorgutaan, beent thans 
cc:o veuchil tn opvatting. Het i.s ecbrtt niet z.o. dat dtze op
vatting wordt bepaald door u.o zekett- politieke onn\liging" 
wa.ot de SC'btidll1jn loop1 dwacs door alle partijen. 
De- toon~aan.gevtnde buitenlandse pers <fPrcek.t t(hter met ierr 
wr.usig instto1mlng over de door dr N«ftrla.nd.K rcgt'risag tot. ... 
g~astc maatrcg:clr.o. en wanottr bij dt 1nteroationale: btspre ... 
ki.ogen door vooraanstaande mogendheden wordt verklaard, dat 
•il de 9ang van :akeo .. ttn z«rsr. betr<urcn" is _i;, d• diplo
matieke: ieg$wiJ!e voor "btt br.v,g vc:rot1tw•a.rd19d ::19n ovu". l) 
(Zit dt kantt,ktningcn bluonduJ. • 
N11iar mijn pcrsoonh~le m.c:ning bt:ien wij de situatit an ln.do• 
ocsit: teveel ·uit Ncdtrl:rnds standpunt. o"arbij wordt te'ruggc-
grepe.n op hd feit. dat wiJ h1storUcht nchttn btbbe.n en woedt 
oer• tcvi?ns voorgrspitgeld. dat de Nedulandse regering a1 het 
moge:l1jke 1n htt werk hreh gesteld om .mgriJptn te voorkomen. 
0,1 1n9,;jpa ,s dan ook g<Kbicd ondu dt druk du o,ast.u,• 
d,gbtden. zoal, de off,dtlt verklaring luidde. 
Wannt:tc wij de:e kwtsue tchtcr ook ctnl uit ande:c oogpunt 
benen. kococn we tot de conclusie, dat, w.it wij momen!tel ver ... 
wi,tt.A aaa. de tepubltktioc-o, omsielcttd door de repubhkcincn 
kan worden ve.rwttcn aan de Nrdtrl-ilndcr.$. 
LUte10delijk is het toch .:o, dat gedurende de laaute: maanden 
de onde:rh.aodeJinQ,en nitt m~~r werden gt\.'Otcd onder wedcrtiJdS 
begrip voor e.lkaau mot11i.Jlhedtn en w-,ardet1ng voor _ tl~aars 
standpunten. lnccgenctecl. 0-: voou1elle.n van Ntdtr1andse 111dt 
begonnen mt.er e.n meer e.cn ultimatief karakter te dragen, en 
br.t was b"'"rdoor dat S1abtsr. c.n s,.u,foeddin zijn be:welc.en en 
de voorste:..llen •hebben at;Jnvaard. Evco terecht is bet dan ech~ 
tet v~n cepub)ik.e:ins standpuot bczi~n. wanneer Ojocja. zitb 
bh-,h stellen op het bits\, .. ch.:coo~ van L1nggadjatti. En dan niet 
het a(coord, 10als dat na de motie Roç:imc-Van der Goes van 
N.ue.rs is aanvaard. maar de ovuc,nlonn-t 1n haar ooupro.D.~ 
kd11k~ vorm. Eo ut ;,rtik~) 1 va-n dt..:t O\·trecnlco.mtt staat du.1..
ddijk oms<htevcn, dat de rcpubli•il. de !octo 'het g,:ag uitotf<n< 
in de onder h.aar .sta•nde. ge:-b,t:den. fk, gc:a:g wtoet~ntn httft 
be.crekk1ng op het optreden Yfln een pohue en lege,. dit dus 
volgens djt eeutt an1kd door m uu de upbhhlt:t.n«.n :uilen 
worden gt\'Onnd. Is het dao fout gt"-'Cejt van de rtpubl1dt. 
dat zij wcigude. de geme:mscbappt1&jke gendarm~nt · te aan
vurd.:nl Ik kan dat a,et in11ffl, \\'.a.nucc.r me.n L,ngg.adiatu con-
1equeut wal doorvo~rC-D. d1en1 mea :1ch ool "·:111 Ntdc,land.s«. 
tijde te houden aan eenmaal gt.maaktc af.$pra.keo, want het is 
nog steeds beter <iJn woord « hoaden dan te breken. !) 
Zo rQudm u mnr voorb<:ddm :111> .an " balen, dat ook van 
Ncdulandoc :l1dc de zoveel btslttdcn besiandssch,ndingen heb• 
btn plaats gehad. Wc bon-en daarbry alleen ma.or te denken 
aan htt optredt.n U;L c~Jt.f.k:s. b:n oogluik.e.ad toelaten van de 
ac:.tle van. de P•soc:ad,mbeweging. de acuics bcj I:Suitcn::.org en 
MoJjokcrto, Jtocloat. ook Nede:rJa.nd gaar niet YNJ u,t. En wan,.. 
nttr ma dan bewee:rt, dat dt IMvoJking de Nc.d,rland.s.! troepen 
mtl ge-Juich b-cgroe:t. dan ben ik 10 vrij, dat tot't h«l vr-tl :out 
te nC:tDt.n. 3) 
Hli!t 1$ nog niet zo heel lang geleden. dat d3ge-lijks dt kranten 
in N~drrlaud dtr9elifke. btrtCll:tt:n lan.ce:er-dt.a over trotpc-n van 
""' anàu< mogendheid. To<A bebb•n w• h<l ook OJ<t gtlllfifd. 
Ook. toen tazeti Wl) gruwclvtthahn, dte: door de:. te.geo.)tdndcn 
zouden z.1,n be-dre,·tn e:A ook toen sprakm de couranten ~t ovec. 
dac de- bevolking de hulp v.in dt troepen had rnge:roepc.n. Op 
dergelijke bet1cbton doe il d,a ook maar utc we,019 u,t. Wan
ae-~r we bove.ndtat de actte4 communiqu( !! gotd doorlc:en, :1e:n 
we. dat ia. vt•J•d alle: 9c-b1t:dH brndu worót ondervoodcri 
door de- sabotage van de- Inwoners. u, dit geval dus de. anat--
sen. dit e-vtn te: voreo de Nedcrlattdcn met luid gejuich htb-
ben begroet. 
llt k,an bet g<eA si«aad vind<n v~n bct N,duland,e beleid. 
wanneer ZIJ thaas tC4 dergelijke: actae ontketent. 11c1.d.it zij terst 
mede beeft gewerkt aan de ioce:rnauon~le: pogingen om dk 
9ewapud c.o.0U1ct te voorkomen. \V.-aoottr oo::.c: .nguiog mdu
daad z.o· n btwondcre:-nswaardJg st~.a.dpu-nt had 1n9'-'DOl:l'tt:11, du 
zou. dt buitenlandse mening ,,c.h wel Jndc.n hebben oitgelat<i!JI. 
Nu kuno~ WiJ :onder enige moeite vasure.fien. dat wij lnter:
n.atiooaal. fhumci,cl w mor~"CI ~t.n blundc.r htbbu bt.93ea, die 
moril9k ui z.ijn goed te ,..ai. .... •) W"1Ultet .,.,. daarbij wee,. 
dat b11v. d• Indonesisch, delegatie op de Christen Jeugd Con
ft:re:nu,, die te Oslo is ge:boude.n. gcwugerd heeft naar Nrdcr
laud te komen. ciao il hec tt vtrwac:btcn. dat ool de z.end.iog Io 
Jnduotsit' hier de nade.li.gt: gevolgen v.1n ::~l ooduvt.adro. 
~~td:1:. h1.:!c tt vn voerro om tot la klune bij=oodcrhedrn al 

De lndone!J1scht kwt~u, staat tn het brandpunt van de. bélaag ... 
ltèlhng c.n wennct:.r wrj dan ctn tlandpunt willen bepalen. die-
on w,j wel te overwtgt:n. dat, e:vuals. wl') vijf jaren. bc:bbtro 
gc:vocht~n v~r onze v-fl)heád, ook de- lado,usifr :..ijn •rajbdd 
wd. al zal biJ d,c desnoods ook moecrn bt\'echten. En wann4:..tt 
wij ons dan stellen op her standpunt. dat teder mens het recht 
lltdt om vrij tt zijn. ciao g<1d1 da, ook c.,,.v. tndoott1e. 
WfJ kun~en deze zaak. op vrrsdUlle.ndc. wij1e bezien. daar staJl 
h:der vnJ in. MJar we moeten on$ daarbij niet laten leiden 
door elementen. dlt bevooroordeeld hun houding hebb,n bcpo<1ld. 
.,Elkr dag Stnjd i5 t:1cdè\laa9 voor onze troepen" is door Iemand 
gezegd. ~) 

' En ondertussen y.allcn e.r ttentnlJe.o )e:vens. Waarvoor11 
lrHtn we nuchter z,Jn en obje:Clfit(. 6) 
Sl«hta claa k..., • .,, wij un b<:v«d19cnde oplossing vu,den. 

Ungaande: van dt aanvankelijke opzet. om door middel van 
;;~~~~~am overleg de !ndonesiérs te geven, waar :ij rc:c:hc op 

KAN1ïBKEN1NGl!N. 
JO P. RUITrNG. 

De sehcijver roert :.ttr ve:~I aan in dt:e notities en bct wu wel 
ten hele serie artjkt:leo ,·ocdtren om van voll~i tt.phek te 
dienen, Ik zal PhJ beperk~n tol een tnkrle: opmukin'1~ 
1) De: toonaangtvend, buitenJandse ptrs en. de •oor.aan,,aan
d~ politici van vreemde. rnoge:ndh~dm bd,.bnl: allrn an de bie:· 
nordding van de situatie In Jndone:sir dt omgtk.~e,dc wtg 
béwandelci. Ze hebbtn tent hun oordeel u;tgesprolcu ov«- d, 
::.:HuatJ~ aldaar en thans :ullen :ij zkh. volgens h.tt biuloit van 
de Vt."iligheidsraad. lace-n voorli.:hten O\·c:r de to .. ~taod. 
Zo h11:bberi' %ij het recht vao ' sprr·ku1 in dt:z:t.- a.an.gt"lc-geuhud 
bij voorbut vtr"puld a, bhJk~ •il aitt gelm te tiJD doot 

de we.ns dt::i: zaken rechtvaardig onder ogen te zien, maat door 
pol,tickt belangen. waaron htt htn koud litt of Nedtrland rech
ten en phchre.n Jn lndfè had of niet. of de lndone.sischc bt
volk1ng m kommer en eJlende: vtrk.tcrdc. of niet. 
~) Als In art. 1 van L,nggadjattf htt .. dt lac10··-gtza9 van 
de ret,ubliek trkend wordt. dan MlÛtJH dat Di<t. W3t d• 
sc.hrij~·tr er hieronder versta::u. Wat hij biet be~chfljft. is de 
.,de Jute· · uke.nmng en nog ge-tn land 1cr wettld is daart('f: 
ovtrgtgaan. Dt "de facto" trkhning bcte:kmc niets mttr dan 
de erkenning van het ftit, dat de: republidt op Java en Sumatra 
zetelt . En omdat de "de jutt ·• erkenning ontbrtekc. hoadt dit in, 
dat mtn bc-sltst n.itt he-t bestaa-nueclrt •an dt: rt:publitk erkent, 
De. Nederl~nd!t regering heeft steed.s vastgehouden aan haar 
souveremneu ovtr gehttl lndoae~tt.. Zij had da:trom liet ~cht 
op dt eis van de g•meenschappdijke gmdan:uerie. :ij had ulfs 
b.et recht op een 1:11tslu1tend Nederland.se: gendarmerie. e.n zij 
bod te:Gslotte- de pl1c~t tot het instellen van die gendarmerie, 
eventue•I_ 101 htt lngr~pen vao d• tcoepen toen bleek, dat het 
ttpu~! 1ke..io.s ge:ag slcchls een ge::ag 10. uanm was~ waar: .. de-
facto wanorde en tt:rre:u.r- hand over hand tot-namen. 
3) ~e- berichttn over de onuangSt ven on:e. troepen behotft 
U 01ct met _zout IC ne-men" U moet brltve:n ltze.n van oazc: mcl•· 
oen In lndi.!. dan zult U nl<1 mter twijfelen. Een vergelijking 
m~t ~e- Du,tse: propaga-.nd~ rniit elk~ grond; tn de- ce-:r3te: pJaat.s 
pr1nc1p1eel. 001dat de Dwtscr:s vo1gtnl'I hun ideologie- de Jruge.11 
wace:~ tot:9tdaat1 en de Nederl.andets aitt. ln de: twee:de plaats 
practtsch. •aar daarvan- kan mt:11 ::ich aHeen ovenuigen door 
n<b aan alle kanten goed op de boogt• te stellen. 
4 1 U v,rgcet h<t btlangrijkstc. Wij mog•n u, 1tder op:,cht 
een blundu be.gaan. maar jn éfn opzicht niet e:n dat is intake 
ou:t plichc Cege.nove:r de bevolking in Indië. 

5J Aan dit punt van de vrijheid z.ou ten botlc, gewijd kunnen 
~ordtn. Zoals U htt h,u ste-h 1s ~r niets mee te begmoezs. Het 
ts een volkomeQ onbepaalde opmerking te ::c:g9ea, dat iNlet' mt-ns 
het recht heeft vri; te :ljo. Vra1he:id bcttkenc vrij :iJn .,..ln bon
den, die we:ensvretmd :-ijn.. Daarom mout Nt:dctland zich 
be:,·fijdt:o van de Ouiue: boe.ten~ daarom moe:t her fodone:sischc 
volk bevrijd worden van de oovcrantwoordelijke troep in DJok.ja. 
d1t :ich zdl dictatoria.>l ••n de leiding geholpen h«ft. met 
Mhulp van de Japanners. Ea dl< bevolking moet In b•t Neder· 
lands staatsbestel wetr d• mo9tli1kheid !,.rijgen om haar vrij• 
ht1duin te ontplooien. juist :oal, dat vóór 1910 het geval wM. 
Wann«r U ,,ch op de boogt< •t•lt van dingen. die Ntderla.ad 
iJl lodië gtdoan bttft. dan :ult U de dwaasheid gaan inti•n 
N:de::l:n:~wermg, dat de- lndorresitr bevt'ijd mou wotdt-n. vao 

6) Als U nuchter ea obitt1ief wil, zijn. moet U b<:denkcn d•t 
tr vóórdat Ne:der1aod tot dt' actie- O\·crgtng. rnillloene:n lodo
nesitrs door honger. elltnde- , m tenwr oIDgckornl!n rijn, d0vr 
onze rlichtl"\•cr:akjng. 

H. v. R. 

COMMENTAAR 
Op 16 Augustus heeft de redactie een verslag gepu
bliceerd van een vergadering der v.m. KP in Gewest 
11. d.w.z. in Noord-Holland boven het Noordzee
kaoaal. De titel van' dit verslag KP Noord-Holland 
was dus niet juist 
Het verslag betrof m hoofdzaak een resolutie, bestemd 
voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur 
van de LO-LKP-Stichting en de inhoud daarvan 
betror een critiek op het beleid. 
Uit het verslag ~n de Algem. Bestuursvergadering 
zal onze lezers reeds gebleken zijn, dat het bestuur 
zich niet kon vinden in deze resolutie. 
Intu<..sen meent de redactie nog wel enkele opmerkin
gen over deze resoluties te .moet,en maken. 
De publicatie van dit verslag was niet op zijn plaats. 
Het is immers te doen g.bruikelijk, dat, indien men 
b~zwaren tegen een bestuur heeft, het betreffende 
bestuur daarvan verwittigd wordt en dat, naar gelang 
van het antwoord van dit bestuur, het verzoek tot de 
redactie komt om resolutie en antwoord te publiceren. 
Nu was het zo, dat de Zwerverlezers eerder van de 
critiek op de hoogte waren dan het bestuur. Niette
min heeft de redactie de verantwoordelijkheid op zich 
genomen om in de toegepaste onjuiste volgorde te 
bewilligen. Zij~ die critiek op het beleid hebben, zijn 
over het algemeen maar al te gauw geneigd te menen, 
dat zij in hun rechten te kort gedaan worden en de 
redactie meende dit verwijt bij voorbaat de pas te 
moeten afsnijden. 
De lezers mogen, wat ons betreft, best weten, dat er 
iu Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, en wij 
voeQen daar zelf aan t04?, in Amsterdam, c.ritiek 
bestaat op de gang van zaken in de LO-LKP-Stichting. 
In Rotterdam bestond blijkens de vergadering bij 
enkelen kritiek op de "Voorloper". Iutussen. deze ge
bieden zijn Nederland nog ni.ct en de lezers moeten 
daarom thans ook weten. dat, en dit is op de verga
dering nog eens bevestigd, de rest van Nederland ter
zake van de punten in de resoluties aangeroerd, deze 
critiek niet deelt en accoord gaat met hE,t beleid. 
De eerste resolutie is gericht aan het Dagelijks Be
stuur. Zij is <;!oor het D. B. onmiddellijk beantwoord 
en de redactie wil daaraan slechts één opmerking toe
voegen. Ook in deze resolutie blijkt weer, dat de KP 
van Gewest 11 de orde van zaken wenst om te keren. 
Het rapport vao de Stud.ie-Commissie inzake de taak 
van de LO-LKP-Stichting en het jaarverslag zijn 
bestemd voor het bestuur en dat bestuur moet uit
maken of en zo ja, in welke vonn de Zwerverle
zrrs ':'an deze. rapporten- en van de. conclusies der ver-
9!denng kenms moeten nemen. Voor de kwestie inzake 
de fusie van "De Zwerver·· eo "De Vrije Stem" geldt 
precies hetzelft!e. 
Men kan dit alles bekrompen formalisme noemen, maar 
dat is het toch niet. Het is een heel wezenlijke karak-

..... 
......... in 194-1 een k.\bel werd doorgesneden in 
Arnhem; 

.... de Duitsers de bewoners van een gehele 
straat opriepen, om kabelwacht te lopen; 

...... de slachtoffers besloten dit feest op gepaste 
wijze te vieren; 

......... zij keurig uitgedost op de kabelwacht ver
schenen; één als Chamberlain met hoge hoed en 
parapluie, een ander in 't zwart, een derde met een 
harmonica, terwijl ook de anderen zich in een 
feestgewaad hadden gestoken; 

.. ....... de moffen ook hier door hun gevoel voor 
humor in de steek werden ge.laten en de hele op-
tocht prompt naar het Oranjehotel doorstuurden; 

......... we naast de verplicht tewerkstelling, ver
plichte radio- en koperinlevering en al dergelijke 
Duitse grapjes meer, bier een voorbeeld hebbm 
van verplichte feestviering, daar de man met de 
parapluie gedwongen werd dit apparaat een gehele 
dag omhoog te houden, terwijl de muzikant de 

• opdracht kreeg een non-stop programma te ver
zorgen. Tijdens elke pauze kreeg hij als bliJk van 
waardering een schop; 

......... we uit dit slot van deze historie heel voor
zichtig de conclusie mogen · trekken, dat er toch 
nog ee~ mof met enig gevoel voor humor geweest 
moet zijn?! 

tertrek van de deoiocratie en van het verenigingsfat
soen, dat men ordelijk te werk gaat en zijn critiek 
daar brengt. waar zij thuis behoort, in plaats van er 
hen door te agiteren, die er niet in te beslissen hebben. 

• In de resolutie van het Algemeen Be.stuur wordt mede
gedeeld, dat "De Zwerver" en "Den Vijand Weder
staan·· in hun christelijkheid een overdreven en on
waar beeld van de verzetswerkelijkheid geven. 
Dat is een zwaar verwijt en het komt in feite er op 
neer, dat deze pubUcaties onchristelijk zijn. Christus 
zegt immers, dat Hij de waarheid is en wie Hem me
nen te volgen in onware voorlichting, die zijn daarin 
reeds geoordeeld als onchristelijk. 
De resolutie had dus moeten spreken van onchriste
lijkheid en niet van christelijkheid. 
lntussen is het de vraag, of deze opmerking terecht 
is. Men kan in een dergelijk ernstig verwijt niet vol-. 
staan met het simpel constateren van z.g. overdrij
ving en onwaarheid. De aangevallene móet zich kun
nen verweren tegen een argumentatie en toelichting. 
die in dit geval het Gewest J 1 der KP in gebreke is 
gebleven ons te geven. Hoe gemakkelijk en hoe on
christelijk men met dergelijke ernstige verwijten om
springt, moge blijken uit heti feit, dat een der bezwaar
den, die het met deze resolutie eens was, na een uit
voerige bespreking moest toegeven. dat hij •. Den Vijand 
Wederstaan·· nooit gelezen had. • 
Van de zijde der redactie is herhaaldelijk uitvoerig 
uiteengezet. hoe de verhoudingen in de LO-LKP-Stich
ting, in "De Zwerver" en in de overige publicaties 
van de Stichting liggen. Van meetaf is er eerlijk oaar 
gestreefd recht te laten wedervaren aan iedereen. Het 
komt de redactie onwaar en onwaardig en daarin on~ 
christelijk voor, dat de critici op deze mondelinge 
e11 schriftelijke uiteenzettingen nooit zijn ingegaan en 
thans, zonder toelichting, met dit ernstige verwijt voor 
de dag komen. 
Voor verder commentaar op de resolutie kunnen we 
verwijzen naar het aangenomen rapport van de Stu
die-Commissie, waarmee ter vergadering ook de ver
tegenwoordigers van Gewest 11 instemden. 
Nog één ding. 
Uit de slot-alinea van de resolutie blijkt, dat de KP 
Gewest 11 zich aangesloten heeft bij de Federatie vaö 
Oud-llle11ale Werkers. Het Algemeen Bestuur hi!eft dui
delljk uitgesproken, dat dit onmogelijk is en dat men 
slechts als individueel KP-er zlch bij die Federatie 
kan aan.sluiten. Het is alleen daarom al onmogelijk. 
omdat liet Algemeen Bestuur nooit gekend is In de.ze 
stap. Over een dergelijk uittreden moet bet Algemeen 
Bestuur beslissen •. Maar indien het bestuur daarin zou 
toestemmen, zou dit bestuur even dwaas zijn. a.ls de 
Nederlandse Regering zou zijn, indien deze zou be
sluiten om b.v. Brabant bij België te voegen. 
Alle dingen moeten met orde geschieden en ook de 
KP van Gewest 1 J moet daarmee rekening houden. 
want zij moet na haar strijd voor de democratie ook 
streven naar een democratische handelwijze. 

DE REDACTIE. 

• 

, 



Roefof Hittje Nienhuis 

Geboren 7 April 1921 t.e Stadskanaal. 
Overleden 10 November 1944. 

R 
EEDS bijna drie jaren zijn voorbij, 
jaren, waarin we Roelof misten, al~ 
vriend, als mens. 

Stil en rustig liet Roel iedereen pro.ten, 
distilleerde hieruit zijn eigen ideeën en ging 
zijn eigen weg, zonder ooit met wie da,n 
ook te praten. Zijn jdeeën waren goed en 
origineel. Hij was een der weinigen, die 

• in de achter ons liggende tijd van te veel 
woorden wist wanneer hij moest spreken. 
Gewoonlijk merkte men hem haast niet op, 
totdat hij zich in het gesprek mengde en 
zei, hoe het wel en hoe het niet moest ge
beuren. Spoedig verkreeg hij de aanhanke
lijkheid en de vriendscbap van zijn groeps
leden. · 
Een moedige stille vechter wo.s hij. 
Jarenlang ging alles goed, tot de fatale 
nacht van 9 op 10 November "'.1944. In de 
vroege morgenuren zou hij nog de heer en 
mevrouw Legger aan een duikadres helpen 
en ze daar heenbrengen. Hij heeft het niet 
meer kunnen volbrengen, doordat hij viel 
als een man van het zo erg kleine gro!'pje 
idealisten, dat altijd door zou zetten, zo
als hij zelfs nog doorzette, toen ze hem 
kwamen halen, wetende, dat hij deze keer 
moest verliezen. · 
Hij heeft gedaan, zoals hij steeds zei, tij
dens onze gesprekken, die we hierover ge
had hebben, wat hij doen zou. Hij is die
nacht m zijn hl.lis neergeschoten. 
Veel verdriet hebben 'zijn ouders over het 
heengaan van hun enige zoon gehad, maar 
balsem moet het voor hen zijn, te weten, 
dat je een kerel bent geweest, stil en hard 
werkend, ltlaar staande voor een ieder, die 
in de zo moeilijke jaren van de bezetting 
bij je kwam, onverschillig wat voor hulp 
er nodig was. Jij wist hoe te helpen, af
doende en goed. 
In 1943 sloot Roelof zich aan bij het verzet 
en hij heeft als contactman buitengewoon 
verdienstelijk werk verricht. Voorlopig 
hield _hij zijn werkkring bij de Algemeen 
Gemachtigde voor de Wederopbouw aan, 
daar hem alle tijd en medewerking verleend 
werd om zijn illegale arbeid te kunnen ver
richten. In de aanvang bestond dit hoofd
zakelijk uit het verzorgen van P.B.'s. Hier
toe kwam hij ook in contact met wijlen de 
heer IOaas Bouma. Later kwam hier de 
zorg voor bonnen etc. bij. Hij nam deel aan 
de overval op Leens, welke mislukte, begin 
1943. ln 1944 had hij het commando om 
langs chemische \X.>eg de autoweg naar Ter
Apel onrijdbaar te maken. Dit is hem toen 
ten . volle gelukt. Ook tijde.ns het wapen
droppen op het afwerpterrein in Allardsoog 
(Bakkeveen) was hij in de regel present 
en wanneer de wapens gedropt waren, gaf 
hij wapeninstructie. 
Hoezeer we hem thans missen behoeft geen 
betoog. Zijn gedachtenis wordt door ons 
met de grootste eerbied en als voorbeeld 
voor allen bewaard. 

TONNIE. 

IN MEMORIAM 

Freerk Postmus 
(Jan de Groot) 

Geboren 9 Augustus 1921 t:e Ooster-Nijkerk (Fr.). 
Overk'den Zl November 1944 t:e Neuen-Gamme. 

J
AN DE GROOT, onder welke naam hij in de 
eerste tijd van zijn optreden bekend was, ls 
een van de, weinigen, die de oprichting en de 

vorming van de Top LKP hebben meegemaakt. 
In 1943 was zijn optreden tijdens de Mei-staking 
in Friesland van dien aard, dat het voor hem 
geraden was deze provincie te verlaten. In Twente 
kreeg hij conUM:t met Marinus Heerdink (Hans 
Zuidema) en samen met hem pleegde hij op 28 
Juli 1943 de overval op het distributietransport 
bij Notter. Deze kraak was de eerste van een 
lange rij en vormde tevens het begin van de ploeg 
Jan de Groot/Henk Visser. Om deze twee jonge 
mannen vormde zich een groep, die bereid was 
gewapend verzet te plegen. Door de persoonlijke 
relaties van Jan de Groot in de provincie Utrecht 
ging ""' ploeg ook in deze omgeving een werk
te1·rein ,zoeken. Jan zelf vond een onderduikadres 
in Langbroek. Toen ongeveer in September 1943 
een streven bestond de verschillende loswerkende 
groepen en groepjes te bundelen, werd ook voe
ling gezocht met Jan de Groot en zijn mannen 
en in ~ vergadering te Veenendaal werd lang 
en breed over de te volgen werkwijze gesproken. 
Na enkele commandowisselingen werd Jan ten
slotte officieel leider van de ploeg. Van de vele 
overvallen door hem gepleegd willen wij hier 
noemen, - buiten de reeds vermelde overval op 
het distributietransport te Notter - de over
vallen op het gemeentehuis te Amerongen, het 
distributietransport te Goor, het posttransporl 
te Gorinchem, het bevolkingsregister \rail De BLlt, 
het bevolkingsregister van Langbroek, de be
vrijding van "Frits de Zwerver" uit de "Koepel" 
te Arnhem en de distributiekantoren van Her
veld en Heteren. In het begin van 1944 werd een 
groot gedeeltè van zijn werk in de oude ploeg 
ove1·genomen door Henk Visser, terwijl Jan direct. 
"ter beschikking" van Bob - dus van de Top 
LKP - kwam te staan. Z-rjn zeer jeugdige leeftijd • 
en hetgeen hij reeds had meegemaakt, hadden 
het noodzakelijk gemaakt hem een meer rustig 
bestaan te geven. Wel nam hij nu nog aan acties 
deel, doch ~jn leidende functie in de ploeg werd 
overgedragen aan Henk Visser. In de zomer van 
1944 kwam hij in contact met een KP uit Utrecht 
en pleegde met de ploeg van Siem enkele distri
butie-overvallen. Op 18 Augustus 1944 werd.hij 
in Zeist gearresteerd en achtereenvolgens naar 
Vught, Haren, Amet·sfoort, Amsterdam, Sachsen
hausen en N'euen-Gamme gezonden. Daar over
leed hij op 21 November 1944. Hij werd begraven 
in Hamburg-Ochsdorf. 
Welke woorden moeten wij spreken, als wij de 
geschiedenis van dit jonge leven overdenken. 
Altijd weer schieten woorden tekort; altijd weer 
zijn wij gebonden aan dezelfde uitdrukkingen en 
altijd voelen wij onze oruna.cht. Wat wij schrij
ven is nooit hetgeen in ons omgaat. Misschien 
vinden wij het het zuiverst uitgedrukt in de t.11.a.l 
der poëzie, ontstaan in die bange oorlogsjaren: 

Ach, \'Vij zijn klein, die U met bloemen eren, 
Gevoed door ons herdenken: ach, zij zullen, 
Gelijk Uw eigen leven, ras vergaan. 

Maar gij, die trouw waart tot de dood, zult keren 
En onze bodem met Uw bloei vervullen 
En elke Me! waken voor ons bestaan. 

Lambert Heidema 
(.,Bert·•, ,.v. d. Burg", ,.Franciscus Peek"). 

L 
AMBERT HEIDEMA werd geboren 
8 November 1924. Hieruit blijkt reeds, 
dat hij in de gevaarlijke leeftijd ver-

keerde. Natuurlijk moest hij onderduiken 
om aan de tewerkstelling in Duitsland te 
ontkomen. Hierdoor kwam hij in aanraking 
met de Haagse LO en wel met Van Vljet Sr. 
Spoedig verdween bij naar West-Friesland 
en zette daar het werk voort. Afzijdig blij
ven kon hij met. 
Het land riep en hij volgde die drang. Toen 
de moffen in Mei 1944 zijn moeder ar
resteerden keerde hij met zijn broer naar 
Den Haag terug en beiden werden weer ln 
de LO ingeschakeld. Na de "Dolle Dinsdag" 
is er het intensieve contact met de OD, 
later de B.S. gekomen. 
Oolt hierin werkte ,,Bert" mee en ,kreeg 
een wijk toegewezen, waarin hij moest zor
gen voor de gang van zaken. 
Het kon natuurlijk niet uitblijven, dat Bert 
hoe langer hoe verder ging op het pad de~ 
illegaliteit. Het begint nu eenmaal heel 
dikwijls met een krantje en eindigt met 
een revolver, die dan natuurlijk ook ge
bruikt wordt. 
De nood steeg die winter in Den Haag, 
evenals in vele grote plaatsen, erg hoog. De 
gezinnen der • onderduikers, die hun kost
winnaar misten, kwamen in een ongunstige 
positie tegenover de gezinnen, waar de man 
nog aanwezig was. 
Bert zocht verlichting voor die gezinnen 
door levensmiddelen voor hen te bemachti
gen. Zo stond in de avond van 12 Februari 
1!M5 een kraak bij de Veehouderij Centrale 
aan de La.an van Meerçlervoort op het pro
gram. Helaas werden de jongens overrom
peld door de SD. Een schietpartij volgde. 
Bert kreeg 2 schoten in de buil<, D'.Ul.8.1' werd 
door Bram van Vliet 50 m. meegesleept. 
Zich ve1-schuilend in een portiek wilden zij 
de bui laten overdrijven. Tevergeefs. De 
SD vond hen en Bert werd gebracht naar 
het R .R . Ziekenhuis St. Johannes de Deo. 
De SD waakte b1j hem en er was geen kans 
om te ontkomen. 
De SD, die wel zag, dat het lev~ van 
Bert ten einde liep, probeerde hem alles te 
ontpersen. Na de operatie dreigde zij heru 
alle geneeskundige hulp te ontzeggen en 
hem naar de vesting ovtr te brengen. 

Bert, wiens strijd een geloofsstrijd was, 
weigerde iets los te laten en zei: .,Ik sterf 
liever, dan dat ik een verrader ben." 
24 uui had hij na zijn verwonding nog te 
leven en in die tijd maaltt:e hij zich nog 
bezorgd over een bonkaart voor de zoon 
van een pr~ikant. Maar tenslotte . kwam 
voor hem ook de verlossing. 

Gezang 15 was een troost voor hem. 
,,In het Kruis zal ik eeu,vig roemen." 
Hij wist zich veilig in Jezus' armen. 
Zijn getuigen en werken moeten en zullen 
ons sterken in de strijd, die wij nog hebben 
te voeren en die wij ook straks moeten 
strijden. 

Bert wordt door zijn vrienden niet vergeten. 

.,VERHULST". 

• 
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De verzetstentoonstelling 
in Apeldoorn 

"Door deze tentoonstelling wil men het verzet met 
de ogen doen zien met de handen doen tasten". Dit 
waren de woorden die Mr. T. Vroom, loco-burgemees
ter van Apeldoorn, op 16 Augustus j.l. sprak, toen 
hij, bij afwezigheid van de burgemeester Mr. Des 
Tombes, namens het gemeentebestuur van Apeldoorn, 
de "Verzetstentoonstelling Gelderland"' opende. In 
Zijn toespraak wees Mr. Vroom er voorts op, dat het 
uiteindelijke doel van deze expositie een ondersteu
ning van de Stichting 1940-'45 betekende en hij bracht 
zijn toehoorders de reeds klassiek geworden regels 
van Jan Campert in herinnering· Gedenk die deze 
woorden leest ..... . 
De Voorzitter van de afdeling Apeldoorn der Stich
ting 1940-'45, de heer J. Gerritsen. sprak een welkomst
woord en ook bij legde er de nadruk op, dat door 
middel van deze tentoonstelling getracht zal worden 
meer gelden te verzamelen ten bate van de Stichting. 
Ook uit de lucht kwamen de uitnodigingen, want 
's middags werden door een vliegtuig boven Apel
doorn pamfletten uitgeworpen, waarin op een gang 
naar het Raadhuisplein werd aangedrongen. 
Maandag, 18 Augustus gingen de deuren voor het 
publiek open en we kunnen nu reeds constateren, dat 
de tentoonstelling een groot succes is geworden. Wat 
geboden werd, was ook de kleine moeite van het aan
schouwen ten volle waard. Vanzelfsprekend was ht>t 
91 ootste gedeelte gewijd aan het Gelderse verz;et, maar 
een indruk van het verzet in ons gehele land werd de 
toeschouwer niet onthouden. Een volledig overzicht 
te geven van het tentoon-gestelde is ondoenlijk. Wij 
kunnen slechts enkele dingen met name noemen. zo
als de goedverzorgde afdeling falsificaties. de ver
schillend zenders, de aanschouwelijke voorstelling van 
de spoorwegaanslagen en het overzicht van de KP
overvallen in ·42, '43 en '44. Bijzondere verm,1<..11ng 
verdient de maquette van het Huis van BewarinQ 
te Arnhem, waaruit op Il Juni 19H een 5-1-tal ge
vanaenen werd bevrijd. Ook van de overval op de 
.. Koepel", waardoor "Frits de Zwerver" werd be• 
vrijd, is een afbeelding aanwezig. Er zijn nog vee1 meer 
dingen, die om aandacht vragen, het demonstrerim 
van een dropping in een der b0Yenzç1l•n, de afge
worpen wapens en ae maquette van Je slag om 
Arnhem. 
la de blrdenkingshal worden wij weer herinn('.rd aan 
iften, die dat, wat wij zojuist bezichtigden, hebben ge
bruikt, om de ongelijke strijd te strijden. In deze strijd 
zijn zij gevallen, maar wij worden aan he:i herinnerd 
bij het zien van dit alles. En deze herinnering sterkt 
telkens weer het besef van onze plicht ten op
zichte van hun nabestaanden. 

Dankbare Onderduikers * 
De Achterhoek 

En in de Achterhoek een flink dorp: Aalten. 
In dat dorp binnenkort een fontein, geschonken door 
een aanfal onderduikers, dat in de bezettingsjaren 
gastvrij onderdak heeft genoten van de gulle 
Aaltenaren. 
Die fontein, het is ~n monument, de vorm gekregen 
dank van onderduikers jegens de gemeente Aalten. 
Geen dorp in Nederland zal kunnen bogen op zo'n 
monument. Maar ook geen dorp waarschijnlijk waar 
zo eendrachtig en liefdevol is gewerkt aan de be
langen van de toenmalige onderduikers. 
Na de bevrijding hebben zij een vereni_ging opgericht: 
de A.R.O. (Aaltense Reünie van Onderduikers). 
Op een Zaterdag in de tweede helft van September 
(de juiste datum wordt nog nader bekend gemaakt) 
zal de A.R.O. een reünie houden en op die dag tevens 
de dank van haar leden tot uitdrukking brengen door 
de aanbieding van een fontein aan de gemeente 
Aalten. • 
In de morgenuren zal een herdenkingsbijeenkomst in 
het gebouw der Ned. Herv. Gemeente te Aalten wor-

den gehouden. Als sprekers zijn hiervoor aangezocht 
Frits de Zwerver en Pastoor Victor. 
Op de:r:e bijeenkomst zal de voormalige onderduiker 
Bert van Noord een orgelconcert geven. Na afloop 
zullen alle aanwezigen :r:ich gezamenlijk naar de be
graafplaats "Berkenhove" begeven om de voor de 
vrijheid gevallenen in de gemeente te herdenken. 
Aan de onthulling en overdracht van het gedenkte
ken gaat een rondgang en defilé, afgenomen door de 
plaatselijke LO-lêtding, vooraf. Dit defilé zal plaats 
vinden in de kleding, waarin en met het aereedschap, 
waarmee de voormalige onderduikers in Aalten heb
ben gewerkt. 
In verband met de huidige, zorgenvolle toestand, 
waarin ons land verkeert en rekening houdende met 
het verzoek van H.M. de Koningin, zal van de aan
vankelijk voorgenomen feestelijkheden worden afge-
zien. ' 
Indien er nog onder de voormalige Aaltense onder
duikers zijn, die geen contact hebben met de A.R.O., 
worden zij verzocht zich te melden onder opgave van 
naam en adres van de gastheer aan de secretaris: K. 
L. F. Je Grand, Charlotte de Bourbonlaan 17 b, Rot
terdam of aan: F. de Vries, Van Huevenstraat 36, 
Aalten. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie Tau "De Zwerv-,r" 
Nicolaas Wttsenstraat 21. Amsterdam 
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Boutwarenfabr. P. nens, Oostzaan 
DRAAI- EN 
FRAISWERK 

Kantoor en labriel:, 
Noo,delnda C 12 · Telefoon 347 (1( 2984) 

ALBERTINA MARIA VAN MOURIK 
hebben de ter U. mtd• namens wtder-
2ijdse oudtu. kc.nnls te geven van bun 
voorgenomen huwelijk. waarvan dt vol
trekking D.V. zal plaats vinden op 
Woensdag 10 Sept. a.s. du namiddags 
om 2.30 uur ten gei;netntthultt te 
Htlvusum. 

Lfet herdenkingsboek. over het 
copcentratiekamp Dachau is thans 
verschenen. Indien U f 2.80 stort 
op de Postgirorek. van de fa. 
A. Losekoot & Zoon te Amster
dam, wordt het U per omgaande 
toegezonden. 
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de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 1 

,~ Specialiteiten in het vervaardigen van 
SPEELGOEDEREN, 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, 
TECHNISCHE HOUTW AR.EN'. 

Uw adres voor massa-ortilcelen 

Kerkelijke bevestiging te 3 uur o.m. 
in htt gebouw "De Vtru:niging·· aan 
de Ouden Engwe9 te Hllvers11m door 
de _\'Il' ,IEuw. Heer Os. L. Selles van 
Steenwijk. 
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l=!iedt zich aan: Bloemist-Tuin
man, 25 jaar. Za11 zich gaarne 
geplaatst bij inrichting, fruit- of 
handelskwekerij op de Veluwe of 
omgeving Amersfoort. Brieven 
onder no. 360 bur. v. d. blad. 

Langs de::e w,g z:eg Ik 'n hartelijk vaarwel aan al m·n vricndtn 
en vrle.ndlnnert ln 't biJtondec aao -dt KP-gco,p Beemster Oii
trict •. Waterland ... Pran• Konijn. Elwood lll1oois. U.S.A. 
illegaal Preek Ho9tntoren. Beter laat dan nooit! Ik maak bet 
uitstekend! Tot weerzltnsl 
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* EMIGRATIE.* 
De geschiedenis der Emigratie 

De koninklijke woorden. waarmede zich onze 
• vorstin enige weken geleden, in een boodschap 

tot de stad Holland in Michigan richtte. heb
ben vermoedelijk het hart van velen in den lande ge
troffen. 

"Het Î1l met oprechte t>reuyde, dat Ik en Mijn 
Volk verlangen deel te hebben a..in het feest van 
een ·gemeenschap, die honderd jaar geleden ge
sticht werd door de moed, het beleid, en de trouw 
van een kleine groep mannen en vrouwen uit Ne
dt?land en die thans als bloeiende Amerikaanse 
stad met trots en eer de naam Holland draagt". 

We zitten met deze gebeurtenis midden in de geschie
denis van de Nederlandse emigratie. Het is n.l. juist 
dit jaar precies een eeuw geleden, dat een groep Ne
derlandse emigranten naar Amerika trok om te tracht
ten zich in de Nieuwe Wereld een nieuw bestaan op 
te bouwtn. 
Hd betrof hier een ' groep "afgescheidenen", die on
der leiding van de predikanten Ds. van Raalte en Ds. 
Scholte - onder invloed van een kerkelijke strijd -
het Vaderland verlieten en in Amerika de nederzet
ting "Holland' ' in Michigan stichtten. 
Over dit pionierswerk ontlenen wij een kort, doch 
interessant gedeelte aan het boekje: Landverhuizing, 
van Mr. Dr. Th. W. G. van den Helm: 

"Op de 9e Febr. 1847 kwam een onaanz-ienlijk 
troepje van zes mannen en een vrouw onder le1-
dmg van een Amerikaan in de bo$sen usn f,,Jichigon 
aan, om een nieuw bestaan op de woudreuzen re 
veroveren. Eén man was enige dagen tevoren die 
strijd reeds alleen begonnen. Hoe vreemd was het 
onze eenvoudige Nederlanders te moede, daar te 
midden van het zware woud, u•aar de bomen zo 
dicht op elkaar stondén, dat zij bijna geen ruimte 
lieten voor de te bouwen huizen. Mijlen 11er strekte 
zich het woud uit, doorsneden van rivieren en be
ken, moerassen en poelen, maar: zonder bruggen en 
wegen. • 
Slecht:; de half beschaafde, zwervende Indiaan, en 
het u•tlde gedierte konden er leven en betwistten 
elkaar de opperheerschappij in deze onafgebroken 
u,i/demis. 
Eindelijk na vele dagen was het eerste blokhu~. 
uit ruu-e stammen ,opgebouwd, gereed en was het 
eerste tehuis verkregen. Het was midden in de win
ter en de sneeuw lag hoog. Een tweede blok hui
zen werd nu opgericht voor de op verre afstand 
achtergebleven vro11wen en kinderen." 

Uit dergelijk zwaar beginwerk zijn op vele plaatsen 
de Nl'derlandse kolonies gegroeid, die thans nog, hoe
wel sterk ver-Amerikaanst, Nederlandse sieraden zijn -
In de Verenigde Staten. 
Thans, een eeuw later, is wederom een klein groepje 
Nederlandse emigranten uit het Vaderland vertrok-

. ken, om zich in Amerika te vestigen. 
In het vervoer openbaart zich de verkeersontwikkeling 
ged11rende een eeuw. Hoe verscllillend zijn de omstan
digheden, waaronder deze emigranten zijn vertrokken. 
Toen een groep ondernemende Nederlanders, die 
onder talloze moeilijkheden en offers. op avontuur de 
Oceaan overstak en enige maanden over de reis 
deed, thans een groepje Nederlandse emigranten, die 
in een K.L.M. Constellation op 11 Augustus j.l. van 
Schiphol vertrok, met het plan 24 uur later in Hol
land (maar dan in Michigan) te landen. Met het
zelfde toestel vertrok een delegatie. die de herden
kingsfeesten in Holland-Michigan meemaakte. 

, • Verder kunnen we aan de Nederlandse emigratie-ge
schiedenis niet veel bijzonderheden ontlenen. Enkele 
summiere gegevens verdienen echter nog de aandacht. 
Tot aan de eerste Wereldoorlog is de emigratie van 
Nederlanders (met name van de Friezen en de in
woners van Andijk) naar Amerika, vrij regelmatig 
voortgegaan. Amerika bood in die jaren geweldige 
mogelijkheden en deze zijn, beh'alve door vele buiten
landse emigranten, ook door talloze Hollanders benut. 
Deze oorlog maakte hieraan echter een einde, terwijl 
Amerika enige Jaren na de oorlog vrijwel geheel zijn 
grenzen sloot .. 
De voorwaarden tot toelating werden verzwaard, 
waardoor zeer geringe aantallen volksverhuizers het 

land konden binnenkomen. Hiermede kwam aan een 
enigszins betekehisvolle emigratie naar Amerika. van. 
Nederland uit, een ·einde. 
Ook naar andere landen zien we na de eerste wereld
oorlog geen emigratie meer van grote betekenis. 
Enkele groepjes zijn in de jaren voor de laatste We
reldoorlog nog naar Canada, Zuid-Afrika, Frankrijk, 
Argentinië en Brazilië geëmigreerd, doch in het licht 
van het bestaande bevolklngsovi>rsch'ot en in ver
band met onze totale bevolking. was dit alles slechts 
van geringe betekenis. 

Emigratiestatistiek 
Het zou interessant zijn de vraag te kunnen beant
woorden. hoeveel Nederlanders gedurende de laatste 
honderd jaren geëmigreerd , zijn. 
Een goede emigratiestatistiek heeft • Nederland ech
ter voor de oorlog niet bestaan. De toen bestaande 
statistiek was op uiterst onvolledige scheepvaartge
gevens gebaseerd en daarom van minimale waarde. 
Kort voor de oorlog werd een aanvang gemaakt met 
een statistiek. gebaseerd op afschrijvingen uit de be
volkingsregisters. Bij de aanvang van de jongste oor
log moest de juistheid en volledigheid dezer nieuwe 
statistiek echter nog worden vastgesteld. Cijfers 
werden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek en in de periodiek van de bevolkings
boeltllouding. 
Sedert kort is het samenstdlen van deze statist1ek 
weer opgenomen door het genoemde Centraal Bu
reau. Momenteel wordt maandelijks nog slechts ge
publiceerd het totaal aantal personen, dat,Nederland 
verliet voor permanente vestiging in het buitenland, 
gesplitst in de categorieën EuroJ)a, Amerika, Afri
ka, Australië, N.O.1., Suriname en CuraçaÓ. In af
levering 3 van 1947 komt een recapitulatie van cij
fers voor, waarbij geslach'ten en leeftijden afzonder
lijk zijn gespecificeerd. De afzonderlijke beste'mmings
landen zijn echter niet vermeld. 
Het ligt In de bedoeling binnenkort met meer gedif
ferentieerde statistieken te beginnen. Deze gegevens 
zullen echter nooi~ volledig betrouwbaar kunnen zijn, 
daar het oog steeds voork<lmt, dat individuele emi
granten geheel op eigen rekining en avontuur ons 
land verlaten en zich een bestaan in de vreemde 
trachten te veroveren. 

Organisatie der landverhuizing 
Men stuit bij het inwinnen van gegevens over de or
ganisatie der emigratie. op verschillende inlichtingen, 
Ook de bestaande literatuur over dit onderwerp biedt 
uiteenlopende en min of meer tegenstrijdige informa
ties. 
De belangrijke en voornaamste organisaties zijn ons 
echter na enig ondèrzoek, wel bekend geworden. 
De Nederlandse Regering erkent als Centraal Or
gaan van advies de uit de "Nederlandse Vereniging 
van Landverhuizing" en de "Emigratie Centrale Hol
land" voortgekome11"Stkhtiog Landverhuizing Ne" 
derfand" (Lange Voorhout 20, Den Haaçi): 
Deze Stichting heeft zich' in de loop der jaren tot 
een volledig Regeringsorgaan ontwikkeld en wordt ook 
geheel door de Regering gefinancierd. Dit instituut 
heeft. naast de voorlichting, in hoofdzaak tot taak 
de emigratiemogelijkheden te onderzoeken. Zij werkt 
voorts mee aan de regeling en voorbereiding van 
groepsemigratie. 
Men mag o.i. in het algemeen zeggen, dat de be
moeiingen van de "Stichting Landverhuizing Neder
land" zich vrijwel hoofdzakelijk tot de materiële om
standigheden der emigratie uitstrekken, in tegenstel
ling met die der vrije organisaties, welke zich in 
hoofdzaak orilmeren op de particuliere omstandig
heden van de emigrant. 

Men heeft terecht ingezien. dat het niet juist was 
de behartiging van de belangen der emigranten uit
.sluitend aan de Regering dver te laten. 
Vooral de geestelijke belangen zijn voor de emi
grant van zeer grote betekenis en de verzorging daar
van kan In geen .geval aan de Regering worden over
gelaten. 
Enige Jaren na de eerste wereldoorlog zien we dan 
ook, dat - zij h'et aanvankelijk nog met geringe mld
delen en weinig leden - enige particuliere vereni• 
gingen worden opgericht, hoofdzakelijk met het doel 
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de emigranten voorlichting te geven en in godsdiens
tig opzicht behulpzaam te zijn. De voornaamste or
ganisaties waren aanvankelilk de Rooms-Katholieke 
Emigratie Vereniging, de Gereformeerde Emigratie
Vereniging en de Friese Gereformeerde Kolonisatie 
Vereniging. 
In 1938 is, op initiatief der Gl?reformeerde Emigratie 
Vereniging, met enige andere groepen de tegenwoor
dige Christelijke Emigratie Centrale (Raamweg 26, ..., 
Den Haag\, opgericht, terwijl de emiGratie der 
Rooms Katholieken (doch hier uitsluitend voor boe
ren en tuinders) op het ogenblik wordt behartigd 
door de Emigratie Stichting van de Katholieke Ne• 
der1andse Bceren- en Tuinders&ond (Raamweg 28, 
Den Haag). 
Tenslotte kennen we nog de Emigrntie Commissie van 
het Koninklijk Landbouw Comité (Raamweg Z8, 
Deo Haag). 

Er bestaat een in het oog lopend verschil in werk~ 
wijze tussen de hier genoemde organisaties . 

We stonden hierboven reeds terloops stil bij de 
tegenstelling inzake de bemoeiingen van de Stichting 
L,mdverhuizing Nederland en die der zgn. vrije or
ganisaties. . 
Maar ook m de werkwijze van deze vrije organisaties 
zkn we een opvallend Vl'rschil. 
De werkzaamheden der Christelijke Emigratie Cen
trale zijn sterk gecentraliseerd. Er bestaan wel vele 
plaatselijke ~{delingen, doch deze dienen hoofdzakelijk 
om het contact van de leden onderling zoveel moge
lijk te onderhouden. ( De belangen der leden van de 
Christelijke Boeren- en Tuinders Bond zijn eveneens 
in handen gelegd van de Christelijke Emigratie Cen• 
trale). . 
Voor informatie over en hulp bij de emigratie 
wende men zich dus niet tot plaatselijke of regionale 
afdelingen, doch tot het genoemde Bureau in Den 
H<1ag. 
In tegenstelling met de werkwiJ:i:e van de Christelijke 
Emigratie Centrale zien we. dat de werkzaamheden 
bij de R.K. organisatie juist sterk gedecentraliseerd 
Zijn. 
Het zwaartepunt ligt hier niet bij het adres van dr 
K.N.B.T.B. in Deo Haag, doch bij de vier geweste
lijke organisaties. waerv«n de K.N.B.T.8. een overko,,>
pelingsorgaan is. Deze vier gewestelijke organisatit's 
zijn· 

Limb. Land• en Tuinb.bond Landbouwhuis, Roer
mond; N. Brabantse Chr. Boerenbond, Spoorfaan 
50, Tilburg; 
Aartsdiocesaoe R.K. Boeren• en Tuindersbond 
Amsterdamscheweg 96, Arn11em en Kath. Land• 
en Tuinb. bond, Parkfaan 12, Haarlem. 
Op de adressen van deze vier organisaties staat men 
geheel open voor de belangen van alle Katholieke 
jonge boeren en tuinders. die over de emigratie en 
de mogelijkheden hiervan, voorlichting wensen te ont
vangen. 

De organisatie van de Emi.gratie Commissie van het 
Koninklijk Landbouw Comité bevindt zich momenteel 
in het beginstadium en is nog weinig uitgeuuid. Le
den van de zgn. Neutrale Boeren- en Tuindersbond 
kunnen zich tot deze commissie wenden voor de be
hartiging van hun belangen. 

Als overkoepelend orgaan voor de emigratie van boe
ren en tuinders, is na de bevrijding nog opgericht: de 
Centrale Stichting Landbouw Emigratie (Raamweg 
26, Den Haag), het emigratie-bureau van de drie 
Boeren- en Laodarbeidersbonden, die samenwerken 
in de Stichting voor de Landbouw. In de Centrale 
Stichting Landbouw Emigratie zijn bovendien de drie 
hierboven genoemde Emigratie Orgnnisatles verte
genwoordigd. 
De boeren en tuinders zullen de eerstkomende jaren 
ongetwijfeld een zeer belangrijke plaats innemen onder 
de emigranten. Met het oog hierop achtte men het 
noodzakelijk voor deze categorieën een eigen organi
satie in het leven te roepen. en fs zelfs op het ogen
blik ook de mogelijkheid voor hulp bij emigratie voor 
niet aangeslotenen bij de Boeren- en Tuindersbonden 
opengesteld. 

Wetgeving inzake landverhuizing 

Parasiterend op de gunstige reputatie van de offi
ciële organisaties en op het verlangen naar emigratie, 
zijn naast de genoemde instanties. diverse verenigiu
gen ontstaan, waaraan men blijkbaar gaarne hoge 
bedragen betaalt. Een goed opgestelde circulaire ver
richt blJ de huidige mentaliteit van velen. wonde.ren. 
Zo gebeurde het kort geleden, dat leden van eca 



emigratie-vereniging een circulaire van het bestuur 
ontVingen, waarin werd medegedeeld, dat in Septem
ber a.s. een groot aantal gezinnen naar Peru zou kun
nen emigreren. De officiële vertegenwoordigers van 
Peru hier te lande, wisten echter van deze grootse 
plannen niets af. 
~ betaalden de ledfti geduldig de nodige bij
èagen ean contributie en inschrijf~eld, ternijl men 
voor de bestrijding van zgn. bijZODdere kosten ook 
meerdere malen hogere bedragen wist los te krijgen. 
Aet is misschien niet ondienstig te vermelden, dat 
dergelijke partict1litte emigratie-verenigingen, behalve 
dat zij honderden mensen met allerlei mooie beloften 
zoet houden, ook nog de Landvtthuizingswet 1936 
OYE1àeden. 
De Regermg heeft de plicht baar onderoanen tegen 
llessentrekkmj te be9C.'hermen. Dat zij in dit opricht 
haar taak heeft verstaan, wordt door deze wetgeving 
voldoende bewezen. 
Art. 5 van deze wet zegt n.l. in: 
lul l: "Het is verboden zonder ve.rgullllmg van On
:un Minister werk te maken, ook als bijkomstige 
wukzaamheid. hetzij voortdurend, hetzij tijdelijk, al 
of o.ie.t tegen betaling. van voorlicb.ting betreffende 
emigratie naar bepaalde plaa~n. streken of landen; 
en In: 
.lid 4: ..Het is aao ieder, die daartoe niet krachtens 
een vergunning, bedoeld in het eerste lid, bevoegd is, 
of die niet een vergunning als bedoeld in artikel 9, 
derde lid. buit, verboden door aankondigingen in het 
o~nbaar ( waaronder J:Mde wordt verstaan: ln voor 
het pub)ielc toegankelijke lokalen), te kennen te ge
ven, dat hij met emigratie bem-Oemlis heeft. 
Men heeft deJ:e wet niet voor niets gemaakt. Men 
houde er rekening mede en de Regering dient er de 
band aan t.e houden! 
Wanneer men werkelijk van plan is te ell)igreren, 
dan doet men verstandig, zich te richten tot de hier
boven aangegeven officiële bureaux. 

.. FRITS". 

• Dit at1ikel is ~en vervolg op de publicatie onder bet~ 
zelfde opschrih in ons nummr 31 van 2 Augustus 
jl. Over de verschillende emigratiemogelijktteden volgt 
binnenkort een slotartikel. 

''WILLIAM IS OKÉ'' 

E r was een tijd, dat Apeldoorn uch een hurge
meester :ag 'opgedrongen, die 'Zijn scholing 
aan het Oostfront ontving. Daar gmg hij prat 

op. Maar het merk~·aardige was, dat hij desondanks 
trots was op zijo zoon William, die aan de 'Zijde 
dtt geallieerden vocht. 
Nu gevid het in de tijd van de 9eallieerde opmars 
ia om vaderland, dat de KP elke nacht de spoor
lijnen om Apeldoorn opblies, zich daarbij angst
vallig houdend aan de opdracht te zorgen, dat ze 
biaue.a u:s U\lr herstelbaar ::oudrn zijn. De Moffen 
kondm dat natuurlijk ook. en daarom moest ellce 
nacht het zelfde spelletje gespeeld worden. Toen 
kreeg onze dappere burgervader opdracht een lijst 
samm te itcllen met de namen van honderd gijze
laars. Hij deed het. MaaT...... zette met grote .. ~Jf
verlcoc.beniog" de eigen naam hoven aan de lijst. 
Een ander zou hem er allicht wel weer van schrap
pen. 
Dat v,,erd een moeilijke zaak voor de illegaliteit. Ener
zijds lagen er de geallieerde bevelen, anderzijds de 
drei.9ing voor de levens der burgers. Men moest tracb
len de burgemeester en de Duitsers ervan t.e over
tuigen, dat niet de ,.ondergrondse", maar geallieerde 
parachutisteia de lijnen opbliezen. Een fluistercam
pagne had tot enig resultaat, dat de burgemeester 
volhield: ..En toch doet de onde.rgrondSe het". Tom 
nam men een politieman iD de arm, die met e-en para
chute en een pet van een geallieerd soldaat (afkomstig 
van een wapendropping) naar het stadhuis stapte ei 

rapporteerde deze gevonden te hebben in de buurt van 
een der opgeblazen spoorlijnen. De bur.gemeester 
bleef halstorng volhouden: .. En toch doet de • .onder~ 
grondse" het." 
'Het werd kort dag. Er moest een laatste kans ge
waagd. 
Tdefoon voor de burgemeester! Maar de telefoniste 
op .het s4adhuis verbindt .à.iet iedereen door. Met wie 
spreek ik en wat wilt u? De stem aan de andere zijde 
van de lijn antwoordz maar steeds met een diep stem
gcluid achter uit de keel:: Boergemeesttt-Boerge
mceskr". Dat moet een Engelsm.ai zijn, .besluit de 
te.lefaniste en tenslotte kondigt ze maar aan: ,.Burge
me~er hier is een Engelqnan voor U aan de tele
foon. 
•. Yes, "'1.itb the Major of Apeldoorn", zo begint dan 
~ gesprek. Het enige wat hij dan hoort ~ _ William 
s oké.. William is oké." 
Wat de burgemeester, wiens hMt van vreugde op

. .-..,iril:lgt, oolc probeert. hij kan tt mtt meer uitkrij~ 
g<'IU en plotseJID11 ,-erbredct de Engeisnum de ver-
lmdi.Dg. 
Dan rent de burgervader door het Stadhuis en ver
telt aan ieder die het horen wil, dat zijn zoon al In 
Nrderland is en dat hij met hem grtelefooeerd beeft. 
·~ Middags heeft hij een bijeenkomst met de Moffen 
es dan bezweert hij bij hoog en blj la.ig, dat het 
Engelse parachutisten zijn, die de lij.oen onklaar ma.
ken. Hij beeft « de bewi~o van. 
De list is gelukt. & worden geen gij.zelaars genomea. 

D E Heer H. v. cl Weg deelt in een open brief, 
opgenomen in "Ons Balaen" van 6 Septem~er j.l., 
mede. dat hij wat duizelig is geworden van de 

huwelijksaankondigmg tussen "De Zwerver" en "De 
Viie Stem". 
Hij richt deze brief aan mij en nu kan ik hem tot zijn 
troost (ge.deelde sman is halve smart) mededelen. dat 
ik ook een beetje duizelig geworden ben. Hij beschouv.1 
mij n.l als hoofd-redacteUT van "De Zwerver" m daar 
ik dat met ben. is het ooit mij wat in mijn hoofd ge-
slage,i. • 
Nu heb ik het mee,- ~gemaakt, dat effl minnaar, die 
voor zijn ogm het voorwerp van zijn lid* door -
ander naar het altaar zag leiden, door een duizeling be
vangen wero. Niets is me.n~ker dan dat. 
Achteraf beschouwd blijkt deze situatie bij de Heer v. d. 
W. echter niet voorhanden te zijn. Hij voelt zich geen 
verlaten minnaar. want aan het cind van het artikel 
zegt hij, dat al schrijvende de duizeling wat g~akt is. 
Dat zou ons kunnen troosten en verheugen, ware het 
niet, dat de Heer v. d. W. zich getroost heeft met een 
verkeerde voorsteUing van zalcen en het doet mij leed, 
dat ik met wat ik thans schrijf hem een nieuwe duize
ling bezorg. Wij zijn gewend mensen, die door een 
.flauwte dreigen bevangen te worden teder ia onze armen 
op· te nemen, maar wij kunnen ons voorst~. dat de 
He-er v. d. W. zich met zijn Baken niet gaarne in onze 
armen zou .neervlijen. 
Helaas wij moeten hem duizelig maken; er zit niets 
anders op. De Heer v. d. W. acht de lruwelijksaankon
diging weinig jdealistisch. ztier v;-ereJds en hij vermoedt 
als de diepste achtergrond, de "De Zwerver" er door 
dit huwelijk finaaciëel beter Voor v:il komen ie .staan. 
Hij zou dat ni~t zo'n bezwaar vinden, iindieo dat eerlijk 
gezegd was. Nu "De Zwerver" i.p.v. deze financiële 
reden een idealistische reden voor dit huwelijk opgaf, 
meent hij, dat wij ons aan een diplomatie g.ev.1aagd heb
ben, • .De Zwerver" onwaardig. 
Ik vertrouw, dat de Heer v. d. W. mij op 1oijn woord 
zal geloven, als lk hem zeg, dat deze voorstelling van 
zaken beslïst oo;fflst is. Onzer.zijds za] niemand ontken
nen. dat het zeer plewerjg zal zijn. als •• De Zwerver'' 
zich financieël ruimer zal kunnen bewegen door dit 
huwelijk. Maar wij hebbe.n de financiële aangelegenheid 
inzake "Ik Zwerver" nooit een belangrijke invloed 
gegeven in onze beslissingen en h~t is in dit geval ook 
niet zo. Wat ons voor ogen staat, en ik herhaal dit nog
maals met grote nadruk, is het samentrekken van 2 bla
den, die hun lezers niet meer willen opwekken tot een 
a.c~ bundeling van de oud-illegale •111,erkers. Zoals de 
Heer v. d. W. weet, maken wij tussen deze acti~e bun
deling e:n het bijeenkomen in Te1Jttistmverband een scherp 
onderscheid. Wat het nieuwe blad wel beoogt, hebben 
wij in ttn van onze v orige nummers duidelijk gepubli
ceerd. 
WiJ vrezen de actieve bundeling met name, omdat daar
door onveruujdelijk in het vlak der oucHllegaliteit de 
politieke problemen geïntroduceerd zouden wo..clen, en 
daaraan acbten wij ernstige be.waren verbonden. Daar 
komt oog bij, dat zij, die aan deze handeling deelnemen, 
verwachtingen over de actie zullea gaan koesterro, die 
niet bevredigd kunnen worden. 
htdien aan de huwelijk.svoonr.aarde11, die wij gesteld heb
ben en waarvan wij met .redenen konden geloven, dat 
er sympalhie voor bestaat bij de lezers van "De Vrije 
Stem" en in de leidende kringen 10 de G.0.1.W.N" niet 
voldaan kan worden van die zijde, dan gaat het huwelijk 
niet door, of het nu geld kost of niet. 
Nu brengt de Heer v. d. W. bovendien op bet tapijt, 
dat niet de gebundelde illegaliteit, maar met name ,.De 
Zwerver" aan politiek doet en wel inzake Indië. Wij 
hebben het herstel van de rechtstoestand in Indië van 
meetaf een probleem geacht, waarachter iedere Neder
lander zich, gelet op onze grondwet en gelet op de 
liquidatie yan de Ja,pause bezetting, moest stellen; als 
zodanig zouden we het volste recht gehad hebben. «>m 
de Indische nvestie reeds twee jaar lang in ,,De Z·wer
ver" te behandelen, zonder 00s aan partijpolitiek te 
v:agen. Toch hebben -...ij dit nagelaten ter uille van een 
gedeelte onzer leztts, dat ons mzicht in de conseqoentieS' 
van de grondwet en de Japanse beutting niet declde, 
Maar toen de regeriDg besloot de recbtsta,at ook in de 
republiek te herstellen, achten wij ons volkomen ge
rechtigd om dit probleem aan de orde te gaan steDen 
en dit te meer, omdat het onze mannen zijn, die daar 
a'1s Stoottroepers nu reeds twe-e jaar onder de moeilijkste 
omstandigheden verkeren. 
Nu voert de Heer v. d. W. nog één ar.gument voor de 
bundeling· aan en dat betreit het geval Wïny Stien.stra. 
Ik heb geen vrijmoedigheid om hierop Jn te ga.in, en 
volsta met op te .m.erke.u, dat ik het op dit 1>uot vol
slageJ1 oneesu beo met de Heer v. 4. W • 
Bo~ e.a ent ter rectificatie van ons In Memoriam, 
is er voor Stienstra gedaan, wat mogelijk -was en dat 
wel door die instantie, die daarvoor onder onze ovd· 
11Jegale werkers moet staan: De Stichting 19~-1945. 
Het was nodig, deze twee laatste pooJien tegenover de 
Heer v. et. W. recht .te .zetten. 
Hoofdzaak .is., dat de beoogde fusie van "De Vrije Sèern" 
en ...De Zwerver" onafhankelijk .is vao de reden, die de 
Heer v. d. W. meent te hebben opgespoord. 

H. v. R. 

• 
Engel• tn drlé maanden . • 
Amcr}kaans in twee maand t n. 

(Advutentie van een school Le P.u~•·) 

Wij hebben maar op de cursus in Amerikaans in~ 
geschreven. Wie spreekt er au nog Engels? Alleen 
met Amerikaans kom je verder. 

• 
Een Biit! marine.0Hic1e:r hte:ft Engdands voed~elc.dsi! !amc_n" 
gt\lat met de woorden, dat ulh 1tt:aateuwe:n nu w~:.na 
-wa, Britse 5Cbc-pt n zijn. Op zee wenden de Amenkan:,e • 
1<h<~ .door tie,..,olln, meeu-... 9~. r.,o ...-rtclde IL,1, 
maar met He "aat a cbtu ~ Eae<,lse aan. 

(.,Daily Tdegcaph"). 

Die politiek toch. Zelfs tot de vogelwereld strekt 
haar invloed zich uit. Dat de Russische schepen 
door struisvogels gevolgd zouden -worden kan 
echter niet waar zijn, want struisvogels kunnen 
niet vliegen. ·t Zullen wel stormvogels of aa5gie
ren zijn . 

• 
Een Zuid-Lm.baogs .artist. ~nd -.oa ,cr_t.......,..U.,.,g 
om de scbutkachtighe,d io de .:Veil.Jgbcidsraad" . '"P wr• 
leden 1'·eck t<g('n mij -,,;u "Ik "'"" dat Uc als 'lid (1<'iffllt•l· 
J<,e,d kon ,.,-clc.n ,..,, het woord l;CII kri1gea!! Skdns d,t 
~óu ik aegg,;J>: • .M ijnh«, ck VDou.iUu. •k doe lucàiij lwt 
voorste:1 om dit arrog.ante me.neer daa.r:.. md dat verdachte 
!acre. ""'~woordil)ff van ttn hmd dat ttn -..,ort,n-ld 
van beslialitcir is: ontvoeringen ,·an mensen Il sla-..-crn.ijtl CD.Z., 

van deze bij<:tnkoiuten uit t< alu,tul! .M.,nheu" ck Voor• 
zitter. jk ,•raag h1erovtr 5tCJnmmg e.o dank UI 

( • .De Branding"). 

Als wij die Zuid~Limborgse artist waren, zouden 
we ons n~ ,i.·el ~eru: bedenken. We -zijn bang, 
dat -we geen vingers genoeg hebben om "die arro
ganw meneer daar" aan ~ WlJU!l. 

• 
No ,aUI ,ik .,.. bd pWlt - • lkv_,_ Ml ...., bed 
gewo,,e dolttu bi ea, .kltlo .uad1t in .u Ardenoco weer 
o p te n4'Dlen. 

(,.Lichtspoor" ). 

Het lijkt ons een eige.Daardige gew~'Ording de 
levensdraden te laten schieten en z.e na verloop 
van tijd jn een klcin stadje ,in de Ardennen - als 
un heel gewane dokter uog weJ - wett op te 
nemen. 

• 
Et ia mi) pe:r~oonlijk een ge\'a) bekend.., ,·an een ,ionge 
Spaanse: arbe1dtr. \'an -a·1e ltdercen weèi dat hij Ml d~ 
~oc,rlCJil .,.., overtuigd ea act,d ,q,ubl;lem wn. De 
S,..nse niüghddspe,luie wcrt d• oalr.: d,,_ worè hij 
te,gen de tijd dat bet Spaar,.•c au,a,ohoo.l<l een ~ a,,n 
Barcelona brengt. in zrjn kraag gtpilkt. enkele dagen opge
sloten en vuvolgens weer :onder mte:r vnj,-d,a'M,J. • 

(.,De 'Beiaard der Lage Lanaen"). 

Die RepnbliekeiD is zeker de ~e ia bed Barce
lona. die .wet goed met Franoo overweg kan. 

• 
Eo mee..r maaku:n wij mee: de uormw,od lo.eide ovt"r E•N>
- Vele Jci,l.,rs uad,ucn hm, volk • ,iu- dcrec ..i,,,_.. 
nu en ~wcld naar cle lidaac -filell, die k<Dfll """· Mä. 
ho•vtleu werden dt lt.ag<ls utt banden JJtruktl Oolr. het 
N•dtthrndsc ae:hip be,ft zware a,otû,,kh~dtn t~ cloo,.,..or>t<:· 
Jen gehad en nog aijn wij ver va 'kal~ -..,. en o,,'h,kk,ge 
vaart, Maar bij on~ ht:trs.t volk.omen ,u~ teu a.an.;KA "Y8n 
""" staat&b=el. 

( .. De Vrije Pers"}. 

Gelulckiq zijn oos de te-ugels .nooit uit de han
den gerukt bij ~t besturen \laD eec achip. Wèl 
is 't ons eens o\!Cr.komen, dat we de macht over 
't roer verloren hij 't paardrijden. 

• 
• M~áwa..rdig ;, ID dlt lidit het ~val van cle bdc 1t 

Wablwyl,e, "'8at de Rottesdam.., •<>hildu Aad de H.us 
%1]'11 gtrucbtmaltcnde wand•ch,ldnmgtn gemaa1't b«ft, 

( .. De Groene-) . 

We oaao de goeie kant tlif met de Jcr.mst. Als 
bezoekets VBD de. Kerk ~ Wmilwylne de -wand
schilderingen per ongeluk met zouden zi~ dan 
horen ze toch het geruc:bt. 

• 
ALS EEN IIIIDE ZOMERReGl!N • . , . . 
Zo duit Mt _.., ""'-''ll op u ~. Buicbtal. W<· 
s)ageD, verklarinpe.a, r~~utîes. 

(Adv. ,.De Groene"). 

We zijn blij, dat De Bilt het ~ tusSe'I\ ttn 
mil.de :z:omerre!Jffl en een si~ ~en-.:oordig 
bderkezit. 



VIJF JAREN (I) 

DENEMARKEN'S STRIJD EN OVERWINNING 

Het woord Denemarken beert in Nederlandse 
oren een goede klank. Vraagt men zich af wat 
hiervan eigenlijk de oorzaalt is, dan zal men 1n 
vete gevallen het antwoord schuldig moeten blij
ven. 
Het is wellicht de vage sympathie van het ene 
kleine land voor het andere, van het ene krach- ' 
tige volk voor het andere, in het algemeen de 
sympathie der lotsverbondenheid, de sympathie 
van twee gelijkgerichte zielen. 

Het is jammer, dat deze nog euigszins fragiele 
waardering ,·oor elkaar van officiële Zijde niet 
wat meer stevigte wordt verleend. De culturele 
uitwisseling is zeer gering, terwiJl ook op an
dere gebieden het contact te zwak is om vrucht
baar t e ki.mnen werken. 
Wat weet de doorsnee N ederlander eigenlijk van 
D=emarken af, of omgekeerd? Bar weinig. 
Het is de verdienste van de bekende Deense ver
zetsfllm ,.Roode Aarde", dat wij enigszins be1tend 
zijn geraakt met de heroïsche strijd van het 
Deense volk voor zijn vrijheid. 
Ook de uitzending van een beperkt aantal Ne
derlandse verzetsmensen naar Denemarken, zo
als die op verzoek van de Denen heeft plaats 
ge vonden, heeft niet nagelaten een zekere good
will ten gunste van dat land onder het Neder
landse publiek te scheppen. Doch overigens blijft 
het bij een vage, onberedeneerde sympathie zon
der intrinsieke waarde. 

Het verheugt ons daarom, dat wij, dank zij de 
'verschijning van het Deense ·verzets-fotoboek 
.,Five ye-ars'', met als ondertitel: .,The occupa
tion of Denmark in plctures"; in staat zijn U 
iets meer van de vijf jaren van bezetting in Dene
marken te vertellen dan tot nu toe in onze krin
gen bekend was. 
Wlj hopen, dat het zal kunnen bijdragen tot ver
ateviging der nu nog broze sympathieën. 

H et was op de negende April 1940 om 4.15 uur 
in de morgen, dat de Duitsers de Deense grens 
op verschiliende p-laatsen overschreden, terwijl 
tegelijl<ertljd troe~n blj Kopenhagen aan land 
werden gezet. Overeenkomstig een verklaring 
van het Deense parlement, gedateerd 19 Januari 
1940, bevattende de instructies voor de afweer 
van een vijandelljkè aanval, was het leger pa
raat. Om zeven uur echter ontving het Alge
meen Hoofdkwartier op Jutland bevel geen weer
stand te bieden. 
Denemarken capituleerde na enkele uren van 
strijd ..... . 

• 

De Denen ontvingen 's konings proclamatie in 
een stemming van wilde woede en doffe wan
hoop. 
Woede om het infame van de lompe overval, wan
hoop om de eerloze overgave, die onrustig en 
beschaamd maakte. 
Toen de bezetting echter eenmaal een feit was 
geworden en men was gewend geraakt aan het 
gezicht van vreemde uniformen in straten en 
café's, maakte de eerste vertwijfeling al spoedig 
plaats voor berusting en velen verzoenden zich 
met de pijnlijke gedachte overwonnen te zijn. Een 
Deen is van nature een opgewekt mens en ge
neigd van alles de ~ebt.zijde te zien. 
Tenslotte gedroegen de Duitsers zich correct en 
gedisciplineerd tegenover de bevolking en zo op 
het oog was er weinig veranderd toen eenmaal 
het dagelijkse leven zijn normale gang had her
vat. 
De overeenkomst. die was gemaakt, leek haast op 
een normaal verdrag tm,sen twee gclijkberedl
tigde partijen. 
Het volledige Deen.se regeerapparaat bleef in 
tact. De politieke en administratieve organen 
mochten hun werk op de normale wijze voortzet
ten. Infiltratie van Duitse-ambtenaren vond bijna 
niet plaats. Het enige wat werd gevraagd, was 
loyale medewerking. voorzover dit nodig was voor 
de Duitse oorlogvoering. Geen Seyss Inquart, 
geen Rauter. De bezetting was uitsluitend van 
militaire aard. 
En Denemarken ging over tot de orde van de 
dag ..... . 

Langzaam, heel langzaam, drong tot het Deense 
volk door. wat bet wilde zeggen loyaal te moeten 
medewerken. 
Slechts enkelen waren er, die het gevaar van, 
een volledig compromis met de Duitsers van 
meet aan zuiver onderkenden. 
Tot die enkelen behoorde de koning. Zo te zien 
onbewogen reed hij op de tweede dag van de 
bezetting door de straten van de hoofdstad, alsof 
er niets was gebeurd. Het werd uitgelegd alsof 
het werd gedaan om de bevolkJng te Jcalmeren; 
maar velen voelden, dat hij met de hervatting 
van de traditionele rit door Kopenhagen, uit
drukking wilde geven aan zijn vaste wil niet te 
buigen voor de vreemde overheersing. 
Het was een belofte, dat hij vol zou houden. 
De Duitsers waren lucht voor hem. Al.s zij hem 
correct, met de voor de Duitser nodige omslag, 
groetten, veinsde hij hen niet te zien. Geen we
dergroet was hun deel. Zijn houding, (trouwens 
de houding van het gehele koninklijke huis) ver-

Duit.e ,oldaten groeten de Deen.se koning. Koning Chrutiaan keiude echte~ geen enkele Duitser een groet we•dig. 
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ste1·kte de wil tot verzet, voorzover die aanwe
zig was in die eerste dagen. 
Helaas gaf de regering zich nlet zoveel moeite 
om de nationale waardigheid te handhaven. On
getwijfeld deed zij veel om het Deense volk zo 
goed mogelijk door de storm der tijden heen te 
loodsen, maar haar politiek was de "realpoli
tik". Het was geen principiële politiek; het was 
de politiek van de J anuskop, van het schipperen. 
De Deense regering vernederde zich tot provo
cerende adhaesiebetuigingen en liet geen gelegen
heid. voqrbij gaan om de Duitsers gunstig voo~ 
zich te stemmen, door bij tijd en wijle van haar 
bewondering voor Duitslands prestatie3 blijk te 
geven. 
.Deze vernederende politiek, waaraan de naam 
van de gróte Deense staatsman Stauning sma
delu"k is verbonden, is nimmer begrepen door de 
Deen-in-the-street. Hij zag er de noodzaak niet 
van in. 
Het verzet, in Noorwegen geboden, maakte daar• 
entegen veel indruk in Denemarken. De houding 
van de Noren in bun weigering om de opgedron
gen regering te aanvaarden, werd voor menige 
Deen tot een voorbeeld' en de Noorse verzetslei
ders werden in Denemarken vereerd alsof zij de 
eigen geestelijke ~iders waren. 
Toch zal de historie bewijzen, dat het Deense 
verzet werd gevoerd op een even effectieve wijze 
als in Noq_rwegen. De condities, waaronder werd 
gewerkt, waren geheel verschillend, terwf.)1 het 
verschil tussen de nationale karakters wel zeer 
groot is. De Noor is heroïsch, heeft gevoel voor 
pose en gaat voor niemand uit de weg. :r;:>e Deen
se vorm van heldendom i.s een vrolijke uitdaging 
zonder show. De Denen zullen nimmer leren cere
monieel te zijn en dat is hun macht. Duitslands 
boeien werden verbroken door de Deenae lach. 
Het waren de leidende pel'llonen, die zich aan 
het hoofd van het verzet plaatsten. Zij waren het, 
die begrepen, dat er iets gedaan moest worden 
om het Deense volk voor indommelen te be
hoeden. 
Maar hoe? 
Door zich openlijk te verzetten ? 
Neen, dat lag hun niet, in de zomer van 1940 
althans nog niet. , 
Het verzet bleef volkomen passief. Men trachtte 
de verordeningen te omzeilen inplaa.ta van ze 
te saboteren. In eerste instantie werd een aan
val gericht tegen de ondermijning van het .ka
rakter. 
Niet in ronde woorden, maar voorzich tig. 
Overigens niet mis te verstaan. 
De taal, die werd gesproken was meer Deens 
dan anti-Duits. 
Het was een voorbereiden van wat moest komen, 
een wakker sch udden van het nationale geweten. 
Slechts enkelen waren onverzoenlijk. 
Dr. Vilh.. la Cour, Kaj Munk, Dr. Ole Chieviu. 
D e waarde van hun woorden voor het latere 
massale Deense verzet kan niet licht te boog 
w orden aangeslagen. 

(Wordt vervolgd). TOON. 
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Provinciale Landdag Ho@geveen=· 

De eerste Landdag van de Stichting 1940-1945 is gehouden tn 
wel op Zaterdag 6 September in het Spaarbankbos te Hooge
veen. Een stralende Septemberdag. Een bij uitstek geschikte 

dag om een Landaag te houden. Dit weer maakt de tocht naar Hooge
veen tot een genoegen. Vrienden, zien, spreken en beluisteren. Krachten 
opdoen. Nog eens weer, misschien zonder woorden, maar met ten 
stevige handdruk elkaar verzekeren: de eens. gegeven beloften na te 
komen. 
In de tijd dat het Prov. Bestuur · nog in vergadering bijeen is, komen al 
enkele bezoekers van de Landdag Hoo.geveen binnen en enkelen daar
van gaan reeds op verkenning uit en maken een tochtje door het bos, 
waarin de Landdag zal plaats vinden. 
De plek waar de Landdag zal w~rden gehouden is bijzonder voor het 
doel geschikt. Het is de speelplaats van het kinder-herstellingsoord 
.,Het Noorderhms" en is welwillend voor dit doel afgestaan. Alle mede
werking is spontaan door de leiding van dit tehuis gegeven. Stoelen 
en tafels zijn beschikbaar gesteld. Alles is prima geregeld. De regelings
commissie is gereed de bezoekers te ontvangen. 
Het is ruim 2 uur. wanneer door de Heer Smallenbroek, Voorz. van 
het Prov. Bestuur van . Drenthe, na het gezamenlijk zingen van het 6e 
couplet van het Wilheimus, de openingsrede wordt uitgesproken. 
In een gloedvol betoog zet de spreker het doel van de Stichting uiteen 
en wekt op om de eens vrijwillig op zich genomen taak te volbren
gen. Allerwege is er teleurstelling. Het verzet in Nederland is in dis
crediet. We cönsta teren dagelijks dat de September-artisten de toon 
aangeven. We moeten voor ogen houden, dat zij die zeggen, dat het 
verzet dwaasheid is gewe.est, mis zijn, Onze jongens zijn niet tever" 
geefs gevallen. De offers zijn niet vergeefs geweest. Wanneer er geen 
verzet was geweest. zouden wij, die gespaard zijn gebleven, het zede
lijk recht op vrijheid missen. We zijn gespaard gebleven, omdat onze 
taak op aarde nog niet geëindigd was. Wij hebben de eens vrijwillig 
gegeven be lof te in te lossen. 
De overheid heeft een primaire taak, Wij een andere. Wij moeten onze 
taak goed zien en daarvoor zijn wij hier_ samengekomen. We moeten 
elkaar weer herinneren aan en opwekken om onze taak te volbrengen. 
Wie zijn taak niet ziet en uitvoert, werkt er a~ mee, dat de Stich-
ting 1940-'45 een bureaucratisch apparaat wordt. · 
We moeten niet zo'n apparaat. De schouders er onder! 
De tweede spreker, de Heer H. Algra, lid der Eerste Kamer der Staten 
Generaal. trok in zijn rede een parallel tussen de bezetting in 1570, 
toen Alva regeerde en de bezetting van enkele jaren terug. Met enkele 
voorbeelden toonde spreker aan, dat er tijdens het bewind van Alva, 
evenals in de laatste bezetting van ons land. verzet was. In 1572 komt 
de bevrijding en ook de teleurstelling, 
Wij zijn in 1945 bevrijd en ook wij zijn teleurgesteld. De humor ont
breekt. In de bezetting kende men de milde glimlach om de dingen. 
Thans mist men het vrolijke woord. het heeft plaats gemaakt voor het 
zure woord. 
Het werk en de strijd uit de bezetting wordt maar al te vaak vergeten. 
Vergeten wordt, dat de strijd ging om een vrij Nederland en voor ons 
Nationaal Herstel. Het is onze heilige taak om nu en in de toekomst 
te strijden voor ons Nationaal Herstel. Te strijden voor hen, die Vie,., 
len en voor hen, die het rouwkleed dragen. 
Na deze indrukwekkende rede declameerde Ds. Schep uit Assen, em ... 
stige verzets-poëzie. Een kunstenaar was aan het woord. Óp ontroe.
rende wijze werden de gedichten gezegd. 
Na de pauze trad als derde spreker op de Heer K. de Vries, Adj. Dir. 
van het Hoofdbureau van de Stichting. Hij vertelde ons van het Na
tionale karakter van de Stichting en maakte vergelijkingen met ons 
nationaal bedrijf. de Visserij. \. 
In appetijtelijke vorm werd door hem aan ons de vaak droge stof van 
cijfers en nog eens cijfers aangeboden. Hij wekte ons op steeds te wer
ken voor de Stichting en in het oog te houde.n. dat de Stichting een 
zeer kostbaar bezit is. 
Wanneer Ds. Schep ons nogmaals vergast heeft op declamatie van ]ui ... 
mige stukken, komt als laatste spreker Pastoor Dommershuysen van 
Hoogeveen naar voren, die een kort opwekkend slotwoord spreekt. Dit 
slotwoord sloeg in. 
Niet ·kankeren. Aanpakken! De in de bezettingstijd op ons genomen 
plichten uitvoeren en ' alles in het werk stellen om het t(?t een goed einde 
te brengen. De plicht niet alleen zien in het verzamelen en bezorgen van 
geld, màar ook vriend en helper zijn van hen, die hun dierbaren mis
sen en steun behoeven. Vrouwen, geeft Uw mannen -hiervoor vrij. 
Spoort {Jw mannen aan en werkt zelve mede. 
De spreker beslQot zijn rede met de wens, dat deze eerste landdag in~ 
vloed mag uiJoefenen op de komende. acties van de. Stichting en dat 
de naam van de Stichting hoog gehQ11den mag worden. 
Het was een goede dag. Van het bezoek had men grotere verwach
tingen. Maar zij, die aanwezig waren, zullen moeten zeggen: Het was 
.goed, dat we àanwezig waren. Wij hebben weer· nieuwe krachten op
gedaan. Wij zullen al onze krachten inspannen om het goede voor de 
Stichting te zoeken en anderen zullen wij- aansporen en opwekken de 
volgende Landdag niet te verzuimen. ' , · 
De Muziekvereniging "D.O.S." te Hoogeveen verzorgde hef muzikale 
gedeelte op uitstekende wijze en deed dit geheel kosteloos. 
De geluidsinstallatie was aangebracht door de Heer Dekker te Hooge
veen en voldeed uitstekend. G. REINDERS. 
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EEN STOUTMOEDIG PLAN. 

In een oude fabriek vergaderde die ' avond de Slingendaalse ver
zetsgroep. Binnen deze muren waren ze al vaak bij elkaar ge
weest in nachtelijke _vergaderingen. Er was een klein vertrek, 
voor licht en geluid goed geïsoleerd van de omgeving en het 
winkeltje met de telefoon voor eventueel alarm was vlakbij. 
Heel Oom Jans wijze van werken kenmerkt zich door nuchtere 
ernst en bezonnenheid. Bij de jongens van de KP is zo in de 
loop van de tijd een onwankelbaar vertrouwen· gegroeid in zijn 
beleid en doorzicht. 
Grote activiteit werd door deze groep ontwikkeld en groot wa
ren de factoren van· moed en doortastendheid, waarmee hier 
bij elke onde{neming werd gerekend. Toch was voor ',t gevoel 
van de jongens elke actie van te voren practisch veilig gesteld 
door de voorzorgsmaatregelen, die onder Oom Jans persoonlijk 
toezicht waren getroffen. Bij de besprekingen onder zijn leiding 
kwam geen zucht tot avontuur of sensatie aan het woord. Met 
koel hoofd en vaste hand werden de meest gedurfde operaties 
voorbereid en tot een succesvol einde gebracht. 

Een ~terke geest van onderling vertrouwen beheerst deze 
groep. Trouw en moreel verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
zich door veel verzoekingen heen gehandhaafd en gelouterd. 

Toen na een fameuze kraak meer dan 30.000 bonkaarten op 
tafel lagen, vroeg een der jongens of er nu misschien niet en
kele boterbonnen af zouden kunnen om zijn vrouw in de gele
genheid te stellen een fornuisje te kopen; ze kon het eten niet 
klaar krijgen. Toen werd het een ogenblik benauwend stil. Allen 
voelen dat er eigenlijks niets onredelijks in die vraag zit, en 
toch ..... . 
Dan neemt Gerrit het woord en zegt: ,,Moeten we toch niet 
doen. De dag kan zo komen, dat we voor de lopen staan en 
dan moeten we kunnen zeggen, dat we onze taak met een zui
ver geweten volbracht hebben. Jan kan mijn boterbon krijgen." 
Ook de anderen bieden Jan hun boterbon aan ...... Jan denkt er 
niet aan dit aanbod te accepteren. Hij is het met Gerrit eens. 
Oom Jan heeft -geen wo~rd gezegd. Als deze geest zich doorzet, 
zal er toekomst zijn voor bevrijd Nederland. 
Er zijn vanavond belangrijke dingen aan de. orde. Kortgeleden . 
zijn twee onmisbare medewerkers te Groningen in de val gelo
pen en door de S.D. in het Scholtenshuis opgesloten . . 't Is ge
lukt contact met hen te krijgen. Ze klagen er over veel last te 
ondervinden van een paar beruchte Hollandse S.D.-agenten. 
Eén 'er van is inmiddels uit het veld geruimd; de andere is nog 
steeds de dans ontsprongen. In samènwerking met de Gronin-

· • •• .een Fachtige karabijn met ammunitie leverde ••• • 

door G. H 

ger groep zal geprobeerd worden ook hem te pakke 
en zo aan Herman en Jaap lucht te verschaffen. 

En dan komt Kees met zijn ingrijpend voorstel: n 
aan het vervoer van wapens uit het Zuiden. Hij < 
van zijn besprekingen met Oom Gert en geeft een tl 
van het door WilJy voorgelegde plan. 
't Is niet de eerste keer dat Kees een dergelijk V( 

Enige tijd geleden, op een vergadering waar ook 
westelijke KP-leider aanwezig was, is de zaak do~ 
de orde gesteld. Niemand hast zich toen bijzonder 
getoond en ook Bob had er geen oren naar gehad. 
Hij voerde aan, dat tot nog toe alle berichten over ~ 
gen uit België een illusie waren geweest. Boven 
de wapens door onze eigen mensen worden gehaald 
transport zaten enorme gevaren. Bob raadde de ,< 
sterk af en wilde in elk geval eerst een onderzo 
naar de door Kees genoemde namen. 
Kees liet zich echter het plan niet tI4lt het hoofd 
heeft hem sindsdieri voortdurend bezig gehouden eD 

hem bij wijze van voorproef een prachtig karabijn 
nitie leverde was hij niet meer te houden. 
Ze begrijpen allen heel goed, dat Kees dol is op de q 
Hij is soldaat in hart en nieren en heeft een zucht 1 

bezit. Hij is ervan overtuigd, dat de verzetsactie 
stadium is gekomen, dat oplossing van _. het bew1 
bleem voor alles gaat. 
Nu hij vanavond met een volledig gerijpt plan vaJ 
voor de dag komt, verdedigt hij dat met vuur. De 
nen in Brabant worden overgenomen en alle moeil · 
het transport zijn definitief opgelost. Willy krijgt 
van de O.T. ter béschikking met inbegrip van een 
de Slingendaalse KP mag niet weigeren z'n me 
verlenen. De ~pslagplaats te Berkhuizen wordt m 
reedheid gelJracht en als Zutfen m9rgenvroeg het 
sein geeft, is de buit morgenavond veilig geborge 
Kees verwacht niet anders dan volle sympathie 
keurig - opgezet plan. Maar dM.rin heeft hij zich 
Oom Jan oppert ernstige bezwaren. ,,'t Voorstel he~ 
lokkelijks, maar het hele geval ligt voor honderd j 
ten onze contróle. Bovendien behoort een dergelijk 
tot de taak, die we als KP hebben. De wapens zijn 
plaats voor de O.D. bestemd en ik vind het onverat 
dat we ons leven in de waagschaal stellen bij een a 
onderneming, die buiten het kader van het KP-we1 
Kees brengt er tegen in, qat per slot van rekening 
nisaties toch eenzelfde doel nastreven, nl. de vijand 
gelijk afbreuk te doen. Bovendien · was afgesproken, 
haar tekort 'aan wapens uit de buit mocht aanvullel 
kijkt bedenkelijk. 
,,Kijk eens jongens; alles wat we tot nog toe geprest, 
konden we van te voren · van alle kanten bekijken. 
altijd vrij nauwkeurig wat er aan vast zat, welk .risil 
en hoe groot de kans van slagen was. Maar dit zaai 
duister. Ik kan het niet overzien. We. zijn uitgelev« 
serie personen, waar we niets van weten - ze k 
zijn, maar evengoed fout. · 't Is een onderneming 01 

· trouwen. Ik durf de verantwoordelijkheid niet op me 
Gijs vertelt, dat hij pas nog bij Bob is geweest en .< 
nog eens nadrukkelijk gewaarschuwd heeft. Hij had 
gaan, dat Oom Gert als goed betrouwbaar be~end 1 
over de verder meespelende figuren kon hij nie1 
zeggen. 
,,De hele affaire lijkt me niks", verklaart Gijs, ,,ik ,; 
er ons buiten moeten houden.;, 
Ook Gerrit en Jan voelen er weinig voor. 
Gerrit zegt, niet te begrijpen, waarom juist deze K 
opknappen. 
,, We zitten waarschijnlijk dicht voor de bevrijding; 
zullen wel komen. Naar mijn mening moeten we di 
nemen.'' 
't Feit, dat Oom Jan .er tegen is, doet hun bezware1 
Was het, bij 't leveren van een zware prestatie niE 
bemoedigend en meteen geruststeilend weten, da1 
achter hen stond en alle gevaren gewogen had? Zij 
voor ze gingen, was steeds voor hen geweest een 
tot pJichtsbetrachting en tevens een garantie. Dat 1 
misschien anders zou zijn, stemt hun tot terughou 
Maar Kees' optimisme schijnt alle bedenkingen te 1 

"Kom jongens, hoe heb ik het nou? Beginnen jun 
tisch te _ worden, nu w~ klaar staan voor de grotE 
de Tommies komen moeten we klaar zijn en wat 1 
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dan zonder wapens? Oom Gert heeft een flink commando op 
,papier. Maar wat geeft dat als zijn mannetjes niet van zich 
af kunnen spreken? Ik heb de zaak toch ook niet alleen be
kokstoofd. Kleine Jan en Oom Gert \hebben er een even groot 
aandeel in gehad. Die vertrouwen Wil'ly toch ook volkomen. 
Voor een beetje risico zijn we nooit bang geweest, laten w~ 
dat nou in dit geval ook niet zijn. 't Is toch werkelijk wel dé 
moeite· waard om er iets voor te wagen. En - · als we er mor
gen of overmorgen op lostrekken zijn we er toch zéker zelf bij. 
We hebben allemaal een paar beste ogen in ons hoofd. Ze heb
ben ons zó nog· niet te pakken." 
Met geestdrift verdedigt Kees de zaak. Dit- grootse onderne
men houdt hem onweerstaanbaar vast. Een koppige doordrij
ver is hij nooit geweest. Zijn zwak voor wapens in verbond met 
de bekoring van de kansen, -de vijand goed gewapend in de 
ogen te kunnen zien, dwingt hem, alles in 't werk te stellen, 
de anderen te overtuigen. 
Er heerst een ogenblik stilte. Kees trommelt ongeduldig met 
de vingers op tafel. 
Oom Jan verbreekt het zwijgen. 
"Als Kees meent, dat het gebeuren moet, dan ·wil i~ mijn veto 
niet uitspreken. We hebben hier allemaal gelijke rechten en 
ik denk er niet aan hier te gaan commanderen. Dat heb ik nog 
nooit gedaan." 

• •. • • • • . deelt hij hun mede, dat het vandaag gaat gebeuren. 

Hij vraagt dan aan Kees, of die volledige medewerking heeft 
toegezegd . 
"Ja", zegt Kees. ,,En als de anderen onoverkomelijke bezwaren 
hebben om mee te gaan. dan ga ik alleen. Mijn woord heb ik 
gegeven en dat zal ik niet breken." 
"Als 't zo staat", zegt Jan, ,,dan kan Kees op mij rekenen. In 
geen geval mogen we hem alleen laten gaan."' 
Gerrit en Gijs stemmen met Jan in. Hoe riskant hun de tocht 
lijkt, hun makker in de steek laten - daar kan geen sprake 
van zijn. 
Gerrit en Jan stellen Gijs voor, vannacht maar bij hun in de 
hut te slapen: Maar Gijs geeft de voorkeur aan zijn eigen bed. 
Oom Jan zal hen morgenvroeg waarschuwen, als er bericht 
komt. Kees belooft, dat hij om negen uur op Dennenhorst zal 
zijn. 
Omstreeks acht uur- in de morgen krijgt Oom Jan bericht, dat 
er in 't winkeltje gebeld is. Een telefoontje uit Zutf en. · 
De winkelierster heeft kwasi-boos teruggesnauwd, dat ze er 
geen jota van snapte en ook niet altijd voor iedereen kla~r kon 
staan. De boodschap heeft ze toch wel goed in haar oren ge
k.noopt: de hele familie kan vandaag bij de patiënt in 't zieken-. 
huis toegelaten worden: 
Oom Jan springt op de fiets. Het heeft sterk gedauwd en de 
morgenlucht is kil. Als hij langs . het bochtige fietspad rijdt, 
dat naar de buurtsc~ap voert, waar de beide vrijbuiters hun 
verblijf houden, slaan de natte elzet~kken hem in 't gezicht. 
Niet ver van. een boerderij, verscholen in een dicht elzebosje, 
hebben ze zich een keetje gebouwd. Ze leven daar geheel op 
zichzelf en brengen niemand op directe wijze in gevaar, als ze 
eens het slachtoffer van een overval werden. 
De ruimte is half slaapvertrek, half werkplaats. Aan een van 
de vier zijden is een opklapbed aan de wand bevestigd, dat, , 

• 

*--------------------------* 
ONS NIEUWE VERVOLGVERHAAL 
In dit nummer van ons blad vinden onze lezers het tweede 
stuk van ons nieuw Pervolgverhaal over de KP van 
Zwarte Keés, w€lk verhaal zich afspeelt in de Gelderse 
Achterhoek. 
ln dit vervolgverhael wordt uitvoerig beschreven het af
schuwelijk verraad van Rooie Willy (Willy Markus), - de 
man, die als inkoper voor de Duitse Weermacht fraude 

'pleegde en daarvoor in de Koepel te Arnhem werd opge
sloten. Politiekè medegevangenen namen hem in vertrouwen 
en daardoor kwam hij op de gedachte zich bij de SD aart 
te bieden vcor het verrichten van spionnage. 
Hoe goed hij in dit gruwelijk voornemen slaagde leest men 
in ons vervolgverhaal: 

,, Verraad loert langs de weg", 

waarin de schrijver G. H. Ligterink op voortreffelijke wijze 
weergeeft, wat er zich in de maand April 1944 in de Achter
hoek af speelde. ln het verhaal werden alleen schuilnamen 
gebruikt, terwijl oo.lc de plaatsnamen door andere vervangen 
zijn. 
Het is een verhaal van bloed en tranen, maar ook een 
verhaal. waarin de heroïsche strijd tegen de onderdrukker 
prachtig wordt uitgebeeld. Zwarte Kees en zijn mannen 
vielen. Blijve hun geest ons bezielen. 
ln de komende weken hopen wij tevens in onze . Rubriek 
,.In Memoriam" hen te (herdenken, die door dit vuige ver
raad het leven lieten. De eerste van deze serie komt in dit 
nummer voor. 

*-------------..------,--------·• 

opgeklapt, zó kan worden gecamoufleerd, dat niemand er erg 
tn heeft. In hun weinige vrije· tijd houden de jongens zich bezig 
met knutselwerk; ze vervaardigen souvenirs, die meest terecht
komen bij goede buren, die voor hun levei;i~fonderhoud· zorgen. 
Jan. en Gerrit Uggen -nog in vaste slaap, als Oom Jan het af
gesproken klöpsignaal geeft. Met êen paar-' korte woorden deelt 
hij hun mede, dat het vandaag gaat gebeuren. 't Maakt hun 
klaar wakker. 
Deksels, al zo gauw? Enfin, als het toch gebeuren moet -:
hoe eer hoe beter. 
De heerlijke slaap heeft hun energie. weer op volle spannin_! 
gebracht. 
Vandaag gaan ze dus varen onder Duitse vlag. De idee doet 
eerst toch wat onwennig aan. Als 't nou oven.al maar klopt en 
die Willy nergens een fout heeft gemaakt ..... . 
Gijs wordt meteen gewaarschuwd en om negen uur zijn ze op 
Dennenhorst. De zon is doorgebroken en de bedauwde denne
pluimen sprankelen in de eerste stralen. 
Eindelijk komt ook Kees opdagen. Hij is behoorlijk over tijd. 
Als ze nog even bij mekaar staan en de dag die voor hen ligt 
met zijn kans_en en gevaren trachten te taxeren, dan valt het 
hun allemaal op, dat het gewone élan ontbreekt. 
Ook Kees schijnt kalmer dan gisteratond. Hebben de waar
schuwingen van Oom Jan en Bob en de bedenkipgen van z'n 
vrienden toch nog bij hem nagewerkt? 
Cigaretten gaan rond en rustig wordt er gerookt. Ondanks de 
vertraging schijnt niemand haast te hebben. De dag staat voor 
hen, mysterieus als een donker oerwoud en alleen het vertrou
wen in Kees doet hen de huivering overwinnen. 
Dan springt Kees op en pakt zijn fiets . 
,,Allo jongens. Opstappen. 't Wordt anders ~iddag eer we o~ 
Bosberg zijn. Willy staat te wachten en zal met wete1:1 w~t hij 
aan ons heeft. we moeten er ons maar met een smoesJe uitred
den en hem vertellen, dat we bandenpech hebben gehad." 
ze nemen afscheÎ..d van de boer en z'n vrouw met een: ,, Tot 
vanavond." 
De hartelijke mensen wensen hun een voorspoedige reis en kij-
ken hen na, . tot ze tussen de bomen verdwenen zijn. 

(Wordt vervo!gd} 

De korenmijten bij de boerderij -/t Bosberg". Onder de middebte waa 
de 3chuilplaat~. 

-
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DRIE 
DODEN 

H 
ET is twl:e uur in de nacht, wanneer het kamp 
wordt opgeschrikt uit de slaap. Van diclitbij 
klinken scherpe schoten. Als we buiten komen. 

is het vuur in alle hevigheid ontbrand. Aanvankelijk 
cknkai ~ aan een gevecht t~n een eigen patrouille, 
die nog in het terrein zit en dt vijand, maar al gauw 
komen we achter de waarheid. Er wordt een aan· 
val ondernomen op de stelling aan de Oostzijde van 
OllS lang~kt kamp. 
De patrouille. die de vijand op korte afstand heeft 
voorbij zien trekken kan geen vuur uitbrengen, daar 
zil t:e.genover onze eigen troepen zit. 
Met lichtsignalen weet zij de tegenover haar zitt~cle 

VIJF GEVANGENEN 

H 
OEWEL het grootste deel van de Republi
keinse striidmacht bij de nadering van onze 
troepen of naar nog onbezet gebied vlucht. 

of de schoenen uittrekt en als eerzame tani op het 
land gaat werken, wörden er toch ook "lll."e) vrij veel 
~angerien gemaakt. Meestal zijn het de op hetu
daad betrapten. die geen kans m.rer zagen om voor 
de snel oprukkende Nederlandse troepen .te ontwii.ken. 
Het zitn de pechvogels , voor wie de ,;oorlog" 0iet, 
~ voor zovele van hun vriendj.es, afgelopen is met 
de komst der Nederlanders. 

In het huis van bewaring in Buitenzorg. waar de 
gevangeoén van deze sector in ee1'3te instantie wor
den ondergebracht, krttg ik de gelegenheid om met 
een aantal van hm te praten. Met behulp van een 
tolk, die vloeiend Maleis en Soendanees en behoor
lijk Japans sprak. heb ik met vijf van b.2n een onge
dwongen gesprek kannen voeren. 
In het buis van bewaring heerst de strengste disci
pline en orde. De krijgsgevangenen zijn in aparte 
afdelingen ondergebracht. de gewone booscfoeneTS, als 
rampokkers en kleine diefjes, in een andere- afdeling. 
M"n begeleider, een boom van em KNil'.rkOl'pOBal, 
bracht me bij een wilkkeurig TRI-soldaat. Soldaat 
Ie klasse Soemardi bin Awan. staat op het naam
bordje van zijn cel. Als hij naar buiten komt blijkt 
het een. bijna zielig. gemoedelijk manneke van 23 
jaar te zijn. Hij is gepakt toen hij een bezoek bracht 
aan zijn vader en moeder. Dat mocht niet van de TRI 
en hij is dus eigenlijk een deserteur. Hij was ook nog 
maar kort ln 't leger. drie. maanden e.o "oatuurUjk 
gedwoogen". Een geweer had hij nog nooit aange• 
raakt in zijn functie van kok ...... 
Op mijn vraag wat hij nu h~t liefst zou willen doen 
als hij weer vrij was. komt het antwoord snel en 
zonder aarzelen, in rad Soendanees: .,Terug naar de 
Staatsspoorwegen t()(>an. daar was ik bilzenlt>9ger 
en ik zou dat werk graag weer gaan doen. Ik werd 
gedwongen...... wilde vluchten...... Soemardi is ge
trouwd en heeft geen kinderen. Als hij de waarheid 
spreekt is hij inderdaad een slachtoffer van de TRI
terreur. 
Uit zijn ondoorgroodelijk gezicht spreekt angst noch 
hoop, slechts berusting...... Ik zou niet graag een 
oordeel vellèn over de2:e man. 
In een aparte cel. met dubbel slot, is een Japanner 
opgesloten. Door de tralies van zijn cel stel ik mijn 
vragen en de antwoorden komen met gebogen hoofd 
en schorre onaangenaam klinkende. stem. Hij is geen 
militair deze Njigatta en pas in eind 1943 als "eco
noom" naar Indië ge.komen. 
Ik herinner mij de verhalen over c1eu Japanse bur: 
gerbestuurders van Indonesië. Het schip mrt de voor 
dit d()(>l opgeleiden werd getorpedeerd e:o er kwamen 
cûeuwe uit Japan, incapabel voor hun taak en daar
door mede de oorzaak v.an de chaotische toestand 
ill dit land. Voor de Republiek bttft hij ,.niets" ge
daan. Niet in het leger geweest, niet aan het burger
bestuur gewerkt...... ,.Ook niet in de wapenfabriek 
lti Socbboemi ~erktr' vraag ik. 
KIJ kijkt even schichtig, maar antwoordt ontkennend. 

mensen van haar aanwezigheid op de hoogte te bren.
gen en trekt daarna zo om, dat zij op de flank. van 
de aanvallers komt. 
Hie:r kan zij de vijand aanpakken. Terwijl een licht
bom de omgeving in een helder schijnsel zet, ratelen 
de mitrailleurs en stens van twtt zijden ovtt de 
sawah ·s, waar de vijand, die tot vlak onder de srel
lingen is gekomen, de volle laag krijgt. Denderend 
slaan de mortierbommen tussen hen in. 
Het vuren houdt op. De be!ager is afgeslagen. 
Dan, plotseling breekt aan de andere zijde van het 
kamp de hel los. Ook hier komen de aanvallers, on
der het uitstoten van alferlei onverstaanbare klanken, 
opzetten. De wijze, waarop- cle aanval wordt ingezet, 
duidt ongetwijfeld op de aanwezigheid van Jappen 
of .Brits-Indiërs. 
Snel rukt een versterking op naar het bedreigde punt, 
Lang en hevig wordt er geschoten. 
Dan, in het hevigst van het gevecht, komt hijgend 
de sergeant-majoor aanrennen: .,Hospitaal-soldaten 
naar voren! Snel, ..er is geen tijd te verliezen!" 
Het ratelen en knetteren wordt minder, tot het ge• 
hrtl verstomt. 
In de verte ronkt een jeep en komt langzaam nader. 
In het donker van de nacht brengen wij eerbiedig 
onze groet. Driemaal rijdt hij zo deze tocht. van de 
voorste stelling naar het geîmproviseerde hospitaaltje. 
Dan staan we bij de levenloze licbitmen van drie van 
onze kameraden. 
Wij gaan naar buiten, de nacht in. Aan de Oostelijke 
hemel gloort het daglicht. Een nieuwt> dag. Niet voor 
ben! 
Volgens de later binnenkomende berichten heeft de 
vijand zware verliezen. Onder de dcxlen bevinden 
zich enkele Japanners. 
Op ons appèl missen we er drie. We zullen ben 
nooit vergeten. Zij gaven het hoogste wat zij konden 
geven; hwi jonge leven. 

Toch gaf de Republiek hem te eten en hij ziet er 
welvarend genoeg uit. 
Ja. hij wil graag terug naar Japan, al is hij dan 
Islamiet geworden en houdt hij zich ook trouw aan de 
Mohammedaanse vasten, die op het ogenblik aan de 
gang is, de Poeassa. Ah ik tenslotte vraag: .,Maar 
waarom heb je j.i dan niet meteen gemeld. in 1945; 
alle anderen zijn al weer in Japan terugT' komt er een 
schorre keelklank, die de tolk vertaalt: .. Ik was 
fout. ..... " 
In de cel er vlak naast zit een andere Jap. Hij maakt 
een stram saluut als ik voor de cel sta. Dat doen 
trouwens alle gevangenen, ook de Indonesische; het 
is de Japanse groet, die ze zonder uitzondering bren, 
gen. • 
Sergeant Kosima Tamio van de "Keizerlijke Japanse 
Landmacht" is pas in 1944 naar Indië gekomen. 
Na de capitulatie van de Japanners nam hij dienst bij 
de TRI. 
Hij is een volbloed Japanner, maar hij trouwde met 
een Soendanese vrouw en heeft drie kinderen. Naar 
zijn vaderland terug wU hij niet. ..Mijn ouders stier• 
ven toen ik 9 ja.ar was en het is niet goed in Japan ... " 
Hij voelt zich volkomen thuis in dit land en zal 
wel een onoplosbaar probleem vormen voor onze 
regering. 
In etn ruime verzamelcel zitten negen Indonesische 
gevangenen keurig op een rijtje gehurkt. Een kleine 
jongen, kind nog, valt me op en ik vraag of hij 
even naar buiten mag komen. Het joe.bie komt uit 
de cel en ik zie eeb tenger lijfje en schuwe kinder
ogen, die omhoog kijken naar de grote korporaal 
naast hem. Tien jaar oud is deze kleine "boosdoener", 
die betrapt werd met een fles petroleum en een doos 
lucifers in z'n hand. Ik vraag naar zijn ouders. Twtt 
jaar geleden zijn zij gestorven aan een ziekte ...... 
Sindsdien heeft hij met zijn broer samen gewoond in 
een kleine kampong. Tot de TRI ltwam en hem de 
petroleum .gaf. Zijn broer weet er alles van. Die zit 
ook in de cel. De broer wordt gehaald. Het is een 
boerenjongen, zoals er <lui.ze.oden op het ogenblik 
met de duimen in de lucht langs de weg staan. Hij 
bevestigt het verhaal. Ook hij werd gedwongen; moest 
het huis van zijn buurman in brand steken en heeft 
het gedaan ook. De opdracht kwam van de TRI. 
,.\\reet je de rang van die opdrachtgevers?" Hij weet 
het niet, kent de onderscheiding,stekenen niet ee:ns ...... 
Maar hij zou ze herkennen en wil ze graag gaan 
aanwijzen. Zij hebben hem ongelukkig gemaakt en 
zijn schuld van alles. Hij niet.. .... 
Hij niet m al die anderen niet. die Soekaboemi en 
T Ji.badak. Cheribon en talloze kampongs voor een 
groot deel in de as legden, hebben schuld aan de 
tactiek van vernietiging, aan moord en brandstich• 
ting, aan terreur en vernieling. Het is niet mijn taak 
om de waarheid van hwi woorden te. beoordde.n. 
Gelukkig niet, want ik zou twijfelm bij k-der nialw 
geval Zeker is • het. dat Uit deze vijf willekeurige 
gevangenen geen verze~eest, geen vrijheidsideaal 
naar voren komt. Het Oost~n. dat zwijgt? 
O f spreken zij de waarheid en zijn zij slachtoffer van 
de overheersing van enkelen? 
Mogen orde en rust dit volk spoedig cle geiege11• 
heid geven orn ~ bewijzen, dat velen van goeden 
wille. zijn! 

VOOR DE 
BOVENSTE 
PLANK? 

"Gedenkboek 194{).-1945 van het 
Amsterdams Lyceum"; uitgewrij 
.,Doorgeven", Amsterdam. 

In de jaren der Duitse dwinge
landij wapperde ook van de to
ren van het schoolgebouw van 
het Amsterdams Lyceum de haken
kruisvlag. Vele leerlingen en 
:>Ud-leerlingen zullen het md ver• 
:mtwaardiging en woede hebbeu 
genen. 
Doch die wapperende vlag kon 
niet verandere:o w.at er in het 
hart van velen hunner leefde. Ze 
kon het alleen maar aanwakkeren. 
Het is een droeve taak de doden 

te herdenken. En zeker, wanneer dat aantal tot 
bijna honderd (87) is geklommen. Het is ook een 
ontroerende taak. Het kan ook een schone- taak 
zijn. En dat was het .zeker voor het Amsterdams 
Lyceum, dat onder zijn gevallen leerlingen en 
oud-leerlingen er zovelen telde, die "lijf ende goed" 
ten offer gaven voor onze vaderlandse zaak. 
Van de 87 gevallenen stierven er 48 in de Duitse 
martelkampen .. alleen, omdat zij tot het gehate 
Joodse ras behoorden. Enkelen vielen ten offer 
aan bombardementen, een stierf in de Mei-dagen 
van 1940, maar de overigen stonden in de rijen 
van hen, die doelbewust de strijd tegen onder• 
drukking en dWingelandij streden. Er vielen er 
op belangrijke posten, anderen deelden bun lot, 
omdat zij de herbergzaamheid en naastenliefde 
ai.?t wilden verloochenen. 
Het is goed de leerlingen van onze scholen te 
wijzen op deze offers. Niet genoeg kan bun inge
prent worden, dat het goed is te leven en :w 
nodig te sterven voor hoge en heilige idealen. 
Dat heeft de Rector van het Amsterdams Lyceum, 
Dr. C. P. Gunning, uitnemend verstaan. Daarom 
is e.r een gedenk.steen in het Lyceum aangebracht, 
daarom is dit boek geschreven. 
Het boek geeft een korte levensbeschrijving met 
foto van de· omgekomenen, zowel van de vier 
omgekomen docenten als van de leerlinge.n en 
oud-leerlingen. Onder de gevallen illegale wer• 
kers zijn zeer bekmde, als Wally van Hall (op
richter van het NSF), Willem RoëIT, secretaris 
van Prins Bernhard, Piet Roodenburgh, Emst 
Klijzing. Jinka Boissevain en Leo Frijda. 
Tenslotte wordt in een dertigtal bladzijden ver
ateld van het verzet, waaraan tal van oud
leerlingen hun krachten wijdden. Reeds in 1940 
komt de eerste Engeland-vaarder behouden in 
Groot-Brittannië aan. Verhaald wordt van het 
fluiten van het Lyceum-lied in de straten, gren
zend aan de gevaQgenis aan de Amstelveenseweg, 
waar mede-leerlingen opgesloten zaten en welk 
een morele steun :tulks voor ben betekende. In 
een citaat uit: .. Terreur tegen terreur" wordt ver~ 
haald van een liquidatie. Buitengewoon treffend is 
hetgeen wordt medegedeeld over het bezoek. dat 
enkele leerlingen van de docent Dr. Heimans, die 
naar Westerbork is gevoerd, hun oude Jeeraar in 
het kamp weten te brengen, waarblj ze hem aller
lei waardevoUe geneesmiddelen en materiaal voor 
het kampziekenhuis brengen. Er is een verhaal 
over "de weg naar Zwitserland", een beschrij
ving van het Phillpscommando in Vught, een 
reportage van een oud-leerling, die als piloot In 
de RAF vliegt, een ontmoeting van oud-leerlrngen 
In een Japans kamp in Indië, belevenissen in het 
illegale werk in Nederland en een gevoelvolle 
herdenking van hen, die bij dat alles het leven 
lieten. 
Wij magen de lèërlingen van het Amsterdams 
Lyceum gelukwensen met het bezit van dit her• 
denltingsboek. Vinde het voorbeeld navolging. 
De Jeugd hebben we nodig. 
De jeugd moeten we vasthouden. 
Zij moet de draagster worden van de idealen, 
waarvoor zovelen het leven gaven. 
Maar daartoe ;s- nodig, dat ze weet, wat in de 
oorlogsjaren geschiedde. 
Het prikkeldraad om on.ze scholen is verdwenen. 
Maar er moeten nog vele prikkeldraadversperrin
gen opgeruimd worden. opdat de Jeugd volop Jn 
de gele.genheid kome kennis te nemen van de 
vuzetsgeschiedenis. 

AD. 



G errit Jan van de Boogerd was een metse
laa:rsz~n. gebora'I in het dorpje Zwarte• 
waal op het Zuid-Hollandse eiland Voorne. 

Na zijn huwelijk vestigde hij zich als candidaat• 
notaris te Brielle. 
De mobilisatie van 1939 riep ook hem als Ie 
luiténant der infanterie codec de wapenen. Zijn 
legeronderdeel (2-3-ll R.L) werd gelegerd te Ame
J'Ollgen en de eerste "1Baanden werd het ingedeeld 
bij de transporttroepen te Maarsbergen. Daarna 
moest echter met de stellingbouw begonnen wor
den en de geest Îll de troep was :w goed, dat de 
achterstand bij de troepen, die van het begin af 
aan d.e stellingbouw waren gezet, geheel werd inge
lopen. Dit was vooral te danken aan de zeer pret• 
tige gee~ welke er tmcsen de officieren en de min
deTen van deze comp. bestocd. De commandant 
en de overige luitenants werden echter alle over
geplaatst en alleen v. d. Boogerd bleef bij de troèp. 
Er kwam een kapitein, een N.S.B.-er, die door de 
jongens niet geaccepteerd werd. Er ging zelfs een 
"verzoek" aan de Regimentscommandant om deze 
overplaatsing ongedaan te maken, hetgeen echter 
niets uithaalde. Het gevolg was echter, dat luit. 
v. d. Boogerd in wezen de compagllies--comman
dant werd. 
Zijn lange figuur maakte op het eerste gezicht 
een wat slappe indruk, doch wie nader met hem 
kennis maakte, moest deze opvatting spoedig her• 
zien. Mei een kwinkslag en een mop wist hij alles 
van zijn "jongens" gedaan te krijgen. Zijn sappige 
uitdrukkingen - een :zeeman zou het hem niet ver
b!!tc.nl hebben - genoten een grote vermaardheid 
in de compie. Ze wisten. dat ze in alles bij hem 
een pleitbezorger vonden, die er met tegen op zag 
om ook zijn meerderen behoorlijk de waarheid te 
ze.ggen. Doch dan bleef dezelfde man, die zo on
ge=uten in de taal van het volle kon spreken, 
sieeds correct, zich ervan be1J;'l.1St, dat hij op zijn 
tcUen moest passen. En de onderofficieren, v.·aar
mee bij wterst kameraadschappelijk omging, wis
ten welk eea w-ote plaats zijn gezin in zijn leven 
innam. Hoe dikwijls sprak hij van zijn vrouw en 
-dochter "Hanneke"' en later van de kleine ~ 
{de infanterist, zoals hij hem noemde). Zij wisten 
ook, hoezeer zijn Godsvertrouwen zijn leven in 
alle opzichten beheerste. 
Op de morgen van de tiende Mei schoten de jon
gen van zijn comp. met hun mitrailleurs drie Duit• 
se vliegtuigen neer. Luit. v. -d. Boogerd moest ech
ter al spoedig met twee secties assisteren bij de 
e-<.1acuatie van Elst (Utr.) in. het Grebbegebied, 
een werk, dat voor zijn gevoelige nataur een 'Wal'e 
kwelling was. Op de derde dag van de oorlog 
echter werd de comp. ingnet voor een tegenaan• 
val op de Grebbe. De compagnie werd geheel uit 
elkaar ges'lagen. Toen bleek, welk een knap stra
teeg Luit. v. d. Booger.d was. Op de linkerflank 
gelegen, had hij een groot gedeelte van de compie 
bij zich weten te houden. En daarmee voerde hij 
keurig-opge~tte aanvallen m verkenningen uit. 
De kepitein was tom reeds uitgevallen, zodat bjj 
thans ook werkelijk compagniescommandant was. 
Bij de ontruiming van de Or-ebbe kreeg zijn com
pagnie, die TWare verliezen had geleden en prac• 
tisch geen wapens meer bezat, van een kolonel 
(ml!t heel zijn hebben en houen in een auto ge
zeten) de opdracht de lijn Veenendaal-Rhenen te 
verkennen. En dit terwijl geheel verse regimenten 
in de nacht terugtrokken. Van de Boogerd sprong 
roet de revolver in de vuist o.p de treeplank van 
de --auto en brulde: ,.Jk zal ,galln Kolonel, maar 
voor elke jongen, die door dit stomme bevel zal 
vallen, Me.l ik o verantwoordelijk op het eerste h~ 
beste moment, dzrt ik u zal treffen." Diep in de 
nacht ging hij rapport uitbrengen OJ? he-t Hoofd
kv.-artier te Amerongen. doch toen bleek...... dat 
het Hoofdkwartier al vertrokken was. Tom bries
te Luit. v. d. Boogerd aL5 een leeuw. Als laatste 
(met slechts enkele uren voorsprong op de Duit
sers) trok de compie uit Amerongen terug op de 
Vesting Holland. Op weg naar Vreeswijk echter 
ontdekte de Luit. ergens voor een gemeentehuis 

Wed: mm weelc rijen :zich nn .reeds twre jU:r ltm,g 
de herdenkingsst.alcjes over onze gevallen vricruk11 
op de.ze pagina aaneen. En U zalt wel begrij~. 
dat er nog velen, zeer velen zijn, van wie wij U 
iets verlclkn wi/Jen. Het zijn geen hcldendil::hten, 
noch in de stijl, noch in de bedoeling. Ze r,ettellen 
U van msnnen en m-ouwen, cüe, roen de vijllTld 
voet voor voet ons land, ons leven en het uwen 
van onze medeburgers binnendrong, opeens zo'n 
ge.wc,ne .simpele iLJad i>an verweer daar tegen
over stelden. En eenmaal begonnen, eenmaal de 

'a•Bre nood gepeild, f"enmaal de vrijheid van het 
verzet geproefd, moesten zij voort op die weg. 
Toen kwam de dag, waarop zij uit onze rijen 
gelicht werden door een genadeloze vijand. Zij 
zij,i dt111rvan niet teruggekeerd in ons midden. Zij 
zijn gebleven in de strijd. 
Ontroert het U nog, iedere keer weer, die korte 
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OOM GERT 
GERRIT jAN VAN DE BOOGER.D 

geboren 28 Aug. 1908 te Zwartewaal. 
gefusilleerd 28 Aug. 1914 te Utrecht. 

O p Dinsdag 22 Augustus I94i werdeo op het 
fort Rhynauwen bij Utrecbt drie Nederlan
ders door de Duitsers ter dood gebracht. Het 

waren drie van de mannen, die door het verraad 
van Willy Markus bij de overvallen in de Ach
•erhoek op 20 April 19ii werden gearresteerd. Elf 
van hun medestrijders waren reeds op de 6e Juni, 
de dag der in~ie, in de àu.illen bij Bloemendaal 
om het leven gebracht. Deze drie echter, Luitenant 
G. J. v. d. Boogerd uit Den Briel, A. F. Slot, smid 
te Lichtenvoorde en Martinus Leliveld, timmer
man te Lichtenvoorde, moesten zich verantwoor
den voor het Kriegswehrmachtsgcrkllt te Utreçht 
en werden juist op de verjaaro.ag van Oom Gert 
(v. d. Boogerd) ter dood gebracht. 
Op Vrijdag 25 Juli van dit jaar werd op de plaats, 
waar zij vielen een eenvoudig gecknkteken opge
richt, waarop hun namen vermeld staan. Hierbij 
geven wij de levensloop van Luitenant v. d. Boo
gerd weer. Van de beide anderen, en de overige 
slachtoffers uit de Achterhoek hopen wij binnen
kort een herdenking te plaa~.o. 

de auto van de Kolonel. Met een grimmig gezicht 
stapte hij het Stadhuis binnen en daar weerde hij 
zich een uur lang, dat de stukken eraf vlogen. De 
Kolonel wist tenslotte niet beter te doen. dan v. d. 
Boogerd te vertellen, dat hij hem voor de prompte 
uitvoering van de ~ijke opdracht 
zou voordragen voor een ...... lintje. Daarmee was 
bij echter aan het verkeerde adres, want v. d. 
Boogerd haat~ alle mterlijk vertoon: wilde slechts 
i11. eenvoudigheid zijn plicht doen. 
ln die dagen vooral groeide bij hem het besef. dat 
de eenvoudige soldaat straks van meer betekenis 
zou worden, dan de meeste der hogereJ:i. Het wa
ren meest eenvoudige boerenjongens uit de Ach
terhoek en Twente, welke hij onder zijn bevelen 
had en tot een van zijn onderofficieren ;ieide hij 
in die dagen: .,Het z.ijn straks de mensen met 
karakter, die het .zullen doen. Een soldaat groeit 
uit tot officier e,n de officier valt terug tot min· 
der dan een soldaal'' 
Toen de capitulatie bekend werd sprak bij zijn 
mannen toe e11 vertelde hun, dat de oorlog niet 
uit was, doch nu in vele opzichten eerst recht zou 
beginnen. 
Het najaar van 1940 bracht, mede door de activi
teit van een van zijn onderofficieren, een elftal 
van deze onder?fficieren bijeen in Enschede. Daar 

WAAROM ? 
geschiedenis van een man, die leefde als ieder 
ander, in een gezin in zijn werk die ook zijn 
vreugden h;,d en zijn zorgen, die ook zijn verwach
tingen had van dit Ie,,en, zijn dromen over wilt zou 
komen en die door God afgelost werd van zijn 
post? 
Lc2M gij ze goed die ,Jn Memoriam" pa(Jina's? 
Al.s gij de vijand erin leest en hem .zo-meent k. 
leren haten, dan leest ge verkeerd. Al.s ge ik held 
erin leest en zo meent te leren vereren, dan leest 
ge verkeerd. Als ge de tragiek erin leest van het 
onvem1ijdelijke, waardoor zoveel idealen de bodem 
ingeslagen werden, en daaruit medelijden leert, dan 
leest 9e verkeerd. 
Men moet :::e leiien als een testament. Het ging 

besloot men de band met de troep te handhaven 
en te versterken om zodra dit mogelijk was tot 
verzet te komen. Elke gelegenheid grijp Oom ~rt, 
die vanzelfsprekend de leider van de groep zal 
blijven, dan aan om naar Twente en de Achter
hoek te trekken. Als in Mei 1943 de militairen 
zich moeten melden komen Oom Gert, Anne en 
Dikke Karel in Zeist bijeen en besluiten de jon
gens te adviseren om zich niet te melden maar 
onder te duiken. 
Op 21 Juni van dat jaar is ook de beurt aan Oom 
Gert om zelf te duiken en vam:dfs.prekeud trekt 
hij dan naar de Achttthoek, waar hU in Borculo, 
temidden van zijn jongens een schuilplaats vindl 
Vooral door AnDe en Dikke Karel komt hij daar 
met allerlei verutsorganisaties in aanralctng. Hij 
ontwerpt militaire plannen, geeft zijn jongens op
dracht wapeos te verzameJen, vindt een contact 
met Engeland, waa~eri spionnage-foto's gaan, 
weet een vervalser aan zijn groep te verbinden 
en krijgt later ook contact met de vervalsingscen
trale van Chef in Den Haag. Zijn grote ideaal is 
echter een goed-gewapend verzetsleger op de been 
te brwgen. dat, zodra mogelijk, actief zal irunnen 
optreden. Daartoe neemt hij contact op met O.O., 
LO en KP. Jan uit Winterswijk vervaarcfigt In 
zijn opdracht op een .machinefabriek te Winters
wijk een apparaat, waarmede tre-inen tot onts~ 
ring kunnen worden gebracht. 
Dan komt de verrader Willy Markus zich in zijn 
groep indringen. Hij weet het vertrouwen te win
nen, de informaties over hem zijn prima en hetgeen 
bij v.~et aan te bieden uiterst bruikbaar. Hij weet 
zelfs een weg om Oom Gert voor besprekingen 
naar Engeland te krijgm en ook wapens zullen er 
voldoende komen om bet leger van 800 man, dat 
Oom Gen zich voorstelt te kunnen vormen, te 
bewapenen. 
In Februari 1944 trekt ook de vrouw van Oom 
Gert met de kinderen uit Brie-lle weg, omdat de 
SD herhaaldclijk naar v. d. Boogerd informeert bij 
de N.S.B.-burgemeesttt. 
Eind 1943 is het contact met de groepen van 
Anne en Dikke Karel in Ensc.hede wat losser 
geworden, omdat ck groep van Anne gezocht 
wordt. 
Als WiUy zich in de eerste maanden van 19+4 
bij de groep van Oom Gert voegt, besluiten Oom 
Gert, Dick en Willy nauwer contact te zoelcen 
met de KP van Zwarte Kees. Dit cootact kwam 
tot stand doOC" ,.klein Jantje" uit Eibergen, die 
met Zwarte Kees had samen~werkt voor de 
overval op het .distributiek.antoor aldaar, en ook 
relaties had met Oom Gert. De eerste kerJtJisma• 
king geschiedde ,,met de revolver in de vuist''. 
Deze kennismak1og beviel ·echter zo goed, dat men 
elkaar al spoedig gebttl vertrouwde. De KP van 
Zwarte Kees werd ingeschakeld voor het halen 
van de W<ipens, -V.'<!llce Willy zou leveren (zie 
daar'IIOOr ons lopend vervolgverhaal "Verraad 
loert langs de weg"). · 
Ook ftOom GerC werd het slachtofkr van dit 
verraad. Hij werd in Zutphen gearresteerd, eerst 
naar Avegoor, daarna naar Arnhem en Vught en 
tenslotte voor de berechting naar de Strafgevan
genis te Utrecht ovn-gebracht. Op zijn Jfie ver
jaardag schot.ea de moffen hem op Fort Rhynao
wen, met twee van 'Zijn çenietsmakm-s neer. 
Daarmede ontviel ons Nederlandse leger een offi
cier, zoals er helaas te weinig gevondSt werden 
in ons leger. Hij kende zijn plicht, ook toen plichts
vervulling betekende, dat het eigen leven groot 
gevaar :zou .lope.ti. Hij deed zijri eed .aan Koningin 
en Vaderland gestand. Hij leefde en stierf echter 
niet alleen als goed vaderlander, maar bovmal ah 
goed Christen. De jongens van zijn compie en de 
makkers uit het verzet, welke bij zich vooral in de 
Achterhoek maakte, blijven in hem bet voorbeeld 
zien van een goed officier, een voorbeeldig vader
lander en oprecht Christen. Zij wistrn hoe hij 
gehecht was aan ,•rouw en kinderen, maar ook, 
dat hij de ...ei-vulling Vélll :zijn plicht ste.lde boven 
het zoeken van eigen geluk. Ad. 

hen immecs ergens om? Zij hebben de orijhcid 
hoger geacht dan hun leven. Als 't moest, liever vrij 
in ck gevange<nis, dan slaaf erbniten; liever vrij 
voor de geweerlopen van de vijand, dan dienst
bat:rr aan zijn voorschriften en ickofogie.. 
Zo lieten zij een erfenis na, een erfenis met con• 
dities. Zij vielrn voor de vrijheid r,nn hd land, dat 
hun lief was. Zij hebben het ons ( het N.ederlan~ 
volk) overgedragen. En de conditie is, dat wij die 
vrijheid tot elke prijs .zullen verdedigen. Als het 
erom gaat, u.aar die urijhdd haar /andament beeft 
en welke de ~i,a ervan is, hoe zij besteed wordt, 
dan gaan wij langs vele lijricn uiteen. Maar het 
is juist, om dit m og e I ij Ic te maken, dat zij ge
vallen zijn. 
leda- .,l n memoriam" is~ herdenking en een op
drBcht t.egelijk. Het verbindt verl~m en ,toe-loomst. 
Ww ze ze- niet Jc.e_.;t, 7~st ze niet goed. RED. 
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Secr. f. WIELINGA, Taco Mesdagstr . 8 , Groningen 
Giro nr. 477623 

MBDBDBLING. 
la antwoord op diverse gt)tdde \.'ragtn dclt.a wc !D.ede.. dat 
b'-l kan voorkomen. dat on:c rubrlrk. we.l eeos een week ver-
ztt woedt. De u-dactie van •. D, Zwervtr'' .,zwemt'" fa een 
ovt:rvlocd van coplc, Om de achtus,and hiervan niet te zeer 
te laten oplopen, z11n. we overct-ng,kom~n. dat ons boelcfc zo 
o.u en dan eens een wc:ekJc ops<:huth. 

BBLBVBNISSEN MBT DB COMP. ;. (H. D,). 
Totn ia S•pt. 19-15 het W,aschotcr M G. weed opgeheven 
kwam de comp. gedurende O,t. tu b..-!chikldng van het prov, 
M , G. Ec werd ech,er'nltt vtel dlellot gedaan. Op 22 Oei. 
vertrok een wacbtptloton naar Hare..n om daar tot 12 Nov. tt · 
bh1vct1 . Tevens gi.n9en er 2 sc.:tle's naar het voormalige arbcid:,
dic.nJtkamp tt Geeuwenbrug om daaic 10 dagen te: zwoegen oria 
h~t kamp schoon en btwoonbaar tt maktn en op 1 Nov. vtc
.bui.sde de gebtlt comp. daar heen. Thsn~. nu we dit schrijvffl, 
zijn we ons te bt.wu.st va:o geworden, dat de Winschotertijd dt 
gc:z.clligttt. mailr tevens ook de- nuthgste periode van ons com• 
pagnttsM.sllan Is ge"'-'tUt, 
Htt karop Geeuwenbrug. dat door de Sc.rgt. MaJoo.r Straatman 
gedoopt werd met de: naam •. Kartl Doormanka.mp" Wttd met 
9~engde gevoelens ontvangen. At, vc:rbhjfp1aacs voor éta <0mp. 
w~s htt schine.nnd, al bttwiJfeJden velen of. het er mtt de wtn
ter wtl droog C.d warm tt boudt.n \\·a.s. Otfc11terreidto ltt dt 
on:niddelhske omgeving WiHtn prima ~ main vooc ontspanning 
wat er absoluut nitts en dar mou een sold:1at toch ook hebben. 
Het dichmb,j=ijnde dorp was nog alujd e~n klela uurtje lop•n 
en geen wonde.r. dat tr al spot-dig een soort "Bo$jt:icnwsl!n" 
rondlt~pen. lc1nge baarden en hartn. want de dichtstbij :ijnde kap
per woonde al n·tn vtr e-n watu'ltcr de dit-n.st af9t:lopeo was, 
dan was het alweu te: laat om daar nog vóór het slulten tie: 
kunnen djn. Voor :ovt:.c de dltnst dat toe:liet, rukte er nu en 
dan een auto met kappersklanten uit. 
Het was duldelijk. dat we ons«I! moesten buighouden wlld<n 
w-,. in dit oord niet ga.Jn venac.htrijnt.n. De Comdt. :ag dit ook 
wel in e.o ge:z-amenlijk bupraken we. wat er alzo gtdaan kon 
worden . En d~t was niet mi!, Mtt 3 onderwi,:ers van naburige 
tcbolto werd overcengckomto . dat itdert weck iusen gegeven 
zoudea worden in de avonduren. Engels. N•derlands. Aocd
rJjksku.nde en Gucbiedenis s<onder, op bet pfogramcna.. Een 
Kampkr•nt werd 9uticht.. waarvan reeds nog de eerste week 
het e:enre nuinmt:r veucheen. Dt:t werd geheel door de jon• 
ge..os guchrtvtn, gc.stei1c;:i!d en uitgedeeld. Een prijsvraag we.cd 
uJtgescbf<ven vooc t.t'n Comp. lied en te,•tns ttn voor het vin
d.en va.n goede namen. dit de veuchillcndc wegen moe,tt:.o ht:b• 
ben in het bara.kkendotp. Een bontt avond zou het kamp op 
17 Nov. olficiecl openen. Hitrvoo.t werd druk ge:repetttcd om 
de ovond rocb vooral een ,ucces tt laten worden. En het werd 
ee:.n su~CC5. Wij herinneren ons de:t avond ali de bc.ste.. dit de 
cotl\p, he.efr gekend. Geheel met eigen krachten e:en goed. pro ..... 
g.ramma. Daverend was het succes dat Kees te.o Hove bad. Op 
enthousiaste: w~:t stond hij tt declameren en spcong op toen hij 
xcl: .. En de a.ude splijt zich in koninkrijk.en ...... " Toen bij we:ct 
neer kwam zakte bij door het tonetl. En uit êle ge:sple.tt-n aa.rde, 
!tl dir geval het ton .. !, dtcl•mterde bij ru,tig door. Wat een 
tegenwoordigheid van geut. en wat tt:.n dave.rend gejubel fn 
de zaal. Ook btt lied: .:1 h ~o heerlijk en zo Hjo ... door téa 
orutr samengesteld. ging er in als koelt. Ttt bt.rlnnt.ring aan 
die avond zullen wij dat ht:d In een aparte rubriek plaatsen. 
Het 11 nog stee-ds actueel! 
K.mpvuucavondcn werden vastgesteld en zoudeo ttas per veer• 
tlt.n dage.n plaats vinden. De tu:ste w•s 23 Nov. Zo'n avond 
kan ook gczdllg tijn. Er IS dan m het geh,tl geen programma 
opgesteld, maar een ieder draagt er btt zijne toe bij de avond 
t~ doen sJage.n. Er wordt dan gcdeclamttrd, 9e.-zoo9en en kortt 
,cbet!'lt.n opgevoc:cd of een mop verteld. Zo'n k•mpvuuravood 
dient in de open lucht gehouden tt worden. maar in de wU\cec 
ia dat niet verkieslijk. Dt çantint was dan dt aaoge:weu:o 
plaats. 'vaa •prokktlhout was een pyramldt In elkaar gezet, 
waacoVer rood doorschijnend doek lag. Hit.ronder bcanddt een 
etectrisc:he lamp, '!aatdoor htt idee "kampvuur" verkregen 
weed, Om ons 009 meer in de sFtet tt krijgen zaten we er 
allen op de grond omheen. omslagen mtt ten deken. Ik schr-ijf 
dit e:xpces wat uitvoer,gtr. mi!l,chitn dat andere corop, deze 
ad;ee ovtt kunntn nemen. ., 
Ziehier dus allemaal dthgen, die de manschappen mout~n bt:i9 
boude.n. Toen bovendien retds op 8 Nov. - dus pas na een ver• 
blij( van êto wt•k dt geSelt comp. een f•tstavoad wt.rd aan• 
gobodea dc>o, de plaatsth/k• tooetlve,ea,g,ng in hotel Blok ••• 
de Dfeverbrug. waardoor dus contatt mtt de burge.rbevo)klng 
wud vecktt.gen. meenden we. dat het verblijf wel zou mtevallen. 
Hoe alle, echt« ander, lltp. vtrtrllcn we een volgeade maal 
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PAMILIEBBRICHTEN 

G•boren: 
VICTOR MICHIEL 

zoon van 
S . M!nco 
A. Minco-V,11,koop. 

6 Sept. 1917. 
Nw. Loosdrecht D 299 

Met dank aan God gevea wij U kennis 
van de geboorte van een docbttt, dte 
wij aoemdea 

MATHILDA GERDINA HBNDRIKA 

V. Ph. V,rmetr 
H. C. Verme«-Vë,kuil. 

Oen Haag. 31 Aug. 19H. 
L. v. Meerdervoort 312. 

V,cloofd: 
ALMA A. J. GEMME.L 

(Alma, LO. Amsterdam) 
en 

C. O. H. 'EIJGENBE.RGER 
Paramaribo. Kooingian_edag 1947. 

JOOP GOOSENS 
CD 

OlNY TIMMERMAN 

hebben dt: e.er. U. mede namens wedec" 
::,jdse ouden. kennis te gevtn van buo 
voorgenumen huwelijk. woarvan dt vol
trtkkin_g zal plaats hebben op Dinsdag. 
16 September a.s. te Zterlkzce. 

·s-Graveahage. 1 Stp<tatbtr 19-17. 

De10'lan"ttaat 67. 
Cromvhetplein 61. 

Op 23 Aug. J,(. on tvlngtn wij de 
droevige tijding, dat op 13 Aug. 
1.917 op Java in de ouderdom van 
29 Jaar is guneuveld. onze lieve 
man en vader. :ooo, broer eri oom 

GERRIT DE JONG (Langt Gerrit) 

Augusrus 1 !>17 
Nieuw Beerta no. A 67. 

E. de Jong-Jager 
Jelly 

Lteuwatden, Hu1zum. 
2e Parkstraat 3. 

G. de Jong 
J. d~ Jong-Wintveen 
W. G. de Jong 
G. de Jong-Kolk 
G. 1'b. de Jong 
S. de Jong-v. d. Mtulea 
Marittle 

BiJ ons vertre:k naar Caoeid.a roepen wij 
a1 ont-t familie. v,iendcn e.n k~noisstn 
e.t:n hartelijk vaarwel tot. 

J. Doelman 
M. Ootlmaa-Vc>skuilen. 

Alphen a. d. Rijn, 8 Sept. 1!>17. 

DIVERSEN 

Wie wil oud-LO-er helpen aan 
klein handelsbedrag? Gevraagd 
wordt f 250.-. Genegen met 
rente af te lossen. Brieven onder 
no. 365 aan het Bur. v._d. Blad. 

• WIE HELPT? 
Jongelui (beiden oud-illegaal), die 
graag willen trouwen, zoeken 
woongelegenheid. Onverschillig· 
welke rang of stand, of tegen 
welke datum, of waar ook in 
Gron., Fries!., Drente, Overijssel 
of Gelderl. 
Br. onder no. 373 Bur. v. d. blad. 

TE KOOP: Zuivere Bijen-raak 
honing. Ook kleine bestellingen. 

·Tevens hoogste bod gevraagd per 
50 of 100 pond. Postzegel voor 
antwoord, L. Oldenbeuvlog, 
.. Boschlust", Borger. (Dr.). 

Wilt U incasaokosten be
spu eo ? Gireert Uw 

abounemeotsgeld voor 

het 4, e kwartaal dao 

he4en ! Giro 109588 

uDe Stem der Lage Landen" 
Het herdenklngsboek over bet concentratiekamp Dachau is thans 
verschenen. Indien U f 2.80 1,tort op Postrekg. 30414 van de fa. 
A. Losekoot & Zoon te Amsterdam. wordt het U p.o. toege
zonden. 

Advêrtentie-clkhé's, ' . ·: DE BOER· & VlNK-.· 
· · ... : · · vlo~ en 6i/4ll · bif--< : ~~~-~~~!~ : > · · 

* ~im 
~art',/ /l \ 

btieren---
'Bim, bam, beieren 
De koster lust geen eieren. 
Wat lust hij dan? 
Koeken uit de pan 
Maar .. . van 
HONIG'S BAKMEEL 

dan! 

..a.. 
WIE KAN 

INUCIITINGEN VERSCEAFFEN '1 ..,,,, 

• 

855 Wie kan inlichtingen verschaffen over het gedrag tijdens de be• 
zetting, de illegale activiteit en de arrestatie van: Sjoerd Scharroo, 
destijds adjudant van Overste Feenstra, gewestelijk commandant 
der Marechaussee te Arnhem. 

856 Wie kan inlichtingen verschaffen over het lot en de verblijfplaats 
van Sella Schrijvers, oud pl.m. 5 jaar, door de LO verzorgd en 
opgenomen in R.K. gezin, vermoedelijk in Friesland. Wij menen 
de verblijfplaats van haar broertje gevonden te hebben en zouden 
beide kinderen graag weer bij elkaar brengen. Ook hij wordt 
verzorgd in R.K. gezin. 
Inlichtingen te zenden aan Ds. F. Roosjen, Blitterswijk, post 
Meerlo (L.). 

857 Albert Schimmel, geboren 26 Mei 1924 te 
Velp; wonende Koningstraat 2 te Velp, 
gem. Rheden. 18 Aug. 1944 gearresteerd 
door de Landwacht te Velp. Overgebracht 
naar het Arbeidsbureau te Arnhem. Ach
tereenvolgens verbleef hij in de Koepel te 
Arnhem en Avegoor; op 9 September 1944 
op transport gesteld naar Duitsland. Begin 
December nog in Neuengamme gezien. 
Nadien van het Rode Kruis bericht gehad, 
dat hij 5 Maart 1945 in Bergen Belsen is 
overleden. Ztjn kampnummer is niet bekend. 
Zij, die bijzonderheden over zijn dood we
ten. worden dringend verzocht dit mede 
te delen aan de Heer A. Schimmel. Koningstraat 2. 
Velp, gem. Rheden. • 

858 Barend Wolder, gearr. 11 Mrt. 1944, gebracht naar het Huis van 
Bewaring aan de Weteringschans, vandaar naar Westerbork, 
daarna naar Auschwitz, 18 Jan. 1945 nog jn leven gezien. Op die 
datum op transport gesteld naar Breslau. Nadien niets meer van 
hem vernomen. 
Sign.: Groot lidteken op de pols, grijs haar, blauwgrijze ogen, 60 
jaar oud. Kampnummer 195402. 
Inlichtingen te zenden aan: M. Wolder Van Luynen, Wal-
decklaan 23, Busswn. 
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LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP 

DE DUITSER 

W IJ zijn een land, een volk in nood, in grote 
nood 7,Plf!:, Pn WP hPhht>n de handen vol 
om althans enigermate, zowel geestelijk als 

rnaterieel, het hoofd boven water te houden. Doch 
er ~staat zoiets als eenvoudige menselijkheid, men
senliefde en christenplicht, die er ons toe brengen, 
een zekere domme kortzichtigheid van ons af te 
zetten en verder te zien, dan ons eigen kleine landje 
groot is. Kunnen wij het niet zover brengen, kun
nen wij niet internationaal denken en :zien, dan :zijn 
we aftands en uit de tijd en volkomen ongeschikt 
als maatschappelijke kracht in eigen land. Was 
het niet één onzer grootste fouten, dat wij vóór 
19-10 te weinig internationaal dachten en zagen? 
En wat waren de gevolgen van ons koppig isolatio
nisme op verschillend gebied? Maar al :zouden we 
vandaag de dag niet verder willen kijken dan onze 
eigen grenzen, we zouden daartoe wel gedwonilen 
worden! 
Zo ligt daar juist aan de andere zijde van onze 
Oostgrens het probleem Duitsland en de problema
til?k van de Duitser. Daar is ook een volk in nood, 
en wat voor een n20dl Dat is niet zo verbazend 
moeilijk te illustrereif voor de Nederlander, die pas 
in Mei 1945 werd bevrijd. Sinds lange tljd heerst 
er n.l. in Duitsland dezelfde toestand, als in Neder
land tijdens de hongerwinter, echter met dit verschil, 
da t wij leefden in de hoop der bevrijding, terwijl 
de Duitser thans geen enkel perspectief heeft, be
halve een grauwe uitzichtloosheid en onzekerheid! 
Er zou een trieste lijst van nameloos leed en ellende 
zijn op te stellen. Volgepropte krot-, kelder- en 
buokerbehuizingen, en volgens de schattingen van 
de wederopbouw wisselt de tijd, nodig voor het 
,,puinruimen", tussen 18 en 25 jaar. Hoevelen der 
tegenwoordige generatie zullen dus nog in een nor
male woning komen te leven? Zo goed als geen! 
Een ander voorbeeld: In Hamburg kwamen in Febr. 
1947 pl.m. 1700 roofovervallen voor en per dag 
verhongerden 27 mensen of vroren dood. En zo kan 
men doorgaan. 
Wij begrijpen, wat de Duitse mens lijdt! 
Maar wij begrijpen niet, dat de Duitser het jonge 
verleden ' Uit de jaren 1940-19-15 zo volkomen kon 
vergelen. En daarom doet hij ons weer een keer 
te meer onsympathiek aan en misschien is dat wel 
mede de reden, dat velen de Duitser nu nog haten. 
Doch haat is altijd een verkeerde instelling ten op
zichte van zijn medemens. Ik geef toe, dat haat .nog 
altijd beter is dan lauwe onverschilligheid, maar als 
men wil haten, zoals in dit geval, dan hate men 

' niet de Duitser maar zijn geest. Na ruim twee jaren 
bevrijding echter moeten wij toch eindelijk wel in 
staat worden geacht, over de Duitser te kunnen 
praten en denken zonder al te emotioneel te worden. 
Doch grijpt iemand daarbij eens vertwijfeld of ver
stoord naar zijn hoofd, hij doet 't stellig niet ten 
onrechte! 
De Duitlle:r bezit karaktertrekken, die z;eer sterk met 
elkaar in tegenspraak zijn: enerzijds het militair ver
toon, de strenge systematiek. het stijve, mechanische, 
waarbij komt, zijn ijver en vlJjt, anderzijds het sterke 
gevoelsleven, de vele kunstuitingen, de idealistische 
wijsbegeerte, die hem juist tot drager van de meest 
menselijke vermogens moesten maken. 
Maar de grote tragiek van de Duitse mens is, dat hij 
zelf voor deze innerlijke tegenstrijdigheid geen begrip 
heeft. Daarom is het aan geen enkele Duitse bewe
ging ooit gelukt de Duitser een ideaalbeeld van zich
zelf en zijn gemeenschap te geven. 
Alleen de zielszieke Hitler ~ het gelukt dit ideaal
beeld te geven, o.i. de Uebermensch van N ietzsche, 
toegepast op het volk. En Hitlers métt:ht werd gren
zenloosl 
"Leven in grote stijl, zonder je te laten remmen door 
moraal of godsdienst, dat is de taak van een held 
en van een volk van helden··. Dat was Hitler. En 

EEN PROBLEEM 1 
door moraal of godsdienst hebben de Duitsers zich 
inderdaad niet laten remmen, maar wel door wat 
anders, door strikte gehoorzaamheid zonder te vragen, 
door dwaze beheersing en onverbiddelijke discipline 
tot de dood, die hem iets overmatig mannelijks en 
Icrachtigs gaven, maar tegelijk iets doms, iets star~ 
en agressiefs. De grootste rem voor de Duitser is 
wel gewee.st de geweldige betekenis, die de militaire 
orde daar sinds eeuwen gehad heeft. De agressieve 
kracht van de weermacht, die Duitsland moest be
schermen tegen invallen, werd doel. De militaire macht 
werd de uitdrukking van de Duitse geest en staat. 
Het Duitse volk was een militairistische natie van 
het zuiverste gehalte en een militairistisch volk leeft 
steeds in afwachting van een oorlog en het vindt 
daarin zijn eigenlijke :zin en verbondenheid. 
De vrije en zelfstandig oordelende persoonlijkheid, de 
vrije ontwikkeling van de rede, de waarde en de 
waardigheid van de mens. het ging alles over boord 
terwi!Je van het "leven in grote stijl"! 
Zo was het Duitse volk en...... zou het zo nog 
zijn? 
Reeds in 1914 had Duitsland tegenover de Idealen 
van d.? ge<1llieerden: n.l. democratie en persoonlijke 
vrijheid, mets anders te plaatsen dan zelfhandhaving 
en een plaats in de zon. Zelfhandhaving! Want de 
Duitser heeft slechts een zwak ontwikkeld gevoel 
voor persoonlijkheid, om niet te zeggen, dat hij hele
maal geen persoonlijkheid heeft, maar alleen een 
soort zucht naar zelfstandigheid ter handhaving van 
een groep ,_ en waarmee van zichzelf - tegenover 
de buitenwereld. Hieruit kwam juist zijn onmetelijke 
haat tijdens de oorlog tegen de buitenlanders voort. 
Zijn aaneensluiting wil niet anders zijn dan een bun
deling van individuën, die ieder voor zich te zwak 
zijn, omdat zij geen persoonlijkheid hebben of zijn. 
Wordt echter deze eenheid of bundeling verbroken, 
zoals bij de onvoorwaardelijke capitulatie in 1945, 
dan voelen zij zich plotseling onmachtig, maar dat uiet 
alleen; wat erger is: dan gaan zij zich beschouwen 
als "de lijdende kne,cht des Heren·' of "het uitver
koren volk", zoals het Israëlitische. En deze ge
moedsgesteldheid heeft onpeilbare gevolgen. Uit dit 
gevoel van onmacht en dit op deu duur weer bezeten 
raken door een missie-gevoel, groeit onvermijdelijk een 
nieuw nationalisme en wat voor een nationalisme zal 
dit weer zijn? Dat is de beklemmende vraag! Die hou
ding van "lijdende knecht des Heren" komt men zdfs 
bij de meest lugubere misdadigers onder de nazi's 
tegen. 
In het Justitie-paleis te Neurenberg is onlangs een 
proces gevoerd tegen de nazi-doktoren. De meest 
afschuwwekkende misdaden zijn daar uiteengerafeld, 
dagen, weken achtereen. Zelfs doktoren-deskundigen 
en -getuigen huiverden en werden koud! Maar de 
beschuldigden? Zij vonden hun houding heel gewoon. 
Zij probeerden :zich tijdens dat grimmige gruwel
proces zowaar nog de houding te geven van een 
martelaar, die ten onrechte door de nlet-begriîpende 
menigte wordt aangeklaagd en veroordeeld. Dat zijn 
de "pur-sang" nazi's: grote, koudbloedige misdadigers, 
schuil gaande in een klein, nietig, voorheen brallend 
en geuniformeerd mensje, dat geen over_tuiging heef_t. 
geen echte idealen. kent en tot de krum geladen ~s 
van rancunes en ongebreidelde haat tegen leder, die 
maar voor een gedeelte bezit, wat hij zelf nooit heeft 
en nooit hebben zal: persoonlijkheid. En van enig 
schuldbewustzijn of van enig besef van mede-ver
antwoordelijkheid voor de bestialiteiten, die gepleegd 
zijn, gttn spoor, behalve misschien bij hen, die zelf 
slachtoffer van het Hitterisme waren. 
In dit sinistere tuchthuis van de plicht, in dit land 
zonder ziel, schijnt men zich "!leen maar bezig te 
houden met gebreklijden en zichzelf vrijpleiten van 
schuld. Niemand is nationaal-socialistisch geweest en 
allemaal hebben ze in een concentratiekamp gezeten. 
Men speelt de berooide, de misdeelde, de veronge-
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lijkte, de verdrukte en men durft zelfs de hulp van 
de geallieerden te "eisen·· met eeo beroep op de con
ventie van Genève! Maakt Nederland aanspraak op 
grenscorrecties, dan schreeuwen zij arrogant over 
plundering en "olie-imperialisme in het klein". En 
intussen likken zij de hielen der groten en trappen 
naar de kleinen en groeit hun aanmatigende onte
vredenheid eo brutaliteit met de dag. Maar waar zlj 
niet over schreeuwen, dat js over de ondergrondse 
nazi-activiteit in hun land, die een niet geringe om
vang aanneemt en een werkelijke bedreiging vormt. 
Naarmate de geallieerde bezetting zwakker wordt, 
spint zij haar net steeds verder en hechter uit. V/ie 
.inders zou verwac;hten \·an dit volk, dat met .,azi
ideeën is doordrenkt en zijn nederlaag niet kan ver
kroppen, is naïef. Men hoeft zich daarov<?r niet te 
verbazen, men zij er echter wel door gewaarschuwd! 
De programma's van deze ondergrondse nazi-bi!we
gingen zijn maar wat aantrekkelijk voor een volkomen 
ont!>poord mens als de Duitser. Sommige schijnen een 
woordelijke copie te zijn van het programma der 
partij, andere vormen een lichte variant daarop. Het 
programma b.v. van de "SS Deutsche Freiheits- und 
Friedensbeweguog··, die in haar leiding vroegere ge
neraals en kolonels telde en die men verleden ja.Jr 
op het spoor kwam. bestond uit de volgende punten: 

terugverwerven van alle aan Duitsland ont
nomen gebieden en bezittingen als mijnen, 
fabrieken, e.d.; 
genadeloze vernietiging van veri;aders In de 
voormalige Wehrmacht en Luftwaffe, die ver
antwoordelJjk zijn voor de nederlaag van 
Duitsland; 
verrichten van sabotage-daden tegen de bezet
tende maèht; 
omverwerpen van het bestuur der burgerlijke 
autoriteiten; 
propaganda tot het Duitse volk door middel 
van geheime radio-zenders. 

Geruchten, dat de complotten beperkt zouden blijven 
tot plaatselijke cellenvorming, lijken mij niet erg 
aannemelijk, evenmin als de fantastische verhalen 
over een nazi-oorlog tegen de volksgezondheid, waar
mee echter niet gezegd wil zijn, dat de nazi's niet 
zouden denken over een bacteriologische oorlog b.v. 
om epidemieën als diphterie en typhus en veeziekten 
te doen uitbreken. 
Wat overigens geen gerucht is. is, dat nog steeds 
vele Duitsers met vervalste paspoorten via Zweden 
en Italië naar Zuid-Amerika uitwijken, dat een groot 
deel van het economisch potentieel van de nazîs 
in het buitenland nog steeds niet aan de geaJlieerden 
is uitgeleverd, dat Argentinië definitief heeft gewei
gerd deze activa aan de geallieerde landen over te 
dragen en dat de fanatici onder deze uitgewekenen 
en uitwljkenden stellig niet in "otium cum dignltate" 
z;ullen gaan rusten! 
Men kan ov<?r dit alles slechts het hoofd schudden. 
Hier wilde men een volk, dat op hd yebb.i der 
vrijheid noo1t mondig is geweest, zin voor vrijheid 
bijbrengen, maar men deed het te vlug en te over-· 
haast, met het noodlottig gevolg, dat dlt volk de 
vrijheid geestelijk niet verwerken kon en dat de demo
cratische opvoeding het tot heden zelfs nog niet tot 
een houdbaar vernisje heeft kunnen brengen. 
Geen spoor van schuldbesef, van rechtvaardigheids
gevoel, zelfs niet van werkelijkheidszin, wel van 't 
tegendeel! 
Wat ertegen te doen? Het is een bekend feit, dat 
Duitsland in zijn mc1atsd1appelijke strul.tuur, dichter 
dan de andere landen van West-Europa, is blijven 
staan bij de Middeleeuwen, een tijd, die zich ook 
kenmerkte door de willekeur van geweld, roof, moord 
en strijd. 
T en einde raad plaatste men in de Middeleeuwen als 
tegenhanger, als geestelijk tegenwicht tegen deze 
willekeur van onrecht, de christelijke waarden. En 
met succes! 
Waar vindt men thans dit geestelijk tegenwicht in 
Duitsland? 
Ontbreekt het alleen daar of is het een verschijnsel 
van een algemeen geestelijke ontreddering? 
W anneer mea de problematiek van de D uitse mens 
overdenkt, ontkomt men niet aan de vr~~9: hoe hem 
weder te heroriënteren? En dan moet tenslotte hel 
antwoord luiden: door bez;innmg op de waarden, die 
ons volk en de Westerse werèld tevoren richting ea 
geloof hebben gegeven. JOOt\ 
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LANDDAG DER OUD-ILLIGALITEIT 
PROVINCIE GRONINGEN 

Zaterdaa, 6 September hebben de oud
illegale werkers uit stad en provincie Gro
niu~en hun Landdag gehouden op de ter
reinen van hotel "De Twee Provinciën" te 
Paterswolde. 
Een landdag, die ' in alle opzichten <Js?-"l,,agd 
mag heten. 
1n grote getale waren de vrienden uit de 
verzetsstrijd naar het, voor de Gro0111gers 
zo bekende en om zijn bosrijke omgeving 
geliefde Paterswolde gekomen om nog tén
maal te spreken over de na-oorlogse pro
bl~men, die vooral de oud-illegalit~it be
roeren. 
Om 11 uur werd de samenkomst door de 
heer C. Straling. voorzitter van het Comité 
Landdag, geopend. 
Als eerste spreker trad op Mr. J. van 
Zaayen, oud-voorzitter van het tribunaal 
uit Groningen, met het onderwerp: ,.Zuive
ring en Berechting". Een onderwerp, dat 
vele oud-illegalen met verontwaardiging per
vult. 
Mr. Van Zaayen noemde het dan ook een 
hachelijke poging om hierover Jets nieuws 
te zeggen. Velen zijn teleurgesteld omtrent 
de zuivering en de uitslagen van vele pro
cedures. De teleurstelling is veelal oorzaak, 
dat de belangstelling voor de.:e problemen 
begint te tanen. 
Andere belangen komen naar voren, per
soonlijke belangen en vooral de kwestie 
"Indië" eist in de laatste maanden onze 
volle aandacht. Toch is het goed deze pro
blemen nog eens nader te beschouwen. 
Bij de berechting van de politieke misdadi
gers stuitte men op vele moeilijkheden! Er 
waren niet voldoende deskundigen aanwe
zig en men beschikte niet over materiaal. 
Men had in Nederland geen ervaring met 
politieke misdadigers. Ook in Londen heeft 
men niet voldoende begrip getoond voor 
de practische uitwerking van de berechting 
van politieke misdadigers. Een van de groot
ste moeilijkheden voor de tribunalen was, 
dat men oordelen moest op basis van ge
heel rueuwe wetten. Immers. volgens de 
wet staat op iedere hulpverlening aan de 
vijand de doodstraf. Onder hulpverlening 
aan de vijand valt dus ook de koperinle
vering en graafwerkzaamheden voor de O.T. 
Dit was geen maatstaf voor de op te leggen 
straf. Deze dingen zijn de oorzaak geweest, 
dat zuivering en berechting zolang duur
den. Hoewel dit aan de ene kan~ van belang 
was voor een objectief oordeel, aan de 
andere kant is het van groot nadeel geweest 
voor de politieke delinquenten zelf. Bij de 
berechting is voldoende tot uiting gekomen, 
dat er in de kampen een verkeerde geest 
heerst. 
Mr. van Zaayen is daarom voorstander van 
het zenden van oud-illegale werkers naar 
de kampen ter voorlichting en om de ge
vangenen tot andere inzichten te brengen. 
Wantrouwen ten opzichte van het werk 
der tribunalen is ongegrond. 
Volgens een verklaring van deskundigen 
oordelen de tribunalen goed. 
Tot l Juli 1947 zijn meer dan 34.000 geval
len voor het tribunaal behandeld. Ongeveer 
15.000 politieke delinquenten verblijven oog 
in de kampen. 
1 Januari 1948 zullen, volgens de plannen, 
de tribunalen worden opgeheven. 
Zowel de tribunalen als de Bijz. Gerechts
hoven zullen tegen die tljd nog niet klaar 
zijn, hoewel de Bijz. Gerechtshoven met 
kleinere kamers gaan werken. 
Zonder de teleurstellingen goed te praten 
kan men, volgens Mr. Van Zaayen, thans 
reeds wijzen op enkele positieve resultaten 
van de bijzondere rechtspraak. 
Men heeft belangrijk materiaal verzameld 
voor de toekomst. De dossiers geven een 
dieper inzicht in de roerselen van de men
selijke ?iel. Een belangrijke groep van de 
politieke deliquenten, de grootste, behoorde 
tot de z.g. ,.Brood-N.S.B.-ers". Het waren 
voor het merendeel mensen, die in de voor• 
oorlogse economische ontreddering een strijd 
voerden om sociale zekerheid. 
Sodale onzekerheid is de kiem van ieder 
reactionnaire beweging en kan daardoor de 
kiem zijn van een oorlog. 
Andere belangrijke resultaten zijn de erva
ringen, die .men met de kampen heeft opge-

daan. Ervaringen, die dienstig kunnen zijn 
bij de noodzakelijke hervorming van het 
gevangeniswezen en de heropvoeding van 
jeugdigë misdadigers. · 
De ervaringen, opgedaan met de tribuna
len, bewijzen, dat niet alleen juristen, maar 
ook leken, behoudens enkele uitzonderin
gen, een juist oordeel kunnen vormen. Voor 
de toekomst is dat van belang, in verband 
met de plannen, die er bestaan voor be
rechting door bedrijfsgenoten o.a. in de 
prijzenrechtspraak. 
Ondanks de verzuchting van sommige oud
illegale werkers: ,.Als het weer zover komt, 
doe ik niet mee", zullen ook dan verzets
strijders opstaan, omdat het volksbesef, dat 
in vredestijd niet urgent is, in oorlogstijd 
tot uiting komt. 
Tot slot citeerde Mr. van Zaayen enkele 
woorden van H.M. de Koningin, uitgespro
ken in haar rede op 28 Juni 1945: 
.,Wij willen trachten voortrekkers en baan
brekers te zijn voor de nieuwe tijd, die 
voor ons ligt." 
Na declamatie van Dé Coru, haalde Dirk 
Verèl herinneringen op uit het verzet. 
In de pauze werd de inwendige mens ver
sterkt en. werd door velen een boottocht 
gemaakt op het Paterswoldse meer, of een 
wandeling in de mooie omgeving, waarbij 
de in de bezettingstljd gelegde vriendschaps
ba.ndeo, die schijnbaar na de bevrijding 
weer waren verbroken, nauwer werden aan
gehaald. 
Mr. F. W. van Ketwich Verschuur, burge
meester van de gemeente Haren, de eerste 
spreker na de pauze, stelde de vraag: Wat 
dreef de illegalen tot hwi actie en is dat 
gelukt? 
·1n het begin, aldus de spreker, was hun 
doel negatief; verzet tegen de overweldi
ger, weg met de mof; allengs werd het 
meer positief, naar een nieuw Nederland. 
Wat is er van dit laatste terecht gekomen? 
Voor velen enkel teleurstelling. De ver• 
wachtingen waren te hoog gespannen, van-
daar veelal dé ontnuchtering. Onze blik 
moet echter ook op het goede gericht zijn. 
Wij leven weer in een vrij land, waar ieder 
vrij zijn mening mag uiten. Zie naar de 
velen, die thans hun plicht doen en die 
daarin bewust of onbewust naar hetzelfde 
streven als waarvoor onze verzetsmensen 
hun leven hebben gegeven. 
Tijdens de sobere, maar plechtige herden
king van on.:e gevallenen, spee,de het mu
ziekkorps de "Treurmars" van Chopin. 
Het gedicht van Jan Campert "De achttien 
doden" werd gezegd, waarna Ds. J. Ba
vinck, Geref. Predikant te Haren, een her
denkingsrede uitsprak. 
De laatste spreker was de voorzilkr van 
het provinciaal bestuur van de Stichting 
1940~'15, de heer H. Ottevanger, met 
als onderwerp: Waarom Vielen onze man
nen? 
Om te kunnen beoordelen of hun offer niet 
tevergeefs is geweest moeten wij allereerst 
zien naar het doel en het motief van de 
strijd, waarvoor onze vrienden gevallen 
zijn. 
Het directe doel was: hulp aan de ver
drevenen van huis en haard. 
De uiteindelijke doelstelling was: de be• 
vrijding van land en volk uit de klauwen 
van de onderdrukker. 
De motieven van de strijd onzer mannen 
en vrouwen waren, vaak onbewust, de lief
de tot het gebod Gods, liefde voor onze 
medemeósen en voor het vaderland. Daar
om kan ook hun offer niet tevergeefs ge
weest zijn, want wc1t gedaan wordt uit 
liefde tot Jezus, zal blijven bestaan. Als 
wjj de gedachten aan hen die vielen als 
een dierbaar kleinood bewaren en de ach
tergeblevenen met onze liefde omringen, 
zullen wij ook onu steun aan de Stichting 
1940-'45 blijven geven. 
Wij zullen onze lèvenshouding moeten be
palen, niet naar de donkere toekomst, maar 
naar het beginsel van hen die vielen en In 
hun lijn verder gaan, met liefde tot God, 
de naaste en ons land. 
Hierna sloot de heer Vao der Kaaden de 
landdag namens het provinciaal bestuur. 

JAN. 

Voor het Bijzonder Gerecl1tshof te Amsterdam is tegen een oud-illegaal 
werker één Jaar gevangenisstraf geëist. Deze man had in de gevaoge
nis, na mishandeling door de SD, adressen losgelaten, waardoor ande

re illegale werkers gearresteerd en later gefusilleerd werden. 

Het blijkt. dat dit geval door de Ereraad der Illegaliteit behandeld is en dat 
deze adviseerde, om dit geval door het Bijzonder Gerechtshof aan een nader 
onderzoek te doen onderwerpen. · 

Men mag over de ernst van de feiten niet licht denken. De consequenbes van 
het verzet zijn dikwijls verschrikkelijk geweest en hier staan we tegenover zo'n 
geval. Een man, die bezweek onder de pressie der SD en die z:ijn leven lang 
zal blijven rondlopen met het schuldbesef, dat door zijn inlichtingen een aan
tal verzetsmensen vermoord ls. 

Intussen houden deze feiten zonder meer nog niet in, dat de mao vervolgd 
moet worden. Het moet met nadruk .gezegd worden, dat een Ereraad, uit 
het verzet voortgekomen, dit advies gaf en dat deze raad bewezen heeft, teer 
ernstig te zijn in zijn onderzoek en conclusies. 

Toch moet ik een waarschuwend geluid lateu horen. De Ereraad eJl het Ge
rechtshof zijn met dit geval op zeer gevaarlijk terrein. En iedere stap, die 
hier gedaan wordt, heeft de meest ingrijpende consequenties. 

Men kan zich van het oordeel van leken niet af maken met op te merken, 
dat dit een juridische aangelegenheid is, waarvan zij geen verstand hebben. 
De gevallen, waarom het hier gaat, :z.ijn uniek en men kan daarvoor in geen 
enkel opzicht aansluiten bij een gevormde rechtspractijk. Wij moeten ons 
daarom bezinnen op de situatie, waarin de man verkeerde, toen hij zich 
misdroeg in het noemen van namen en .:1dressen.· 

Een zeer groot aantal oud-illegale ·werkers heeft, onder pressie, in de gevan
genis gegevens losgelaten, die de SD kon gebruiken. Dat is een vaststaand 
feit. Moeten zij allen voor het Gerechtshof komen en zo neen, waar is dan 
de grens? Waar is de norm, die mij van misdaad kan doen spreken in het 
ene geval en van ernstige, maar niet misdadige zwakheid in het andere geval? 

Als met dit geval, de sluizen opengezet ~-orden naar het Gerechtshof, dan 
is er niets, wat ze voor, Jaten we zeggen, de helft van de eens gevangen 
oud-illegale werkers weer kan doen sluiten. Men kan natuurlijk het ene geval 
ernstiger vinden, dan het andere. Het ene geval heeh ook ernstiger conse
quenties dan het andere. Maar daarmede heeft men oog geen norm voor 
strafbaarheid. 

Eerr man, die onder pressie der SD beloofde, daarvoor te gaan werken en uit 
de gevangenis losgelaten, dat ook inderdaad gaat doen, en die zo vrienden 
uit het verzet verraadt, pegaat in vrijheid een strafbare d,iad. Hij kon immers 
verdwijnen en onderduikeh? 

Maar met de gebeurtenissen in de gevangenis ligt dat anders. Men moet in 
de gevangenis gezeten hebben, om te weten wat die pressie- betekent. Men 
moet daar voor zijn ogen meegemaakt hebben. hoe een eerste onbetekende 
stap op het pad van openha,tigheid tegenover de SD bijna steeds leidde tot 
zeer betekenisvolle inlichtingen. Men moet beseffen, dat een uitstekend illega,il 
werker in de gevangenis tegenover de SD ln een toestand komt, waarvan de 
beproevingen. van te voren bij geen benadering waren te doorzien en waarin 
hij mede afhankelijk van zijn karakter de strijd met meer of minder succes 
kon voeren. 

Wie weet er, wat hem volstrekte eenzaamheid zal doen, wat de voortdurende 
• dreiging met mishandeling en die mishandeling :zelf voor hem :zal betekenen, 

op welke wijze hij moreel gekraakt zal worden als hij de keuze heeft tussen 
de dood of doorslaan? Hoevelen ziju verleid door de vriendelijke gemoede• 
lijkheid van de SD-er, die alles "ocbelangri}'k" vindt en die zo vriendelijk 
blijft als men zo nu en dan iets loslaat? 

Zijn er niet geweest, die op zichzelf vertrouwden en eenmaal in de greep der 
SD door dreigementen en door angst voor de toekomst in een half uur mo
reel volkomen kapot waren; die c1lles vertelden. wat ze wisten en meer dan 
de SD vroeg, omdat ze geen enkele weerstand of rem meer hadden, en maar 
met één angst vervuld waren: de angst over het eigen lot, dat in handen van 
de SD was? _ 
Pleit ik de man, die in zo'n toestand kwam, vrij? In geen enkel opzicht. Hij is 
zeer te laken. Maar daarom is hij nog geen geval voor de rechtbank. 

Zij, die onder pressie in de gevangenis schuldig zijn aan het ge\·en van 
waardevolle inlichtingen aan de SD, mogen voor dit feit niet door de recht
bank behandeld en eventueel veroordeeld worden. 
Probeert U niet te verdiepen in de .geestesgesteldheid van de gevangen ille
gale werker, indien U dat niet meegemaakt heeft. Dat lukt U niet. De toestand 
is een verschrikking en slechts de haat tegen de Duitsers of de genade van 
Jezus Christus beeft velen staande gehouden bij lichamelijke en geestelijke 
kwelJingen. Men zal van mij wel weten, dat ik slee.hts het laatste werkelijk 
waardevol acht. De kracht door die genade gegeven, was een muur, waarop 
de SD-er kapot liep; geen dreiging kon de rust en zekerheid, in Je.:us Chris
tus gevonden en verankerd, verstoren. Maar wij zijn geen ideale mensen en 
velen zijn in de gevangenis door twijfel en angst verscheurd en hebben zich 
tenslotte blindelings overgegeven aan de ,,barmbartigheden" van de SD. 

Dat is bedroevend, maar niemand heeft het recht, uit de noodtoestand van die 
gevangenen, die meestal in het aangezicht van de dood stonden, een geval 
voor de rechtbank te construeren. Met opzet heb ik het feit buiten beschou
wing gelaten, dat men thans oud-illegale werkers voor dergelijke feiten gaat 
berechten en intussen hen, die bewust, vrijwillig en dikwijls zeer geraffineerd, 
medewerking aan de vijand verleenden in tal van gevallen op een benau
wend milde wijze behandelt en de beoordeling soms afhankelijk stel~ van de 
betekenis van de persoon in kwestie voor ons land. 
Het in geding breogen van dit feit zou alles en met name de rcchtspra"3k 
relativeren. Als men zich met Jan in de rechtspraak vergist, mag men daaruit 
geen conclusies trekkèn voor de behandeling van Piet. 
Neen, het gaat hier om het geval zelf van een gevangen illegaal werker, die 
onder pressie waardevolle inlichticgen loslaat. 
Nogmaals, dat is op die grond geen ~aak voor het gerechtshof. 
Met de meeste nadruk waarschuw ik Ereraad, Openbaar Ministerie en rechters 
voor het gevaarlijke pad, dat betreden wordt met de behandeling van der
gelijke zaken. 

H. v. R. 



V IJ F J ·AREN (II) 

C>ENEMARKEN'S STRIJD EN OVERWINNING 

Het is te begrijpen, dat het Deense volk ûch aan
vankelijk niet kon indenken, dat het op enige wijze zijn 
bijdrag" kon leveren in de strijd tegen de alles ver
slindende Duitse macht. Het werd de Denen niet las
tig gemaakt,_ dus waarom zou men offers brengen? 
Waarom zou men offers brengen als het geen nut 
beeft, zo redeneerde men. Men zag niet in, dat offers 
niet bun waarde ontlenen aan het nut, dat zij ople• 
veren, maar aan de gewilligheid, waarmee mE:n ze 
brengt. 
Intussen waren er v"rschillende mensen, die slechts 
wachtten op het geschikte moment. 
De eerste tekenen van verzet verschenen in de -loop 
van 1941. vooral toen de cornmu'listische partij werd 
verboden, nadat Scavenius, de 1..,.:eose minister va11 
Buitenlandse Zaken, op 25 Nov. 1941 te Berliju het 
Anti-Komintern pact tekende. 
B.-togingen en relletjes, hoofdzakelijk uitgelokt door 
de studenten te Kopenhagen, waren het gevolg. 
Het was echter niet voor het volgende jaar, dat die 
beweging vaste vormen aannam en bijval kreeg in 
brede kring. Een inlichtiogengroep verzamelde zich 
rond prof. Mogens Fog (Vrij Denemarken) en de 
vroegere minister Frode Jakobsen reisde rond als lei
der van een andere wijd-vertakte organisatie "De 
Ring". 
Zeer bêlangrijk was dat in het voorjaar van 1942 het 
parlementslid en de vroegere minister van Handel. C. 
Moller, in het geheim Denemarken verliet en ver
sdieen voor de BBC. Als een schok ging het bericht 
van zijn behouden aankomst in Engeland door Dene
marken heen en zijn woorden, gesproken tot zijn volk 
via de Engelse zender, deed de hoop in vele harten 
gloren. 
Steeds weer drong hij aan op sabotage. sabotage. 
sabotage. Daarin lagen voor Denemarken vooral de 
middelen tot verzet, daar dit land langzamerhand 
grondig was ingeschakeld in de Duitse oorlogsi11-
dustrie. · 
Het was niet gemakkelijk om de wet-aanbiddende 
Deen vertrouwd te doen geraken met zo'n revoiution
naire methode als sabotage. Vredelievende zielen 
vonden het onverantwoordelijk en men vroeg zich 
af of het van enig nut ~s. Velen waren veront
waardigd toen Moller het bevel daartoe uit Londen 
gaf. Dezelfde strijd ·als in Nederland ontstond tus
sen hen die eerst vroegen naar het nut van illegaal
werken en degenen, die ronder op de uitkomst te let
ten de stem van het geweten wilden volgen. Ge
lukkig kregen de laatsten de overhand en meer en 
meer ging men inzien dat de sabotage het land voor 

vernieling van geheel andere aard spaarde. 
De saboteurs werden populair, vooral in de steden, 
ondanks de repressailles van de Duitsers, wier acti
viteit toenam naar mate de sabotage sterker werd. 
Spoorlijnen werden vernield, gebouwen opgeblazen, 
verraders gefusilleerd. De Duitsers volgden de "leer
om-leer" tactiek en legden bommen in spoorweg• 
coupé's, bliezen eveneens gebouwen op of staken ze 
in brand, fusilleerden volkomen onschuldigen op de• ' 
zelfde plaats, waar trawanten door de verzetsbewe
ging ·waren neergeschoten. Toen Scorzeny, de man 
die Mussolini bevrijdde en hoofd van de sabotage• 
opleidingsscholen in Duitsland, eens in Kopenhagen 
op bezoek was en in gezelscnap van de SS Generaal 
Pancke enige verstrooiing ging zoeken in een zeer 
luxueus theater, waar de hoogst on-germaanse jftter
bug werd gedanst. liet hij het hele gebouw tot de 
grond toe afbranden om daarmede zijn misnoegen 
te kennen te geven over deze angio-Amerikaanse 
cultuur-verwording. 
Dit is maar een voorbeeld en zo zijn er tientallen 
te noemen. Is het te verwonderen, dat het volk hier
tegen in opstand kwam7 Is het te verwonderen, dat 
deze en dergelijke maatregelen in Augustus 19t3 leid
den tot de .gerucht-makende volksstakingen in Esbjerg 
en Odense? 
Toen bleek voor het eerst, dat het volk verzet wens
te en bereid was de consequenties ervan te aanvaar• 
den. De Duitsers waren verbluft over zoveel bruta
liteit en voelden zich, zeer tegen hun zin, gedwongen 
het gehele regeer-apparaat over te nemen. Dit was 
dom van hen. 
Het gehele Deense volk was opgelucht, dat een ein· 
de was gekomen aan de komedie van de lach~ en 
lonkpolitiek en dat de mof zich nu eindelijk liet zien 
in zijn ware gedaante. 
De Duitse gevolmachtigde, Dr. Best, had sinds zijn 
komst in 1942 een verzoenende politiek gevolgd en 
het was juist de opzet van de illegale beweging ge• 
weest om de gevaarlijke samenwerking tussen Eric 
Scavenius en Dr. Best ongedaan te maken. 
Op 29 Augustus 1943 werd dat succes bereikt. 
De vrij sterke groep van vredelievende burgers slonk 
meer en meer, zodat de Duitsers tenslotte niet anders 
over hielden dan een aantal verraders en misdadigers. 
lnplaats van de door de Duitsers gecontroleerde 
regering kreeg Denemarken toen de anonieme Vrij• 
heldsraad: de top van de verzetsgroepen, later in 
nauw contact met de politieke leiders. Deze raad 
kreeg grote autoriteit. Het volk geloofde erin en volg• 
de hun bevelen stipt op. 
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Haar grootste resultaat was de staking in Kopen
hagen in de zomer van 19i4. ZIJ had deze staking 
niet zelf uitgelokt. Het was een spontane daad vao 
het volk in antwoord op de wetteloze roof, plunde
ring en brandstichting van de Duitsers en van de • 
door hen gehuurde schurken. Moorden, uitgevoerd 
door Duits-Deense groepen (hier te lande bekend 
onder de naam Silbertanne-organisatie), waren aan 
de orde van de dag. 

In het bijzonder de moord op de moedige predi
kant van Vedersö, Kaj Munk, in Januari 1944, had 
veel kwaad bloed gezet. 
Uit de inleiding van het boek "KaJ Munk", geschre
ven door Johan Winkler, citeren wij het volgende, 
waaruit wel zeer duidelijk de figuur van Kaj Munk 
naar voren. komt: 

Het jaar 1944 brak aan. Zojuist heeft Munk in de 
hoofdstad een van zijn felste preken gehouden. Munk 
Is de man van het bovengrondse verzet. Hij blijft 
de dingen hardop zeggen, alsof er geen vijand ware, 
die meeluistert, alsof er geen voorzichtigheid ware, 
die aanraadt, dat ge naar versluierde bedoelingen 
laat raden. Munk blijft vrijuit spreken. In de Kopen
haagse Domkerk roept hij uit: 
"Als er hier in ons land een vervolging in het· leven 
wordt geroepen van een speciale groep van onze 
landgenoten, alleen om hun afstamming, dan is het 
Christelijke plicht van de kerk om uit te roepen: 
"Dit is in strijd met de grondwet van het rijk van 
Christus, strijdig met het gebod van barmhartigheid en 
dan is dit iets afschuwelijks voor onze vrije Deense 
geest. En de kerk moet en mag zelfs verder gaan_. 
zonder zich daarvan af te laten houden: gaat dit zo 
door, dan zullen tvij met Gods hulp het volk tot op• 
stand trachten te brengen." 
Als het kan nog moediger is, wat Munk ter gelegen
heid van de jaarwisseling in zijn eigen gemeente te 
Vedersö zegt. Verbazing bevangt de kerkgangers, 
als zij hun pi.edikant in zijn overjas eo met zijn rode 
shawl om onderaan de preekstoel zien staan, van
waar hij hen pleegt toe te spreken. Dit keer beklimt 
Munk de preekstoel niet, dit keer·•deed hij zijn plech· 
tige toga niet aan, dit keer laat hij het orgel zwijgen. 
En aldus spreekt Munk 1net trillende stem en een 
rilling vaart door zijn toehoorders: 
"Toen ik mij gisteren voor Gcds aangezicht voor deze 
dienst voorbereidde, heb ik gevoeld. dat het mij on· 
mogelijk zou zijn, heden een pr-eekstoel te beklimmen 
en mij voor het altaar te plaatsen. Mijn geest is ver
vuld van diepe smart en grote rouw, want er ls een 
breuk gekomen in de saamhorigheid van onze ker
kelijke gemeente. Enkele mannen zijn in Duitse dienst 
getreden, zonder dat zij daartoe waren gedwongen ... 
Denemarken is in oorlog met Duitsland ..... . 
Wanneer thans een Deen hulp verleent aan een 
Duitser, maakt hij zich schuldig aan verraad. Ik sta 
hier niet om haat te prediken. Dat is mij eenvoudig 
onmogelijk. Ik kan niemand haten, zelfs Adolf Hit
ler niet ...... 
Maar daarom is het nog .geen Christelijke daad, de 
Duitsers te helpen versterkingen te bouwen tegen de 
Engelsen, opdat ons land zo lang mogelijk in slaver• 
nij blljft. Ik kan slechts bidden, dat het geweten van 
deze kinderen wakker wordt en dat zij uit zich zelf 
hun plaatsen als goede Denen en als goede Christe• 
nen weer onder ons innemen. Amen." 

Tot zover ons citaat. 
Kaj Munk, aldus sprekende, had voor ' zich zelf de 
grafrede uitgesproken. Enkele dagen nadat boven
staande woorden waren uitgesproken, werd hij in een 
droge sloot gevonden, vermoord. Bij zijn lijk een brief
je, waarop de woorden: Zwijn, je hebt toch voor 
Duitsland gewerkt. . 
Het was een naïve po.ging om de schuld af te schui
ven op -de illegaliteit. Men wist echter wel beter. En 
toen Munk ten grave werd gedragen volgden hon
derden de baar. De kerk was te klein om alle aanwe
zigen te bevatten, toen ondanks het strenge verbod, ~e 
herdenkingsdienst werd gehouden. Een eenvoudig 
houten kruis werd opgericht op de plaats waar het 
lichaam van de geliefde predikant was gevonden .... .. 
De moord pp Kaj Munk was een van de vele ..... . 

(Wordt vervolgd), TOON. 



"Te simpel hebben wij ons gedacht het herstel van 
een wereld welker ontreddering reeds voor de oor• 
log duidelijk aan de dag was gefreden. Wij hebben 
un opgave onderschat, waarin wij, oudere genera
tie, laten wij het ruiterlijk erkennen, reeds toen heb
ben gefaald. Wij moeten opnieuw beginnen en de 
jongeren vragen ons te helpen. 
Allereerst moet echter de teleurstelling en verbitte• 
ring overwonnen worden, die zo · vele ouderen en 
jongeren bevangen houdt. Deze doen hen alleen en 
voortdurend zien .naar het ontoereikende in deze tijd 
en beletten hen oog te hebben voor · het goede, dat 
daarnaast eveneens aanwezig is. 
Laten wij uitgaan van de nuchtere werkelijkheid. Ons 
volk is heel arm geworden. Er is nog steeds een ont• 
stellend gebrek aan kleding en huisraad. Het tekort 
aan woningen zet eer. domper op het dagelijks leven, 
vooral van talloze huisvrouwen en belet vele jonge 
mensen een gezin te stichten. 
Maar er is ook een andere zijde aan de werkélijkheid. 
In onze havens, in de fabrieken, in de mijnen, in de 
landbouw, en het verkeer en op vele andere gebieden 
wordt iedere dag opnieuw in arbeid voor een ge• 
mee11~chappelijk doel, persoons• en groepsbelang 
ondergeschikt gemaakt aan wat het belang van ons 
land vraagt. 
Daar vindt men de samenwerking, die ons econo
misch en sociale leven kan herstellen . en dal'lr wordt 
reeds veel verwezenlijkt van wat de gevallenen voor 
ogen stond. 
Zoekt wat U samenbindt, ook bij het opbouwen op 
l]eeste/ijk gebied. Want ook al denkt gij verschillend, 
toch kunt gij voor een gemeenschappelijk doel sa
menwerken met eerbiediging van elkanders eigen 
aard. 
Deze eenvoudige gedachtengang, aan de dagelijkse 
werkelijkheid ontleend, kan ieder in zijn arqeid vast• 
heid· geven. 
En nu wend ik mij to{ ee jongeren. Op U rust een 
grote taak .in het gezond maken van de zieke samen
leving, niet alleen in ons vaderland maar ook in ons 
werelddeel." 

Dit is een deel uit de rede, die H.M. de Koningin op 
3 Mei 1947 bij de Woeste Hoeve hield, en die nu in 
druk verschenen is en besteld kan worden bij de 
Stichting 1940-1945, Herengracht 597 te Amsterdam, 
tel. 35280 à f 0.25 per exemplaar. 

* * * Van de LO-LKP-Stichting ontving de Stichting 1940-
1945 een bedrag van f 12.182,50. Dit is de opbrengst 
van de eerste druk van het boek "Den Vijand We
derstaan ", waarvan 50 cent -per exemplaar aan de 
Stichting 1940-1945 ter beschikking werd gesteld. 
Hartelijk dank aan de LO-LKP-Stichting. 
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ARGWAAN. 

Prohipt tien uur stopt de auto bij de driesprong te Wapenvelde. 
Willy stapt uit de cabine en begeeft zich langs het inrijweggetje 
naar de werkplaats van Hans. Deze staat met Theo en Harm 
buiten te kijken. 
,,Morgen! Is Kees er nog niet?" 
,,Mojjen ok. Nog gin Kees ezéne." 
,,'t Is tien uur geweest. 'k Hoop dat ze niet op zich laten 
wachten." 
,,'t Kan nog wa~; d'n dag is nog lank," merkt Hans op. ,,He'j ne 
gojjen wagen op de kop 'etikt ?" 
De jongens slenteren mee naar de straatweg. 't Is een overdekte 
vrachtauto met de kentekenen van de O.T. 
,,De wagen is prima," zegt Willy en op de chauffeur wijzend, 
voegt hij er aan toe: ,,Dat is Zwarte Kees nummer twee!" 
Hans steekt zijn hoofd in de cabine: ,,Ok gojjendag! Neet zo 
gek watte - urn d'r met ne O.T.wagen op uut te goane urn de, 
Moffen te grazen te nemmen, wat i'j ?" 
De chauffeur grijnst. 
,,Dat is zeker niet zo gek. ,,Erg spraakzaam is de man niet. 
.,'t Is een Hollander," licht Willy toe; ,,hij verstaat je- taaltje niet 
al te best." 
De jongens keren na~r hun werk terug. Willy zit nu eens even In 
de wagen en loopt dan weer de weg op, turend naar het zuiden 
of hij nog niets van de uitblijvers kan ontdekken. 
Op een stuk bouwland is een boer bezig aardappels te poten. Het 
óude paard trekt zeulend de ploeg voort langs de voor. Als de 
boer het plotseling met een nijdige uitval aandrijft, heft het 
even de kop, om na een paar vlotter stappen weer in de oude 
mijmergang te vervallen. 
In het hout langs de wegen en op de singels breek overal het 
eerste voorjaarsgroen uit. Tussen het groenende hout door is 
de zware toren van de parochiekerk te zien . 
Willy kijkt voor de zoveelste maal op zijn horloge. Al een half 
uur gewacht! 
Riek van Bosberg komt met melk. Ze heeft de auto opgemerkt 
en gedacht: de kerels hebben een zware dag voor de borst, laat 
ik ze voor de afreis nog eens zat -melk geven. 
"Meid, wat blijven die lui lang uit! 'k Snap er niks van - 't is 
al ver over tijd!" 

Ze könt wal ne lekken band hebben - wee zal 't zeggen?" 
- ~eent Riek. · 

Willy slurpt een paar bekers melk. Ook "Zwarte Kees nummer 
twee" krijgt z'n portie. 
Riek merkt, dat Willy niet zo luchtig doet als gewoonlijk. Hij 
was anders altijd "gels: op gevogelte", zoals Vader Jan het uit
drukte, maar vandaag blijft alle gekheid achterwege. 
Hi'j zit toch wal 'n betjen in de piepzak, denkt Riek. 
't Wordt elf uur. Geen Kees. Willy voelt de onrust in z'n binnen
ste omhoog kruipen. Zepuwachtig zuigt hij de ene sigaret na de 

__. -.... 
Gaan jullie allemaal achter in. En asjeblieft niet onmiddellijk schieten 

als je denkt àat 't scheef gaat. 

DEWE 
door G. H. L1 

andere weg. De onaantastbare kalmte van Hans, die 
naar de wagen kontt, irriteert hem geducht. 
't Wordt nu t,:>ch al te bar!· Wat betekent dat wegbli 
kan geen gewone vertraging zijn. Kees hield zich stee 
aan elke afspraak. Het bericht moet absoluut doorgek 
Hij heeft er zelf bijgestaan, vanmorgen, toen Dick het 
in Slingendaal opbelde. 
Het zou vandaag een record-.dag worden: met Kees wa1 
uit Brabant. Nog wel op de verjaardag van de Führer 
opzet, het plan dat door zijn superieuren zo vernufti,€ 
gewerkt, dreigt nu te zullen falen ........ . 
Een vermoeden duikt in hem op en het laat zich niet 
dringen: zou Kees hem wantrouwen ......... ? 
Maar welke reden zou hij daarvoor hebben? 't Heeft v 
gekost om zijn vertrouwen te winnen. Maar 't kwam 
ïi:aar en stevig ook. Gisteren hebben ze samen nog ov 
vertrouwelijk als ooit te voren. 
Kees is gek op wapens. Er moet iet1 heel ernstigs 2 
niet komt. Wat kan dat zijn? Wantrouwen ...... verra 
De hele omgeving krijgt plotseling een geheimzinni1 
aanzien! 
Al die bosjes en begroeide wàllen! 't Heftig geschreeu· 
paar vechtende kraaien op een stuk b~aakland achter 
hem schrikken ........ . 
't Is niet verantwoord hier langer onbeschut te staar 
Er is geen twijfel aan, hij zit in de val! Elk mome1 
dichtslaan! Instappen .- wegrijden - snel-! 
Langs de landweg komen rustig vier fietsers aanti 
blauwe overalls. 
Daar zijn ze!! Willy ziet ze naderen en de angst vv.Jt 
af. Hij heeft zijn zelfbeheersing onmiddellijk terug. 
,,Ze staan er nog," zeggen de jongens tegen mekaar. 
denkt met een opgelucht gevoel: dus toch oké? 
,,Kerel, wat 'n eeuwigheid heb je me laten wachten! ' 
wereld was er toch aan de hand?" 
"Man, schei uit! Pech gehad op grote schaal. Dat zal 
tijd zien. Als je geen minuut te verliézen hebt, krij~ 
banden. Maar hoe staat 't er hier bij? Startklaar? 
orde?" 

. ,,In de puntjes. Maar we moeten geen seconde verl< 
gaan. We zijn al hopeloos over tijd. Dus nu maar vlug 
jongens. Vanavond, als alles achter de rug is, prate 
eens verder. Gaan jullie allemaal achterin? Ik zit bij 
feur. En asjeblieft niet onmiddellijk schieten als je 
't scheef gaat. Vertrouw er op dat de papieren bes 
zijn." · 
Vóór op de wagen heeft Willy een grote V geschilden 
gesproken symbool om ongehinderd elke Duitse post te 
"Hans, jij zorgt voor de fietsen hè? We komen hier 
toch weer terug, Willy?" vraagt Kees. 
"Wis en zeker!" De motor slaat aán. Willy neemt zijn 
naast de chauffeur: ,,En nou. maar vol gas!" 
Handen worden opgestoken ten afscheid. ,,Gojje reize 
vanoavend!" 
De wagen komt vlot op gang; de versnellingen word 
seld en binnen enkele ogenblikken is de auto om de l 
dwenen. 
"We zitten nou in 't schuitje, jongens; en we gaan v 
Voor Koningin en Vaderland! We zullen ze een flinke 
trekken vandaag!" 
Kees komt weer in z'n sas. Hij is op weg zijn vertrou 
goede afloop te herwinnen en ook de jongens kome 
meer los uit hun beklemming. . 
Als ze een vijf minuten gereden hebben vraagt Gijs ope, 
zou er in die wagen gezeten hebben? Kijk eens ..,.... wi 
Zijn dat geen bloedsporen?" 
Allen staren naar de plek, die ffijs wijst. Met één slag iJ! 
trouwen er weer. Wat betekent dat bloed daar op d: 
vloer? , 
Ze zitten in een Duitse wagen. 't Woord "bloed" elect.r' 
en maakt alle spanningen weer actief. 
Hoe komt dat daar? Bloed - in de wagen, die Will 
schikking heeft! Onzekere vermoedens maken zich 
meester. Blijkbaar kan ook Kees zich er niet vrij van t 
,,Rustig blijven, jongens! Niets laten merken." 
Kees tikt tegen de ruit in de cabinewand. 
,,Zeg, Willy, wat heb je de laatste keer in deze wagen v, 
Uit de cabine komt de stem van de chauffeur: ,,Mehl '. 
Was dat geen Duits accent? Welke Hollander spreekt 1 

zó uit? 't Wantrouwen groeit. 
Of is het verbeelding, gewekt door hun eigen argwaai 
Ze zoeken · naar een verklaring, die het geschokte v1 
herstellen kan. Misschien is er clandestien vers vlee 
wagen vervoerd. Gisteren heeft Willy' de wagen toch 
lijk niet gebruikt; hij was toen immers een groot de, 

,dag te Wapenvelde . 
De jongens vragen Kees, of hij zich werkelijk niet iets 
inneren, dat reden geeft, Willy te wantrouwen. 
Maar Kees kan met de beste wil niet wat bedenken. ' 
er ons vooreerst maar niet zenuwachtig om maken," 
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.,De zaak lijkt ons nou wel wat verdacht, ma.ar we .moeten op
passen, dat wij ons niet verdl!,cht aanstellen. Mocht er iets n.ïet 
in de haak zijn, dan zoudèn ze ons, voor we er erg in hadden, 
een smerige poets kunnen spelen." 
Ze rijden over een hobbelige dorpsstraat en schonkelen met de 
slingerende wagen mee. Aan het doel van de toèht, aan de wa
penroof, denkt niemand. Het rode spoor daar op de wagenvloer 
blijft een bloedig vraagtekèn. 
,,'k Ben er toch voor, dat we niet blindelings al maar doorrijden 
met dat lamlendige onzeker gevoel in de maag," oordeelt Gerrit. 
Gijs meent ook, dat ze zekerheid moeten hebben en gauw ook. 
Plannen worden gemaakt, besproken en weer verworpen. Hoe 
kunnen ze Willy aan een nieuwe en nu afdoende proef onder-
werpen? . 
De wagen dendert voort. De weg loopt door de bossen van een 
groot landgoed. 
,,Waar zijn we ongeveer ?'1 vraagt Kees. ,,Wacht ~ens ...... ja, 
dat zou kunnen. We zullen voorstellen, dat ze er ons bij Iesel
burg even uitlaten. We zeggen, dat we daar nog even een drin
gende bespreking moeten hebben met iemand. Als we ei;: Uit zijn, 
kunnen we nog eens rustig_ overleggen, wat we zullèn doen. Dat 
lijkt me de beste oplossing." 
Allen vinden dat plan uitstekend. 
,,Zeg Willy, 't schiet me te binnen, dat we in Ieselburg nog nood
zakelijk met iemand een bespreking moeten hebben. Wil je er ons 
daar even uitlaten? Voor we in de stad zijn liefst; we behoeven 
niet in de gaten te Jopen." 
Willy wisselt een paar woorden met de chauffeur. 
,,Oké! Maar asjeblieft opschieten! We hebben de tijd hard nodig." 
Even buiten de stad stappen ze met hun vieren uit. Willy zegt, 
dat hij vóór de schipbrug zal wachten en maant hen neg eens 
tot spoed. 
Ze lopen een paar achterstraatjes langs en vinden een rustig 
plekje bij een vijver. 
,,'k Ben blij, dat we er uit zijn," verzucht Gijs. 
"Ja, maar we zijn er zo niet klaar mee, jongens," zegt Kees. Er 
is toch altijd nog een grote mogelijkheid, dat we ons nodeloos 
ongerust hebben gemaakt. We moeten zo gauw mogelijk er achter 
zien te komen, of 'teen verraaien boel is, ja dan nee." 
"Als 't geen zuivere koffie is," meent Gerrit, ,,zijn we hier niet 
lang meer veilig, maar kunnen we zo een keer de S.D. op 't 
dak krijgen." 
Na wikken en wegen worden ze het er over eens, dat ze niet 
zonder meer met Willy verder zullen rijden. Op een of and,ere 
manier moeten ze proberen gewaar te worden of hij iets in z'n 
schild voert. 
,,Weet je wat?" zegt Jan, ,,we laten hem doorrijden naar Rheden. 
Ik pik ergens een fiets en rijd hem achterna om de zaak wat te 
bespionneren. Als hij daar netjes op ons wacht en er verder niets 
verdachts is, bel ik je hier op en jullie komt me na. Dan wagen 
we 't er op. Er op of er onder dan!" 
,,Dat lijkt me goed", zegt Kees. ,,Maar er is geen sprake van, 
dat we er jou alleen voor laten opdraaien. Dan liever samen in 
't vuur. Deksels nog er es toe, dan zullen we ze nog eens laten 
zien, wat voor vlees ze in de pekel hebben!" 
,,Ik ga met Jan mee," beslist Gerrit. ,,Jij gaat in geen geval, 
Kees. Ze kennen jou ook veel beter dan ons. We bellen bij de 
dokter, hè?" 
"In geen geval langer dan een uur wachten," adviseert Jan . .,Als 
er dan nog geen bericht is, is de zaak rot." 
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Voor op de wagen heeft Willy een grote V geschilderd. 

"Wees op je qui vive, jongens! Opletten en uitkijken! Merk je 
iets verdachts dan zoek je dekking!" 
Gijs en Jan gaan naar de schipbrug om Willy het voorstel te 
doen, door te rijden. Hij maakt veel bedenkingen en vindt het 
onzinnig, dat zij op de fiets na willen komen. Onnodig tijdverlies!· 
Ze merken, dat het voorstel hem van de wijs brengt. Hij praat 
met de chauffeur. Die schijnt er ook niet erg van gediend. Willy 
vraagt, waar dat alles voor _nodig is en waarom hij hier niet op 

De werléplaats van Hans, Theo en Harm, waar de mitrailleurs 
verborgen waren. 

hen wachten léan. De jongens antwoorden, dat het onderhoud 
nog lang niet· afgelopen is en dat het, om argwaan te voorkomen, 
beter is, dat zij doorrijden. 
,,'t Is een idiote boel. Maar enfin, we zullen in Rheden op je 
wachten." 
De beide jongens keren naar hun vrienden terug. Jan en Gerrit 
proberen elk, een fiets te bemachtigen en het gelukt hun, een 
paar damesfietsen in bruikleen te krijgen. 

/ 

w.nd 

• 
"DE WAARHEID" VERRUKT VA-N 
HET LINKSE A.B.C.-CABARET. 

(Wordt vervolgd.) 

Hoe zou het komen, dat een van de beste cabaret~gezelschappen deze 
licker kant aanhangt? Waar is de rechter kant me:t een cabaret van 
een dergelijk gehalte? Voor deze kant is het misschien jammer dat 
Paulus de Ruyter in een kamp zit! 

(,,De Waarheid"). 
Ja, ,.De Waarheid' ' slaat de spijker op zijn kop. 
Alle Rooms Katholieke, H&rvormde en Gereformeerde 
cabaret-gezelschappen zitten in de kampen. 
Gelukkig voor ons land, dat wij door het communistisch 
verzet nu althans no.g een cabaret rijk zijn. 

• 
ONTLEEND AAN EEN ARTIKEL OVER KAALHOOFDIGHEID. 
Mr. J. T. Riley, rechter te Halifax. zeide eens, dat _men slechts 
tweemaal in 23 jaar een kaalhoofdig man voor een ernstige beschul
diging op de rechtbank voor hem had · geleid. De Weleerwaarde he.er 
H. M. Nie!d. kapelaan van Bradlord, verklaarde, dat kaalhoofdig.e 
gekken zeer zeldzaam waren. 

(,,Lichtspoor"i. 

En nu wilt u natuurlijk weten hoe het staat met de haardos 
van "De Zwerver"-redactie. Stel u gerust. Eén van de 
redactieleden heeft serieuse plannen voor kaalhoofdigheid. 
Hij is helemaal opgefleurd door dat artikel in het "Licht
spoor" 

• 
In een rede voor de British Association sprak prof. J. D. Bernal 
over de voedingswaarde van gras. .,Gras is een van de dingen die 
we in ons land het makkelijkst kunnen laten groeien," zei hij, ,.en 
misschien zullen we het over een paar jaar wel moeten gebruiken 
en het nog lekker vinden ook. Inderdaad schijnen regeringsdeskundigen 
bezig te zijn met een onderzoek om vers gras tot voedsel te ver
werken. Reeds in de oorlog was de bouw van een fabriek daarvoor 
in voorQere:iding. Gras bevat hoogwaardig eiwit, dat door mechan~sche 
en chemische processen d<1araan kr.n worden onttrokken . Van graseiwit 
kan worst worden gemaakt . - (,,Reynolds' News"), 
Nu wordt het toch wel groep. Als we van gras worst 
kunnen maken, dan kunnen we de koeien, waarvan tot 
nu toe worst gemaakt werd, laten leven. Maar koeien vreten 
gras en als er geen koeien meer geslacht worden, zullen 
er zoveel komen, dat ze al het gras opvreten en er geen 
gras meer overblijft om worst van te maken. Hoe denken 
de Engelse regeringsdeskundigen dat probleem op te lossen? 

• TE KOOP .AANGEBODEN: 

• 

Cursus Dubbel Boekhouden '( ~xamencursus) met recht van correctie. 
Halve prijs, (Adv. ,,Ned. Studieblad"). 
Daarop hebben we, eerlijk gezegd, allang gewacht. 
We hebben altijd in ons hart een zwak plekje voor "dub~ 
bel boekhouden" gehad. Je hebt zo 't veilige gevoel, dat 
geen accountant en gee·n Belastinginspectie daar wijs uit 
wordt. Als je dan bovendien nog het recht van correctie 
kunt krijgen, en dat alles voor de halve prijs! 
Ons kostje is gekocht .. 

/ 
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DE INEENSTORTING VAN DE 
REPUBLIEK OP NOORD-SUMATRA 

De verdwijning van de Lasl,ars een opluchting voor het volk. 

"Wij hebben overal tekort aan,"' zeide Soetan Sjahrir onmiddellijk na de aanvang 
van de Nederlandse actie in Indonesiii, tijdens een persconferentie te Rangoon, .. be
halve aan een rechtvaardige zaak en de morele moed, die daaruit voortvloeit."' 
Onz:e troepen hebben in de binnenlanden thans ruimschoots de gelegenheid gehad de 
bewijzen te vinden, dat Sjabrir's woorden kunnen worden toegevoegd aan de eindeloze 
reeks van leugens en schone phrascn zonder realiteit, die door de republiek de wereld 
in worden gezonden. 
De Nederlandse troepen te Medan hadden enkele uren nodig om door een rond deze 
stad gelegde republikeinse barrière van mijnen, versperringen en verzet heen te bre
ken. Toen sloegen de rèpublikdnse benden op de vlucht, welke wilde ren pas enige 
dagen na het einde van de actie ~ ver van de Nederlandse posten - gestaakt werd. 
De extremisten hebben hun smadelijke nederlaag gewroken, doch niet op de Neder
laodus, maar op de levens en bezittingen van hun eigen volk, van Chinezen, Brits
Indiërs en Arabieren. 
Dit was "het moreel"' van de troepen, waa"ver Soetan Sjahrir te Rangoon sprak. 

'Dit was alle morele moed, die uit Sjahrir·s "recntvaardige00 zaak is voortgevloeid. 
Het is niet moeilijk aan wat de laatste tijd gebeurd is, zelfs het geringste greintje 
rechtvaardigheid te ontzeggen. 
Laskar Rakjat, Pesindo, T.N.I.. Nago Tarbang en hoe de vele Indonesische strijd
organisaties en benden ook mogen heten, zouden vrede, vrijheid en welvaart bren
gen: zij lieten op hun vlucht slechts bloed, rook en as achter. 
Is het te verwonderen, dat onze troepen overal op Noord-Sumatra met blijdschap en 
dankbaarheid v.-erden begroet? In enige gevallen geschiedde dit niet onmiddellijk bij 
het bmnentrekken; het volk wllde eerst de zekerheid hebben, dat de Nederlanders 
zouden blijven, want nog steeds was er een diep ingewortelde vrees voor de terreur 
van de Indonesische benden. 
Jo Koeala, ongeveer 45 km. ten Westen van Medan, waren het twintig gewapende 
pemoeda's, die 700 Chinezen, Indonesiërs en Bri~-lndiërs terroriseerden door hen uit 
de woningen te verwijderen en daar de brand in te steken, door velen te mishandelen 
en te beroven van sieraden en levensmiddelen. Deze onmenselijke en onwaardige 
handelwijze heeft zelfs de afschuw opgewekt van leden van de republikeinse strijd
krachten, want velen van hen meldden zich bij de Nederlandse posten en gaven als 
reden van hun overgave op. dat zij gedwongen werden dienst te nemen bij de Las
kars - soms ook, dat zij werkelijk als idealisten dienst namen - doen dat zij niet 
mede schuldig wensten te zijn aan meergenoemde schanddaden. 
Te Sindjei konden vele Indonesiërs zich niet onttrekken aan de cvacuatiedwang, die 
de Laskars op hen uitoefenden. Zij togen de wegen op naar het Westen, doch wacht· 
ten, verscholen in bosjes en ladangs, de komst van onze troepen af, zodat zij naar 
hun stad konden terugkeren. Bindjei is thans weer even bedrijvig en vredig als ooit :e 
voren. 
Na de bezetting van 't plaatsje Perbaoengan, ten Oosten van Medan, verschenen 
enige oude kampongbewoners. met manden vol '\oTuchten. bij de K.N.I.L.-troepen, die 
stelling hadden genomen bij een grote verkeersbrug en aan de rand van het plaatsje. 
Zij deelden de vruchten met milde hand en weigerden betaling aan te nemen. 
.. Het is immers voor de kompenie", was het commentaar van een van ben. 
Tebing-Tingi werd verrassend snel bezet en reeds een uur na afloop van het korte 
gevecht, waarbij de verraste republikeinse bezetting tot overgave gedwongen werd, 
onthaalde men onze militairen in diverse kedeb's gratis op pittige warme koffie. 
"Christen-Batakkers··, zei een oude K.N.I.L.-rot, die het weten kon, doch de gehele 
bevolking was vriendelijk; wordt Tebing-Tinggi daarom enkel bewoond door Chris-• 
ten-Batakkers? Toen een Nederlandse gemotoriseerde colonne des namiddags uit deze 
stad naar Pematang Siantar vertrok, stonden honderden Chinezen en Indonesiërs 
langs de weg met opgeheven duim. Hier en daar klonk in spreekkoor enthousiast uit 
de massa: ,.Siantar, Slantar ...... l" 
Onze jongens begrepen, dat hun zaak een rechtvaardige was: zij hebben er morele 
moed uit geput. Ook in die stad toonde het volk zich dankbaar, want door de ver
rassend snelle bezetting werd de republikeinse benden alle kans ontnomen over te 
gaan tot brandstichting of dwang tot evacuatie. 
Bij de bezetting van Tandjong Poera ging het niet veel anders. 
Slechts een klein gedeelte van de huizen bleek verlaten; de meerderheid van de fodo
nesische- en alle Chinese- en Brits-Indische bewoners wachtten in schuilplaatsen het 
einde van de bezetting. dus het overhaaste vertrek van de Laskars af. · 
Zo is overal gebleken, dat het Indonesische volk genoeg heeft van de rovende en 
plunderende benden. Men heeft thans weer het vooruitzicht, dat men zelf zal oogsten 
wat men zaait; gedurende enige jaren profiteerden de Japanners daarvan en bijna twee 
jaren daarna de extremisten, terwijl de zaaiers - het volk - verhongeren kon. 
Dit hebben de Indonesiërs begrepen. Gebeurde het gedurende de eerste dagen van 
de actie nog. dat onze troepen kampongs en"stadjes geheel verlaten aantroffen - de 
bewoners werden onder bedreigingen aangemaand te evacueren - later en vooral 
na een snelle opmars, troffl'n de Nederlanders bewoonde pl;:iatsen aan en het volk 

. toonde zich vriendschappelijk en tevens bereid mede te werken om het leven weer in 
normale hanen te leiden. 
Soetao Sjabrir vertoeh verre van de realiteit; hij zag de rookwolken boven de Indone
sische dessa's en kampongs niet, en hoorde niet het .geweeklaag van duizenden ver
volgden. Nederland zag en hoorde dit wel door duizendtallen van haar be~te zonen, 
die uittrokken en velen bevrijdden van willekeur. dié misdadigers op hen uitoefenden, 
en van terreur en angst, waaronder zij bijna twee jaren na de capitulatie va« Japan 
hebben moeten lljden. 

Er is nog steeds geen oplossing inge
diend op de Zwerverprijsvraag: Wie 
weet een derde mogelijkheid? 
Dat neem ik de lezers niet kwalijk, 
want wij kennen ook geen derde mo
gelijkheid. Voor ons bestaat slechts het 
alternatief: Wij eruit of de republiek 
eruit. 
Wie zich op de hoogte gesteld heeft 
van de wetenschappelijke voorlichting 
vanwege de Ojokjase radio inzake het 
afmaken van Nederlandse militairen, die 
zal het langzamerhand ook wel met ons 
eens zijn, dat er niet veel anders op zit, 
dan ons verdwijnen uit Indië of de 
liquidatie van de republiek. 
Het is natuurlijk diep tragisch, dat de 
water- en melkpolitiek van de afgelopen 
twee jaren een overbodige luxe blijkt 
geweest te zijn en dat we niet met 
Sjahrir, maar met Janus met de twee 
gezichten onderhandeld hebben. 
De republiek heeft nooit anders gewild 
dan de liquidatie van de Nederlandse 
in.vloed in Indië, maar ze keerde de 
andere zijde van baar gezicht naar ons 
toe, dankbaar voor de meeslepende wel
willendheid, waarmede de Nederlanders 
het touwtje van de onderhandelingen 
stukje bij beetje lieten vieren, totdat de 
tijd rijp was om brutaal te worden. 't 
Was dan ook niet zozeer een mee
slepende als wel een meegesleepte wel
·willendheid onzerzijds. 
Maar goed, dat alles is alweer historie 
en we staan thans voor de vraag, welke 
kant we uitmoeten: vooruit of achter
uit. 
"Geduld, geduld"', zegt iemand ... Niet zo 
haastig gebakerd. De tijd zal raad 
brengen." 
Ja, dat is 't nu juist. Ik wenste wel, dat 
de tijd ons die kans gaf. Maar dat is 
helaas niet zo. Hij verslindt ons en ons 
leger eo hij verslindt Indië. Dat moet 
men zich goed bewust zijn. 
Het is een veel gebruikte methode om 
moeilijke problemen op de lange baan 
te schuiven. Daar zijn we mensen voor. 
Maar die w.eggeschoven problemen wor
den toch op den duur spoken op onze 
weg, die ons steeds dreigender achter
volgen. 
Dat hebben we in Indië ervaren, want 
de uitgestelde liquidatie van de republiek 
is voor ons land een dreigend zwart 
spook geworden in enkele maanden tijd. 
Onder ons gezegd en gezwegen: De 
ingewijden weten deksels goed, dat er 
geen derde mogelijkheid is, dat wij uit 
Indië moeten verdwijnen, of de republiek 
met haar huidige leiders. Maar men 
schuift de moeilijkheden op naar een 
onbestemde toekomst. Dit aarzelen heeft 
zijn reden natuurlijk wel, want ieder der 
twee mogelijkheden heeft zeer ernstige 
consequenties. Die worden er met het 
verloop van de tijd echter niet minder 
op: integendeel, want met name onze 
kracht neemt af met iedere maand, die 
we langer aarzelen. 
Maar afgezien daarvan, moet men bij 
dit alles het belangrijkste feit voor ogen 
blljven houden, n.l. dat van ons talmen 
de bevolking op Java en Sumatra de 
dupe is. 
Als wij als volk nog enig zelfrespect 
willen behouden, dan moeten wij tegen
over Indië onze roeping zien en volgen, 
heel concreet, dan moet de bevolking 
daar bevrijd worden van onbevoegde, 
onbekwame en onverantwoordelijke lei
ders, en van een bendewezen, dat steeds 
ernstiger vormen blijkt aan te nemen. 
Denk daarover niet licht_ Indië is ver 
weg, en 't is vrij gemakkelijk, om het 
uit de gedachten te bannen. Maar daar
mee zijn we er niet af. Wij moeten 
voor God verantwoorden wat wij met 
onze verantwoordelijkheid daar in Indië 
doen; het lag en het ligt nog op onze 
weg de volkeren daar te leiden in hun 
ontwikkeling tot het moment, waarop 
zij zichzelf kunnen beheren. 
Wie dat negeert Is niet waard zich Ne
derlander te noemen. Dat is het punt. 
waarop het voor ons in ,.De Zwerver" 
aankomt. Er Is nog een ander punt, 
n.l. dat de volksvertegenwoordiging in 

deze zaak achter de feiten aan moet 
lopen, omdat zij eerst in de zaken ge
mengd wordt als de beslissing gevallen 
Is. Dat is evenzeer ernstig, maar we 
zullen dit feit thans laten rusten. 
Nu zullen er in Nederland velen zijn, 
wie de gang van zaken in hoge mate 
ergert. Zij vinden die slap, half, oppor~ 
tunistisch, on-Nederlands. En zij vra
gen zich af, wat zij daaraan kunnen 
doen. Daar liggen nu precies dezelfde 
gevaren als terzake van zuivering en 
berechting. Omdat het niet gaat zoals 
wij wensen, willen we de overheid 
voQ1K>ij lopen en 't zelf gaan doen. Dat 
is nu met recht de achterdeur uit. Want 
met dit eigen rechtertje en overheidje 
spelen, zetten wij dat op het spel, wat 
juist het essentiële is van onze staat
kundige structuur: de constitutionele 
democratie. 
Het is de treurige erfenis van het natio-
11aal-socialisme, dat zij, die het met dè 
inz;et van hun leven bestreden hebben, 
zo dikwijls geneigd zijn dezelfde on
democratische methoden toe te passen 
als dat nationaal-socialisme, wanneer ze 
geestelijk in opstand zijn tegen de loop 
der gebeurtenissen. Dat de infiltratie 
van de communistische tactiek hierbij 
olie op het vuur is, behoeft geen be· 
toog. 
Maar zij, die waarachtig gestreden heb
ben voor het herstel der democratie, 
moeten zich van deze ondermijnende 
methoden verre houden. Er is maar één 
methode om het Indisch probleem aan 
te pakken: de democl'3tische, ordelijke. 
Zo is er ook maar één weg om dat 
probleem op te lossen: de weg. waarop 
we onze roeping en verantwoordelijkJ 
beid tegenover Indië volgen. 
Wat U dan nog kunt doen? Dat In
dische probleem moet Uw probleem 
worden. Uw hart moet erin zijn, als U 
ermee bezig bent en zoals de situtatie 
thuns is, moet dit vraagstuk U als een 
loden Jast drukken. Dat geldt voor U
zelf. 
En voor Uw omgeving geldt, dat U 
mee moet werken om ons volk rijp te 
maken voor dat roepingsbesef. Zover 
is het blijkbaar nog lang niet. dat ons 
volk met de last van zijn verantwoor
delijkheid inzake Indië opstaat en naar 
bed gaat. Er valt dus wel degelijk iets 
te doen. 

H. v. R. 
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October 19H In dt Eom 1191 ,.,n ,cnlp. E"" 
se.hip, geladen met ,u .bQcd!IIJ:lt.itr. Geen 
s.chot:nsme:er om Holla.nd1~ tcbot.nc.n met: tot 
bollt spiegels te. maken, doch om er Ouit~e. 
3t1c:fdn m~~ te politof'ren. Dat. moet ge 
kunnen billi1ken. De Hollander \'ao vondng 
de d3g Is uitgemergeld ~n ve-ruiaçaerd. Hij 
zou maat schrikken van :iJO .sp,e.gdbe:e[d in 
de glu:nmendc .schoe.n.ntus. De wtlge:da.n.c 
Creicht.ns :ullcn er :.,teer m«r van kunnen 
genit'ten. Daarom mag nit"m;a.nd hun die 
scho...,nsrneer ml~gunn.tn. 
Doch er waren fo Nedul~nd blijlb.ur oog 
ahijd hedto. dir. vtrbJind door iJvtr-rocbt, 
zulk$ minder goed v~rdtoe.gro, Ze we-n.ste.n 
het schip op de bodtm vJn de Ecm. En 
het bleef niet biJ een wens. Ze plakten «n 
paar "Hmpet$" ( u wett wel. van dit ditt
getJts, dit gaatjes in sc:htc,r,swand~ maak· 
ten) tegen dt wandtn van h~·t J,chip tn in 
minder dan geen 1ijd w.u het heldere Ec.a:1.
wat~r he;dg met ten pocukuur. die- het na 
vrloop van ujd e-tn naiam.svcr1tn.dering tot 
..Zw,utt Wate-,;· :ou be.bbc-n be.:orgd. 
Doch de burgers van dt- Ke1sr:1d. g~naa.md 
Atnt-rsfoort. krtgtn de lucht v..in de schocn
saH·tr. Àmer-.foort i.!I t~n~lorte een stad dit 
doo, de schomsmee, gevtrfd Is. En hon
d"°rdtn togen uit om dt Eesn vaa. z·n :warre 
w3tet' af te hclptn. 
Wie plannen mocht b,bb<n om In Amers
foort te:n :Jthoe.nsroetrwinke:I tt op~qen dnct 
et goed aan tt btdtnktn, dat Aourafoort 
z n .S<hoentn nog a1tljd pott!t met scbotn· 
smeu uit d~ Ecm. Let maat e<ns op al dit 
glimmtndt neu:tn in Amer,foort. 



ALLERT ELEMA 
Usquert; 

gefusilleerd 8 April 1945 te Anlo. 

Als ik denk aan het vele, door Allert Elema in 
de bezettingstijd gepresteerd en zijn naam telkens 
nog weer hoor noemen in Noordelijk Groningen 
en rekening houd, met wat mij van hem bekend 
is, dan meen ik, dat hij toch een figuur van het 
eerste plan was, die op deze plaats aan de ver• 
getelheid ontrukt moet worden. 
Elema werd geboren op 12 November 1895 en was 
eigenaar van een groot landbouwbedrijf te Us
quert. Hij was in het verzet een eenvoudige, st!lle 
werker, plaatste zich niet op de voorgrond, ging 
rustig zijn gang, onopgemerkt voor de buitenstaan
ders. Dit juist was zijn kracht, waarvan het ver
zet zo ten volle zou profiteren. 
In Mei 1910 werd hij als Reserve Luitenant gede
mobiliseerd en kon de leiding van zijn omvangrijk 
bedrijf -hervatten. Maar de gebeurtenissen in de 
voorgaande weken - de verradelijke overval op 
ons land en de capitulatie van ons leger - had
den van hem een verbeten •vijand gemaakt van al
les, wat naar "Duits" riekte. In hem was de vaste 
wû, de mof, waar mogelijk. afbreuk te doen. 
Zodra onderduikershulp, financiële steun en voed• 
selverzorgmg urgent werden, bracht hij persoonlijke 
offers en ging in het verzet. Het is niet in zijn 
geest, als hierover op deze plaats verder ~ordt 
uitgewijd; op dit gebied alleen al heeft btJ het 
verzet niet genoeg te waard~ren diensten ver
leend. Slechts enkele · ingewijden was dit alles 
bekend en ook dit feit is typerend voor Elema. 
En in hem wil ik dan ook al cüegenen eren, die 
onversaagd hun huis en haard hebben open
gesteld voor onderduikers, niettegenstaande vele 
.azzia's. Juist deze mensen wa ren immers zo kwets
baar. Zij bleven op de plaats van hun verzets
handelingen. Ondanks de risico van deportatie en 
in beslagname hunner goederen, bleven E!ema en 
zoveel andere landbouwers, onverzettelijk in hun 
parate houding. . 
Juni 1911 werd in de kringen van de KP-Provm
cie Groningen, overgegaan tot het formeren van 
gewapende verzetsgroepen en sabotageploegen. 
Zo mo.gelijk zouden gevaarlijke N.S.B.-ers, S.O.• 
ers en wat dies meer zij, in te voren gereed gemaak
te schuilhoeken in arrest worden gesteld. Dit laat
ste werd als een preventiewe maatregel beschouw<!. 
Immers, het zou een grote onrust in die kringen 
veroorzaken, terwijl liquidaties met alle gevolgen 
van dien (represailles) overbodjg werden. 
De eerder genoemde ploegen en groepen zouden 
getraind worden met het oog op de komende in• 
vasie. En Elema, ook bekend als O.D.-er, was on
middellijk bereid tot daadwerkelijke medewerking. 
In haar oprichting werden deze nieuwe organisa• 
ties door verraad uiteen geslagen en de "top" bij• 
kans in haar geheel gearresteerd. De enkelen, 
waaronder Elema, die vrij bleven, gingen niet op 
non-actief. Hij wag onder meer plaatsvervangend 
commandant van District IV van de O.D., Gewest 
2, maar zonder ontbreking bleef hij de "verzets-
man''. 
Totdat, door de arrestatie en het neer schieten van 
de Heer Oijksterhuis, de Gewestelijke O.D.-Com
mandant, ook hij, .na de dolle-Dinsdag, elders zijn 
toevlucht moest nemen. Dit vond hij te 1.lithuizen 
en ook toen nog werkte hij onverdroten aan het 
verzet. Maar 26 Maart 1945 werd voor hem de 
fatale datum. Na gearresteerd te zijn door de SD 
werd hij opgebracht naar het Huis van Bewaring 
te Groningen, verdacht van spionnage, zender
activiteit en pilotenverzorging. In de nacht van 7 
op 8 April werd deze onvolprezen Nederlander 
met negen andere slachtoffers te AoJo, Drente, 
g~fusilleerd, na hun graf zelf te hebben moeten 
graven. Zijn begrafenis vond plaats op de Alge• 
mene Begraafplaats te Usquert. Hij gaf bewust zijn 
leven, voor alles wat ons heilig moet zijn. Hij ruste 
in Vrede. 

B. T. 

IN MEMORIAM 

DICK JOSEF BUIS 
Gebore11 29 Maart 1919 te Medemblik; 

gefusilleerd 11 April 1945 te ~Bren. 

Dick Buis, de zonnige, onverschrokken Ne~ 
derlander, die zowel 'Op zee als te land de 
eer van zijn land hoog hield, trachtte in 
October 1943 naar Engeland over te steken 
en zou onderweg in opdracht van zijn com• 
mandant contacten zoeken voor transport• 
adressen voor geallieerde vliegers, om deze 
via België en Frankrijk naar Portugal te 
krijgen. De reis werd goed volbracht tot 
aan de uiterste grens van Frankrijk, waar 
hjj bij Hendaye gearresteerd werd en in 
verschillende gevangenissen te Biarritz, 
Boulogne etc. gevangen zat. Bij zijn ontslag 
was hij ernstig ziek en zonder middelen 
van bestaan. Na zijn opdrachten goed te 
hebben uitgevoerd (van vele adressen had 
men groot nut), keerde hij pl.m. Maart 1944 
naar Holland terug, meldde zich weer pre
sent en hervatte zijn werk. Dit bestond uit 
hulp aan geallieerde piloten, het zoeken 
naar onderdak voor deze en andere onder
duikers. Op 8 Septemeber 1941 werd h!J 
bij de opzettelijke brandstichting van t 
Poemphuis te Blaricum opnieuw gearres• 
teerd, scherp verhoord, maar na pl.rn. 8 
dagen weer vrijgelaten. 
In September 1911 hielp hij bij het lossen 
van een schip met wapens te Eemnes. 
Voorts was hij werkzaam bij voedselvoor
zieningen etc. 
Zo kwam de noodlottige nacht van 10 op 
11 April 1945. Na de wapendropping om 
pl.m. 12 uur, die goed was verlopen, scheen 
de aandacht van de Duitsers toch getrokken 
te zijn door de seinlichten. Uit Baarn en 
Laren bleken pl.m. 140 man te zijn opge• 
roepen om op onderzoek uit te gaan. Om 
twee uur 's nachts kwam een wagen met 
Duitsers voorbij; de KP schoot op hen. 
De Duitse hoofdtroep volgde en hield • halt 
waar de KP-ers geschoten hadden. 
Om half vier kwam de leider KP-Blaricum 
bij de commandant van het droppiogsveld 
met de mededeling, dat een gedeelte van 
zijn KP zoek was en dat hij gaarne een 
gids wilde hebben. 
Dick Buis bood zich spontaan aan. Zij 
vertrokken samen. Even later hoorde men 
opnieuw schieten. De KP-leider kwam al
leen terug en vertelde het sombere nieuws, 
dat Dick aangeschoten was door de Duit
sers. Zelf had hij de vlucht moeten nemen, 
niet wetende, wat er met Dick gebeurd 
was. Men stelde een onderzoek in en toen 
bleek, dat Dick zwaar gewond naar een 
boerderij had weten te kruipen. Hij had• 
echter een bloedspoor achtergelaten en werd 
zodoende door de Duitsers na twee uur 
weer gevonden. Hij werd meegenomen en 
in de vroege ochtend naar Laren gebracht, 
naar het Duitse lazaret aan de Drift. 
Zoals enige maanden later onomstotelijk 
bleek, is hij daar op diezelfde ochtend dood
geschoten. 
Zijn stoffelijk overschot is gevonden in de 
duinen bij Overveen en bijgezet op het 
Erekerkhof te Bloemendaal. 

TRUUS. 

• 

RUURD DE BRUIN 
Winschoten. 

Geb. 21 Oct. 1898, gefusilleerd JO Sept. 1944. 

Het was in October 1943, dat ik voor het eerst kennis maakte 
met Weduwe de Bruin te Winschoten. Een bejaarde moe~ 
der, dje door haar houding alle respect afdwong. 
Zij had twee dochters en twee zoons. Hilbrand, de jongste, had 

toen reeds een leidende functie bij het opkomende verzet in Oost 
en Noord-Oost Groningen, hierbij trouw bijgestaan door zijn 
oudere broer Ruurd, die uit hoofde van zijn beroep plaatselijk 
goed en nuttig werk kon verrichten. Als kruidenier kwam Ruurd 
in en om Winschoten bij veel mensen en genoot aller vertrou
wen. Het bezorgen van b~kaarten, het plaatsen van onderdui• 
kers, het doorgeven van radio-berichten en illegale bladen, was 
voor he~ een taak, die --.cinig opviel en juist daarom zo belang
rijk. Door uitbreiding van het werk van zijn broer Hilbrand. die 
al spoedig de centrale figuur was voor KP en LO in Winscho
ten en haar ruime omgeving, nam Ruurd haast ongemerkt, doch 
doelbewust het plaatselijk werk van Hilbrand over. Ruurd was, 
wat zijn werk betrof, zeer zwijgzaam. Als oudste van het gezin 
had hij niet alleen de verantwoordelijkheid voor hun zaak, maar 
ook voor twee onderduikers, die geruime tijd bij de familie 
onderdak vonden; voor de niet ingeleverde radio en voor de 
vele zwervers, die aankwamen, 's morgens, ·s middags, 's avonds 
of ·s nachts, waarvan ik enkelen noem: Ds. Reinders, Ds. Hom
mes, Ds. de Groot, Gebr. Gootjes, Harm Molenkamp, Kees Roe
ters, Lange Henk, Jo en zoveel anderen meer. Bewust heeft hij 
deze grote verantwoordelijkheid op zich genomen; bewust heeft 
hij verzetswerk verricht; bewust heeft hij naar eigen uitlating, 
de strijd aangebonden als belijdend Christen tegen het Rijk van 
de Duivel. Zo zag hij zijn werk en zo zag de familie De Bruin 
haar werk. Een ècht Calvinistisch gezin, verzetshaard tegen de· 

vijand. _Mócht het ook anders? 

Augustus 1944. De zwarte maand in de geschiedenis van het 
Groninger verzet. Actie-verraad-reactie-slachtoffers. Ook Hil
brand werd ;z;waar gezocht in die dagen als een der kern-figuren 
van het próvinciaal verzetswerk. Op de avond van de Sstc 
September was Hilbrand thuis. Ruurd was boven en luisterde 
naar Radio Oranje. Toen: de SD; Hilbrand in z'n schuilplaats, 
Ruurd zette de radio weg en ging naar beneden. Onder aan de 
trap werd hij reeds opge\\(_a::ht en m het achterhuis ondervraagd, 
waar zijn broer was. 
Deze ondervraging leverde niet anders op dan dat Ruurd erg 
werd mishandeld. Als duivels gingen de SD-ers, waarbij zich 
ook de beruchte Nederlander, Kapitein van der Hof. toenter
hoofd van de Winschoter politie, bevond, tekeer. Spreuken en 
foto's werden van de wand gescheurd en vertrapt; in de hoeken 
en door de wanden heen wi:rd geschoten. 
Een wonder van bewaring was het, dat Hilbrand in zijn schuil
hoek niet werd geraakt. Wel kon hij alle~ horen en hij stond 
doodsangsten uit, daar hij meende, dat z'n hele familie uitge
moord werd, hetgeen toen niet ongewoon was. Toen de bende 
uitgeraasd was en Hilbrand onvindbaar bleef, werden Ruurd en 
zijn zuster Grietje meegenomtl:n: Ruurd mocht van zijn oude moe
der geen afscheid meer nemen. 
Ze werden verhoord op het Politie-bureau te Winschoten en 
vandaar overgebracht naar de SD-stelle te Delfzijl. De !lde en 
lOde September zaten ze daar. De behandeling was menselijk, 
daar het Grietje werd toegestaan haar broers hoofd af te was
sen en enigszins te verbinden. Op de avond van de 10de Sep
tember werd Ruurd uit de cel gehaald; het was toen ongçvcer 11 
uur. Grietje kon dit horen, daar zij tegenover hem in een andere 
cel zat. Ruurd is toen meegenomen en russen Holwierde en Kre• 
werd, plaatsjes in de buurt van Delfzijl, doodgeschoten. Hier is 
hij de volgende morgen gevonden door burgers, die de politie 
waarschuwden. Daar de SD hem alle papieren had afgenomen, 
was identificatie onmogelijk; wel nam de politie een foto van hem 
en werd bij door de omwonenden begraven. Een Dominee beeft 
nog gesproken bij zijn graf en heeft deze eenzame begrafenis nog 
tot een eervolle gemaakt. In Juni 1945 werd aan de familie De 
Bruin, die verder gespaard hled, de plaats bekend. waar Ruurd 
begraven was. Op de 5de Juli volgde de herbegrafenis te Win
schoten in een door de burgerij aangewezen ere-graf, waar zijn 
stoffelijk overschot thans nist temidden van gesneuvelden uit 
de Meidagen 19-40 en van de gesneuvelde geallieerde soldaten. 
De deelneming van de zijde der vele vrienden en van de burgerij 
was groot. En nog dagelijks gaan onze gedachten naar hem uit. 
Maar niet om te treuren en niet om te roemen, want ik weet. dat 
de familie De Bruin ook dit belijdt: ,,Maar uit Hem zijt gij ( en 
dît is Ruurd) in Christus Jezus. Die hem (ons) geworden is wijs
heid van God, en rechtvaardigheid en heûigmaking en verlossing, 
opdat het zij gelijk geschreven is: ,,die.roemt. roeme in de Here". 
(1 Cor. 1 :30 en 31). 

H. 
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VOOR DE 
BOVENSTE 
PLANK? 

G. H. Hoek, Dodenwacht bij onze geval
lenen. Uitgegei•en in samenwerking met 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
"Ons Leger", door N.V. Gebr. Zomer en 
Keuning's Uitgcversmij. te Wagenirfgen. 
Derde druk. 
Dit is een boek met een voorge
schiedenis. Reeds in 1941 vatte de 
schrijver van dit boek het plan op 
om de gevallenen in de Meidagen 
van 1940 te herdenken door hun 
namen te verzamelen in een boek
werk, dat tevens een beeld zou ge
ven van de gebeurtenissen aan de 
verschillende fronten van ons land. 
Hoewel de Duitse militaire censuur 

tegen een dergelijke uitgave geen bezwaar bleek te 
hebbel\, strandde de uitgave door activiteit van de 
Gestapo, die terecht vrees(le, dat een dergelijk boek 
een demonstratie zou worden van de· vrijheidszin van 
hPt Nederlandse volk. Daarom legden zij beslag op 
zetsel, gegevens en wat dies meer zij en namen schrij-' 
ver en uitgevers in verhoor. Het manuscript echter 
verdween met de komst van de Duitsers. Het plan tot 
uitgave van dit gedenkboek bleef bestaan. 
Daar dit voornemen eerst na de bevrijding kon wor
den verwezenlijkt, laste de schrijver enkele aanteke
ningen in, die de tekst verduidelijkten en schreef hij 
levens enkele nieuwe hoofdstukken, die in bezet ge
bied niet konden, doch in het vrije Nederland moesten 
worden bijgevoegd nl. ,.De Strijd om Rotterdam", .,Het 
Verraad" en "Oranje en Regering''. Om de sfeer van 
het eerste bezettingsjaar te behouden, werd verder 
het originele manuscript aangehouden. 

Zoals reeds opgemerkt, werd dit boek- geschreven 
ter herdenking van onze in Mei '40 gevallen soldaten. 
De schrijver is - het moet gezegd - in zijn opzet 
geslaagd, al was het alleen reeds voor de indrukwek
kende rij van ruim 2000 namen der gesneuvelden. Bij 
het doorbladeren van dit gedeelte van het boek ont
komt men niet aan de gedachte, dat al deze mannen, 
stuk voor stuk, hun leven gaven voor Uw en voor 
onze vrijheid. 
Vóór deze lijst van gevallenen echter voert de schrijver 
ons langs de verschillende f ronten, die ih ons land, 
verwacht of onverwacht, werden gecreëerd. De Peel
linie, Ypenburg, Valkenburg, Waalhaven, de Moerdijk· 
brug, Rotterdam en de Grebbelinie, al deze namen zijn 
historie geworden, voor velen vaak dode historie. Hoei{ 
echter beschrijft deze historie in zijn aangrijpende 
werkelijkheid. Hij laat zien hoeveel moed, kameraad
schap en opofferingsgezindheid er is opgebracht in die 
dagen. Doch ook hoe verraad, verloren eer en mofse 
ontrouw hun klemmende klauwen legden in de nek 
van leger en volk. 
Tot slot voert de schrijver ons langs de graven en 
tekent ze ons in hun aandoenlijke eenvoud, de leeuwen
helm op het ruwhouten kruis, of in hun massale de
monstratie van "den vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot 
inden doet". 
Het boek is in goed journalistieke stijl geschreven. 
Eén opmerking moet ons van het hart. Onzes inziens 
wordt de Duitse soldaat teveel als de eerlijke tegen
stander van de Nederlandse soldaat voorgesteld. Het 
interesseert ons bv. niet, dat een of ander Duits com
mandant onze soldaten "Prachtkerle" noemt. Speciaal 
in enkele hoofdstukken uit het manuscript 1941 komt 
een. dergelijke voorstelling van zaken voor. Wij kun
nen ons moeilijk indenken, dat men de Duitse soldaat 
nog als een waardig tegenstander kan zien. 
Een ieder, die de herinnering aan de vijf eerste oor
logsdagen levendig wil bewaren en. in dankbaarheid 
gedenkt aan de mannen, die ook voor hen het offer van 
hun leven gaven, zullen voor dit boek zorgvuldig een 
plaatsje inruimen op de bovenste plank van hun 
boekenkast. 

Br. 

Men verzoekt ons Tiet volgende mede te delen: 

Comité dodenherdenking 
Op 12 October a.s. zal te Leeuwen-Beneden onder auspi
ciën van de Kring Rotterdam van de Bond Oud-Stoottroe
pers een herdenking van aUe in Nederland en Nederlands
Indië gesneuvelde Stoottroepers worden gehouden. Teneinde 
deze zo goed mogelijk te doen slagen is er in Rotterdam een 
comité gevormd, dat reeds ls begonnen met de nodige voor
bereidingen. 
Alle belangstellenden worden verzocht een -gift te doen toe-

• komen per postwissel of op girorekening nummer 380091 
ten name van John. Creemers, Bergsingel 117 a, Rotterdam. 
De netto-opbrengst zal worden afgedragen voor een llefda~ 
dtg doel, verband houdende met de Stoottroepen. 

HET COMITE DODENHERDENKING. 

ADVE RTE NTI E- RUBR I EK 

J.JJVERSEN 

Weduwe. met dgt.n buis en tuin, lc 
Musselkanaal. Prov. Groningen. vraagt 
een vrouw van Cbr, btgfnsclen, leeftijd 
50 à 60 jaar, Îitlst tnlgnins bemiddeld. 
voor ,amenwoning. 
Bri<vtn onder no. 382 bur. v. d. blad. 

STICHTING 1940-1945 
DrSTRICT OVERIJSSEL 
vraagt een 

DAME 
voor het bezoeken van de door 
de Stichting verzorgde gezinnen. 
Wij stellen prijs op: 
1. Diploma MaatschappeHjk 

werkster. 
2. Inzicht in het werk der 

Stichting. 
3. Een vroegere verzetsvrouw. 
4. Een leeftijd van minstens 25 

jaar. 
5. Een goede gezondheid. 
Aangeboden wordt een zware, 
doch prettige en zelfstandige 
werkkring. 
Brieven aan Stichting 1910-
19-15, Langestraat 49, Enschede. 

VOORHOSVE 
KALENDERS 

All, 5 de Voorhoevtkaltndtrs voor 
J9-t8 gaan wc~, vr:rsch,,n,n. De 
intekt11Hjst.tn mt.t ln prachtige klr-u ... 
rtn gtdruktt prod,childen zijn 
klaar g,komcn. 
U zult het bijzondte mooi w<ck 
vinden. 
Wilt U den kalenders aan vden" 
den en k,nn.issen laten zien? 
Er Is een aardige bij.,.crdientte. inee 
t< ktiJ9tn. 
Vraagt U het werkmatf'rlaal aan 
Uw botkhanddaar of aan 

J. N. Voorhout - D<n Haag 
Dunne Bitrkadte 17 

Van Noord 
naar Zuid 

Van Oost 
naar West 

LUIK's Transport 
het best 

* 
luik' s transportonderneming 
Zaandijk Tel. 81994 

Hier 

,,.. 
wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 1 

C.V. DRUKKERQ RIJNSTREEK• 

~N 

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

Cltché's en ncta1Dplaten. 

STEMPEL FABRIEK 

VAN DER BRUG 
WESTZ'.JD( 202 ·1AJJIDAM 

TELEF. 4128 PO~TR.2171O2 

,,De Stem der Lage Landen" 
Het herdenkingsboek over het concentratiekamp Dachau is thans 
verschenen. Indien U f 2.80 stort op Postrekg. 3041-i van de fa. 
A. Losekoot 5 Zoon te Amsterdam, wordt het U p.o. toege
zonden. 

LITHO "Z.AANLANDIA" 

ZAANDIJK * 
OFFSETDRUK 
STEENDRUK 
CARTONNAGE 

De juiste sf eer van het verzet 
vindt U wekelijks terug in : 

"DE ZWERVER" 
WEEKBLAD VAN DE LO-LKP-STICHTING 

ELK N UM M ER BIEDT: 
1 Een interessant hoofdartikel 
2 - Nieuws v.d. Stichting 1940.45 
3 Een authentiek verzetsverhaal 
4 "In Memoriam" 
5 Nieuws uit onze organisaties 
6 Actualiteiten 

f 1.50 per kwartaaf Abonneert U op dit blad! 

..a.. 
WIE KAN 

INLICETINGEN VERSCHAFFEN? 
•llf 

859 Harry Salomon van Gelder, geb. 14 Jan. 1906; gearr. 23 Oct, 
1941, overgebracht naar de Weteringschans; November 19-tl tot 
pl.m. Kerstmis Amstelv.weg, daarna Scheveningen. Laatste be
.richt over hem uit Buchenwald. Kampnummer 2089. 
Overleden in Mauthausen 16 Jan. 1942. Nr. Overlijdensacte 33i2, 
Inlichtingen aan N. J. Lopes de Leao, Zandvoortselaan 177, Aer
denhout. 

860 Jacob Lopes de Leao, geb. 21 Oct. 1901 te Amsterdam; gearr. 26 
Mei 19il; tot ongeveer eind Augustus 1941 onder Nr. 663 te 
Scheveningen; van Aug. tot Dec. te Amersfoort onder Nr. 410, 
daarna weer in Scheveningen onder Nr. 560. 
Hij was betrokken bij een spionnageproces te Maastricht; in Maart 
1912 wegens voortgezet spionnage ter dood veroordeeld. Het von
nis is in de ochtend van de 11 Mei 1912 voltrokken; onbekend 
waar. 
Inlichtingen over zijn gevang~nistijd en dood aan: N. J. Lopes de 
Leao, Zandvoortselaan 177, Aerdenhout. 

861 G. P. Mulder, geb. 18 Oct. 1909 te Den 
Haag; gearr. 21 Aug. 19H. Eerst naar 
Vught. vervolgens naar Sachsenhause11; 
sindsdien geen bericht meer ontvangen. 
Inlichtingen aan: R. de Jager, Wouwerman
straat 91, Den Haag. 

862 Jacobus Cornelis van Zetten, geb. 20-2-'09, 
halfbloed, boekhouder; gearr. 10-7-1914; 
via Scheveningen naar Vught; 6 Sept. 
1944 naar Sachsenhausen - Heinkel BI. 9!? 
Nooit geen bericht meer ontvangen. 
Inlichtingen aan: R. de Jager, Wouwer• 
manstraat 91, Den Haag. 

863 Nel van den Berg. Illegaal werkstef. Tijdens de bezetting werk
zaam in Kinderhuis voor Joodse kinderen te Bergen. Gaarne in- o 
lichtingen in welke groep zij gewerkt heeft en verdere bijzonder- ~ 
heden. Inlichtingen aan Stichting 1940-'15, Heerengracht 597, 
Amsterdam. ?I 

864 Hendrik Dirkzwager. Heeft gewerkt in Utrecht (Vleuten, Haar· ,. 
zuilens). Heeft deelgenomen aan droppings. Gaarne inlichting~n § 
over zijn werkzaamheden aan: J. Trok, Croeselaan 38, Utrecht. Il 

Il 

.Gireert nog heden Uw abonnementsgeld voor het 
4e kwartaal ! Over enkele dagen gaan de kwitanties 
de deur uit. D a n i;. h e t te l a at. l: ; \.----------------------~ 
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LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

LoHe a111mmen 20 cea t 

H ebt u wel opgemerkt, hoe in de bezettingstijd 
, velen, meer dan anders, zich verdiepten in boe-

ken over geschiedenis van allerlei soort? Niet 
het minst in die, welke de historie van ons eigen lanc\ 
vertelden? Tevoren werden er nooit zoveel boeken 
,.over geschiedenis" verkocht. 

* DE NOODZ.A.AI{ VAN 
Hoe kwam dat? Was het uit angst; zocht men aflei
ding? Dan was een roman beter geneesmiddel ge
weest; de spanning van een speurdersroman bijv. Was 
die lectuur dan een verdovingsmiddel? Ik geloof het 
niet. Wij hunkerden om uit de ellende van het heden 
(toen) te komen: wisten, met Bilderdijks woorden· 
"Oees ellenden Gaan volenden, En verpletterd Wordt 
het juk". Een nieuwe toekomst wachtte. Hoe zou die 
zijn? Op die vraag zocht men het antwoord in het ver• 
leden. Niet om dat zonder meer te doen herleven. Wij 
waren niet reactionnair. 
Als de Koningin uit Engeland hier landen zou - als 
onze eerste koning in 1813 - dan zou niet klakkeloos 
aangeknoopt worden bij 10 Mei 1940. 1). Het goede, 
het echt Nederlandse, dat wat de vaderlandsliefde 

,prikkelde en voedde, zocht men ln het verleden, toen 
Nederland vrij was of vrij werd: Tachtigjarige oor
log; Franse tijd. Wat hebben ·we in stille lezingen 
voor 19 man, - .gedurende de ti¼f, dat men niet met 
20 of meer personen mocht vergaderen - de over
eenkomsten gezocht en gezien! 
Die belangstelling voor het verleden is wat geluwd. 
Begrijpelijk! 
Bij de opbouw, onze nieuwe taak, kijken we aller
eerst naar de toekomst. Hoe het worden moet. Maar 
daarin is de werkende mens niet los van het verle
den. Wij maken ui~, ie1" volko111en ni<!uw:,. 
Waarachtig scheppen is alleen mogelijk bij God, voor 
Wie, .ils de Eeuwige, geen heden, verleden of toe
komst verschilt. De bijbel zegt ons, dat in zo echt 
meoseliike taal en toch zo moeilijk: duizend jaren zijn 
bij God aJs één dag ...... Maar de mens is gebon-
den aan zijn, aan hèt verleden. 
Wie meende - en wie probeerde dat te verwerke
lijken - dat er in 1945 te beginnen, iets geheel nieuws 
zou komen in Nederland, heeft zich fundamenteel ver
gist. Het kan niet. Eis was en is, naar ik meen, aan• 
sluiten bij het goede in het verleden en dan bouwen 
met de eisen van onze tijd duidelijk in het oog ge
vat. Dat is waarlijk progressief (o misbruikte term!). 
Wie het nieuwe wilde, moest zich toch bedienen van 
de termen "Herstel en Vernieuwing" (radiotoesp~
ken van H.M. en van Prof. Schermerhorn). In die 
woorden ligt duidelijk zichtbaar de band met het ver-
leden. , 
Wij willen nagaan, hoe voor ons, voor ons mens.
zijn, geschiedschrijving aan een behoefte voldoet. Deze 
algemene gedachte wordt verbijzonderµ m.h.o. op de 
illegaliteit en dan blijkt. dat de historie van het verzet 
gekend en dus beschreven moet worden. 
Laat ik een persoonlijke beke11teois voorop zetten. 
Toen ik het verzoek kreeg lid te worden van de Ge
denkboek-Commissie en over het grote, omvangrijke 
Gedenkboek meer hoorde, heb ik mezelf afgevraagd: 
is zo'n werk eigenlijk wel nodig? Als nuchter Neder
lander is men geneigd te denken: och, waarom al die 
drukte naderhand. Onze generatie heeft het gedaan, 
het moeten doen en verder - er is wel ander, nodiger 
werk. De man van de daad léést niet allereerst de 
verhalen van zijn eigen actie. 
Toch stellen we ons. zo redenerend, te veel op een In
dividualistisch standpunt. Wij liggen immers in die 
ene bedding, waarin de geslachten elkaar als golven 
opvolgen, in één ononderbroken stroom. Wij moeten 
voor het volgend geslacht werken. dat er nu al ,-
in prille jeugd - is. En - zo - verder ........ . 
Wij bouwen aan ons volksleven, we hebben een taak 
in en tegenover Nederland. Dat Is één gezichtspunt. 
Geschiedschrijving mag niet alleen doel op zichzelf 
zijn. Dat is een tweede gezichtspunt. Die twee moe
ten verenigd worden. 
Zie eens naar onze beroemde 17e eeuw, toen het 
kleine, net van tyrannie bevrijde Nederland mee -voor
aan stond in de wereld. Ik neem een paar voorbeelden 
uit de overvloed, die er ligt. De grote bouwmeester 
Jac. van Campen (Paleis op de Dam) beoogde het 
herstel van de oude zuiverheid in de bouwstijl. Rem
brandt, wellicht het grootste genie uit die eeuw, die 
veelszins los was van het verleden, greep toch tel
kens terug naar vroegere grootheid en schoonheid. 
tas en kende zijn bijbel (zie zijn schilderijen) het 
unieke boek van verbinding tussen heden en verle-

GESCHIEDSCHRIJVING 
den, dat als H.S. altijd nieuw, actueel is. Bij de dich
ters, de geleerden, de theologen van die gouden eeuw 
vinden we steeds als "grondslag van bun geestelijke 
impuls: behouden, terugwinnen, herstellen" (Huizinga). 
Het vroegere terugwillen in ideale vorm, dat is de 
ingeschapen begeerte naar het verloren paradijs, het 
immer vernieuwde streven naar de heilstaat, voor de 
een in het aardse heden, voor de gelovige in de ver~ 
nieuwde aardse toekomst, als hemel en aarde één zul
len zijn. 
Dat is geen zucht naar het onbekende; dan zou het 

• avontuur wezen. 
Het is een diep gewortelde hunkering ·naar de para
dijselijke harmonie van het heilig verleden, vóór 
Adams zondeval. Kort gezegd: wij zitten geestelijk 
vast aan het verleden, dat goed was. 
Hoe kan men - vraag ik - naar het vroegere te
ruggrijpen als men het niet kent? En hoe is het te 
kennen, zonder dat het beschreven is? 
Mondelmge overlevering slijt te gauw en is te vluch
tig en wordt onzuiver. God komt, op bepaalde wijze, 
tegemoet aan onze behoefte naar de kennis van het 
verleden, van een speciaal verleden; vindt die nood
zakelijk. 
De historie van Gods schepping, Zijn formatie van 
een eigen volk, de geschiedenis van Zijn volk, van de 
Christus in Zijn aardse leven, van Zijn jonge kerk 
na Pinksteren - God heeft gezorgd, dat die geschie
denis te boek gesteld werd voor ons, voor ieder ge
slacht. Onze creatuurJijkheid, als ik het zo noemen 
mag, brengt mee, dat wij de historie nodig hebben. Wij 
scheppen niet; bij al wat wij maken, arbeiden we 
voort aan wat vroeger was. Een radicale breuk mN 
het verleden, wat sommige ontspoorde idealisten wil
len, is eigenlijk onmogelijk. Zij is niet alleen gedoemd 
tot onvruchtbaarheid, tot ondergang, in diepste zin 
bestaat zij niet. Ieder is onderworpen aan de conti
nuïteit. 
Het is een algemeen menselijke eigenschap, in plech• 
tige ogenblikken van ons leven kracht en moed te 
put.ten uit het feit, dat we nazaten der voorgeslachten 
zijn, voortwerkers aan een taak, waaraan ook zij zich 
hebben ge.geven. Heeft niet de revolutionnaire dictator 
Napoleon, toen hij in Egypte slag ging leveren, her
innerd aan de 40 eeuwên. die van de pyramiden op 
zijn soldaten neerzagen? 
Of, eenvoudiger voorbeelden uit het leven om ons 
heen: 
Koestert de meest tevolutionnaire man niet de in
nige wens, dat zijn zoon in hetzelfde spoor zal gaan 
als hij? Dat betekent dan dus, dat die zoon zal aan
sluiten bij wat voor hem verleden is. De kleine kin
deren leren ons al, hoe zij, onbP.wust, waarde hech
ten aan de traditie, aan het verleden: zij willen· altijd 
weer hetzelfde verhaal horen, precies eender als alle 
vorige keren. Pas op, dat u het niet anders vertelt, 
de kleine zal u verbeteren (Van Schelven). 
Juist nu, na de verschrikking der tyrannieke jaren 
willen wij met dubbele kracht werken tot heil van ons 
land, van onze natie. Zó, dat die zich naar haar eigen 
aard, het rijkst kan ontplooien. Wij willen verheffen, 
veredelen, verbeteren, ideaal maken of hoe U het 
maar noemen wilt, de eigen aard van ons volk. Daa1·-
toe moet die aard gekend worden. , 
Hoe kan dat anders dan uit het verleden? 
Juist in de oorlogstijd hebben denkers en schrijvers 
zich bezonnen op die aard. Ik noem slechts enkele 
namen. Gaan wij na, hoe die geschriften opgebouwd 
zijn, dan treft het, dat ieder teruggreep naar het va
derlands verleden. Dus in de historie zich verdiept 
heeft. Gelukkig, dat zij reeds beschreven was en nog 

I door Dr. J. Bax 

wordt - want iedere tijd schrijft zijn eigen visie op 
het verleden. Daarom zal iedere generatie of eeuw 
opnieuw de geschiedenis van het vtrzet beschrijven. 
Om bouwstoffen te bezitten moet er een begin ge-
maakt worden met het boekstaven der daden. Dus ..... . 
vult u maar in over het Gedenkboek! 
Prof. Paul Scholten: Het geloof in het Nederlandse 
Volksleven ( 1941. een rede aan de Amsterdamse Uni
versiteit). Dit hele betoog voor het leven van die 
tijd bedoeld, is van historische structuur. Op een 
willekeurige bladzijde, die ik weer opsloeg bij her
lezing, lees ik 9 maal de woorden historisch, geschie
denis e.d. Het is verleidelijk uitvoerig te citeren, maar 
het kan niet. Leest u eens blz. l 0 en 11. Ik neem 
een enkele gedachte over: 
"Als de mensen van gemeenschappelijke afstamming 
op een bepaald gebied samengebracht, als eenheid 
geschiedenis krijgen, dan ontstaat eerst een volk! " Of: 
.. Een volk ontstaat in de geschiedenis in de besll:1-
sende ogenblikken, die de gemeenschap tot één 
smeedde.·· 
Voor ons was het een her-smeden, een vernieuwde 
eenheid immers. Roepen wij ons de historie voor de 
geest, dan vergeten we ook 11iet - wat sommigen na 
de bevrijding dreigden te doen - dat het een eenheid 
in verscheidenheid is, een Nederlandse eenheid. 
Ik noem verder nog prof. Sneller: De Nationale Be
tekenis der Oranjedynastie, a.h.w. een feestgave der 
bevrijding. · 
En ·or. de Pater: De Kern van onze Nationale Ge
dachte. Die kern is onze verdraagzaamheid en gees
telijke vrijheid, ,.kostbare goederen, voor welker be
houd wij al onze krachten dienen in te spannen". Die 
kern kan hij voor ons blootleggen, door baar te wik
kelen uit het omhulsel van enige eeuwen historie. De 
als oorlogsballing overleden prof. Huizinga in zijn 
Nederlands Geestesmerk, dat ik overigens niet ge
heel onderschrijf, noemt zijn laatste en grootste hoofd
stuk: Taak van ons volk, en moet die baseren op bet 
eerste, dat heet: De wording van onze nationaliteit. 
Hier Is de practische, dienende functie, die ieder bis
toricus, na alle academische geleerdheid, een deel van 
zijn taak moet achten. 

(Wordt l'ervolgd). 

') 1813-1945. Let op die parallel. Oranje tweemaal 
verdreven, tweemaal naar Engeland gevlucht, twee
maal teruggekeerd. En nu - als toen ,- moeilijkhe
den over Indië, ook met Engeland ...... 

JJ 
2:>..e Zw.e.w..eA. J J 
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. h~t ~er.stt hot, Pan Kampong T~go,on.. 
H~t sc-hrcw-it ab etn luciferadoo1je wt.g 

WIJ VIND EN P ARM~ 
Wat js het nut van je oogleden in de nacht? Lig Je 
behoorlijk onder de klamboe, das zijn ze gesloten en 
tonen aan de buitenwereld, dat je nergens van weet 
Zo hoort dat. Maar wat doe je met die kleppen, wan
neer ie In hinderlaag ligt? Ze willen dicht vallen en 
automatisch trilt dan ergens de slaap. Je trekt :ze dus 
open, al heeft dit geen nut, want de lenzen in de kas~ 
se11 zien net zoveel als je hielen. Misschien :tijn je 
ogen wel van steen. zoals die van een godenbeeld uit 
de Griekse tijd. De Grieken moeten vroeger vaak in 
hinderlaag hebben gelegen, in de bergen van Mace
donië of de vlakte van Klein-Azië. Wij wisten, dat het 
leven van een oogappel niet uit te beelden is in steen. 
Het leven in de rimboe is een leven van trommel
vliezen en vingertoppen 
Lichtmeter en duimstok zijn speelgoed v"n mensen, 
die overdag de wereld willen verbeteren. In de :iacht 
meet je met geheugen en gehoor. 
En toch, al weet je de afstand hier van inan tot man, 
en tot de weg, en tot je kwartier in de ru.g en tot de 
kampong in front, en tot het pad voor de loop van je 
bren, toch laten al deze draden los achter je ~tenen 
ogen. Wat zie je door dle open kleppen? De c21rrier, 
als een gewonde weggezakt, ginds langs de berm, in 
het ochtendlicht van gisteren. En dat lichaarA op de 
weg, gebroken in het bekken. nog vormelozer door 
het pak van groen en roest, waaruit het bloed ver
liep tot in het gruis. En de ogen, waarin de zon nog 
even speelde. 
De ochtend ontnuchtert je met schemer en kou. Met 
de laatste slok thee spoel je de na-nacht weg, met de 
eerste cigaret zuig je de morgen In. Nee. Je armen en 
benen zijn geen wortelstronken. Je staat op twee voeten 
zonder duizelig te zijn. 
Wat zeg je? Ziet iemand rook uit de kampong? Ja, die 
sliert uit de klappers achter de. sawah. Wel daar staat 
de pap op het vuur. Teveel rook voor een mager 
ontbijt? Kom nou, toch even kijken. 
Vooruit, dan kijken we maar. 
We gaan en we kijken. We zien van de weg af het 
eerste huls van Kampong Tegarcn. Het schroeit als 
een lucifersdoosje weQ. 
De klapperkruinen worden nauwelijks gezengd. Gi?en 
mens te zien. zelfs geen kip. De brandstichter loopt 
waarschijnlijk daarboven In de bergen. Misschien zit 
hij verstopt in het volgende huis. We weten, dat 

Tegaron een broeinest is. Een man, die uit de bergen 
komt. die door de kampong gaat en vuisten zwaait, die 
de brand zet in een hut en weer verdwijnt, laat hon
derden in onrust achter onder eigen dak. Zoek hem 
niet. Eens betrap je hem bij een ander huis of langs 
de weg. 
Tot straks. Tegaron. We denken nu alleen aan pap en 
thee en slaap. 
We sukkelen door de ochtend terug. Waarom stopt 
de voorste man en geeft het halte-sein? Wat wijst hij 
op de we.g? Vers zand? Verrek, nog even wakker 
blijven. Kijk uit: vers zand. kuil. mijn. Het is toch 
prettig dat de zoo al bij de hand is om met een eerste 
sttaal wat brokkelige vlekken aan te stippen in het 
gruis. Let iemand intussen op de suffende taru, die 
wJJ daareven aan de rand van de sawah passeerden7 
Wát houdt hij zich op een afstand en ziet gespannen 
toe. Kom wat dichterbij, kassian? Wil je niet? Dan 
trekken we wel aan je latten. Beo Je zo beroerd? Ga 
dan even zitten, hier, in dat verse zand. Nee? Kom, 
kom, vertel ons dan. waarom je in de sawah zat. 
Tani? 
Een boer zit bij zonsopgang niet doelloos op zijn land. 
Weet Je niet wat dat zand betekent? Wij weten het 
wel. Wij weten veel. 
Kijk, kijk. nu weet Jij het ook, nu wil je het beter 
weten dan wij, nu graaf je met je teen wat zand 0p
zij. Doe het maar met je handen, beste man. Onze 
pioniers zouden Jaloers zijn op dat vingerwerk. Jam
mer, dat ze niet hier zijn om te zien, hoe deskundig je 
de mijn volkomen vrij maakt. hem uit de kuil licht en 
dan eerst demonteert. 
Dank je wel. kassian. Nee. zo heet Je niet. Parmi? 
Parmi van Tegaron. Zo. zo, en nu vertel je ons ook 
van de kip en het ei. Wel, wel. jij stak dat eerste huis 
van Tegaron in brand om ons te Jokken: jij zat in de 
sawah toe te zien hoe onze wa,gen zou ontploffen op 
de mijnen, die jij had gelegd. En je moet straks in de 
bergen rapport uitbrèngen over onze verliezen. En je 
krijgt vijf roepiah voor elk mijn. En Je durft niet t! 
weigeren. Heb je vrouw en kinderen in Teragon? Wat 
zeg Je: kip noch kraai? Wel, dan ga je naar Sema
rang. Als je in ons gebied aan de weg kan zitten en 
ons langs ziet komen, tweemaal, dan .kan je ook tot 
Semarang gaan. Halen ze je weg uit Semarang? Je hebt 
de feesten zeker meegemaakt, die dagen lang in Sa-

Siet ende ctm61-cwtwd dodt wat een 

KWAKKEL-POLITIEK ,,_e,unac/i • 
L angzaam maar zeker wordt ons leger In lndië 

uitgemoord. Dat gaat zo bij twee, vijf of tien 
mannen per dag. 

En even zeker. alleen wat sneller, wordt de lndische 
bevolking in het oog door de republiek bezette gebied 
geterroriseerd. uitgekleed en uitgehongerd. 
Heel belangrijk schijnt men dat in Nederland niet 
meer te vinden. Je went tenslotte aan alles en het is 
alweer maanden geleden, dat ~o dit aspect van het 
Indische probleem .,interessant" nieuws vond. Dat 
nieuws begint naar de achterpagina te verschuiven. 
Vindt gij het nog belangrijk, lezer? Benauwt het U 
nog, dat deze moordpartij met de regelmaat van een 
uurwerk doorgaat, zonder dat men doet. wat gedaan 
moet worden, zonder dat er enig uitzicht Is? , 
Vindt U het niet angstwekkend. dat voor dit aangrij
pend vraagstuk van de toekom.~t van Indië, het meest 
:aangrijpende voor ons volk sinds mensenheugenis, de 
belangstellit9 van ons volk met grote snelheid af
neemt? 
Er gaat een stemming overheersen van "laat maar 
waaien" en "na ons de zondvloed·. 
Onze natie kan de moed niet meer opbrengen om te 
geloven in een- goede oplossing ... Een verloren zaak" 
meent het publiek en het wast zijn handen in onschuld. 
Maar het water is drabbig, en men wordt er nie.t 
schoon mee, want het is dit publiek, dat verantwoorde· 
lijk is voor de ontwikkeling tot op dit ogenblik. 
Dit Nederlandse volk van 1915- 1917 draagt de schuld 
van het lijden in Indië, van de ontstellende perspectie
ven voor de toekomst van dat land. De belangen van 
dat land waren ons opgedragen. UJij moesten de ont
wikkeling ervan leiden. wij moesten het in 1945 be
vrijden van de Japanse dictatuur. 
En we hebben het gepresteerd twee Jaar te praten, 
veertien dagen daadwerkelijke hulp te verlenen aan 
Indië, om daarmee onmiddellijk te stoppen, toen er er
gens in de verte wat gegromd werd. ·t Re~ultaat is er 
dan ook naar. Half werk. dat alweer onder onze han
den afgebroken wordt. 
Wie er prijs op stelt voor een democratisch burger van 
Nederland door te gaan, zal zich verantwoordelijk moe
ten weten voor de gang van zaken. 
Overigens is het dragen van die verantwoordelijkhelèl 
ons niet gemakkelijk gemaakt. 
Van Indië uit seinde men twee jaren lang; ,.Alles 
wel aan boord, nog even en we zeilen de vellige ha
ven van !,inggadjati binnen". Maar men wist al 
heel lang, dat dit niet waar was, dat de nood m de 

republiek ontstellend groot was en de "papieren·· lei
ding geen gezag en macht had, dat ieder deed wat 
goed was in zijn ogen. Zo strooiden de verantv,oor
delijke lieden ons volk zand io de ogen. 
En in Nederland was 't al niet beter. In plaats Véln 
de parlementaire rechten werkelijk te herstellen, wer
den zij genegeerd en werd 't parlement een schone 
democratische façade, waarachter men, in navolging 
van Van Mook. zijn gang maar ging. 
De geschiedenis van Nederland In deze twee Jaren is 
leerrijk. 't Begon al met de Nationale Advies Com
missie. ZIJ zou adviseren inzake de samenstelling van 
de nieuwe regering en haar programma. Maar men 
ri~p haar eerst bijeen toen alles in kannen en kruiken 
was. 
Van dat ogenblik af was de N.A.C. een gevel, die 
ons volk moest doen vermoedel), dat er een democra
tisch huis achter zat. E r zat intussen niets achter. 
Met wijs beleid is deze tactiek inzake het Indische 
probleem in het parlement. ons parlement, voortge-. 
zet, Alle besluiten werden genomen, vóórdat het par
lement geraadpleegd was en de meeste van die be
sluiten werden in Indië genomen. vóórdat de regering 
ertussen kon komen. Als er tenslotte verklaringen in 
de Kamer kwamen, dan kon men zich erbij neerleg
gen of niet, 't,,, veranderde niets aan de zaak. Dat 
noemt men de politiek van de voldongen feiten , of 
anders gezegd de dictatuur in avondtoilet. 
Eens heeft de Kamer een besluit genomen, maar enkele 
maanden later werd dat besluit in Indië om zeep ge· 
bracht. Dat betrof Linggadjati zelf. 
Deze gehele miserabele toestand van onze democratie 
hebben we te danken aan het devies, dat een aantal 
lieden omstreeks de bevrijding door hun hoofd speel
de: ,.Het woord is aan de sterke mannen; laat het 
volk hen niet voor de voeten lopen". · 
Diezelfde lieden spraken bij tedere gelegenheid luid
keels "namens het volk". Dat is zo de gewoonte, als 
men de invloed van dat volk wil uitschakelèn. 
Dat volk zijn wij. lezer. Wees gewaarschuwd. gij 
ziet voor Uw ogen een democratische praktijk. waar
door de democratie zelf langzaam maar zeker geworgd 
wordt. En Moskou ·gnuift. 
Intussen. dat stadiwn hebben we achter de rug. We 
hebben de leiding Jn het Indische probleem materieel 
overgedragen aan de UNO. al houden we vol, dat we 
het formeel nog voor het zeggen hebben. 
De Nederlandse kapitein is naar zjjn hut gestuurd en 
er staat nu een internationale loods op de brug. Niet 

latiga zijn gevierd toen op 4 Augustus van het vori
ge jaar Semarang heroverd werd. Kom Pa,mi, loop mee 
en nu wat vlotter, want we zijn werkelijk flauw van 
honger en slaap. · 
Nee, Parmi, •jij kent het land van Tegaron niet. Je 
stond vier weken geleden met je bamboe roentjing in 
de kampongrand en zag de gevechtwagens komen. De 
bendeleider had gezegd. dat Tegaron door ons zou 
worden verbrand en het volk vermoord. Toen vluchtte 
je langs de kali naar de bergen, waar de bevolking 
:zich al verscholen had. Jullie luisterden naar het 
schuren van de schakelbanden over de weg. De vol
gende morgen zag je de eerste tani alweer in zijn 
sawah staan, want de bibit wachtte om te worden uit-
gepoot. Nu, na vier weken. zie je op alle terrassen en 
velden tot aan het moeras de mannen van Tegaron be
zig met hun gewas. De vrouwen gaan weer met hun , 
korf door de kampong naar de passar of de tuin. De 
kinderen spelen achter de stenen in de kali. Wat doe 
jij, Parmi? Als je de dappere was die Tegaron zou 
behoeden voor as en bloed dan zou je nu naar Salatiga 
gaan en jezelf ervan overtuigen. dat de belanda katoen 
geeft. olie en zout in ruil voor tomaat en mais. Maar 
je komt niet uit de bergen, tenzij in de nacht om ge
vaar te zaaien in de weg. Je zit in de rand van de 
sawah en wacht op dje wolk van kruit en stof. 
Je ziet dat lichaam, gebroken in het bekken, waaruit 
het bloed verloopt in het gruis. 
Zit hier, adder van Tegaron zie de woede van je 
eigen dorpelingen, die we hebben verzameld om hun 
te zegg2n, wat je deed. 
A.ls de loop van onze bren nu niet op hen "-ëlS ge
richt zouden duizend voeten van eigen volk je ploe.r
tenlichaam vertrappen en wegschoppen in de kali. 
Zit hier in ~het land van Tegaron als een drakenbeeld. 
Geen man van Java zal je voorbijgaan zonder vloek. 
Elke moeder zal haar kind Jn de slendang afwenden 
van deze duivels-steen. 

dat die Joods zo bijzondere kenrus heeft van het voor
water, waarin we verzeild geraakt zijn, Integendeel, 
maar hij wil ook wel eens sturen. 
Met nauwelijks verholen vreugde heeft één van de 
belangrijke figuren in ons land zo ongeveer gecon
stateerd, dat het Indische probleem thans in interna
tion.ial milieu terecht is gekomen en dat het er niet 
meer uitkomt. 
Hij heeft gelijk, zolang er teveel mensen in Neder
land zijn, die er blij om zijn, dat ze hun verantwoor• 
delijkheid en roeping in Indië over kunnen dragen aan 
Iemand anders ...... , omdat zij er zelf hutspot van ge-
maakt hebben. 
ls dat Nederlandse stijl? Wilt U bedenken, dat in 
deze nieuwe faze het leven van onze soldaten. en 
leven en goed van de Indische bevo\king, opgeofferd 
worden aan het internationaal gekrakeel. 
Dacht U dat die nieuwe Joods de zandbanken kon 
ontwijken, waarop de deskundige kapitein ieder ogen
blik vastzat? 
Wie het geloven wil, gelove het maar; ik kan er met 
mijn verstand niet bij. 
Wat zal de geschiedschrijver ln het jaar 2000 over 
onze tijd schrijven? 
Zal hij schrijven, dát de democratie gevild werd? 
Zal hij schrijven, dat ons volk met vals sentiment, 
ongezonde ethiek en twijfelachtig opportunisme poog
de de wantoestanden in lndië op te Josseo7 
Zal hij schrijven, dat we geer, moed hadden om de 
ware liefde en het oprechte roepingsbesef te tonen in 
een harde hand, dat we stinkende wonden maakten 
In lndië? 
Zal hlj schrijven, dat, toen deze politiek vastliep als 
een muur, ons volk Indië als een prooi wierp io de 
arena van de Veiligheidsraad? 
Zal hij nog respect hebben voor onze daden? 
GIJ moet het doen horen in de straten en huizen van 
ons land, dat de Javaan uitgehongerd en geterroriseerd 
wordt door benden van de republiek en dat iedere 
dag, dat dit langer duurt, voor onze rekening komt. 
Gij moet dat doen horen, d,1t het nadreunt in ons par
lement en op de bureélux van de regering. 
Men mag in ons land bl!jkbaar niet mee.r van Coen 
spreken en als men het Van Heutzmonument pas
seert, dan moet er schaamrood op onze kaken zijn. 
Maar als ik lees, wat zij voor de welvaart en ont~ 
wikkeling van de Indische bevolking gedaan hebben, 
d<1n vrees ik, dat ze in onze dagen met standbeeld 
eQ al zullen wensen te verhuizen uit dit land van kneed
bare boter naar een land, waar de moed tot pllcht.~
vervulling uit steen gehouwen wordt. 
Of 't moest zijn, dat ons volk ter elfder nre handelt 
n11ar de woorden van Coen: 
Sict ende considereert doch wat een goede cocrugie 
11erm;.,ch. H. v. R. 
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DENEMARKEN'S STRIJD EN OVERWINNING 

Het kon niet anders of op deze en dergelijke schand
daden moest een hevige reactie volgen. Die reactie 
was de staking in Juni 1944, spontaan ontstaan. maar. 
eenmaal losgebroken, verder geleid door de Vrijheids-
raad. De staking was totaal. In de loop van Vrijdag 

' de 30e Juni ontstonden hevlge botsingen tussen de 
Duitsers en de stakers. Nazigebouwen werden in 
brand ge~token. Barricades werden opgeworpen. Za
ken, die voor de Wehrmacht werkten of daarvan be
stonden, werden leeggeplunderd. Straten werden open• 
gebroken. Het was oorlog in optima forma. 3000 
Duitse soldate.n rukten ·op naar Kopenhagen. 
Dr. Best verklaarde: .. Iedere Deen vanaf de koning 
tot zijn geringste onderdaan is verantwoordelijk voor 
de:z:e situatie. Wij zullen het Kopenhaagse gepeupel 
de zweep laten voelen." 
Om negen uur des avonds bezetten de Duitsers alle 
publieke gebouwen, -terwijl gas, water en licht wordeu 
1fgesneden. Des Zaterdags woedt de strijd voort. De 
Kopenbagers geven het niet op. Zondags doen de 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad en van de 
werkgevers- en -nemersorganisaties een beroep op .de 
bevolking om de strijd te staken. In tegenstelling 
daarmee verzoekt de Vrijh.?idsraad door te zetten. De 
hevolking zet door. Zelfs als de Duitsers zich bereid 
tonen te onderhandelen. De Zondag en Maandag ken
merken zich door spanning en onzekerheid. Wat zul
len de moffen doen? Velen verlaten de stad. Des mid
dags, Maandag 3 Juli, is het duidelijk dat de Vrij
h.-id:.raad heeft overwonnen. 
Gas. licht en water worden weer aangesloten en de 
toegangen tot de stad vrijgegeven. Prestige voorwaar
den van de Vrijheidsstrijders. In de loop van de mld· 
dag stemmen ook de moffen toe in de overige ge
stelde voorwaarden. De Deense politie wordt toege
staan via de Deense radio een ongecensureerde mede
deliug a,m de bevolking te doen. Om 6 uur komen de 
leden van de Vrijheidsraad bijeen en besluiten de sta• 
Icing op. te heffen. De rust keert wt>er in de deerlijk 
gehavende stad. 
De Duitsers met a1 hun wapens waren volkomen ult· 
gerangeerd, en maakten zich onsterfelijk belachelijk in 
de ogen der gehele wereld. 
19H w33 een bloedig Jaar. 

Na de bevrijding 

Op 19 September wtrd de Deense politie ontwapend 
en ge1nterneerd, .,daar zij er niet in is geslaagd om 
de hand over hand toenemende bandeloosheid te be• 
teugelen", aldus het Duitse commentaar. Velen weten 
onder te duiken, anderen verschansen zich in gebou• 
wen en achter inderhaast opgeworpen barricades om 
hun huld :z:o duur mogelijk te verkopen. Van weers· 
kanten vallen slachtoffers. Het resultaat is dat onge• 
veer 2000 politiemannen in handen van de mof vallen. 
Ja. inderdaad, 19-H was een bloedig jaar. 
Velen moesten sterven, maar Denemarken had zich 
het recht op de vrijheid bevochten. 
De laatste maanden waren een complete oorlog. In 
samenwerking met de geallieerden werd een enorme 
sabotage-actie begonnen. Grote hoeveelheden wapens 
werden op Deense bodem gedropt. 
Totdat op de Se Mei 1945 ook voor Denemarken de 
dag der vrijh~id aanbrak~ 

TOON. 

VERGELIJKEND OVERZICHT 
van de door Denemarken en Nederland geleden per· 
soonlijkc verliezen in de jaren /9,W-1945, ontleend 
aan • n rapport van Nel Lind en gegevens van het 
RiJksburt>au voor Oorlogsdocumentatie. 

Het inwoneraantal van Nederland is ongeveer twee• 
maal zo groot als dat van Denemarken. 
In het geheel verloor Denemarken in de bezettings
jaren 1940-'45: 3793 personen. 
In Nederland bedraagt het totaal verlies: 265.100 per
sonen ( waaronder 22.000 personen omgekomen in iu· 
terneringskampen in het Verre Oosten). 

· Overigens zijn nog de volgende vergelijkingen te 
trekken: 
Het aantal gefusilleerden in Nederl.:ind bedraagt: 
4000 personen. 
Het aantal gefusilleerden In Denemarken bedraagt: 
910 personen. 
Daaronder .zijn begrepen 797 personen. omgekomen bij 
represaillemaatregelen en z.g. ..Schallburgtage", d.i. 
een vonn van sabotage. gepleegd door de moffen, 
waarbij :z:JJ monumentale gebouwen opbli~en. 

De oaam Hitler is In Oo3tenr,jk alledaags als Smith 
in Engel~nd en Durond to Frankrijk. Mau d• «rStge
not.mdt naam Is èC'ft soort tffcc:t. dat teer boog gt:tao~ 
ttttd b.eeft gutaan. maar dat nu ten .boprlott baiase ver...
toont. Htt bute is. htt maar Op tt ruimen. Dat dot.n 
ook de be::iltrrs. die t-r vrotgu aerdig mte ge.gokt htb· 
bon. 
Er zijn dus lSOO aanvragt_n om naa1n111erandt.ring , 
Onl~ngs wud de: vrouw van Franz Hitler op ·t srad" 
buis ontbodeo. ln ee:-n dorp ergen, bij \Venen. - Hltr 
i1jn uw oieuwe: pap.itrrn. tt.i de amb1enaar. - Als uw 
man :e getekend heeft. beet hij voor1aan Franz Mûlltr. 
- Harte1ifk dank. an,woorddt h~r vrouwtje:. - Dat 
ls een pak van ruifn hart. E.o :.ij .scbncd wtlgtmoed 
naar dt. deur. Daar gtkonie.n draaide ze :ich om, ma:,k~ 
tl! htt bekende. 9tb3ar i:ntt baar arm en grotut: ,.H~iJ 
Mtlller." 

(.,Je MolDtitndral" ). 

Om de Deense illegaliteit impopulair te maken, tracht
ten de moffl:n de Deense bevolking diets te maken, 
dat dit opblazen door Deense saboteurs was geschied. 
Omgekomen bij luchtaanvallen door de R.A.F. in De
nemarken: 326 personen; in Nederland: 22.500 per
sonen. 
17.000 refugee·s ontsnapten naar veilig Zweden. Een 
.groot deel der refugee·s waren Joden en slechts 455 
Joden werden in Denemarken gepakt en naar There
siënstadt gezonden. Hiervan zijn er 53 gestorven. 
Vah de Nederlandse Joden kwamen in Duistland om: 
112.000. 
Deportaties van arbeiders, zoals wij die in Nederland 
kenden kwamen in Denemarken niet voor. 

Steun aan oorlogsslachtoffer$ in Denemarken. 

De Deense Regering verleent dé volgende steun aan 
nagelaten betrekkingen van oorlogsslachtoFfers: 
Een weduwe ontvangt 500/0 van het Inkomen van 
naar man. 15<ro voor het eerste kind en 10% voor 
het tweede kind en géén uitkering voor het derde e.n 
vierde kind, etc. Totaal wordt dus nooit meer dan 
75% van het vroeger inkomen ultgekeerd. 
Max. wordt een uitkering betaald van een inkomen 
van 8000.- Kr. Was het inkomen 10.000 Kr.. dan 
wordt slechts van 8000.- Kr. 50% of bij twee kin
deren 75% van het inkomen betaald. Het max. pen
sioen Is dus 6000.- Kr. 
Wie een Inkomen had van boven 12.500.- Kr. krijgt 
géén uitkering. De regeringssteun voor weduwen Is 
levenslang en houdt op bij het hertrouwen. De kinde~ 
ren ontvangen de regeringssteun tot 21 jaar. 
Verder bestaan in Denemarken het z.g. .,Friheds
fond" - eep fonds. opgericht ná de oorlog. dat naast 
regeringssteun financieel steunt. waar dit nodig is, op
dat dezelfde levensstandaard gehandhaafd kan blij
ven voor het g~in, waar de man oorlogsslachtoffer is. 
Was b.v. van tevoren bepaald. dat kinderen zouden 
gaan studeren of een zaak beginnen, dan zal, als de 
regeringssteun niet voldoende is, het Fdhedsfond bi)· 
springen, opdat de kinderen toch de door de vader 
gewenste opleiding krijgen. 
Het Frihe?sfond ontvangt geld van oud-illegale con• 
ceros, van collecten in kerken. theaters, van particu
lieren etc. 
Een leder, die iemand verloren heelt, ontvangt ineens 
800,- ' Kr. als tegemoetkoming in begrafeniskosten 
e.d. van hen, die voor Denemarken vleien. 
Verder geeft de Deense Regering een uitkering aan 
ex-politieke gevangenen. 
Voor èlke week, die men in een Deense gevangenis 
of concentratiekamp doorbracht, 25.- Kr. 
Voor êlke week. die men als gevangene in Duitsland 
heeft doorgebracht. 50.- Kr. 
Verder geeft de staat een vergoeding voor alle ver
loren geraakte kleding,-schoeisel en voorwE:rpen als 
horloges, vulpennen etc. Voor 5ierade11 wQrdt geen 
vergoeding gegeven. 
Er wordt niet meer dan 1000.- Kr. uitbetaald voor 
verloren geraakte goederen. 
Ook is het mogelijk, dat men als ex-politieke gevan• 
gene wordt vrijgesteld van het betalen van belasting. 
Dit moet men zelf aanvragen. 

R.eCTlPICA:rJB. 

In "0, Zwocver' v>n 16 Aug. ·•1 or. 33 is een berichb 
op9cnomrn ondu de n1btldc: H Wt,r U dat7" over de: P.~er 
Zftkemcye.r. waario. o.a. werd med~gr:dttld, dat dt:t 
httr wuk:taam ls bij Pro Juvcntutt. 
Pro ]1.lYl?ntutc vecz.ot.kt ons tha,HI totde: te dcteo. d4t d~ 
heer Ztekemeyer ni•t bij haar In dten•t h. 
WIJ haa,ttn ons om de vugiss,ng in oo.s bhad t~ hec
sttlttn en vcrz:o,k-t..o ook aodere bladen . dit bd bu,cbt 
ean ons blad ontlteodtn, de:u rtcrifkatic op tt> ne:mc-n . 
0Jaxe ucu:\eJ aa.o Pro Juvtntute: voor cft ge.maakte fout. 



Incasso en wat daaraan va.sf zif. 

W ij werden deze week uitgenodigd eens een bezoek te komen bren• 
gen aan de afdeling Incasso van het Hoofdbureau der Stichting 
1940...-1945 te Amsterdam. 

Om eerlijk te zijn, wij voelden ons tot op heden nimmer sterk aangetrok
ken tot instellingen als incasso-afdelingen en derzelver visitekaartjes: de 
kwitanties. Van kwitanties in het algemeen hebben wij zelfs een uitge-: 
sproken afkeer. Ze zijn zo agressief, zo hatelijk soms. Zo ongeveer als een 
lan.g vergeten kennis, die je plotseling (meestal aan het eind van de maand) 
in een nauw straatje tegen komt en die je dan zonder meer op je lijf valt 
met de schokkende eis: Zeg meneer (in zo'n geval noemen ze je altijd 
meneer), ik krijg nog altijd vijftig gulden van je. 
Nu valt er met een ·kennis no.g te accorderen, maar de enige welwillendheid, 
die een kwitantie öezit, is acht dagen zicht. 
Vandaar, dat we deze keer met een onfrisse tegenzin de stoep aan de 
Herengracht bestegen, ons afvragend hoe er in het schrijven van kwitan
ties, die meest prozaïsche kentekenen onzer monetaire cultuur, nog iets 
interessants kan zitten .... . .. . . 
Het hoofd der afdeling ontving ons met het weldadig aandoende enthou
siasme van een postzegelverzamelaar, die aan een niet-geïnteresseerde• zijn 
collectie Iaat zien. Het hoofd was een goede kennis van ons, dus lieten wij 
ons oog strelend langs de getoonde kaartenbakken gaan . .,Hier", sprak hij, 
en hij wees met een brede armzwaai op een paar grote stalen kasten, ,.ziet 
U onze contribuanten-kartotheek. Hij trok een paar laden open. Kaarten, 
onmenselijk veel kaarten. 
"Vroeger", zo vervolgde hij , .,zat de incasso-administratie gedecentraliseerd 
over de districtsbureaux, doch dit bleek in de practijk niet te voldoen. De 
gegevens bleven te lang in de districten en er was te weinig over2"tcht. 
Bovendien is een ver door.gevoerde contróle plicht tegenover de gevers en '-
dat kan alleen doelmatig · gebeuren, wanneer die contróle uit één centraal 
punt plaats vindt. Dit betekent in het geheel niet een aanslag op de zelf
standigheid der lagere organen, zoals wel eens ten onrechte werd gezegd. 
maar is enkel een kwestie van utiliteit." 
Het hoofd is een aangenaam mens, dus bleef hij niet te lang stilstaan bij 
gezegde stalen kasten, waarschijnlijk zeer wel inziende, dat kaartenbakken 
weinig opwindends voor1 een ternauwernood geciviliseerde "Zwerver" kun
nen hebben. Dus troonde hij ons mee naar een wat "levendiger" afdeling, 
de ponskamer. Wij troffen er drie dames aan, ieder gezeten achter een 
rammelend blok staal . met toetsen~ knoppen en gleuven. Wij begonnen het 

· interessant te vinden ( die blokken staal; wij zijn getrouwd) en de aan
vankelijke tegenzin ging overstag. 
• ,Ponsmachines". werd ons verteld. 
Wij knikten. · 
\Yij knikten nog vele malen, terwijl één der dames ons een technische uit
e.enzetting over de werking der machines gaf. 
Neem het ons niet kwalijk, lezers, maar wij hebben schandelijk gehuicheld. 
We hebben een .gezicht getrokken ( met kramp) van alles begrijpen is alles 
vergeven en zelfs hebben we ons er aan bezondigd om nu en dan een 
licht-technisch vraagje te stellen, schamele poging om daarmede ons blitz
licht helder inzicht te demonstreren. zonder onze kennis hoegenaamd te 
hebben verrijkt met de antwoorden. 
Voorlopig kunnen we U, wat de technische kant betreft, niet anders mede
delen, dan dat er drie ponsmachines op de ponskamér stonden. 
Zo stonden er op een andere kamer een hollerith-tabelleer- en een holle
rith-sorteermachine. 
weer mededeelzame dames, weer v ertoonden 6nze gelaatstrekken één 
brok ( gezichts J techniek en weer demonstreerden wij losjes een grote mate 
van begrip voor de ingewikkelde situatie, maar het residu, wat uiteindelijk 
in onze trage hersens is bezonken, dat hopen wij U de volgende week te 
laten zien. 
Wij zijn enigszins verbijsterd. 
Wij vrezen voor een holleri b--ob·essie. 
Dit is geen techniek meer, · · gestolde genialiteit. 

MedeNerkers der Stic · g 1940-1945 
in het disfricl Zuid Holland-no9rd. 

TOON. 

Jagende wolken-luchten, regenbuien en hier en daar wat vallende bladeren 
hebben ons reeds de naderende winter aangekondigd. Maanden van hui
rielijke gezelligheid weer voor de deur. Maar, als het goed is, ook 
maanden van opbloeiende activiteit. 
Organisaties en verenigingen maken zich .gereed voor de komenden win
tPr-rampagnP. n.,. Stirhting l~4ll__..., 1Q4li hHjft ,hrnrhij niPt arhtPr 

Op Zaterdag 11 October a .s" n.m. om half drie houden we appèl in de 
Stads-Doelen op de Verwersdijk te Delft. 
Frits de- Zwerver (Ds. Slomp) zal voor ons spreken, terwijl declamatie 
en film het programma verder zullen vullen. · 
Op deze bijeenkomst worden niet alleen de vaste medewerkers van de 
Stichting verwacht, maar ook de oud-illegale werkers, . die nog niet tot de 
Werkgemeenschap van de Stichting zijn toegetreden. In de komende weken -
volgen nadere mededelingen omtrent het pro.gramma. 
Maakt nu reeds met Uw oud-illegale vrienden plannen om op 11 October · 
gezamenlijk naar Delft te gaan. In vervoersmoeilijkheden zullen wij U 
gaarne met raad en daad terzijde staan. 

_ STICHTING 1940---1945 ZUID HOLLANDrNOORD, 
Rijnsburgerweg 177, Leiden. 
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IV 

IN DE VAL. 

Aan de overzijde van de rivier gekomen trappen ze vlug voort. -
De weg loopt tussen weilanden door, waar overal het jonge 
groen ontspruit. Tussen het eerste gras breken al madeliefjes 
en paardebloemen door. Jan en Gerrit letten er weinig op. Ze' 
hebben meer aandacht voor passerende mensen en auto's. 

, Ze naderen de Veluwerand. Rfchts van hen, zien ze honderden 
Nederlanders aan 't werk op een geprojecteerd vliegveld. Een 
kudde slaven in dienst van de vijand! De meesten leunen op hun 
schop. Waar een slavendrijver in de buurt is, wordt ijverig ge
spit. Een stuk vaderlandse cultuurgrond wordt grondig bedor
ven - waarvoor? Zijn er voor die paar gammele machines, die 
de Duitsers nog hebben, geen bergplaatsen genoeg? 
,, 'n Gekke wereld," zegt Gerrit. ,,De één loopt met de dood in de 
schoenen ter wille va1:1 zijn vadérland en de ander" de grote hoop, 
gaat gedwee spitten ·· 
,.'t Is krankzinnig.'· beaamt Jan; ,,maar wat is dat daar?" 
Er staat een auto f;eparkeerd terzijde van de weg, schuin in de 
berm: ' t Is een grote Duitse vrachtwagen en soldaten -liggen er 
bij in het gras. 
Op de straat loopt een Mof. Hij houdi de rechterhand achter zijn 
tuniek tegen de norst. 
De jongens trnppen onverschillig door. Als ze _tot op een meter 
of tien afstand zijn genaderd, steekt de Mof zijn vrije hand op 
- beduidentl, dat ze moeten afstappen. Meteen komt- aan de 
wegkant iemand op de been, die roept: 
,,Jawohl. ,c;ie sind es!" 
De jongens herkennen hem als de èhauffeur van Willy! 
Nu we1:en ze 't. Ze zijn verraden. Hier is de val gezet en ze zijn 
er pa!:'does ingelopen. · 
Var~ alle kanten zien ze de lopen op hen gericht. 
Zf- worden ontwapend en kort ondervraagd. Op Gerrits persoons
b•.!Wijs staat als beroep: chemicus. Hij moet enkele scheikundige 
formules noemen, maar loopt al spoedig vast. 
Als hun gevraagd wordt, waar Zwarte Kees zich bevindt, halen 
ze hun schouders op. Dan trachten de S.D.'ers hen tot een ant
woord te dwingen door bedreigingen en tenslotte door hen te 
stompen en te slaan. De jongens houden vol, dat ze 't niet weten . 
Er wordt een dekkleed uit de wagen gehaald en op de berm uit
gespreid. Daar moeten ze beiden onder, op enige afstan_g \Tan 
mekaar. Eén van de kerels neemt plaats op het kleed, tussen 
hen beiden in. 
De Moffen wachten. De val moet dus ook dienst doen voor Kees 
en Gijs. 
Telkens worden de jongens met een stomp in hun rug gesom
meerd inlichtingen te geven over de verblijfplaats van Kees. 
Maar het eerste uur volharden ze in hun besluit, niets te zeggen. 
Als het gebeuk steeds ondraaglijker wordt en het van benauwd
heid onder het zeil niet langer uit te houden is, geven ze 't adres 
van Van Gorsel op. 
Er is immers minstens een uur voorbij en volgens afspraak, zou
den Kees en Gijs, bij uitblijven van een gunstig bericht, zich in 
veiligheid stellen. 
In het vertrouwen, htin vrienden gered te hebben, laten ze zich 
boeien om weggevoerd te worden. 

Kees en Gijs hebben zièh naar Van Gorsel begeven. Zijn adres 
is aan Kees bekend als dat van een goed vaderlander. De win
kelier bemoeide zich niet direct met illegaal werk; was er echter 
iemand, die hulp nodig had, om de Duitsers uit handen te blij
ven, dan klopte hij niet ·vergeefs bij -hem aan. Met een paar 
woorden licht -Kees hun situatie toe. 
"We zitten dus eigenlijk een beetje in ondiep water. 't Kan elk 
ogenblik zó draaien, dat we moeten proberen er haastig tussen 
uit te komen. We hebben elk _een fiets nodig. Kunt U ons daar 
soms mee helpen?" 
Van Gorsel kijkt bedenkelijk. 

· ,, U vraagt om een kwaad artikel. 'k Heb maar één fiets in huis. 
Helemaal zonder kunnen we zelf onmogelijk, dat begrijpt U'. Een 
familielid heeft er pas een meegekregen en de andere lopen bui
ten de stad. Hoe 't me ook spijt, maar ik kan U er niet aan hel
pen. Probeer een paar fietsen te huren, ergens bij een rijwiel
zaak.'' 
" uaL valt niet inee. Al::; vn:e111de öevt:u :.Gtc: je teötc:11wv~rdiö z.v 
maar geen fiets!" · 
,,'k Zal U een geschikt adres geven. Als hij bezwaren maakt, 
geeft U · desnoods Uw horloge in pand. 'k Dacht dat het tou 
lukken." 
Kees en Gijs zoeken de fietsenmaker op. De man verklaart, .dat 
hij niet één fiets ter beschikking heeft. 
"Wat nou?" vraagt Gijs, als ze weer op straat staan 
,,Ja, wat nou? 't Wordt er niet behaaglijker op. Kijk daár eens, 
aan de overkant! Dat is ·s.D.-gespuis! Die slungel, die er voor 
loopt, met die grijze j~s aan, hoort er ook bij, wat ik je smoes! 
'n Handlanger. En dat wagentje, dat daar voor dat café staat, 
vertrouw ik ook voor geen halve cent! Je zou werkelijk zeggen, 
dat er iets loos is." 
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,,We moeten maar niet langer achter die fietsen a~ 
Gijs. ,,'t Lijkt me beter, dat we proberen een schu 
den. 'k Ben bang, dat Jan en Gerrit in de val gel 
,,We gaan naar Van Gorsel te.rug. Laten we no~ 
kaart bekijken, naar welke kant we 't beste weg l 
Misschien is er bericht van de jongens. Als dat e 
We moeten er rekening mee houden, dat er een ra 
houden en dat het om ons te doen is......... Een 
plaats is dan 't enige, wat ons redden kan.'' 
Voor de tweede maal stappen ze bij Van Gorsel t 
"En ? .. .,.iet ges laagd ? Dat is beroerd. Kom mee n 
Ze volgen de \'.inkelier in het gangetje. 
"Geen boodschap van de dokter, dat er gebeld is 
,,Nee, er is niemand geweest.'' 
Ze leggen de kaart voor zich en gaan de wegen 
men de stad kan verlaten Ze komen tot de conclm 
der fiets niets kunnen begînnen. Bovendien moet 
met afzetting v an alle fi1itgangen. 
Wijs ons dan maar een holletje, waar we in geva 
kunnen kruipen. :Naar 't lijkt tordt het er voo~ 01 

op. Veel ~ foffentuig in de stad.'' 
"Je verbergen is dan 't _enige wat er op zit. M 
heb geen schuilplaats in m'n huis. Maar weet je 
de overkant , naar de dokter. Dat is een vertrouw 
heeft een priir..a s chuilplaats. Hij heeft mij aangebi 
als 't nodig mocht zijn, gebruik van kan maken. 
ik U gestuurd heb, dan komt het in orde.'' 
De KP-ers haasten zich naar de overkant. Ze J. 
links en rech ~ de straat in. In de verte op een l 
met verdach e uniformen. 
Burgers staan e kijken. 't Is echt merkbaar, d~t e 
Een dienstmei.!: ·e opent en ze schuiven meteen na 
"Dokter en mevrouw zijn beide uit. Maar ze kun 
blik terugkomen, ·• luidt het bescheid. 
Al weer een tegenvaller. Dan maar even wachtE 
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aan een vreemd dienstmeisje hun geheim niet openbaren. Ze 
moeten de dokter per sé zelf spreken. . 
,,Je hebt geen telefoontje voor ons gehad uit Rheden?'' 
Het meisje antwoordt ontkennend. 
Gijs staart langs de hoge gangmuren omhoog. Hij voelt de be
nauwing van de toenemende onzekerheid en vergeefs probeert 
hij dat bange voorgevoel van zich af te schudden. 
Is 't verraad bezig het net dicht te halen om hem en zijn vrien
den? De telefoon blijft stom. Wat is er met Jan en Gerrit ge
beurd? Als Willy niet deugt, worden ze vast in een hinderlaag 
gelokt. 
Wat een ongeluksdag. Wanneer komt die dokter toch terug? 
Gijs' gedachten vliegen naar huis, naar z'n vrouw. Denkt ze nu 
misschien aan hem, zoals hij aan haar? Hoopvol en gerust of 
......... met zorg? 
Kees staat naast hem. Kees, de trouwste en moedigste makker 
die denkbaar is. · 
Kees heeft deze expeditie gewild en om hem is het doorgegaan. 
Zonder enig verwijt ziet Gijs Kees aan. Zorg en spanning ligt als 
een schaduw over zijn gezicht. Gijs ziet het: Kees t>egint ook 
met de ergste mogelijkheden te rekenen. 
"Ze krijgen me nooit levend in handen," heeft hij meer dan eens 
gezegd. Gijs weet dat dit bij Kees geen grootsprekerij is. Hij 
weet ook wat . dat betekent: als de laatste uitweg afgesneden is 
- vechten tot de dood. 
Gijs tast onwillekeurig naar zijn pistool. Zal hij dat leeg moeten 
vuren? Binnen een· uur, een half uur misschien al? En dan ...... ? 
God...... God blijft ook als Kees valt ...... En de genade van God 
blijft, ook als hij zelf de ongenadigste dood moet sterven ..... . 
Terwijl hij zo geheel terugvalt op het laatste steunpuntje, Rtijgt 
uit zijn hart een gebed op, een noodkreet voor z'n vrouw, z'n 
vrienden, voor hemzelf als het allerergste gebeuren mocht. 
Kees kan zijn ongeduld niet langer bedwingen. Hij vraagt nog 
eens, of ze er inderdaad op kunnen rekenen, dat de dokter spoe
dig thuis komt. 
,,Moet U hem beslist persoonlijk hebben?" 
"Ja, we verkeren in heel bijzondere omstandigheden en moeten 
de dokter dringend persoonlijk preken." -
,,Ja, ik weet het niet. Dokter kan natuurlijk opgehouden zijn. 
;Hij is bijna altijd om deze tijd weer thuis. We verwachten hem 
werk~lijk elk ogenblik." · 
Weer wachten. 
Elke zenuw gespannen. Ook bij Kees. Hij luistert nàar elk ge
rucht, dat van buiten tot hen doordringt. 
Chaotisch wielen de gedachten door zijn hoofd. Al pratend tracht 
hij ze te ordenen. • 
"Er is geen twijfel aan: we zijn verraden. Willy moet bij een 
complot oobben behoord. Hoe is 't mogelijk? Zo'n duivelskind! 
Wapens halen - om ons in de poten van de S.D. te jagen ...... 
Hels! Zijn we nou allemaal hartstekeblind geweest? Waar 1s 't 
end? De hele zaak kan wel opgerold worden...... En we zitten 
hier opgesloten en kunnen niemand meer waarschuwen ...... Wat 
een toestand!" 
Kees loopt tot voor 't raam. 't Wordt rumoeriger in de- straat. 
Gekletter van met ijzer beslagen schoenen op de straatkeien 
wordt duidelijk' hoorbaar. Kees gaat een stap achteruit. Midden 

' op straat lopen vier Moffen. Waffen S.S. Wat?? Ze dragen een 
machinegeweer. Aan hun houding is te zien dat ze wat in hun 

meteen komt aan de wegka~l iemand op de heen , die 1oept: ,.Jc;u'ohl, aie ,ind eal' 

Situatie op de Elkcom,eclraai 

schild voeren. Behoedzaam loeren ze naar de huizen aan weers-
zijden. , 
"Gijs, we moeten direct weg. Er broeit wat, hier vlak in de 
buurt! We móeten ons niet in gevaar brengen, nu de dokter zelf 
niet thuis is." 
Laten we één voor één gaan," raadt Gijs. ,,Jij eerst." 
Kees opent voorzichtig de voordeur. 

- ,,Wees op je hoede!" 
Ze klemmen hun pistool in de vuist. Dichtbij is niets verdachtll 
te zien. 
Vlug steekt Kees over. Even later ook Gijs. Zonder om te zien 
glipt ook hij bij Van Gorsel binnen. 
't Gezicht van de winkelier betrekt, als hij hen voor de derde 
maal ziet. 
"Waar moet ik met jullie heen ? Elk ogenblik kan de uitbarsting 
komen. De hele buurt is afgezet. Ze hebben je hier toch niet zien 
binnengaan?'' 
Kees stelt hem gerust. ,,U moet ons toch maar gauw een schuil
plaats wijzen. De toestand is heel ernstig. 't Is wel zeker dat het 
om ons te doen is." 
Van Gorsel ziet hen bleek, maar beslist aan. 
,,Zijn jullie bereid om te sterven?" 
Gijs knikt bevestigend. Zijn gezicht staat strak, weerspiegelt toch 
de rust van de overgave. 
Om Kees' mond ligt een harde trek. ,,Ze hebben ons nog niet. 
'k Ben in elk geval van plan mijn leven duur te verkopen." 
Ze staan in de smalle gang, die van de winkel naar de achterdeur 
loopt. 
Die deur vliegt plotseling open. 
Een salvo kraakt...... De kogels slaan in muren en deuren \Tlak 
bij hen. 
Gijs springt in een kast, Kees vliegt de trap op naar boven. H:ij 
vermoedt niet anders of de vijand is binnen en zit hem vlak op 
de hielen 
Hij trekt zijn wapen en lost een pkar schoten door de trapopening 
naar beneden 
Maar ze komen nog niet binnen. 
Ze weten nu zeker, dat "Zwarte Kees" in dit huis zit! De angst 
voor hem zit hun in 't gebeente. Ze hebben al veel van hem 
gehoord: de gevaarlijkste van alle "Terroristen"! 
Luid geschreeuw komt van de straat. Kommando's worden ge
bruld, mitrailleurs in stelling gebracht. 't Huis van Van Gorsel 
is een belegerde vesting. ' 
't Lijkt of zich daarbinnen wel een heel commando partisanen 
verschanst heeft; zóveel wapens en manschappen zijn er aan
gesleept. 
Een afdeling van de Waffen SS uit Avegoor is gealarmeerd om 
de S.D. te hulp te komen. 
Boven treft Kees een werkvrouw aan in de woonvertrekken. Hij 
vraagt haar, hem een plaats aan te wijzen, waar hij zich ver
stoppen kan. 
Ze wijst hem een kast. Kees kijkt nog even rond: is er niets 
beters? 
Hij heeft geen keus en laat zich insluiten. 
Maar nog nauwelijks is de sleutel achter hem omgedraaid, of 
hij beseft, dat hij hier niet blijven kan. De mogelijkheid, dat hij 
zich hier met succes verdedigen kan is te klein. Als ze boven 
komen, is hij verloren. 
Hij duwt tegen de planken boven z'n hoofd. 't Hout kraakt en 
scheurt. ·Weckflessèn rinkelen! 't Gaat niet! 
,,Laat me er uit!" 
De vrouw opent de kastdeur. 
,,Hoe kom ik op de zolder?" 
Ze wijst hem de trap. Maar ook op de zolder is geen schuilhoek 
te vinden. 
Wacht, een dakraam! Behoedzaam verkent Kees het dak. Hij kan 
van hier uit op het dak van het huis er naast komen! 
Geen ogenblik bedenkt hij zich. Ze weten, dat hij hier is. Dus 
hebben ze hem of Gijs toch bespied toen ze hier binnen gingen. 
Kees klimt het venster uit. Kruipend op z'n buik door de dak
goot, bereikt hij het volgende huis. Hij legt zich plat tegen de 
dakpannen aan en schuift verder. Als ze hem zien is hij verloren! 
Maar de Duitsers kijken niet naar boven. S.D.-agenten en S.S.
soldaten dringen het huis van Van Gorsel binnen. 
Via een lager gelegen plat dakje, weet Kees op een kleine binnen
plaats te komen, die door een schutting van de straat is ge
scheiden. 
Daar staat hij plotseling tegenover iemand, die hem onthutst 
aanstaart. Kees heeft de vinger aan de trekker. Maar de man 
toont zich tot hulp bereid. 
Hij wijst hem een leeg konijnenhok. ,,Kruip daar in!" 
Kees wringt zich in het hok. In zijn hand houdt hij zijn wapen 
geklemd, gericht naar de opening. 
De man hangt er een zak voor. 
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DE OUDE; GEEST LEEFT NOG 1 
Met Qrote opgewektheid schrijf ik een artikel voor 
"De Zwerver", en zet ik dit opschrift erboven. Ja 
mensen, het is waar. De oude verzetsgeest is oog niet 
dood. hij leeft nog en uit zich hier en daar op zo'n 
machtige wijze. dat je hart van onstuimigheid en dank
baarheid driemaal harder klopt. Ik zou niet weten, 
wanneer ik verder zulke mooie dagen heb beleefd, als 
op 2 en 3 September j.l. 
Wij waren uitgenodigd om op de Pietersberg te Oos
terbeek te komen, waar een 70-tal weduwen van onze 
ver:ets~l!Sen aanwezig was. 
We vertrokken met een auto Dinsdagmiddag 2 Sep
tember uit Naaldwijk naar Oosterbeek, en dachten 
daar een tierige groep vrouwen aan te treffen. Maar 
niks hoor. Daar was een opoe en oma, daar waren 
tantes en daar waren dames met grijze haren en hele 
jonge "meisjes". 
Het waren bijna allemaal vrouwen, die nu alleen ston
den in 't leven, die haar man in 't verzet verloren had
den. Ze waren uit. Een week uit de zorgen. 
"Il( heb hier w«r lachen", zei de een ... Wat heerlijk 
om zo eens verzorgd te worden. Je hoeft hier niets 
anders te doen dao je zelf te kleden en je eigen eten 
te kauwen ...... " De gezichten straalden van dankbaar
heid. Alleen het zien van al deze vrouwen zo bij el
kaar maakt je .dankbaar. 
Ja, de oude geest leeft nog. Deie vrouwen klagen 
niet, omdat zij zo 'n groot offer gebracht hebben. Ze 
zijn thuis wel eens moedeloos. Hier hebben ze ge
merkt: We worden niet vergeten. Er wordt voor ons 
gewerkt, gebeden en geofferd. Vrouwen - zelf ook 
getroffen - geven zich onvermoeid aan de leiding van 
het kamp. 
Ik sprak met de hoofdleidster. Ze had het ontzettend 
druk, maar ze gaf zich volkomen, terwijl ze in de ver
zet~jaren al zoveel gegeven had. Zo was het niet 
minder met . de anderen. 
Br was o.m. een leidster, wier man tengevolge van 
het verzet in een sanatorium wordt verpleegd, die zich 
toch volkomen wist te geven. • 
Din~agavond - Reünie in de grote zaal. Men beeld
de titels van boeken uit, zo ,t>rigineel, eo zo op Je lach
spieren werkend, dat Je ·s avonds doodmoe op Je bed 
ging liggen met de uitroep: Ik kan niet meer ...... Ik 
had nooit gedacht, dat ik ooit weer kon lachen, zei 
er een, maar Ik heb het hier weer geleerd. Ik kan 
straks met mijn kinderen weer lachen. 
De volgende morgen om half acht moest alles weer 
present zijn. Er zouden twee autobussen uit Arnhem 
komen van de gemeentelijke autobussenmaatschapplJ, 
die elke keer welwillend gratis worden afgestaan, naar 
ik hoorde, met twee jonge, gezellige chauffeurs. J 

Op 't programma stond een rit vla Voorburg. naar 
Scheveningen, daar een boottocht en vandaar naar 
't Westland. alles aangeboden door 't Westland. 
's Avonds zou er een diner zijn In de Beurs te Rotter
dam. De verzetsmensen kennen het Westland. Het 
land van de Valstars, Pennlngs en Doelmans en meer 
van die edele namen. 
Mensen, die vandaag hun geluk nog vinden In het 
offeren. Ze willen die vrouwen helpen met hun gaven, 
met hun liefde, met hun druiven en met hun gastvrij• 
held. In 't Westland en Rotterdam leeft de oude 
geest nog. Die leeft nog In de body van een Duik
man, de eigenaar van het restaurant. Die leefde in 
de zaal, waar wij dineerden. Die leefde in de woor• 
den van oom Cor, die sprak van de grote liefde om 
Christus· wil. Oom Plet, je kunt niet spreken, maar 
Je kunt wel tonen. wat er leeft in Je hart door daden 
van organisatie en door Je genoeglijke snuit. Vrienden. 
je had het 's middags eens moeten zien, toen we In 't 
Westland bij oom Cor in een drpivenkas waren. Daar 
stond een hele lange tafel en op die tafel stonden, 
prijkten een 70-tal schoteltjes vol druiven. Daarnaast 
een glas wijn, aangeboden door een Westlandse fir~ 
ma, de tafel met bloemen versierd. Om Je heen hln• 
gen nog die fijne trossen. Maar het mooiste komt nog. 
Ik kan het U niet zeggen, zoals het gezegd moet wor• 
den. Die gezichten aan tafel, stil, verbaasd, overwel
digd door dit alles. Een zei: .. Wat. is God toch goed." 
Ja, dit is mooi. De liefde kan veel. Hier was de liefde 
aan 't woord voor hen, die vielen en geuit tot hun 
dierbaren. • 
Het oude leeft nog. Die gedachte keerde elke keer bij 
ouj terug . . {o 't Westland, in Rotterdam, aan 't diner. 
Men was terug io de oude sfeer. 
Ik weet niet meer, wie er 's avonds allemaal bij wa
ren. Stichting 1940-'45 was ruim vertegenwoordigd. En 
directeuren en sociale werksters, kunnen of niet kun
nen, ze hebben gesproken, In gloeiende woorden en 
stotterende gezegden. Maar spreken moesten ze, te~ 
midden van deze vrouwen, van het mooie, dat er waa 

• 
en nog nlet dood is. Laten de pessimisten zwijgen. die 
zeggen, dat alles weg is. Neen. het is niet weg. Het 
moet alleen maar aangewakkerd worden. 
De Stichting 1910-'45 doet zulk mooi werk door deze 
kampen te organiseren. Het is zo nodig. Het is maar 
één week per jaar . .,Op deze week". zei één van de 
dames, .. moet ik weer een vol jaar teren." 
Over één maak ik me erg bezorgd en wel om tante 
Wien. Het spreekwoord zegt: .. riet zijn sterke benen, 
die de weelde kunnen dragen." Het is buitengewoon. 
hoe ze vereerd wordt dooi· deze vrouweu. Dat kan de 
sterkste op de duur niet verdragen zonder hoogmoe
dig te worden. Ik meen dan ook enkele symptomen 
van deze ernstige ziekte bij haar te bespeuren. Ik mag 
de hulp wel van U allen inroepen om dit kwaad bij 
haar te bestrijden. Ik heb mijn best gedaan. Laat ik 
een enkel woord wijden aan tante Spiek uit Arnhem, 
die eenvoudige ziel met· haar goede hart, die toch de 
helft niet hoort van wat je zegt. 
Ik heb U geen verslag gegeven "an dit alles. Ik wil 
U alleen maar zeggen. dat de oude geest nog sterk 
leeft In Oosterbeek. en Arnhem, In 't Westland en 
Rotterdam en vele andere plaatsen. Die geest moet 
aangewakkerd worden. We hebben het zo nodig. De 
tijd is zo ernstig. Het materialisme viert hoogtij. Heb
ben, hebben is de leuze. Hier is de leuze: Geef! Geef! 
Geef U zelf! Hier wordt het leven mooi gemaakt. Ik 
bid zo vaak: 0 God, geef door Uw Geest, door de 
Geest van Uw zoon gedreven, dat wij mogen gaan de 
weg van velen, die vielen, die zich opofferden voor 
de heilige idealen. Ja dan komt het goed. Ik groet U 
vrienden en vriendinnen uit mijn Zwerversnest. Denkt 
U in, hoe ge leefdet die Jaren en hoe ge nu ledt. Zijt 
ge misschien flink aan 't verdienen, grijpt Uw giro
boekje en schrijft haastiglijk even een flink bedrag over 
naar de Sticht.ing 1940-'45. Het kan een gezonde ader
lating zijn en ten dele een terugkeer op 't goede pad. 
Wakker de oude geest aan, hij Is niet dood, kan niet 
dood zijn. omdat hij van hoger oorsprong is; hij slaapt 
alleen maar een beetje. Hij Is b!j mij weer wakker 
geworden. In Oosterbeek en io ·t Westland. Ik dank U. 
Wij moeten por-vergaderingen hebben. Jongens, wij 
hebben het zo nodig. Ziet ge het vreselijke monster 
niet, dat weer opkomt met trekken, die sterk herin
neren aan het Nazidom? 
Moeders, bezielt Uw kinderen tot deze strijd, tot deze 
mooie strijd, waarin Uw man viel of zich gaf. Leest: 
.. Den Vijand Wederstaan" en bovenal het boek, waar
naar velen grepen in de cel: de Bijbel. Leest het. Het 
zal, als ge het goed leest, U weer aanwakkeren tot de 
grote strijd tegen het monster. Weest paraat! Nogmaals 
zeg ik: De oude geest is niet dood, maal' slaapt hier 
en daar. 
Wordt wakker, want ook nu is de nood weer groot. 

FRITS DE ZWERVER. 

ZIT BLEEF GESPAARD .... 

* 

Dit is Ruth Michaelis, een vierjarig weesje, dat 
dank zij de bemoeiïngen van de Hebrew Shel
tering and lmmigration Aid Society (de HIAS) 
een tehuis heeft gevonden bij haar oom en tante, 
Mr. en Mrs. Eugen H. Michaelis in New York 
City. 
Zij werd in 1943, slechts drie weken oud, door 
de illegaliteit opgenomen en liefderijk verzorgd, 
nadat was gebleken, dat haar Joodse ouders bei
den door de Duitsers waren omgebracht. De 
HIAS meende haar dank niet beter te kunnen 
betuigen dan door het opzenden van bovenstaan~ 
de foto met het verzoek er de nodige publiciteit 
aan te geven. 

VCOR DE 
BOVENSTE 
PLANK ? 

"Nog ligt de wereld open", door 
An111cFerwerda-Van den Berg; 
uitgaQe: J. H. Kok-Kampen. 

Wij hebben dit boek met een 
~kere sympathie gelezen, doch het 
uiteindelijk toch onvoldaan ter 
tijde moeten leggen. 
De schrijfster brengt ons een be
keringsverhaal. Rolinka van Els
:!ingen is de dochter van «a 
Hollandse bankier en een arme, 

f :loch beeldschone Poolse. En in 
haar strijden de naturen van 
vader en moedec om de voorrang. 
Het lege, vlakke leven bevredigt 

haar niet en in de kunstenaar Peter van Oorschot vindt 
zij de man, die haar de weg van het Kruis wijst, een 
weg. die zij niet gaan wil, maar tenslotte toch gaat. 
Dat alles speelt zich af in de oorlogsjaren, gedeel
telijk in de illegafiteit, wàarin zowel Peter als baar 
vriend Tjalling, een man van geheel andere levens
richting, een rol spelen. 
Wat ons in het boek sympathiek was, beperkte zich 
hoofdzakelijk tot de eerlijke poging van de schrijfster 
om geen alledaags bekeringsverhaal te schrijven. Zij 
toon.t veel begrip voor de dingen, waaraan Rolinka 
door haar opvoeding waarde hecht, verricht geen 
goocheltoeren om de heldin van het verhaal op de 
door haar gewenste weg te krijgen. Maakt vele din
gen uiteindelijk psychologisch aanvaardbaar. 

Maar - zij trekt een scheidslijn, die wij niet aan
vaarden, die de keuze beïnvloedt en vergemakkelijkt. 
Aan de kant van het ongeloof staan de onge
naakbare vader en trotse grootmoeder, de luchthartige 
Johan. En onder het kruis, dat zij niet meer uit baar 
leven vermag te bann~n. staat de edele Peter van 
Oorschot. Als de scheidslijn in het leven zo duidelijk 
liep, dan lag de zaak zoveel «nvoudiger. Maar er 
zijn Christenen, die de weg naar het Kruis versper
ren en ongelovigen. die door hun voorbeeld ons zouden 
willen doen geloven, dat zij de juiste weg bewandelen. 
En zo bracht de schrijfster bij al haar goedbedoelde 
pogi.ogeo om een aanvaardbaar beeld te scheppen, een 
scheefgetrokken doek, waarop de verhoudingen ver
keerd liggen. 
En waar de illegaliteit ·ter sprake komt kunnen wij 
al evenmin bevredigd zijn. Haar optreden als spi~n
ne bij de SD. het verbergen van Tjalling, die ge
zocht wordt en dan maar stiekumpjes voor maanden 
op een zolderkamertje verdwijnt zonder enige activi
teit. het riekt teveel naar de namaak. ontsproten aan 
de fantasie van een buitenstaander. 
Het is heel jammer, want de 5chrijfster is zeker niet 
zonder aanleg. Het gegeven was prachtig, de uit
beelding dikwijls goed, doch In de compositie . eu het 
weergeven van het illegale werk faalde zij. 

JOODS KIND 
Zij wacht hem elke avond aan de trein 
Het meisje met d' on-arisch zwarte haren, 
met ogen, die verstcakken in een staren 
of vader gauw de tunnel door zal zijn. 

Forensen schuif'/en lang3 de binnendeur 
en schieten van de trap in daag'lijks jachten, 
Het donk're kind kan enkel staan en wachten 
vlak bij het hok;e van de conducteur. , 

Dan zwaait een mannenarm een verre groet, 
Op 't klein gezicht bloeit plotseling herkennen, 
Zij moet op slag hard naar haar ,•ader rennen, 
Hij bukt zich laag en zoent haar smalle toet, 

Nu gaan ze samen door de late dag, 
De man gebogen en ,van zorg gebeten, 
Het ratelstemmet;e wil erg graag weten 
waarom ze nog niet naar het zwembad mag .. , , 

0 Heer, ik heb vandaag één bede maar: 
Elk Joods gezin wordt haast vaneengereten, 
laat de Gestapo deze twee vergeten, 

AD. 

Laat die in Jezus· naam toch bij elkaar. 
· (Uit het Geuzenliedboek). 



E VERT DRENTH maakte als officier de 
strijd van het Nederlandse leger in de Mei
dagen van 1910 mee. 

Toen hij in de daarop volgende zomer terugkeerde 
in Groningen, waar hij ingenieur bij de Provinciale 
Waterstaat was, begon daar in de kringen der 
antirevolutionnaire partij de politieke weerstand te
gen de Duitse propaganda georganiseerd te worden. 
Onder de reünisten van de S.S.R. en N.D.D.D. te 
Groningen bestond daarvoor in die dagen grote 
belangstelling. De vergaderingen, die .deze beide 
organisaties gecombineerd plachten te houden, wa
ren geheel gewijd aan de vraag: Wat kunnen, wat 
moeten we doen om de geestelijke weerstand 
tegen het nationaal-socialisme te bevorderen? 
De conclusie, waartoe men kwam, was: Slechts in 
de verlevendiging van · het Christelijk politiek be
wustzijn kan een effectief middel ter bestrijding 
van de dreigende nationaal-socialistische infectie 
worden gevonden. Men realiseerde zich de reden, 
waarom in Duitsland het nationaal-$ocialisme vrij 
spel had gehad in de· volksziel. In Duitsland bad de 
idee van Christelijke politiek nimmer wortel ge
schoten. In Nederland wel. Wij hadden in Neder
land Christelijke partijen. In Groningen betekende 
dit, dat de anti-revolutionnaire partij Üitgangspunt 
moest zijn. 
Zo geviel het, dat in dat eerste ja.ir van de oorlog 
tal van mensen, gereformeerde intellectuelen, zich 
met enthousiasme gaven aan het politieke voorlich
tingswerk. Onder hen waren mensen, die dat nog 
nimmer te voren hadden gedaan, die altijd vreemd 
hadden gestaan tegenover het partijwerk. 
Thans zag men deze mensen terugkeren tot de 
kiesverenigingen en toen het werk der kiesvereni
gingen al spoedig onmogelijk werd, namen verschei
deoen hunner een plaats in de anti-revolutionoaire 
schaduworganisatie in, waar zij de politieke kernen 
der a.r. partij in stad en ommelanden van voor, 
lichting dienden. 
Dr. H. Colijn heeft meer dan eens in die dagen te
midden dezer reünisten vertoefd en zich verheugd 
in hur-.activiteit in het belang der Christelijke, der 
nationale zaak; hen daarin gesterkt. 
Op de duur Is er minder van terecht gekomen dan 
hij en wij hadden gehoopt. Doch wel ls het zo, dat 
uit deze kring waardevolle medewerkers aan het 
politieke verzet en het latere feitelijke verzet zijn 
toegevloeid. · 
De verliezen, ook uit deze kringen, bewijzen het. 
Eggie Kuipers, de onderdirecteur van de M.T.S. ln 
Groningen, werd na betrekkelijk korte tijd het 
slachtoffer van zijn politieke arbeid. Veel later viel 
in het feitelijke verzet de scherpzinnige Diemer. 
Daartussenin ligt in Groningen het levenswerk van 
Drenth. 
Drenth was, toen hij uit krijgsgevangenschap terug
keerde, volkomen verzetsrijp. Hij heeft in wezen 
behoord tot die mensen, die van de vijftiende Mei 
19-40 af wisten, dat er nu maar één weg was, de 
weg van het verzet; dat er nu ook maar één taak ,., __ 

D OOR het onderduiken van hun broer 
werden op 11 Aug. 1943 te Onstwedde (Gr.) 
als gijzelaars gearresteerd: Harmina, Har

mannus. Stoffer, Martinus en Heiko Haan. Na hun 
arrestatie werden zij opgesloten in het Huis van 
Bewaring te Groningen. Harmaonus, die asthmatisch 
was aangelegd, kon de lucht in het Huis van Be
waring niet verdragen en werd ziek. Hij kreeg aan
vallen van benauwdheid en werd op voorspraak 
van buren en invloedrijke figuren na,5 dagen naar 
huis gezonden. Opgelucht keerde hij huiswaarts, 
maar met zorg in het hart over hen, die achter
bleven. 
Al spoedig werd de voortdurende onzekerheid, ang
stige zekerheid: op transport naar Vught. Veel is 
er die tijd geleden; echter ook veel gebeden. Kerst
feest 1943 kwam H.irmina weer thuis. Oudejaars
nacht de drie gebroeders: Stoffer, Martinus en Hel
ko. Ontroerende thuiskomst; uitbundige vreugde bij 
allen. Buren en dorpsgenoten leefden mee. Die da
gen is er innig en oprecht gedankt. 

In de nacht van 21 op 22 Juli 1944 raast een 
S.D.-auto door de provincie Groningen. Et- moeten 
slachtoffers valJen. Weer is een Distributiekantoor 
gekraakt. Het verzet moet gebroken. Kunnen de 
daders en terroristen niet gegrepen worden dan 
hun families maar. Het is een bekende weg naar 
Onstwedde; reeds eerder waren z,t daar. De boer
derij van de Wed. Haan Is gauw gevonden en 
omsingeld; deur ingetrapt en de uit de slaap ge
schrokken familie met machinepistolen in een kamer 
bijeengedreven. Waar Is de onderduiker-terrorist? 
Der Brüder Heinrich? Niet thuis. Huiszoeking; 
levert !'!iets op dan datgene, wat uit de kelders ge
roofd wordt. Harmannus, Stoffer en Heiko wqrden 
aangewezen om zich 'te kleden en mee te gaan. Ze 
kleden zich onder gewapend toezicht. Enkelen blij
ven bij moeder eo dochter in de kamer. Stoffer en 
Heiko zijn klaar en worden naar de auto gebracht, 
die ongeveer twintig meter verder, voor het huis op 
de weg staat. Harmannus krijgt vergunning om zijn 
jas van boven te halen. Vier man gaan met hem 
mee door de schuur, waar een trap naar de zolder 

IN MEMORIAM 

Ir. Evert Edsko Drenth 
Geb. 24 December 1912 te Stadskanaal; 

Overleden 15 Febr. 1945 te R.athenow (Dld.) 

was: de menseq wakker maken, de mensen op bun 
plicht v.•ijzen. 
Het nationaal-socialisme kwam eerst op kousevoe
ten. Het vermomde zich oog als de engel der Duit, 
se "correctheid"'. Later kwam het op klompen. Met 
al de barbaarsheid, die wij uit de latere jaren der 
bezetting kenden. 
Drenth is er van het eerste ogenblik af bij geweest. 
Hij heeft geweten, dat op de kousevoet de klomp 
zou volgen, volgens de logica der Revolutie. En 
hij heeft zich beijvèrd, dat de mensen duidelijk te 
maken. Hen daarvoor sterk te maken. En toen is 
hij mee voorop blijven gaan, ook later in het feite
lifk verzet. Zo is blj•gevallen. 
Over Drenths werk nu nog drie dingen: 
Drenth zag zijn werk niet in de eerste plaats als 
het dienen van de nationale zaak. Hij zag daarin 
eigenlijk alleen maar kerk-werk. Hij zag in de af
gelopen oorlog een grote aanval van de anti
goddelijke wereldmacht, die er heel de gtschiedenis 
door is en die nu in het rijk van Hitler zich open
baarde, op de Kerk van Christus. In dat schema, 
het schema der antithese, zag hij - zonder daar
om Nederland met het Koninkrijk Gods, zonder de 
a.r. partij met de Kerk, zonder het verzet met de 
militia Christi te vereenzelvigen - Nederland ter 
genover Duitsland, de a.r. partij tegenover het 
nationaal-socialisme, het verzet tegenover de SD 
staan. 
Die visie was, dunkt mij, Juist. Het was het inzicht, 
de overtuiging van Drenths geloof. Hij vocht voor 
Nederland; zeker. Hij streed voor zijn Koningin; 
stellig. Hij werkte voor de verdrukten en de ver• 
volgden. Dat alles Is waar. Maar daarin streed hij 

Harmannus Haan 
Geboren 13 Pcbrulf.ri 1912: 

Overleden 15 Febr. 19-f5 te Rathenow (Dld.) 

leidt. Als hij de trap opgaat wordt hij neergescho
ten. De vier SD-ers gaan terug naar de kamer. 
Moeder vraagt: ,.Waar ls Harmannus? Of hoeft 
die niet mee, omdat die toch weer last van asthma 
krijgt?" 
Hoop leeft in haar hart. De moordenaars antwoor
den bij het weggaéln, met duivels-sarcasme; .,Die 
krijgt nooit geen asthma meer."' 
Onder aan de trap ligt Harmanous; hij leeft nog 
maar ls stervende. Zo vinden moeder en Harmina 
hem. In haar ontzettende smart loopt moeder na.ar 
buiten en haar angstgerol.'p klinkt door de nacht 
naar de SD-auto: .,Jongens, ze hebben onze Mans 
doodgeschoten!" Een SD-er vuurt zijn pistool op 
haar leeg. Nieuwe zorg voor Stoffer en Heiko, die 
In de auto zitten: Zou moeder nu ook nog geraakt 
zijn? Want .ze hadden haar angstgeroep gehoord. 
Gelukkig Is ze niet geraakt. Dan vertrekt de auto. 
Wie zal begrijpen, wat er die nacht en nadien ge
leden Is? God alleen weet dat en Hij heeft niet meer 

de goede strijd. De strijd van Christus. Hij wist 
zich mede-arbeider Gods. 
In de tweede plaats. 
Het doel van Drenths levenswerk was in de groud , 
der zaak niet het behalen van tactische, van strate
gische, van politieke successen. W"fj hebben het t>l
kaar herhaaldeiijk verzekerd, toen wij het hadden 
over onze actie tegen de z.g. Ned. Arbeidsdienst. ~ 
Natuurlijk, het zou mooi zijn als het verzet tegen de 
Arbeidsdienst die dienst zelf zou doen mislukken. 
Dat zou betekenen een winst-punt voo.r Neder
land, voor Nederlands geestelijk zelfbestaan, eeo 
verliespunt voor de Duitse arrogantie en de Duit-
se denationalisatie-pogingen. Maar waar het voor 
Drenth op aan kwam, was dit: Elke ouder, die wei
gerde zijn jongen naar de Arbeidsdienst te laten 
gaan, was een mens meer, die Gods gebod hoger 1 
aansloeg dan het gebod van mensen. En ook nJ 
zou dat overigens niets meer opleveren, daarmee 
was het hoogste doel, dat een mens zich hier op 
aarde stellen kan, bereikt: Het doen van de wil des 
Vaders. In het bevorderen daarvan - in geloofs
gehoorzaamheid - heeft Drenth zijn krachten ver-
teerd. 
En hier kom ik aan mijn derde opmerking. 
Evert Drenth heeft zich geheel gegeven. Hij heeft 
moedwillig en in het volle bewust-zijn van wal bij 
deed, zich verteerd in de dienst des Heren. 
Ik heb verscheidene verzetsmannen gekend. Maar 
Ik geloof niet. dat ik er veel gekend heb, die zo 
hard gewerkt hebben, die zo weinig opzagen tegen 
het verrichten van het gewoonste, van het vuilste en 
van het gevaarlijkste werk als Evert Drenth. 
Dat was de consequentie van een groet en waar
achtig geloof. Niet haat tegen de Duitsers, niet de 
liefde tot Nederland, niet zucht tot het avontuur
lijke, niet een leven uit optimisme, nlet de hoop op 
een goede uitslag, maar een benijdenswaardige ge
hoorzaamheid des geloofs, deed hem zijn gezondheid, 
zijn gezin en zichzelf op het spel zetten. 
God heeft In de afgelopen oorlog vèlen de marte
laarskroon op de slapen gedrukt, die zich tijdens 
hun werk hier op aarde hun martelaarschap, hun 
getuige zijn van Christus, niet altijd en niet in de 
totale zin van het woord bewust waren. Wij blijven 
toch altijd - ook in onze beste, ook in onze Chris
telijke werken - zulke halve Christenen. Ook de 
martel.:iars. de helden van de Christelijke Kerk, 
leven niet van zichzelf, maar van genade alleen. 
Ook Evert Drenth. Maar hij was door Gods won
dere genade een martelaar. die van het begin af 
wist, dat bij het was. En die daarom de consequentfe 
daarvan, ,en jammerlijk einde in een Duits kamp 
hier beneden, de Kroon daarboven, in blijmoedige 
zekerheid verwachtte. 
"Zalig zijn de doden, die to de Here sterven, van 
ou aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen 
van hunne arbeid; En hunne werken volgen met 
hen." 
Zo Is het. Ook met Evèrt Drenth en zijn werk. 

BRUINS SLOT. 

ge.geven dan te dragen was. 
Maar ook zal Ik het vergelden, zegt de Here. 
Harmannus overlijdt die nacht. De volgende dag 
komt de NSB.Burgemeester condolatlebcz:oek af
leggen. Hij heeft het verbod van de SD bij zich, 
dat Harrnannus niet in Onstwedde begraven mag 
worden. ~ 
Een auto uit Groningen haalt die dag het lJjk. 
Door de Directeur der Begrafenisvereniging te 
Groningen wordt een signalement gemaakt en de 
kist genummerd. Dank zij dt>ze attentie en die van 
de Directeur van het Crematorium te Velsen, kon 
het stoffelijk overschot na de bevrijding achter
haald worden en is dit op 5 September 1915 ter 
aarde besteld te Onstwedde. Een grote schare gaf 
blijk van baar medegevoelens. Ook Stoffer en 
Heiko waren door Gods goedheid hierbij tegen
woordig. 
Hoewel Harmannus niet geuoemd kan worden een 
"verzetsman" wat men in het algemeen daaronder 
verstaat. toch gaf hij tijdens zijn leven in bezettings
tijd door geest en houding duidelijk te zien, uit 
welk beginsel hij leefde. 
Hoe welkom waren hem de onderduikers op de 
boerderij; hoe graag zorgde hij mee voor de bon-

. ger-kind(."!'en uit het W,sten. Veel beeft d, familie 
in hem verloren. Dagelijks vervult ons 't heimwee 
naar zijn opgeruimde. vrolijke persoonlijkheid. Wij 
kunnen echter getroost zijn door de belijdenis, die 
ook .... onze Mans beleed: ,.Ik geloof de vergeving der 
zonden, de wederopstanding des vleesches en ...... 
het eeuwige leven." H. 

RECTIFICATIE, 
In het .Jn Memoriam" over wijlen Luit. v. d. 

Bg_qerd (Oom Gert) in nummer 37 van ons bfad, 
werd gemeld. dat hij geboren werd op 28 Aug. 
1908. Dit moet zijn: ·22 Augustus. De fusillcring 
geschiedde op 25 Juli 1914, dus niet op 22 Aag. 
( dit was de datum, waarop de namen der ge
fusilleerden in de bladen werden gepubliceerd). 

• 



• 
G«n SS•ec of Landwacht«, ontdekte in Johan Schmidt Uw 
Beddenleverancier Da Co,ta. thans Pauwstraat 6. Sttijnstraat 9. 
Wij danken de vele. vricnd1e:n. di, d.1.1tbij hun medewe-!king ver
leenden. 

(Adv. in Tentoonstellingskrant "Verzet Arnhem"). 
Naast de advertentie stond de foto van Johan 
Schmidt met schipperstrui en schipperspet. Nu, wij 
hadden er ook onze beddenleverancier niet uit herkend. 
Trouwens, wij wisten niet dat Da Costa een bedelen
leverancier was. Wij hebben hem altijd voor een 
dichter versleten. 

• 
H-.:t rdct,o van e.~n nieuw Sovjet-lied "De Opinar5 dec Jeugd" 
luidt: 

Geen 
Geen 
G"n 
Geen 
Ge-en 

land ter wereld b sterker ddn het onze 
l~nte: Is Hcbtu dan de oou-
hcroel is rulmtr dan de onze 
gtluk tu wereld i, groter dan het ontt 
jeug-d is schoner dan de on<e. 

( •. N~w York Herald Tribune", 

Tweede couplet ( eerbiedig opgedragen 
Stalin): 

aan 

Paris). 

Joseph 

Geen mond is groter dan de onze 
Geen veto is sterker dan het onze 
Geen infiltratie is geraffineerder dan 
Geen macht is wreder dan de onze. 

de onze 

• 
.,De C.C.O. beeft te Waalwijk beslag gelegd op honderd var
ken,. die geen vergunninQ hadden zich aldaar op te houden." 

(,.De Nederlander''). 

Wat een varkens toch. Wisten niet eens, dat er 
voor "oponthoud'' In Waalwijk vergunning nodig 
is. Varkens, hoedt U voor Waalwijk. Bij ons kunnen 
varkens vertoeven zonder dat zij vergunning hebben. 
De enige moeilijkheid is, dat wij er vergunning voor 
moeten hebben. Wie van de lezers kan ons helpen? 

• 
.,,Hoe- kan 1k een gast van een. ober on.der.scheiden?'' vcoeg 
Oeanna Ducbio. toen ::e haa.r eer,te grote receptie in de film" 
wereld bijwoonde. ,.Htt1 eenvoudig:• antwoo-rdde een vriend. 
"als htt pak go,d zit en goed g•drag•n wordt, dan la 't een 
ober." 

(.,Les Lettres Françaises"). 
Dat is dus hetzelfde verschU als tussen een manne
quin en een filmster. Overigens blijkt maar weer, dat 
de kleren de man niet maken. We zullen ervoor wa
ken nooit voor ober te worden aangezien. Wij zijn 
liever gast. 

• 
Htt huwelijk en een guellig tehuis maktn Uw leven rijktr <n 
gelukkiger. Bureau "D,scrctia'" httft ook voor U btschaafde 
ttlatles van Uw tlgen geloofsovertuiging. Voornaamste betaling 
tent na Uw huwelijk. 

(Adv ... De Ochtendpost""). 

Dit is dan het eerste Huwelijksbureau, dat de zaken 
eerlijk en oprecht U voorlegt. Daar zljn we nu altijd 
zo bang voor geweest, dat eerst na het huwelijk de 
,.voornaamste betaling" zou komen. Het is een "af
betalings-systeem", waaraan je verder Je hele leven 
vastzit. 

• 
Holland-Zwluerland 6-2 dank zij Daro-Musageolie. 

Sportverslaggevers schrijven er hele kranten over 
vol. maar niet één kwam op de idee, dat de over
winning te danken was aan het feit, dat de Hollan
ders "in de olie'" waren. Vandaar, dat de regen geen 
vat op buo spel kon krijgen. 

Onderduikers-Reünie te Aalten 
Wlj ontvingen het programma van de op Za- W 
terdag 4 October te houden reünie van oud- ........ 
onderduikers te Aalten. 
De samenkomst vangt aan met een herdenkings
dienst in de Ned. Herv. Kerk om 1.30 uur n.m., 
waar als sprekers hopen op te treden Frits de 
Zwerver en J. Smallenbroek, voorzitter van het 
Hoofdbestuur der Stichting 1940-1945. 
Bert van Noord, zelf oud-onderduiker, zal op 
het kerkorgel concerteren. 
Na afloop van de. dienst zal op de Alg. Be
graafplaats "Berkenhove" een herdenking van 
de gevallen verzetslieden plaats vinden, waarbij 
een kort herdenkingswoord door de oud--onder ... 
duiker Jan de Boer zal worden uitgesproken. 
Tenslotte vermeldt het programma nog de over• 
lilracht en onthulling van het door de A.R.A. 
aan de gemeente Aalten geschonken monument. 
dat werd geplaatst in het plantsoen bij het sta• 
11on N.S. 

• 

LO -Reünie DELFT 
Oud-LO-cr1. van Delft en omgev10g waren 9 
September in reünie bijeen in de Stads-Doelen. 
Veel v<1n het programma behoorde tot het "ver
maak" en daar wil ik natuurlijk geen kwaad van 
zeggen. Het is goed, dat men gezellig bijeen is, 
en dar er eens hartelijk .gelachen wordt. 
Weet ge wat mij die avond getroffen heeft? Dat 
tot de kring van de LO ook bi~ zoveel oudere 
mensen behoren. Mensen met .grijze koppen. Ik 
weet wel, veel jongens zijn naar Indië, maar 
deze ouderen hebben toch maar een groot aan
deel in het verzet gehad. Dit waren toch zeker 
geen mensen, die op sensatie waren belust, zo
als wel eens beweerd wordt. Neen. hier waren 
mensen, die door hun beginsel gedreven wer
den om alle gevaren te trotseren. 
Een bont gezelschap. Een hooggeleerde heer 
naast een stoere tuinder; een kapelaan en een 
dominee, mensen van 60 à 70 jaar en jongens 
en meisjes van 20 jaar. Ze waren toen één en nu 
nog één om iedereen. die ons de geestelijke vrij
heid wil benemen, de voet dwars te zetten. Daar 
was een spreker, die sprak over de vrouwen; 
over de vrouwen in 't verzet. Dit heb ik ont
houden van al zijn woorden. dat de vrouwen 
nog beter verzetsmensen waren dan de mannen. 
De mannen meesmuilden en applaudiseerden 
plichtmatig. De vrouwen glunderden. Maar dJe 
spreker had gelijk. 
Een kapelaan sprak het slotwoord, dat uitliep 
op deze peroratie: Wij zullen Holland houden 
met God en met onze geestelijke vrijheid. Die 
kapelaan sprak goed; hij heeft die dominee, die 
eerder sprak, knap verbderd. -- En dat zegt 
heel wat. Hij schilderde de geestelijke gevaren 
van vandaag in een steeds sterker wordend 
spreekvolume, zo krachtig. dat hij ons allen pa
raat maakte voor de volgende strijd. Kapelaan, 
ga zo door en je staat straks vooraan in de 
nieuwe verzetsorganisatie. De leiding berustte 
de gehele avond bij Max Kulkman, die leed en 
leidde. Hij leed, omdat hij bang was, dat de 
(:IVond niet slagen zou. Hij leidde, zoals een 
LO-er moet leiden. 
Hij opende met gebed en dankte God voor de 
goede avond. 
Goed zo Delft, houd elkaar vast en beziel el
kaar tot de valgende strijd. 

FRITS DE ZWERVER. _, ________________ _ 
Herdenking in 

VALKENBURG 
Zondag 28 September a.s. zal te Valkenburg 
een stille Opgang naar het Kruis op de Cau
berg plaats vinden. Het zal dezelfde weg zijn, 
die Sjeng Coenen en Joep Francotte, twee KP
ers, kort voor de bevrijding gingen. Het was 
hun laatste gang, want waar thans het Kruis 
staat, werden zij gefusJl!eerd en bleven hun ver
minkte lichamen op last van hun moordenaars 
liggen. Deze plek is de Limburgse verzetsman 
dierbaar en op deze plaats wil hij gedenken. 
Op het stuk grond, waar de levens van deze 
twee jonge mannen - hun volledige geschie
denis is reeds eerder in ons blad als het verhaal 
"Verraad in Limb1.11"g 0

' gepubliceerd -- als zaad 
voor de nieuwe vrijheid vielen, zal Zondag een 
plechtigheid plaats vinden, waar zij, en in hen 
alle gevallenen van Zuid-Limbur.g, zullen wor
den herdacht. Er Is daartoe een Comifé ge
vormd - correspondentie-adres St. Pieterstraat 
81 te Kerkrade -- dat het hieronder staande 
programma heeft samengesteld. De leden van 
alle Oud-Verzetsorganisaties in Zuid-Limburg' 
en alle niet-georganiseerde verzetslieden in die 
sti:eek worden verzocht deze dag, ter ere van 
hun gevollen vrienden, bij te wonen. 

Programma: 
9.45 uur: Samenkomst bij Lourdesgrot. 
10.00 uur: Plechtige Hoogmis, gezongen door 
de Leender Choralen. Predikatie door Kapelaan 
Hennekens. Domine Salvam fac .. Leender Cho
ralen. Wilhelmus, Harmonie O.N. Mijnen. 
10.00 uur: Dienst in de Ned. Hervormde kerk 
te Valkenburg. 
Pl.m. 11.30 uur: Stille opgang naar het Gedenk
teken op de Cauberg. 
Pl.m. 12.00 uur: Plechtigheid op de Cauberg. 
Dodenmars, Harmonie O.N. Mijnen; Ecce quo
modo moritur, Leender Ch.; Inleiding, Jacq 
Grasborn; Merck toch hoe sterck, Leender Ch.: 
Herdenkingsrede, Aalm. Joosten; Beati mortul, 
Leender Ch.; Doden-appèl. Kranslegging. Wil
helmus, Harmonie O.N. Mijnen; Brabançonne, 
Harmonie O.N. Mijnen. 
Samenkomst in het Rotspark. 
Slotrede door d1'r. Kuyper (Heinz), met mu• 
zlkale omlijsting. 

ADVE RTE N Tl E- RUBRIEK 

De maan scheen helder, de weg waJ breed, 
Het paardje liep met /uste, 
De voer-man was danig in zijn S(1S1 

Omdat het HONIG'S MAIZENA was I 

FAMILIEBERICHTEN 

Godc dankbaar b~richte:o. wij U de ge.~ 
boortt van onze dochter 

PETRONELLA LENORE 
C. Kromhout (Ploor) 
P. H. Kromhout-Bli)leven 

ui den. Il Stpt,..,ber 1947. 
Jac. Cotslaan 79. 

Ondertrouwd: 
IIARTH LIEPPERING 

en 
CO BASSA 

Huwelijksvoltrekking ten Stadhuize: 
D.V. 10 October. 11.45 uur . 
Kerkeliike bevestiging: Rcgentusekerk. 
Regent<sseplein. 12.i5 uur door de 
We!Eerw. Heer Ds. H. Talsma, 
Den Haag. Lunteren.1traat 247. 
Utrecht. Nieuwe Gracht 98, 
Receptie te Den Haag: 4 Oct. van 15-17 
en 19-21 uur. 
Toekomstig adres. 
Westelndc 242 A. Den Hoog. 

Het beeft de Heer• behaagd, na een 
lang ziekbed van ons weg te. nemen 
onze lieve %000 en bcotdtt 

OOUWE DE VRIES 
(Hans v. d. Meer) 

in de bloeiende leeftijd van 27 Jaar. 
Dat zijn stetve.o leven il, is on.s tot 
grote troo>t bij dit groot verlies, 

fam. E. de Vt1e1. 
Janny 
Meindert 
Jan 

Haulerwijk, 13 September 1947. 

DJVERSEN -------
Ter overname aangeboden een 
goed be~lante B O D E Z A A K. 
Direct te aanvaarden. 

BODE ROELSE 
MELISKERKE (Walch.) 

Wie wil ec.n oud•koe.ricrster der: LO. 
die ziek is en ter genezing per dag 250 
gram suikct nodig heeh. aan suiker.
en/of ve.rsnaperingbonncn bel,p<ol Gaarne 
deze botfnen in::t-oden aan dt: Adm. van 
.. De Zwervec" onder No. 336. 

Welke vrouw beeft interesu. de vee" 
zorg1ng van een eenvoudig midden.
:,tandsgu,n. w1-.r Moedf'r octbreeltt • 
op i1ch te nem~l Gccd. Gocbdtciut. 
prettig milie~ hulp voor weck aan
wezig; leeftijd bij vootkeur 35 l 45 Jaar. 
Britve11 onder No. 385. bur. v. d. Blad. 

Van Noord 
naa r Z\lid 

Van Oost 
naar West 

LUIK's Transport 
het best 

* 
luik' s transportonderneming 
Zaa11clijk Tel. 81994 

In een dag gereed . 
Alles op het gebied van Stempels 

Cliché'• en naamplaten . 

rrJUISTEN 71 
:;~ 5 ::> "' 0 :0 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & ZH. 

* X • v, 

,,~ 11 PERIODIEIEN EN AMSTERDAM-C. 

SJNGEL 281 TELEFOON32239 HANDHSDRUIWERI 
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