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DE VORMING VAN EEN KABINET 

< 

Wij hebben In ons land het 
zogenaamde twee-Kamerstel- 
sel, een Eerste en een Tweede 

Kamer. De Eerste Kamer, bestaande 
uit 50 leden, wordt gekozen door de 
Staten der elf provinciën; de Tweede 
Kamer rechtstreeks door de kiezers, 
die verdeeld worden over 18 kies- 
kringen. De leden van de Eerste 
Kamer zitten voor 6, die van de 
Tweede Kamer voor 4 jaar. Vroe- 
ger konden alleen de hoogst-aange- 
slagenen in de belastingen en enige heren van 
hoge positie benoemd worden tot leden van de 
Eerste Kamer, zodat er in de samenstelling van 
deze beide hoge landsvergaderingen groot on- 
derscheid bestond. Dit onderscheid is nu vrijwel 
opgeheven. De leden van de Eerste Kamer be- 
hoeven aan geen andere eisen te voldoen dan 
die van de Tweede. 

DOOR Mr. ƒ. A DB WILDE 
> 

/n verband met de verkiezingen, die deze zomer hebben plaats gehad 
en de gebeurtenissen, die zich daarom hebben afgespeeld, kan het wel- 

licht voor enkele onzer lezers wel interessant zijn iets te vertellen 
met betrekking tot grondwetsherziening. Kamerontbinding, de vorming 
van een ministerie, het karakter van een ministerie, enz. 

d: 
i e regering heeft dit jaar, naar aanleiding 
van de nieuwe verkiezingen, die ten aanzien 

van Indië en de Nederlandse gebiedsdelen in 
Amerika zijn ontstaan, voorgesteld de grond- 
wet te wijzigen. Zulk een grondwetswijziging 
gaat niet zo eenvoudig als de wijziging van elke 
andere wet. De loop van zaken is zo: er worden 
voorstellen ingediend tot wijziging van de grond- 
wet in de vorm van wetsontwerpen. Deze wets- 
ontwerpen worden eerst behandeld in de Tweede 
Kamer. Zij kan er wijzigingen in aanbrengen. 
Heeft de Tweede Kamer ze, al of niet gewijzigd, 
aangenomen met meerderheid van stemmen, dan 
gaan ze naar de Eerste Kamer. Deze kan er 
geen wijzigingen in aanbrengen, maar moet ze 
aannemen of verwerpen. Worden ze ook door de 
Eerste Kamer met meerderheid van stemmen 
goedgekeurd, dan, zo schrijft de Grondwet voor, 
moeten de beide Kamers ontbonden worden, zo- 
dat zowel voor de Eerste als voor de Tweede 
Kamer verkiezingen moeten plaats hebben. Als 
deze verkiezingen gehouden en de beide Kamers 
der Staten-Generaal opnieuw samengesteld zijn, 
komen de voorstellen tot grondwetsherziening 
weer in behandeling, eerst in de Tweede, daar- 
na in de Eerste Kamer. Veranderingen mogen 
dan niet meer worden aangebracht. Maar nu 
eist de Grondwet, dat er minstens twee-derde 
van het aantal uitgebrachte stemmen in elk 
der beide Kamers nodig is om de voorgestelde 
wijziging aan te nemen. 
Hiermede is het dus duidelijk, waarom dit jaar 
verkiezingen moesten plaatshebben. De voorge- 
stelde grondwetsherziening was daarvan de oor- 
zaak 

Verkiezingen nebben meestal tot gevolg, dat 
de beide Kamers der Staten-Generaal er 

anders uitzien dan ze vóór die tijd deden. 
Met name was dit thans het geval bij de Tweede 
Kamer. Het Ministerie-Beel voorzag zulk een 
verschuiving en bood in verband daarmede reeds 
vóór het bekend worden van de uitslag der ver- 
kiezingen zijn ontslag aan. 
Dat ontslag wordt aangeboden aan de Koningin. 
Want volgens de Grondwet benoemt en ontslaat 
de Koningin de Ministers. Aangezien de Konin- 
gin tijdelijk haar bevoegdheden, in overleg met 
de Staten-Generaal, heeft overgedragen aan de 
Prinses, heeft ditmaal het Kabinet-Beel zijn 
ontslag aangevraagd aan de Prinses-Regentes 
Juliana. Deze nu moet óf het ontslag weigeren 
öf nieuwe ministers benoemen. Maar daarom- 
trent heersen bepaalde gewoonten en gebruiken, 
die samenhangen met het feit, dat in ons staats- 
recht nooit de Koning (in) maar uitsluitend de 
Ministers verantwoordelijk zijn voor ambtelijke 
daden. ' 

De koningin (of in haar plaats de Regentes) 
draagt, na raadpleging van de voorzitters van 
de Eerste en Tweede Kamer en andere vooraan- 
staande personen, aan een of andere staatsman 
de vorming van een Kabinet op. 
Meestal neemt zulk een persoon zo'n opdracht 
in beraad, d.w.z. hij gaat aanstonds zijn best 
doen om een Ministerie te vormen Dat valt dik- 
wijls niet mee. Vooreerst moet hij de voor de 
verschillende departementen geschikte personen 
bereid vinden. Maar in de tweede plaats, moet 
hij een ministerie zien te vormen, dat kans biedt 
om het goed met de Staten-Generaal, vooral 
met de Tweede Kamer, te kunnen vinden. Want 
met die Staten-Generaal moeten de Ministers 
werken. Nu is dat vormen van een Kabinet alleen 
dan eenvoudig, als een bepaalde groep bij de 
stembus de overwinning heeft behaald en de 
formateur niets anders heeft te doen dan uit 
die overwinnende groep een twaalf- of dertiental 
mannen te vragen om tot het door hem te 
vormen Kabinet toe te treden. Zo gaat het 
doorgaans in Engeland, omdat daar practisch 
maar twee partijen zijn, die in aanmerking ko- 
men; tegenwoordig, de Labourpartij en de Con- 
servatieve partij. Wint Labour het bij de verkie- 
zingen, dan wordt er een Labour-Kabinet gevormd, 
winnen de Conservatieven het, dan komt er een 
Conservatief Ministerie. Zelfs de formateur is 
daar feitelijk vooraf al aangewezen, omdat daar- 
toe wordt gekozen de leider van de partij, die 
het gewonnen heeft. 

Bij ons is dat minder eenvoudig. We hebben 
hier toch altijd 6 of 7 partijen, waarmee 

rekening gehouden moet worden. Geen van die 
partijen heeft ooit de volstrekte meerderheid in 
de Staten-Generaal. Zo was er vroeger een 
„rechtse coalitie", d.w.z. dat de Anti-Revolution- 
naire, de Christelijk-Historische en de Rooms- 
Katholieke partijen samenwerkten en uit hun 
midden een formateur de opdracht tot vorming 
van een Kabinet kreeg, die dan alleen te rade 
had te gaan met die drie groepen, waarmede 
hij feitelijk vooraf al saamgewerkt had. 
Toch gaf de vorming van een Ministerie ook 
destijds reeds moeilijkheden. Maar tegenwoor- 
dig is het veel meer bezwaarlijk. Liefst vormt 
de Kabinets-formateur een z.g. parlementair 
ministerie. Dat wil zeggen een ministerie, dat 
tot stand komt door besprekingen met een groep 
partijen, die samen een meerderheid in de Twee- 
de Kamer hebben. Stel bijvoorbeeld een combina- 
tie van Rooms-Katholieken (32 leden), leden van 
de Partij van de Arbeid (27 leden), Christelijk 
Historischen (9 leden), leden van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie (8 leden), dat zijn 
samen in de Tweede Kamer 76 leden. Maar ook 
al zou de formateur een dergelijke combinatie 
prefereren, hij moet er rekening mede houden, 
dat de partijen zelve tot een zodanige samen- 
werking zich niet willen binden. Dan is het nog 
mogelijk, dat hij toch een parlementair Kabinet 
samenstelt, maar dan niet op de brede basis van 
vier, maar op een smallere basis van drie of 
twee partijen. Op zich zelf beschouwd zou een 

combinatie van Rooms-Katholieken 
en Partg van de Arbeid, samen 59 
van de 100 zetels in de Tweede Ka- 
mer, voldoende zijn voor een parle- 
mentair Kabinet. De moeilijkheid zit 
echter ditmaal juist in de omstandig- 
heid, dat het ministerie voor zijn 
grondwetsherziening twee-derde van 
de stemmen nodig heeft, dat is dus, 
als de Tweede Kamer voltallig is, 67 
stemmen. 

a * * 
Indien het overleg met de partijen geheel mislukt, 

zal in menig geval de staatsman, die de op- 
dracht kreeg, aan de Koningin (de Regentes) ver- 
zoeken van zijn taak ontheven te worden. De 
Koningin kan dan dezelfde persoon of een ander 
de opdracht geven een z.g. extra-parlementair 
Kabinet te vormen. 
Het staat niet met volstrekte zekerheid vast, 
wat onder een extra-parlementair Kabinet 
verstaan moet worden. Het ministerie-Cort 
van der Linden, dat van 1913 tot 1918 aan 
het bewind was, werd een extra-parlementair 
Kabinet genoemd, omdat de ministers gekozen 
waren uit personen, die geen lid van het parle- 
ment (van de Staten-Generaal) waren. Maar ook 
een ministerie, dat zonder overleg met de par- 
tijen tot stand is gekomen, kan men extra- 
parlementair noemen. In zo'n geval spreekt men 
ook wel van een Zaken-Kabinet, dat is een Kabi- 
net, dat niet de politieke vraagstukken op de 
voorgrond stelt, maar zich beijvert om zo goed 
mogelijk de zaken, die aan de orde zijn, af te 
doen. 
Verder hoort men wel eens spreken over een 
Kabinet-ad-hoc, dat wil zeggen een ministerie, 
dat zich speciaal geroepen voelt een bepaald 
vraagstuk tot oplossing te brengen. In de vorige 
eeuw was het ministerie-Roëll (1894-1897), waarin 
Mr. S. van Houten minister van Binnenlandse 
Zaken was, tot op zekere hoogte een Kabinet- 
ad-hoc. Immers het had zich speciaal tot taak 
gesteld om het kiesrecht-vraagstuk, dat toen in 
hoge mate in het brandpunt der belangstelling 
stond, te behandelen. In die jaren is dan ook de 
kieswet-Van Houten tot stand gekomen. 
Tenslotte kan er in' moeilijke en dreigende omstan- 
digheden een nationaal-Kabinet tot regeren wor- 
den geroepen, dat is "een Kabinet, waarin mannen 
van soms zeer tegenstrijdige beginselen, zitting 
hebben. Zij slaan dan, omdat het vaderland in ge- 
vaar is, de handen ineen, trachten zoveel moge- 
lijk de verschillen op de achtergrond te schuiven 
en beijveren zich om met vereende krachten het 
land te dienen. 
Natuurlijk zou hierover nog heel wat meer te 
zeggen zyn, maar het bovenstaande is toch wel 
voldoende om enig licht te verspreiden over het- 
geen met de vorming van een ministerie samen 
hangt. 
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COMMUNISTISCHE VAAGHEID. 
De aan kamperen verbonden gevaren op zedelijk 
gebied zijn voor de overheid aanleiding gewor- 
ien om een wetsontwerp aanhangig te maken, 
lat eisen stelt aan kampeerterreinen, en dat het 

bezit van een kampkaart of kampeerpaspoort ver- 
plichtend zal stellen. Deze papieren zullen uit- 
sluitend worden verstrekt aan hen, die van een 
goed maatschappelijk en zedelijk gedrag zijn en 
zich ook bij het kamperen goed gedragen. 
„De Waarheid" tekent daarbij aan, dat dit alles 
„erg vaag" is. 
■— Deze „vaagheid" kan alleen bestaan voor hen, 
die zich niet bezonnen hebben op „goed maat- 
schappelijk en zedelijk gedrag". Het Nederlandse 
volk weet gelukkig nog heel goed wat daaronder 
te verstaan is. 

A 
ONTZETTING INZAKE KIESRECHTEN. 
In een artikel „Kiesrecht en politieke delinquen- 
ten", gepubliceerd in „De Vrije Stem" van 20 April 
1946, spraken wij de vrees uit, dat politieke delin- 
quenten, die bij rechterlijke uitspraak van het kies- 
recht werden uitgesloten, toch gelegenheid zou- 
den krijgen hun stem uit te brengen. Deze vrees 
is waarlijk niet ongegrond gebleken. „De Volks- 
krant weet thans te melden, dat de gemeente- 
besturen eerst thans, — dat is na de verkiezingen 
van 1948 — opgave krijgen van de personen, die 
door organen der Bijzondere Rechtspleging zijn 
ontzet uit het actieve kiesrecht. De in 1946 ge- 
geven schriftelijke verzekering van tijdige af- 
doening, blijkt dus wel heel weinig waarde te 
hebben. 
— De gunstigste uitleg heet hier bureaucratie. De 
nalatigheid van het Departement van Justitie is 
echter zo formidabel, dat zij aan sabotage doet 
denken. 

VERGETEN NUMMERS. 
Door een administratieve fout moesten 23 oorlogs- 
vrijwilligers, die op 28 Mei 1948 met hun vrien- 
den, waarmede zij in de illegaliteit lief en leed 
hadden gedeeld, op de Indrapoera scheep hadden 
moeten gaan, het aanzien, dat hun vrienden zon- 
der hen naar het Vaderland vertrokken. Zij waren 
eenvoudig administratief vergeten. Pogingen om 
deze „vergeten jongens" toch nog met de „Indra- 
poera" te doen repatrieeren leden schipbreuk. 
Intussen zijn 21 van deze 23 achtergeblevenen op 
20 Juli met de „Grote Beer" uit Indië vertrokken. 
Voor de laatste twee man was ook hierop geen 
plaats meer. 
— „De Band", waaraan wij het bovenstaande ont- 
lenen, vraagt zich terecht af, welke indruk deze 
vergeten jongens en hun familieleden over de orga- 
nisatie van ons leger moeten hebben. 

c t. r 

"7 o heb ik dan mijn vacantie achter de rug. 
^ Het weer was schappelijk, doch de algemene toestand 

van de zieke wereld kon zorgwekkend genoemd worden. 
In Berlijn zat men met vuur te spelen. In Palestina hielp 
men een wapenstilstand om zeep. In Indië werden onderbande* 
lingen afgebroken.- In Frankrijk zat men voor de variatie 
weer eens zonder regering en in ons kleine Nederland was 
Beel bezig om een kabinet in elkaar te timmeren. En onder 
al die bedrijven door lag uw zich noemende ouwe uitsmijter 
vacantie te houden aan de waterkant ergens in Nederland. 
Maar rustig was hij niet. al lag hij dan languit niets te 
doen. Hij vreesde, dat in die tijd: 

a. in Berlijn de bom zou ploffen; 
b. in Italië dat éne ellendige schot een burgeroorlog zou 

ontketenen; 
c. dat men in Indië nog meer water in de wijn zou doen. 

zodat het alcohol-gehalte zó miniem zou worden, dat het 
zelfs niet meer in duizendste procenten zou zijn uit te 
drukken; 

d. dat Christiansen. die voor Zijn rechter stond, op zijn 
woord zotf worden geloofd; 

e. dat De Vilder in het nieuwe kabinet zou worden opge- 
nomen als minister van wederopbouw; 

f. dat zelfs op het vacantie-adres van ondergetekende nog 
een aanslagbiljet zou worden bezorgd. 

Met al deze beklemmende zwarigheden vierde ondergeteken- 
de zijn vacantie. Hij vroeg zich af. in welke wereld wij 
eigenlijk leven en hoelang de mens de voortdurende span- 
ningen zou kunnen verduren. 
— De wereld is een rare boel. zei de man, die overal het 
rechte van wilde weten. Ik zeg het hem van harte na. Wij 
leven anno domini 1948 in een heksenketel en we vallen van 
de ene narigheid in de andere. 
Het lijkt er veel op, dat elke goede bedoeling gedoemd is om 
te ontaarden in een gruwelijke mislukking. Wij zullen een 
sterk geloof moeten hebben om ons vertrouwen te bewaren 
en om nuchter te blijven in deze baaierd van moeilijkheden. 
En wij zullen de strijd moeten aanbinden tegen de creaturen, 
die niets liever zien dan troebel water, omdat het daarin 
goed vissen schijnt te zijn. 
Ik overdacht dit allemaal, toen ik langs de waterkant lag te 
zonnen. 
Toen werd ik gestoord door een boer, die met een schouw 
langs kwam varen. Van het ene praatje kwam het andere 
praatje. 
De boer zei tenslotte: —* Voor mijn part komen de Russen, 
want dan gaat de boter weer omhoog  
Nogmaals; in wat voor wereld leven wij? Tegen lieden, die 
zijde hopen te spinnen in een tijd van vernietiging, moeten 
wij ten strijde trekken met morele wapenen. Wij illegale 
werkers mogen niet met groot verlof gaan; zélfs niet, al zou- 
den wij het graag willen. 
Die zich noemt 

FIWI 

Federatie Illegale Werkers Indië 

A Is men tegenwoordig in de kleinste provincie- 
-ti plaatsjes naar '40—'45 vraagt, zullen de meeste in- 
woners weten wat deze stichting beoogt en waarvoor 
zij werkt. 
Iets geheel anders is het, als men in Indië naar 
eenzelfde organisatie zou vragen, die er toch ook 
behoort te zijn op grond van het feit, dat in de 
Archipel een verzetsstrijd gestreden is, die, althans 
qualitatief, niet de mindere was van de onze. 
Beseffen wij Nederlanders wel, die leven op het 
rijksgebied in Europa, dat een deel, een zeer groot 
deel van ons volk zelfs, daar op de evenaar eenzelfde 
strijd gestreden heeft en dus dezelfde rechten mag 
opeisen voor de nabestaanden van de gevallen 
slachtoffers, als '40—'45 het hier doet? Of vervallen 
wij in het kleine gewriemel van onze enge gedach- 
tenkring van waaruit wij redeneren, dat het Euro- 
pese hemd nader is dan de Oosterse rok? Laten wij 
dan goed verstaan, dat deze rok ons ook om de 
lendenen hangt, ja, zelfs geen rok is maar een deel 
van ons hemd, dat we niet, zonder onze naaktheid 
bloot te leggen, verwaarlozen kunnen en niet min- 
der verzorgen mogen dan het stuk, waarvoor we 
hier in de bres gesprongen zijn en in de bres 
zullen blijven staan! Het werk van de Fiwi heeft 
daarom ook recht op onze aandacht en medewerking. 

De Fiwi stelt zich hetzelfde doel als 1940—'45. 
Zij wil de verzorging op haar nemen van alle nabe- 
staanden van hen, die vielen door de Japanse terreur 
en nu sociale zorg behoeven. Dit is nodig, daar voor 
de Nederlanders, die in Overheidsdienst waren een 
regeling is getroffen op voet van landspensioen, die 
helaas in de gegeven omstandigheden onvoldoende is, 
terwij! voor de Indische Nederlander, voor de ge- 
vallen Knilsoldaat of tani, nog geen regeling be- 
staat, die ook maar enigszins bevredigend genoemd 
kan worden. Als men weet, dat het aantal slacht- 
offers getaxeerd is op 15000 man, mannen, vrouwen 
en kinderen meegerekend, begrijpt men, dat hier nog 
een geweldige taak ligt. Van dit grote aantal zijn 
er 7000 door de behandeling in concentratie-kampen 
overleden, 5000 zonder vorm van proces geëxecuteerd 
en enkele honderden zodanig invalide geworden naar 
lichaam of geest, dat zij niet meer in eigen onder- 
houd kunnen voorzien. 
Het is voor iedereen duidelijk, dat, de helden van 
dit stille front toch niet vergeten mogen worden. 
Op zijn minst dienen wij nu onze waardering voor 
het gepleegde verzet, uit te drukken in een mens- 
waardige verzorging van de hulpeloos achtergeble- 
venen en invaliden. 
Want de toestand van het ogenblik, mag niet voort- 
bestaan! 
Temeer daar het hier landskinderen betreft, die veel 
van ons verwachten. 

Om U de aard en methode van het verzet in Indië 
te leren, zullen we volgende week beginnen met 
een publicatie over het werk van een Ambonees ka- 
pitein, welke geschiedenis li van de noodzaak en 
het bestaansrecht der Fiwi overtuigen zal. 
Het staat voor ons vast, dat dan de taak, tot nu toe 
verwaarloosd, ter hand cenomen zal worden zo het 
beho rt! J. K. 

Oh, Albion, Albion 

We hadden het ze zo graag 
gegund, die verwaten Brit- 
ten met hun arrogante 

snorretjes, met hun welwillende en 
wellevende vriendelijkheid, die hun 
grenzenloze hoogmoed zo kostelijk 
camoufleert. Een 6—1 nederlaag 
hadden we ze gegund en diep in ons 
hart waren we ervan overtuigd, dat 
zoiets ging gebeuren. Eindelijk eens 
wraak te nemen op die immer be- 
schaafde demonstratie van supe- 
rioriteit. 
Er zat een brok onbeschaafde 
hartstocht in ons luisteren en zien 
naar die wedstrijd, een ontlading 
van boze lusten, een wellust in de 
voetbalverplettering  die niet 
kwam. 
Zeker Michiel de Ruyter voer de 
Thames op, dwars door de ketting 
heen en hg vestigde voor eens en al 
onze roem en brak de glorie van 
het onneembare eiland. Maar dat is 
alweer zo lang geleden. We dorst- 
ten naar nieuwe glorie, want we 
zjjn sinds Chattam alweer zo dik- 
wijls door de knieën gegaan. Waren 
't niet onze broeders, die in Zuid 
Afrika om hun goud door de vrien- 

delijke schijnheiligheid van een ge- 
cultiveerd barbarendom gevloerd 

' werden? 
Ja, we hadden ze om hun streken 
en om hun laksheid een lesje ge- 
gund, zo edelmoedig als we overi- 
gens zijn. Want we zijn Indië niet 
vergeten en als 't aan ons gelegen 
had, dan hadden Mofuntbatten en 
Killearn er een dertiental van mo- 
gen maken. Welk een perspectie- 
ven! 
Ze krijgen hun trekken thuis, in 
Malakka en ze mogen weten, dat 
hun listig beraamde plichtsverza- 
king in de liquidatie van de vijande- 
lijke posities in Indië, voet gaf aan 
de revolutie, waarvan ze In hun 
eigen rijk thans de vruchten pluk- 
ken. Maar we hadden het ze zelf 
Willen komen vertellen met een 
voetbal en een doorboord net, hoe 
„dankbaar" we ze zijn. 

Ach en daar bleef 't niet bij. We 
hadden nog iets af te rekenen over 
die vernederende Engelse ziekte te 
onzent; van mensen, wier hoogste 
wijsheid in het naapen van de Brit- 
ten stak. Van mensen, die vergeten 
wilden, dat Nederland een eigen 
levens- en politieke stijl heeft, en 
die een twee partijenstelsel wensten, 
omdat de Engelsen het ook hadden. 
Dat is gelukkig langzamerhand wel 
overgebeterd, maar we wilden zo 
graag even met een voetbal komen 
bewijzen, dat we genezen zijn, dat 
we een eigen stijl hebben en alleen 
op het voetbalveld het twee partij- 
enstelsel aanhangen, omdat het met 
't oog op die 6—1 overwinning ge- 
makkelijker is. 
Maar 't heeft niet zo mogen zijn. 
Ook deze bittere pil hebben we moe- 
ten slikken. En zo stijfden we het 
trotse Albion in de waan, dat men 

kaaskoppen kan inmaken. 
Toen hebben wij daarover nage- 
dacht. Hun nederlaag stond voor 
ieder vast en toch wonnen ze. Was 
't niet als met die duizend jagertjes, 
waarmee ze de slag om Londen van 
Göring wonnen? Met je rug tegen 
de muur, een koelbloedige glimlach 
en een onverwoestbaar moreel be- 
waren, dat is Engelse stijl. 
Wat mij betreft mogen ze die Olym- 
pische titel nu wel hebben. Ze zijn 
toch onverbeterlijk en ons genoegen 
is er allang af. Als ze verliezen, 
zal trouwens niemand daaraan ple- 
zier beleven, want ze zijn nog spor- 
tief ook. 
En wij maar hard werken. En zij 
maar laat op het bureau komen en 
de Times lezen en lang lunchen en 
tea-en en vroeg op de golflinks ver- 
schijnen. Oh, Albion, Albion, gij 
hebt vele gebreken, gij hebt slinkse 
streken, gij hebt een glimlach, die 
een koevoet driftig zou maken, 
maar gij verloochent Uw stijl ten- 
minste niet en dat respecteren wij, 
al kunt ge erbij te gronde gaan, 
zij 't niet tegen onze voetbalploeg. 

H. v. R. 



IN ZOEKLICHT EN AFWEERVUUR 

Een onzer medewerkers had dezer dagen een gesprek mei de Nieuw _ ndse ex-piloot John D. Sharp, 
die hier voor een week op doorreis naar Engeland vertoefde. 
Sharp nam op 3 Mei 1943 deel aan een raid op de electrische centrales te Amsterdam, bij welke raid 
tien van de elf bommenwerpers, ook die van Sharp, werden neergeschoten. 
Hoe een en ander in zijn werk is gegaan vindt U hier beschreven. 
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In gesprek met ex-gcalüeerde piloot. 
„Die kerels zijn tot in hun vezels van staal," zeiden 
■we bewonderend als we in bezettingstijd naar de 
hemel stonden te turen om in het nachtelijk donker 
bij zoeklicht en afweervuur de vreemd aandoende 
onbewogenheid van overtrekkende bommenwerpers 
in angstige spanning gade te slaan. Elke keer weer 
was het een fantastisch schouwspel: de zwaaiend- 
tastende lichtbundels langs donker-fluwelige luchten, 
als afgezet met gloeiende rosetten van woedend- 
springende granaten rondom enige dood-rustig, hoog 
voorbijglijdende bommenwerpers. 
De majestueuze trots waarmee de tevreden brom- 
mende vliegtuigen ondanks het helse spectakel over- 
trokken, deed ons denken aan de minachtende kalm- 
te van een bekroonde dog, die zelfs de nijdigst kef- 
fende straatspecimen geen blik waardig keurt. 
De wondere onbewogenheid van die groteske sta- 
len vogels deed in ons een gevoel van diepe bewon- 
dering opborrelen: een bewondering, welke wij ten- 
slotte richten op de bemanning van het vliegtuig als 
we zeiden; „Die kerels toch, wat een stelletje ijs- 
kcuwen." 

Angst. 
Maar waren het werkelijk van die ijskoude nuch- 
terlingen zoals we meenden te mogen concluderen 
uit de gladde rust hunner in de nacht wegglijdende 
„bombers"? 
Mr. John. D. Sharp uit Nieuw-Zee'and, oud-comman- 
dant van een bommenwerper vertelde het ons an- 
ders. „We hadden angst," zei hij, „angst, elke keer 
weer als we ergens vanuit Engeland opstegen. We 
lieten het elkaar niet merken, we maakten grapjes 
en zeiden luchtig tot straks als we afscheid van 
elkaar namen, maar diep in ons hart bemerkten we 
geniepig fluisterend een stem, die luider werd naar- 
mate de Engelse kust verder achterbleef: het kan 
de laatste keer zijn  de laatste keer  de laat- 
ste keer  en tenslotte overstemde dat dreinigc ge- 
fluister het loeiend gegrom van de motoren. Eerst 
als we ons doel naderden verdween die stem omdat 
dan al onze aandacht werd opgeëist voor de navi- 
gatie, voor de verkenning en voor de uit de micro- 
foon knetterende instruct'es." 

Een gezellige kerel. 
Mr. Sharp zit tegenover ons in de gezellige huis- 
kamer van de heer P. Klaassen, secretaris van het 
Rode Kruis te Vijfhuizen, de man, die sinds de be- 
vrijding, geheel belangeloos, al zijn vrije tijd opof- 
ferde voor de opsporing van gegevens betreffende 
in Nederland vermiste vliegers en die zodoende ook 
in contact is gekomen met de piloot Sharp uit Nieuw 
Zeeland, 
Mr. Sharp is een rustige, gezellige kérel van 29 jaar, 
sportief en met zin voor humor. „Another bloody 
liar," noemde hij Uw verslaggever, want een hem 
interviewende dagblad-verslaggever had hem in een 
krantenartikel laten zeggen, dat Nederland zo n klein 
land was, terwijl- hij had gesproken over: a flat 
country, een vlak land. Hij was daar hels over, 
want Nederland was een groot land vond hij. Deze 
ten^re ex-piloot, thans zakenman, lacht graag en 
hartelijk en als hij nadenkend spreekt weerspiege- 
len zijn ogen de bezonnenheid van iemand, die ge- 
wend is in wijde verten te schouwen. Zijn antwoor- 
den geeft hij weloverwogen en zijn oordeel is geba- 
seerd op gezond nadenken, niet misvormd door de 
in ons land zo vaak voorkomende benauwende eng- 
heid van groeps- of partijgeest. 
Dit antwoordde hij op onze vraag naar zijn mening 
over de Indische kwestie: 
„Als ik mijn mening daarover moet geven stel ik 
voorop, dat ik spreek als leek. Voorlichting omtrent 
deze materie ontbreekt zo goed als geheel in ons 
land. Doch indien ik mijn democratisch hart moet 
laten spreken zeg ik: Indië heeft, zoals elk land, recht 
op vrijheid en zelfbestuur. De grote vraag is echter 
of het er rijp voor is. Ik meen van niet. Zou Ne- 
derland zich nu reeds terugtrekken, zoals Enge- 
land in Brits Indië heeft gedaan, dan ontstaat er een 
chaos, welke de reeds hevig wroetende communis- 
tes de wind volop in de zeilen zou stuwen; een 
chaos, die de macht zou schenken aan de op dat 
moment toevallig sterkst bewapende groep. Van de- 
mocratie zou geen sprake meer zijn, glleen nog van 
machtsmisbruik, terreur en uitbuiting. Indië, Neder- 
land, ja, de gehele wereld zijn hef meest gebaat met 
een ordelijke en geleidelijke afwikkeling van het Ne- 
derlandse koloniale bewind." 
Verder waarschuwde de heer Sharp ervoor de kui- 
perijen van de Australische (overwegend communis- 
tische) havenarbeiders te identificeren met de houding 
van de Australiërs in het algemeen. „Het meren- 
deel denkt erover als ik, doch het is bij gebrek aan 

gewicht, dat de communistische leuzen van de ha- 
venarbeiders tijdelijk op de publieke opinie boven 
komen drijven." 
Uw verslaggever is ook maar een gewoon mannetje, 
behept met een menigte voor en na-oordelen en daar- 
om moet U niet boos worden als ik vertel, dat ik 
Mr. Sharp op dat moment niet alleen een gezellige 
maar ook een beste vent begon te vinden, hetgeen 
ik fluks tot uitdrukking bracht door hem mijn laat- 
ste cigaret aan te bieden. Terwijl ik hem een vlam- 
metje voor hield bedacht ik waar het toch wel aan 

-kon liggen, dat zo'n eenvoudige jongen met enkel 
een gezond stel hersens zich op wist te werken tot 
een visie, welke zelfs het ingenieuze brein van een 
professor niet vermocht te wrochten. Wellicht is het 
een misvatting te menen, dat goede professoren ook 
altijd goede diplomaten zijn. 
UNO. 
Tussen twee halen aan een cigaret vroegen we hem 
ook nog gauw even naar zijn mening over de UNO. 
Het antwoord was al even kort als raak. „De UNO," 
merkte hij op, „strijdt voor de wereldvrede en haar 
leden doen het voor zich." 
Hij zei het zonder ironie, zonder teleurstelling, ook 
niet schouderophalend maar met de nuchterheid van 
de man, die nog niet is verdronken in de gecom- 
pliceerdheid van deze tijd doch daar ver boven is 
blijven^ staan. 
Mr. Sharp is echter geen politicus, hij is de vroegere 
piloot en daarom wilden wij iets meer weten van 
zijn laatste (de elfde) raid op ons land op 3 Mei 
1943, waarbij zijn bommenwerper, een Lockheed 
Ventura, werd neergeschoten en hij zelf krijgsge- 
vangene gemaakt. 
De raid. 
„Op de morgen van de derde Mei 1943 vertelde ons 
een inlichtingen officier, dat in Nederland een al- 
gemene staking was uitgebroken en dat wij ons ge- 
reed moesten maken voor een raid op de electrische 
centrales bij Amsterdam ter ondersteuning van de 
stakingsacties. Ter gelegenheid van vorige vluchten 
was ons al eens iets verteld over de ondergrondse 
organisatie van Uw land, waarbij er steeds op werd 
gewezen, dat deze organisaties de best functione- 
rende van Europa waren. Als voorbeeld werd ge- 
noemd een geval van een piloot, die, na te zijn neer- 

sterdam om hulp had geseind, even na vieren op 
weg met twaalf bommenwerpers, begeleid door 
een aantal jagers. Het weer was goed, het zicht 
helder. Op geringe hoogte vlogen we over zee om 
tot goed drie duizend meter te stijgen toen we ter 
hoogte van Leiden de Nederlandse kust passeerden. 
AI direct vielen Duitse jagers ons lastig, die de strijd 
aan gingen binden met ons escorte, waardoor wij 
het laatste stuk zonder begeleiding door moesten 
vliegen. In de omgeving van Schiphol werd het 
duidelijk, dat de Duitse aanval in de omgeving van 
Leiden een afleidingsmanoeuvre moest zijn geweest, 
want nog voor we ons doel hadden bereikt, stegen 
van Schiphol ongeveer veertig jagers op, die ons 
van alle kanten begonnen te bestoken. Ik zat met 
drie vrienden in mijn Ventura (op deze raids werd 
bij de samenstelling van de bemanning altijd reke- 
ning gehouden met de onderlinge sympathieën) en 
informeerde vanachter de stuurknuppel gedurig naar 
de toestand. 
„It's all oké, daddy," schreeuwden ze enkele keren 
(ze noemden me „daddy" omdat ik de oudste was 
.— 24 jaar —) maar op een gegeven moment kreeg 
ik alleen nog antwoord van mijn vriend Hugh Gib- 
son. De twee anderen; Alan Stevens en Dereck 
Lawson Rowland gaven geen enkel teken van le- 
ven meer. Er was geen houden meer aan en we be- 
grepen, dat dit onze laatste raid zou zijn. Onze kist 
was al verschillende keren getroffen en ze vloog 
tenslotte in brand. „Bail out," riep ik naar Gibson 
en Gibson sprong er uit. „Cheerio," wuifde hij nog 
en toen hing hij'al in de lucht. Ik probeerde er ook 
uit te springen maar' alles bleek muurvast te zitten. 
Dan maar een buiklanding proberen. De motoren 
loeiden als razend en ik begon de macht Over het 
toestel te verliezen. Vanwege de hitte was het in 
de cockpit niet meer om uit te houden en alle dui- 
vels uit de hel schenen samen te spannen tot mijn 
ondergang. Ik raakte mijn bewustzijn kwijt, slechts 
voor een ogenblik echter want plotseling bemerkte 
ik, dat ik als een meteoor door de lucht slierde. Het 
vliegtuig was uit elkaar gebarsten tengevolge waar- 
van ik met kracht naar buiten moet zijn geslingerd. 
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De bemanning van Sharp's Ventura. Geheel rechts John. D. Sharp. 

geschoten, in verbinding trad met de illegaliteit en 
via deze met Engeland, waarna hij door een uitge- 
zonden vlieger werd „opgepikt" en binnen vijf da- 
gen gezond en wel op zijn basis terugkeerde. 
Ook onze opdracht luidde om, in geval van nood, 
contact te zoeken met de ondergrondse beweging. 
Aanvullende instructies voor een dergelijk geval 
waren: uit de buurt van grote steden blijven, niet te 
dicht bij spoorrails en verkeerswegen komen, over- 
dag verschuilen en alleen des nachts zoeken naar 
een boerderij. Bewoners aanspreken in de Engelse 
taal en afwachten hoe zc erop reageren. Zouden we 
binnen worden gelaten, dan mochten we erop reke- 
nen de een of andere verbinding met de illegaliteit 
te hebben verkregen, daar men ons anders wel door 
zou hebben gezonden. 
Zo gingen wij, nadat om ongeveer één uur n.m. Am- 

Het werd mijn geluk, want even later ontplooide 
zich mijn parachute en bereikte ik, zij het gewond, 
behouden de begane grond, naar ik later vernam 
in de omgeving van Vijfhuizen. Al voor ik mijn in- 
structies om contact te zoeken met de illegaliteit 
uitvoering kon geven, werd ik door enkele Duitse 
militairen gevangen genomen. Bij een in de omgeving 
wonende boer mocht ik een glas melk drinken (uit 
welk glas ik een dezer dagen — gelukkig onder heel 
andere omstandigheden — nog eens heb gedronken), 
waarna ik werd overgebracht naar Amsterdam. Daar 
begon het verhoor. Eerst werd ik aan de tand ge- 
voeld door een officier, die voorgaf van het Zwit- 
serse Rode Kruis te zijn. Hij begon met een aantal 
heel onschuldige vragen te stellen, doch allengs 
trachtte hij mij strategische geheimen te ontfutselen. 
Ik hield mijn mond toen ik hem door kreeg en deed 



Gedreven do 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STBËNWIJK". 

Het gemeentebestuur van Velp is de eerste 
Nederlandse officiële instantie geweest, die 

Dobbe's naam heeft willen eren. De Waschweg, 
waar Theo met zijn gezin zo lange tijd heeft 
doorgebracht, is omgedoopt in Theodorus Dobbe- 
weg. Bij de plechtigheid van de officiële naam- 
geving zei Koens, de eerste spreker, o.a.: „Als 
een van zijn oudste vrienden wil ik een enkel 
woord wijden aan de nagedachtenis van deze 
grote voorvechter van onze vrijheid, die daar- 
voor het grootste offer bracht: zijn leven. Hij 
was het, die met zijn optimisme en levensdurf ons 
staande hield en de moed gaf verder te vechten." 
Ook buitenlandse autoriteiten hebben hun waar- 
dering voor deze grote verzetsman betuigd. Als 
dank voor de belangrijke diensten met zijn post- 
duiven, die na de inval in België voortdurend 
belangrijke berichten overbrachten, welke voor 
de strategie van de opperbevelhebber van nut 
konden zijn, ontving Theo posthume een „Cer- 
tificate of Merit" „awarded on behalf of His 
Britannic Majesty's Government in the United 
Kingdom", dat luidt: „To „wijlen den Heer Theo- 
dorus Dobbe'. 
The courageous actions of those living under 
enemy occupation, who assisted in forwarding 
Information about the enemy by carrier pigeon to 
HIS MAJESTY'S ARMED FORCES in the 
UNITED KINGDOM, are re- 
cognised, and your contribu- 
tion to this work is gratefully 
acknowledged." 
Van de Air-Chief-Marshal van 
het Britse invasieleger ont- 
ving zijn weduwe een „Certi- 
ficate", awarded to Theodorus 
Dobbe, as a token of gratitude 
for and appreciation of the 
help to the Sailors, Soldiers 
and Airmen of the British 
Commonwealth of Nations, 
which enabled them to escape 
trom, or evade capture by the 
enemy." 
Hiernaast drukken we de 
schoonste officiële erkenning 
af, dié hij kreeg van Dwight 
Eisenhower. 
Belangrijker echter dan deze 

officiële erkenningen is het 
monument, dat Theo voor 
zichzelf heeft opgericht in de 
harten en de herinnering van 
zijn vrienden en medewerkers. 
Zij zullen hem al hun levens- 
dagen voor zich zien als de 
grote vaderlander, de dappere 
aanvoerder en drieste voor- 
ganger, de onbaatzuchtige en 
trouwe vriend, de makker met 
zijn schier roekeloze durf en 
daartegenover met zijn gevoe- 
lig hart, dat te troosten wist 
in moeilijkheden en verdriet, 
de leidsman, die moed en her- 
nieuwd vertrouwen kon schen- 
ken, als moordende onzeker- 
heid en twijfel alle geloof in 
de toekomst dreigden te ver- 
stikken. 
In de figuur van onze Theo 
weerspiegelt zich de karakte- 
ristiek van het verzet der eer- 
ste jaren, met al zijn kleur, 
zijn grootheid en zijn fouten. 
Zijn fout was de typische fout 
der verzetslieden uit de eerste 
jaren; hij nam alles ter hand 
en nam door zijn impulsiviteit 
groter risico's dan strikt nood- 
zakelijk was. Maar met dat al 
was hij toch maar de pionier, 
de wegbereider, die met zijn 
dynamische persoonlijkheid 
honderden tot de verzetshou- 
ding of het daadwerkelijk ver- 
zet wist te inspireren. Toen 
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TER GEDACHTENIS 

de meeste Nederlanders nog luisterden naar het 
zoet gefluit van de gewiekste vogelaar Seyss, 
legde hij reeds Wapenvoorraden aan voor de toe- 
komst; toen het „verzetswerk" van het gros der 
goede vaderlanders nog bestond in het in ge- 
zapige rust en tevredenheid luisteren naar* het 
dikwijls onbenullig geleuter van de Londense ra- 
dio, vernielde hij het Wehrmachlshaus aan de 
Bernard Zweerskade ea hield hij zich bezig met 
de spionnage. Toen er nog geen LO bestond om 
de zorg voor ondergedoken vluchtelingon op zich 
te nemen en geen NSF om de slachtoffers gel- 
delijk te steunen, trok hij reeds kris en kras door 
het land om Joden en andere slachtoffers aan 
duikadressen te helpen, voorzag hen van levens- 
middelenkaarten en bezorgde hun de nodige gel- 
delijke ondersteuning. 
Voordat er een FC bestond was hij reeds een 
virtuoos in het vervalsen van persoonsbewijzen 
en toen de stroom van onderduikers te groot 
werd om in de nood door falsificatie te voorzien, 
wist zijn vindingrijke geest reeds de middelen te 
vinden, om gemeentehuizen van hun voorraad 
persoonsbewijzen te ontlasten. Nog voor er een 

WMm 
V .■ m • u 

¥ 
« mmmM 

'4\ 

The Pre» i d 

«im öfim saus or mmca 

ha» diiVi lcd ine. to express to 

THEODORUS DOBBE 

thr f/ra/dtiJf and appreciation <>/ the 

'imericmt f>fpple thr pa Ha at Hennee 
ui a.têfafmtf the cxcape at' /tilied 

aehiit'rH f'ron^ the enemy 

«f Ö» tm? 

;■ ; 

fSyiiii ■v'.'U ■■ 

Ziet 't vlaggedoek. dat uw baar niet heeft gedekt, 
ontplooit zich boven ons, en 't volkslied, dat 
u bleef onthouden, zet zijn klanken in. 
En vij verstaan, in de onze opgewekt, 
uw s:em in 't [eestgedruisch van veld en stad: 
„Let o' Nederland! Leve de Koningin!" 
Uit Vrij Nederland. M. Nijhoff. 

LKP bestond kraakte hij reeds een distributie- 
kantoor om de nodige distributiekaarten in han- 
den te krijgen. 
Theo, de ter dood veroordeelde, reisde met roe- 
keloze durf, onvermomd door het gehele land, 
bezocht met zijn markante kop gelegenheden, 
waar het krioelde van de moffen, zoals sociëteit 
„De Witte" te Amersfoort en stal daar zonder 
zich een ogenblik te bedenken de revolver van 
een Duitse officier. 
Zijn schier roekeloze durf, niet alleen bij zijn 
vrienden bekend, maar evenzeer door zijn tegen- 
standers gevreesd, was oorzaak, dat hij situa- 
ties beheerste, waar andéren zouden hebben ge- 
taald. Toen hij op een dag het station te Arnhem 
verliet, kwamen twee SD-ers hem tegemoet, 
welke, hem onmiddellijk herkenden. Hans stak op 
hetzelfde ogenblik de hand in de zak en geen 
van beiden had de moed hem te grijpen, omdat 
ze in die zak een revolver vreesden Snel ver- 
wijderden de heren zich. 
Zijn tegenwoordigheid van geest redde iwm me- 
nigmaal uit de hachelijkste situaties. Toen hij een 
bezoek wilde brengen in een huis te Nijmegen en 
aanbelde, werd dé deur plotseling geopend en 
keek hij in de lopen van twee op hem gerichte 
revolvers. Hans begon te lachen. „Doe weg die 
dingen. Ik ben een politieman en most je baas 
spreken!" „Mag ik uw papieren zien?" was de 
onthutste wedervraag. Hans haalde promp i een 

papier uit de zak, dat hem 
legitimeerde als inspecteur 
van politie. „Met de commis- 
saris heb ik afgesproken, dat 
we hier een onderhoud zullen 
hebben. Binnen een half uur 
is hij hier!" en Hans stapte 
rustig naar binnen. De politie- 
beambten waren overbluft en 
vertrokken. 
Toen hij op een middag op het 
station te Utrecht stond te 
wachten, meende hij een be- 
kende provocateur te zien, die 
in een trein stapte. Die provo- 
cateur en verrader was een 
„zware". Als Hans' vermoe- 
den juist was, dan mocht er 
niet worden getalmd en moest 
de kans worden benut dit in- 
dividu te elimineren. Zonder 
zich lang te bedenken contro- 
leerde hij als politieman de 
trein. Coupé na coupé werden 
de reizigers op hun persoons- 
bewijzen gecontroleerd. Hij 
bleek zich te hebben vergjst. 
Slechts in het hoofd van een 
Theodorus Dobbe kon het op- 
komen, voor een dergelijk doel 
een trein te controleren. 
De drieste kerel, die voor geen 
gevaren uit de weg ging als 
er werk gedaan moest wor- 
den, die voor geen risico's te- 
rugdeinsde, als het er om ging 
zijn kameraden hulp te bie- 
den, was steeds vol bezorgd- 
heid voor het welzijn van zijn 
vrienden. Toen hij na de laat- 
ste TOP-vergadering afscheid 
nam van zijn mede-TOP-lid 
Jalt, de laatst overgeblevene 
van de oude kern, en voor wie 
hij, naast 'n grote waardering, 
een broederlijke vriendschap 
koesterde, verzocht hij deze 
op de meest dringende wijze, 
ja smeekte hij hem bijna, toch 
vooral voorzichtig te zijn. Jalt's 
bezorgdheid voor zijn eigen 
veiligheid wuifde hij mét een 
achteloos gebaar weg. „Mij 
krijgen ze niet". Een paar da- 
gen later werd hij gegrepen 
en was er aan zijn rusteloze 
arbeid voor het vaderland een 
ontijdig einde gekomen. On- 
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tijdig, want er was nog zoveel voor hem te 
doen. Zijn KPO verkeerde nog in status nascendi. 
In elke provincie zou er een afdeling komen, die, 
In samenwerking met de provinciale KP-leider, 
onder hem zou resorteren. 
Aangezien Hans geenszins een politieke naïeve- 
ling was en een reële kijk had op de na-oorlogse 
problemen en moeilijkheden der illegaliteit, had 
men hem, de doorgewinterde illegale strijder, 
gedacht in het door de Koningin gevraagde 
college, de latere Advies-Commissie en wel als 
specifiek Katholiek vertegenwoordiger uit het 
werkelijke verzet. Verschillende besprekingen 
met Katholieke leiders zijn voor dat plan met 
hem gevoerd. Het heeft «niet zo mogen zijn. De 
angstpsychose, die de Duitsers na de Dolle 
Dinsdag beheerste, is oorzaak geweest, dat de 
verwachting, dat Hans zich uiteindelijk toch 
zou weten te redden, een illusie is gebleven. 
Pater J. J. ten Berge S.J., een van de mede- 
oprichters van de Nijmeegse KP getuigde van 
hem: „Hij is de heldendood voor het Vaderland 
gestorven. Ik beschouw hem als een der groot- 
sten van de vaderlandse helden. 
Uitzonderlijk was zijn durf, bij een grote omzich- 
tigheid. Hij had een savoirfaire, handigheid en 
inzicht en werd bij alles geleid door een onver- 
woestbaar optimisme en door de bovenmense- 
lijke motieven van zijn geloof. Wat hij gepres- 
teerd heeft, grenst aan het ongelooflijke. Wat 
heeft hij een mensenlevens gered, wat een par- 
ten de vijand gespeeld, die dan ook fel op hem 
was als op geen ander. Hij was een edel en 
groot man en is nu bij God." 
Omdat zijn grote gaven gedragen werden door 
een zuiver rechtsgevoel en een Christelijke le- 
vensovertuiging, waarvan hij de consequenties 
heeft aangedurfd, is Theodorus Dobbe gewor- 
den een der grootsten uit ons volk, gedurende 
de jaren van Ten*', onse onderdrrkkirg 

DE GROOTSTE BONNENKRAAK 
VAN NEDERLAND. 

Op 17 Mei 1944 kraakte de Groningse KP de 
drukkerij van Hoitsema aan de Tuinbowv- 
tmo' te Groningen, waarbij 133.450 bonkaar- 

ten van drie verschillende perioden in hun 
handen vielen. De kaarten werden verborgen 
op de Stichting ,.Dennenoord" te Zuïdlarcn,^ 
Maar voor ze in handen van de onderduikers 
kwamen deden zich nog vele moeilijkheden 
voor. Telk.—s' scheen het of de kaarten nooit 
hun bestemming zoud :i bereiken. Tre'.nrechcr- 
cheurs deden het hunne aan het vervoer, koe- 
riersters hadden met allerlei tegenslag te kam- 
pen en zelfs een postauto en een ponnytax 
moesten er aan te pas komen. 
Meermalen vielen de bonkaarten bijna in han- 
den van de SD en tenslotte bleken er 50.000 
volkomen zoek te zijn. 
De Duitsers lieten, om te voorkomen, dat de 
gekraakte kaarten in omloop zouden komen, 
de achterkant bedrukken, maar op 't laatste 
nippertje slaagde de LO er in, de kaarten 
eveneens te bedrukker. 
Na moeizame arbeid gelukte het alle schakels 
in deze omvangrijke onderneming tot een his- 
torisch volkomen verantwoord geheel samen 
te voegen. 
In ons volgend nummer vangen wij met de 
publicatie aan. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinimiiiiiiiiimiiMHmiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu!! 
| 'T IS NOOIT GOED  
=  en nooit te veel. Verschillende lezers gaven ons reeds S 
= adressen van jongens in Indic. waarvoor wij een Indië- — 
= abonnement op ,.De Zwerver" noteerden. E 
S Maar wij zijn niet zo gauw tevreden! 
E Enkele tientallen ïndiê-abonnementen op tienduizenden = 
E militairen, dat is een druppel op een gloeiende plaat. S 
E Stelt U zich eens voor. dat wij voor onze duizenden S 
E abonné's in Nederland per week vijftig exemplaren van E 
s ons blad ter beschikking stelden! Wij nemen aan, dat E 
= er van een ruilsystecm — hoe goed de verbindingen in E 
E ons lieve vaderland ook mogen zijn — niet veel terecht E 
E zou komen. Hoe stelt U zich dan voor. dat die twintig E 
E ..Zwervers" op Sumatra alle jongens op dat reusachtige E 
E eiland zullen bereiken? 
E Begrijpt U nü. dat er nooit teveel Indië-abonnementen E 
~ kunnen lópen? Wat onze lezers tot heden hebben gedaan, — 
= is goed. Maar het kan beter, veel beter. 
= Zend ons nog heden het adres van een militair in Indië s 
~ en vergeet het abónncmentsgeld niet! E 
E Iemand in de ttopen zat U dankbaar zijn! E 
iïMiiimiiiiiHiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiMimiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiï 

❖ Eerst gedenken, en dan feestvieren ❖ 

''ijn wij onze beloften na- 
'gekomen, die we afleg- 

EEN BRIEF VAN FRITS DE ZWERVER. 

den in de bange jaren van verzet. Wij leven nog, wij 
hebben misschien de onzen nog, wij werken nog! Maar 
in de duinen zijn graven, in Vught zijn graven, in 
Duitsland zijn graven, graven van onze verzetshelden. 
Velen hebben zelfs na hun dood geen graf ontvangen. 
Ga het land eens door. Begin maar in Uw dorp, in Uw 
stad en ga eens tellen, hoe 
velen er in deze strijd ge- 
vallen zijn, Nee, ga er eens 
heen, ga eens een poosje 
zitten in het gezin, waar 
vader of moeder, zoon of 
dochter niet meer is Stel U 
eens even op de hoogte. 
Wat hebben ze veel verlo- 
ren want het duurt het leven 
lang. Ja we vergeten wat 
we nooit vergeten mogen. 
Vergeten is ondankbaar- 
heid , vergeten is ontrouw, 
vergeten is egoistisch zijn. Het is, ik schrijf het hier 
neer, zonde voor God en ontrouw aan hen, die met 
ons de gevaren hebben gedeeld. 
Waarom hebben wij het leven er van af gebracht en 
zij niet? God s beschikking? Maar dan ligt daarin op- 
gesloten, dat God het zo beschikt heeft, dat wij de aan- 
gewezen mensen zijn, die voor hen zorgen moeten. Ons 
leven, zo zegt men, is zo vol en druk. Ja, het is waar, 
maar het leven van hen is vaak arm en leeg. 
Er moet gewerkt worden van 1940—'45. Ik weet wel, 
wat ge zeggen gaat. Het is zo ondankbaar werk. Ve- 
len willen niet geven en dan gaat spoedig de aardig- 
heid er af. Maar neen, ik wil het niet hebben over die 
mensen die met de minste weerstand door de bezet- 
tingsjaren gerold zijn. Zij moeten zich straks voor God 
verantwoorden over hun ontrouw toen en nu. Neen, 
deze brief is een brief aan allen, die aan het verzets- 
werk meegewerkt hebben en daar behoort elke Zwer- 
ver-lezer, denk ik, bij. Dat zijn er gelukkig nog vele 
duizenden. Staan we nog in de eerste liefde of gaat 
het verflauwen. Toen wij in verzet gingen, aanvaard- 
den wij onze verplichtingen tegenover onze medestrij- 
ders. Dat hebben wij allen begrepen. Van ons moe- 
ten de eerste gaven komen, van ons moet de stoot 
blijven uitgaan. Wie moge verflauwen, wij niet! Onze 
liefde voor de nabestaanden moet niet 3 jaar blijven 
branden, maar op zijn minst 30 jaar. Wij moeten el- 
kaar blijven opwekken. 

WWij jubileren en jubileren is gedenken en gedenken 
* * is doen en doen is je geven en aanporren tot ge- 

ven. Onze Koningin gaat ons voor. Zij was de ver- 
zetsvrouwe. Zij was en is de vriendin van de illega- 
len. Zij spoorde aan en bezielde. Zij staat achter 1940- 
'45 met de volle liefde van haar hart. De oud-illegalen 
zijn bijna a'len mensen met een hart vol liefde voor de 
Oran'es. Vijftig jaar regeerde onze Vorstin en leed zij 
mee de moeiten van ons volk. Vijf jaar was ze in bal- 
lingschap, maar ze bad en werkte. Ze bezielde ons, 
om ons volkomen te geven, als het moest tot in de 
dood. Velen vielen. Onze kinderen plukken de vruch- 
ten van het verzet. Die zijn er niet, zegt ge. Ach, jul- 
lie zijn toch niet blind, Geen vruchten van verzet. Dat 
zu't ge straks eens zien, als de jeugd weer tot verzets- 
werk opgeroepen wordt. Dan loopt de communist zijn 
kop te pletter tegen de berg van verzet, door onze 
jeugd gevormd. Onze jeugd werkt zich door deze na- 
oorlogse crisis heen. Dat dankt ze aan hen, die hun 
bloed gaven, die pal bleven staan onder de grootste 
martelingen. Geen vrucht van verzet! Dan kent ge 
onze jeugd niet. 
Dan weet ge niet wat er bij de jeugd leeft. Zet ze 

f 

maar aan het werk voor 
1940—'45 en ze doen het 

met liefde. Maar wij moeten die liefde opwekken, wij 
moeten voorgaan. Wij mogen niet slap zijn en zo de 
handen slap maken. 

A l!e oud-illegale werkers roep ik van Indië uit op 
Ts t0t getrouwheid, trouw aan de belofte in de afge- 

lopen jaren afgelegd. De 
verzetsgeest moet blijven 
leven. De Stichting is daar- 
toe een prachtig middel. Ze 
roept ons altijd weer 'oe: 
Gedenk hen die vielen. Ge- 
denk en denk U in. waarr m 
zij vochten, dat leger der 
gezochten. Gedenk hoeveel 
ze hebben gedaan in Gods 
kracht tegen 'n overm. 'T. 
1940—'45 heeft er recht 
op, dat er duizenden gul- 
dens in haar kas vloeien m 

dit jubileum-jaar. Is er geen geld? Dan mag er ook 
geen geld zijn voor de feesten. Zeg het nu zelf eens, 
gaat de Stichting niet voor? Geld storten op de reke- 
ning van 1940—'45 gaat zo gemakkelijk. Je vraagt een 
giroformulier en schrijft gironummer 194045 en ge 
vult maar in: honderd gulden gestort en dan Uw eigen 
naam. Op bijgaand strookje zet ge dan: uit dankbaar- 
heid. Het mag voor minder ook, hoor, maar als je het 
alleen niet kunt doen, doe het samen. 
Jeugd van Nederland, versta Uw taak. Eerst de Stich- 
ting gedenken en dan feestvieren. 

ZO SPREEKT HET HART VAN NEDERLAND. 
A Is er bruiloft wordt gevierd, komen de goede 

■AA. eigenschappen van de bruiloftsgasten naar vo- 
ren. Dan wordt er feest gemaakt en spreekt de mond 
van de dingen, die in het hart leven. 
Dan gaan de gedachten terug naar de herinneringen 
en blijven zij vertoeyen bij de momenten, waarbij 
men het meest getroffen werd. 
Dan passeren de waarden, die in het leven zijn, één 
voor één de galerij van rijkdom, die een ieder heeft 
in zijn geestelijke erfenis. 

Er was reden om feest te vieren. De O.V.W.-er 
B. Mosterd uit Epe was gezond teruggekomen uit 
Ned. Oost Indië en stapte in het huwelijksbootje met 
mej. Joh. v. d. Weerd. 
Een blije sfeer hing over alle dingen. 
Tussen de voordrachten, die er gehouden werden, 
kwam ook het z.g. Grebbelied, dat onder ernstige 
stilte werd aangehoord. De aanwezigen vertoefden 
enkele momenten bij de gevallen soldaten, die moe- 
dig en taai de vijand wederstonden, al was hun uit- 
rusting nog zo slecht. 
De reactie? 
Een daverende swing of een hot-jazz? 
Iets, dat veel meer daverde. 
Een klinkende collecte voor 1940—'45, waarin de 
dank gelegd werd voor allen, die voor onze vrijheid 
vielen! 
Wij zullen geen pluimen op de hoed van de spon- 
tane initiatiefnemer steken, maar alleen een vraag 
stellen: Wie volgt dit voorbeeld? 

VUGHT. 
Nog steeds bestaat er grote belangstelling voor het 
bezichtigen van het gedenkteken op de v.m. executie- 
plaats Lunet 2 te Vught. Om de belangstellenden zo 
ruim mogelijk gelegenheid te geven, is besloten deze 
plaats vanaf heden tot 16 September 1948 van 9.30 
tot 19.00 uur voor het publiek open te stellen. 

y 

HITLER IS DOOD, MAAR..., 

T_j et is een geruststellende gedachte dat Hitier niet meer in leven is, doch laat ons oppassen te 
menen, dat nu ook de ideeënwereld der Duitsers gezuiverd zou zijn, van aile nationaal-socia- 

listischen inslag. 
Uit Münehen meldt de correspondent van „The Stars and Stripes" het soldaten weekblad voor 
de Amerikaanse legers, het volgende: 

„Amerikaanse piloten, die over Bavaria vlogen, ontdekten tot hun verwondering een 
grote swastika (nazi-vlag) in een bouwland in de omgeving van Weiden. 
Duitse politie die een onderzoek instelde, vond een haverveld, dat gezaaid was in de 
vorm van een swastika, op een oppervlakte van zeven are. 
De boer, van wie het land was, zeide, dat het zo gezaaid moest zijn door zijn losse- 
arbeiders, die juist enige dagen geleden weer weggegaan waren. 
Amerikaanse militaire ambtenaren bevalen dat de haver moest worden afgemaaid en de 
politie stelt een onderzoek in naar de daders." 



Er Is sinds de ge- 
ruchtmakende brief 
van Frits de Zwer- 

ver heel wat stoom af- 
en overzee. Niet alleen 
geblazen in ons land 
hebben verschillende bladen, zoals het Priesch 
Dagblad, De Graafschapper en De Band, min of 
meer uitvoerig bij het door Ds. Frits gesigna- 
leerde verschijnsel stil gestaan, maar boven- 
dien hebben vele militairen zich met brieven tot 
ons en tot andere redacties gewend om van hun 
Instemming of afkeuring blijk te geven. Ook in 
kringen van de legerleiding en van het Ministe- 
rie is de bazuinstoot van Frits de Zwerver ob- 
ject van discussie geweest. Wijzelf hebben erop 
aangesloten met een nieuwe brief van hemzelf 
en met een brief van de hoofdveldprediker in 
Indië, Ds. van der Linden. 
Alhoewel wij van mening zijn, met de door ons 
gepubliceerde brieven niet op een verkeerd spoor 
te wezen, achten wij het toch billijk en instruc-" 
tief eens een samenvattend overzicht van de 
reacties weer te geven. Men vergeve ons dan 
maar, dat wij geen volledige brieven publiceren. 
Dat zou een paar „Zwervers" in beslag nemen. 
Zoals U zich zult herinneren, gaf F. de Z. uit- 
drukking aan zijn grote teleurstelling over zijn 
ontmoeting met de militairen overzee. Hij trof 
geen opgewekt Christendom aan, hij stuitte 
allerwege op moreel verval en verruwing en hij 
constateerde de ernstige symptomen daarvan 
in een bedenkelijk percentage van venerisch 
zieken. 

Wat zeggen de briefschrijvers hier nu van? 
Eerst laten wij een dame aan het woord, 

een V.K.ster. Zij wijst er op, dat het leven in 
Indië niet te vergelijken is met het leven in 
Holland en zij geeft daarvoor verschillende rede- 
nen. 
Zeer slecht is zij te spreken over de NIWA- 
gezelschappen. Voor hetzelfde geld zou men de 
militairen ook beschaafd vermaak kunnen ver- 
schaffen. Zijzelf maakte met drie andere meisjes 
in een zaal met 400 militairen een dergelijk ge- 
zelschap mee, waarvan de juffrouw blijkbaar te 
weinig kleren meegenomen had uit Nederland 
om zichzelf aan te kleden, terwijl één van de 
acteurs zich uitputte in schuine moppen. 
Dat dergelijke meer zinnelijke dan zinvolle voor- 
stellingen het moreel van de troep op den duur 
moeten kraken, is duidelijk. Overigens blijkt 
ons ook uit andere inlichtingen, dat de mentali- 
teit en het begrip van de NIWA-leiding niet 
over de hele lijn volmaakt is. In Soerabaja kwa- 
men de kunstenaars, de gebroeders Juda, aan 
en ze werden verwelkomd door een kapitein van 
de NIWA, die ze waarschuwde, dat hun kunst 
bij de troepen niet erg gewaardeerd zou wor- 
den, omdat de troepen onder „kunst" meer ver- 
stonden, uitvoeringen van hun fanfarecorps in 
het dorp. Vermoedelijk heeft deze kapitein met 
zijn vrienden achteraf gedacht, dat het dan maar 
beter was om wat dubieuze gezelschappen op 
de jongens los te laten. Maar dan vergiste hij 
zich toch voor de tweede keer, want niet alleen 
waarderen onze Nederlandse jongens een goed 
stuk muziek, omdat zij ook van een fanfarecorps 
houden, maar bovendien zijn fanfarecorpsen 
volkskunst en zijn dubieuze cabaretgezelschap- 
pen volksdecadentie. 
Laten wij voortgaan met de brieven. 
Eén vertegenwoordiger van de D. L. C. te Pa- 
dang is het niet eens met het stuk van Frits 
de Zwerver. Hij vindt, dat het een slechte in- 
vloed zal hebben op de troepen in Indië en op de 
familie hier. 
Over het algemeen meent hij, dat de situatie 
vrij gunstig is en dat in Nederland het moreel 
zeker niet beter is dan bij de troepen in Indië. 
Ook wgst hij op de steun van de militairen bij 
de opbouw van een kerk en op het uitstekend 
kerkbezoek in Padang. 

WAS HET WAAR? 

RbamUnq, 

Beuk de barre rotsen, golven. 
Barst in bijster felle vloed. 
Hamer met Uw zee de stenen. 
Laat granieten water wenen 
Bij het ebben van uw gloed 
Voor ze opnieuw warden bedolven. 

Laat uw leven langs de kusten 
Driest en dreigend daav'ren zijn. 
Doe de schuimen spetters sprank'len 
Tot de bronzen bergen wank'len. 
Doodt uzelf in de eigen pijn; 
Nimmer nimmer nimmer rusten  

]ane de Bruin 

Het schijnt wel of althans Padang een gunstige 
uitzondering maakt. Maar geheel zeker op dit 
punt zijn wij toch niet, want een militair uit 
Padang schrijft in „De Graafschapper": „Ds. 
Slomp heeft geen woord te veel gezegd. Veel 
onterende dingen op zedelijk gebied zijn er dage- 
lijks te betreuren. Het vloeken en het uiten van 
onzedelijke taal is niet van de lucht." Een an- 
der uit Soerabaja schrijft in het zelfde blad: 
„Aan de woorden van Ds. Frits heb ik niets toe 
te voegen. Helaas is het de voilé waarheid." 
Deze besluit zijn brief met de volgende opmer- 
king; „Als Ds. Frits de noodklok gaat luiden 
en daarbij weerstand ondervindt, zal ik en vele 
met mij helpen trekken." 
Weer een ander schrijft in „De Graafschapper", 
dat hij het een grote fout vindt van Ds. Slomp, 
te generaliseren zoals hij deed. 

In „De Band" komt een zeer felle brief voor van 
een militair uit Soerabaja, die Ds. Slomp ern- 
stige verwijten maakt, maar wiens stuk er ten- 
slotte toch op uitloopt, dat het een erkenning 
en vervolgens een verdediging en verontschuldi- 
ging wordt van de toestand, die Ds. Slomp sig- 
naleert. Hij besluit zijn brief met een opmerking, 
die ons tot nadenken stemt: „Als U eerst eens 
hebt meegemaakt, wat wij moeten hebben er- 
varen, dan kunnen wij misschien eens praten. 
Vergeet nooit, dat, toen U 18 jaar was U vrij 
en onbekommerd naar de geest kon gaan, waar 
U wilde. U kon studeren, U kon Uw liefhebbe- 
rijen hebben en U kon ongestoord genieten van 
of wanhopen aan Uw eerste verliefdheid, kort- 
om U kon U behoorlijk voorbereiden op Uw 
toekomstige taak. Wij daarentegen moesten, 
op dezelfde leeftijd gekomen, rennen voor ons 
naakte leven, wij zagen moord en doodslag, wij 
zagen een volk, dat zichzelf naar het hart stak 
en dan verwacht men niettemin een harmonisch 
ontwikkeld geestesleven bij de jeugd. Men moet 
maar durven." 
Een briefschrijver komt even terug op een soort- 
gélijke gebeurtenis als de brief van F. de Z., die 
indertijd door Pater de Greeve gestart werd. Hij 
zegt, dat in die tijd de toestand onder de mili- 
tairen nog goed was, en dat het woord van 
deze bekende radiospreker het moreel van de 
soldaten, die zich staande hielden, ernstig 
knauwde. Thans is de situatie anders. Hij ver- 
volgt: „Het is bergaf gegaan. Daar was de 
demarcatielijn, het memento van de nutteloos- 
heid van ons soldatenbestaan, daar was het sta- 
ken van de opmars, waarmee het beste leger, 
dat Nederland ooit heeft bezeten, aan het ver- 
val ten prooi werd gesteld. En daar was het 
uitstellen van de demobilisatie, dat hen, die 
overtuigd waren van hun zinloos soldaat-zijn tot 
wanhoop bracht." Wel vraagt hij zich dan ten- 
slotte af, of het zin heeft de militairen, die eens 
idealen hadden, thans te herinneren aan het 
verraad aan hun idealisme. 

Over het algemeen kan men dus niet aan de 
indruk ontkomen, dat wij ons gaandeweg 

een verkeerde voorstelling gevormd hebben van 
het moreel onzer troepen. Wij hebben kramp- 
achtig vastgehouden aan de mentaliteit van het 
schitterende leger van voorheen. Maar dit leger 
heeft sindsdien geleefd. Het heeft een innerlijke 
strijd gehad en op vele punten is het front be- 
zweken. 
Een treffend getuigenis daarvan vindt men in 
een brief van Ds. Colijn, gepubliceerd in „Het 
Friesch Dagblad". Deze veldpredikgr werkt bij 
Semarang en geeft ons een somber schilderij 
van de toestand. Hij constateert, dat de leiding 
een buitengewoon belangrijke factor is voor het 
moreel der troepen en dat dit ook uitkomt in 
het percentage van hen, die aan geslachtsziek- 
ten lijden. Deze percentages liggen naar zijn me- 
ning tussen 3 en 15%. Elke week komen er in 
het militaire hospitaal te Semarang 150 patiën- 
ten aan, voor de eerste, tweede, derde, ja zelfs 
voor de zevende keer besmet met de ziekte, en 
hij meent, dat het verval geconstateerd kan wor- 
den bij mannen van alle levensbeschouwingen 
en kerkelijke geèindten. Een ernstig gevaar acht 
hij het slopende nietsdoen van de troepen. 
Gelukkig horen we ook een ander geluid. 
Ds. Dekker schrijft in de kerkbode van de 
classis Enkhuizen, dat er ook nog veel te 
loven is in ons leger. Wel zijn er grote gevaren, 
maar er wordt ook tegen gestreden met grote 
trouw en beschamende volharding. 

Wij willen na dit alles en ook met inachtname 
van vele brieven, die niet vermeld werden, 

met enkele opmerkingen de situatie samen- 

vatten. De oorspronke- 
lijke brief van Frits de 
Zwerver was in grote 
trekken juist, al moet 
men ook hier in 't oog 
houden, dat generali- 

seren onjuist en onbillijk is. 
De waarheid is dikwijls hard om te horen. Velen 
menen, dat men beter doet haar daarom maar 
te verzwijgen. Dat kan in sommige gevallen een 
daad van wijs beleid zijn, maar over het alge- 
meen willen wij met nadruk vaststellen, dat in 
het gehele leven, zowel in de verhouding van 
mens tot mens, als in de verhouding van mensen- 
groepen tot elkaar en ook in de houding van een 
blad tegenover zijn lezers, openhartigheid plicht 
is. Met het verzwijgen van de waarheid laat men 
bijna altijd gevaarlijke verschijnselen doorzie- 
ken en met het uitspreken van een harde waar- 
heid schokt men wel en zal men ook dikwijls 
kwetsen, maar men kwetst dan toch een droom- 
beeld, dat niets met de werkelijkheid te maken 
heeft. En zodoende alarmeert men de mens te- 
recht, om terug te keren in de werkelijkheid en 
te zoeken naar herstel. 
Wat zijn de factoren, die bijgedragen hebben 
tot de geleidelijke, morele ontwrichting van ons 
leger in Indië. Dat is allereerst het feit, dat er 

■ ernstige leemten zijn in opvoeding en ontwik- 
keling van de jeugd, die thans in militaire dienst 
is. Toch komt het mij voor, dat daartegenover 
positieve factoren staan (men denke aan de 
uitstekende invloed, die van het verzet uitging). 
Wij hadden dan ook een leger in Indië, zoals 
er nooit één was in Nederland. Het langdurig 
verblijf onder de bijzondere klimatologische en 
sociale omstandigheden in Indië, de twijfel aan 
de terugkeer, het niet nakomen van gedane be- 
loften en boven alles het teleurstellende besef, 
dat ondanks het idealisme van de militairen en 
hun inspanning, het politiek beleid der zaken 
Indië aan de rand van de afgrond heeft gebracht 
en alle offers zinloos blijken te zijn, deze facto- 
ren hebben niet nagelaten de geest in het leger 
voornamelijk in het laatste jaar zodanig te on- 
dermijnen, dat men wellicht nog niet van een 
disciplinair verval maar dan toch wel reeds van 
een moreel verval moet spreken, dat ernstige 
consequenties heeft voor de waarde van de 
troep, maar nog veel ernstiger consequenties 
voor de maatschappelijke ontwikkeling der ge- 
demobiliseerden. 
Natuurlijk, wij generaliseren niet, wij wijzen 
slechts op de tendenz, dat wat gaaf was, lang- 
zamerhand zieke plekken vertoont. Dat is de 
conclusie, die men uit bijna alle publicaties rond- 
om de brief van Frits de Zwerver wel gedwon- 
gen is te trekken. Maar wij vragen ieder, of hij 
van verre bij dit alles, dan wel direct hierbij 
betrokken is, zich van dit alles niet gemakkelijk 
af te maken met een hard oordeel. Alleen een 
oordeel in liefde, waarin het besef van eigen 
verantwoordelijkheid en schuld, kan hen hel- 
pen, voor wie de beproeving te zwaar bleek te 
zijn, kan ons volk helpen, dat in deze drie jaren 
bewezen heeft, niet opgewassen te zijn om zijn 
roeping in Indië te vervullen en om zodoende het 
zijn voor onze soldaten overzee zin te geven. 
Wij dragen allen schuld, zij het in gebrek aan 
belangstelling, zij het in veronachtzaming van 
het contact met de jongens in Indië, zij het in 
een verkeerd politiek inzicht, zij het uit een 
gruwelijk egoïsme, dat in Indië alleen maar 
financiële interesse zag, maat dat het lot onzer 
soldaten negeerde. 

Wat moet er gedaan worden, want wij kun- 
nen immers niet bij de pakken neerzit- 

ten? Wij zeggen daarvan niet veel. Wat wij 
hierboven uit de brieven aanhaalden, spreekt 
boekdelen. Een officier, die van zijn soldaten 
houdt en aan hen denkt, die ze bezig houdt en 
die buiten de dienst niet liederlijk leeft, maar 
zijn aanvechtingen meester blijft, is goud waard. 
De anderen kan men demobiliseren. 
Lectuur moet er komen en goede! Ieder moet 
zijn boekenkast nakijken en sturen, wat hij 
ook maar enigszins missen kan. Als de jon- 
gens goede boeken kunnen lezen, verrijken zij 
h#n geest en vullen zij de vrije tijd. 
Geen cabaretgeaelschappen, maar geestelijken 
moeten naar Indië. De ziel van de jongens 
scheeuwt om geestelijk voedsel en niet om 
zingenot. 
Maar dat is niet alles. Zij, die een familielid 
of een kennis in Indië hebben, moeten zich 
in het bijzonder beijveren om een levend con- 
tact gaande te houden. De brieven uit Neder- 
land zijn natuurlijk een uitkomst voor de jon- 
gens en er is geen excuus voor het gemak, 
waarmee men in Nederland soms een brief over- 
slaat. En zij die bidden geleerd hebben, bidt 
voor deze jongens en bidt met de Jongens, opdat 
ze bewaard mogen blijven in de verleiding en 
htm roeping blijven verstaan als Nederlands 
militair in Indië. 

H. V. R. 



9* JBg gechenftm 'ö-aPmbmgafle'ö boöen^^ M? 

■ 
/ 

- ■ 

■■ 
a. 

Herman Carolus Marie Engering 
{Brandsma) 

Geboren 5 Mei 1914 te Den Haag. 
Gefusilleerd 5 September 1944 te Vught. 

Als soldaat vervulde Herman Engering tij- 
dens de oorlogsdagen van '40 zijn plicht, 

waarbij hem de weerloosheid van ons leger, 
tegenover de beloften schennende overweldiger, 
sterk aangreep en de bodem bereidde, waarop 
het latere verzet gebouwd kon worden. Zijn 
vriend dichtte zo juist, dat hij het onrecht, dat 
ons volk werd aangedaan, niet kon verdragen. 
Het dreef hem tot hulp verlening waar de 
vijand wonden sloeg en tot het aanvatten van 
de taak, die hem later in de handen van de 
SD zou brengen. 
Ook voor zichzelf weigerde hij aan het bevel 
om zich voor krijgsgevangenschap te melden, 
te voldoen en hij dook onder, toen hem daar- 
voor de gelegenheid nog geboden werd. Hij 
dacht er niet aan, als een schaap ter slacht- 
bank te gaan. Veeleer werd zijn verzetshou- 
ding nog strakker, nog beslister. Niet al- 
leen onderduiken zonder meer, nu hij tijd in 
overvloed had, wierp hij zich met al zijn kracht 
op het werk om ons geslagen volk te helpen. 
Al spoedig moest zijn broer Louis eveneens uit 
het openbare leven verdwijnen, daar deze als 
student geweigerd had, de beruchte loyaliteits- 
verklaring te tekenen. 
Beide broers kwamen in nauw contact met el- 
kaar en zij hadden langzamerhand de één voor 
de ander geen geheimen meer. Het was dan 
ook een logisch gevolg, dat, toen Louis gear- 
resteerd werd, Herman zijn taak overnam en 
daarmee gelijk in het heetst van de strijd ge- 
plaatst werd. 
Ravitaillering, financiering en administratie na- 
men hem volkomen in beslag, op een wijze, die 
voor de buitenwacht onopgemerkt bleef. Hij 
trad niet op de voorgrond, doch al zijn vrien- 
den erkenden zijn kalmerende invloed en rus- 
tige leiding, omdat ze wisten, dat deze bij hem 
in bekwame handen lag. 
Zodra het bleek, dat sommige onderduikers mis- 
bruik maakten van de huivering in illegale 
kringen om een administratie voor de bon- 
kaarten aan te leggen, stelde hij een ingenieus 
controle systeem samen. Dit gebeurde door 
de bonkaart op een speciale manier te merken 
zodat, mocht deze ooit nog eens in handen van 
de SD vallen, zij nog niet zou weten wat de 
schijnbaar zinloze krabbels betekenden. Dit 
systeem sneed de weg tot alle fraude af. 
Herman werd gearresteerd ten huize van Boot. 
Via het Oranje hotel naar Vught gebracht, 
werd hij daar de vijfde September 1944 gefu- 
silleerd. Rustig als altijd zal hij daar gestaan 
hebben, en, al stond hem dan geen priester 
bij en werd bij zijn begrafenis geen gebed ge- 
zegd, talrijke lippen hebben God gebeden op 
dat zijn ziel rust zou hebben. 

J. K. 

J  
Volk, in uw bittersten nood, 
toef niet bij hetgeen ge verloor, 
zoek tussen puin en dood 
het bloedrood Goddelijk spoor. 

^  

Jan Hendrik Kaptein 

Geboren 16 April te Den Haag. 
Overleden 6 Februari te Bergen-Belsen. 

Toen de Duitsers, in het begin van de bezet- 
ting, de Jongelingsverenigingen ontbonden 

gaven zij hiermee blijk een juiste waardering 
voor deze organisaties te hebben, die of ze 
wilden of niet, alleen al krachtens haar grond- 
slagen, verzet moesten aantekenen tegen de 
geest, die met de bezetter ons land binnen 
kwam. 
Op deze vergadering werd een weerbare kern 
gekweekt, die beginselen toetste aan het Heilig 
Woord. Op grond van deze studie, wérden 
vele leden soldaten in het ondergrondse verzet 
en- namen front tegen de nieuwe levensbe- 
schouwing. 
Zo had men ook reeds het fascisme en 
nationaal-socialisme gesignaleerd als stoelend 
op dezelfde wortel, als het communisme. 
Dwars door de schone schijn heen, onderkende 
men de duistere macht, die Duitslands heersers 
bezielde en hun deed streven naar de wereld- 
heerschappij. 

Zo vorfd het jaar 1940 Jan Hendrik Kaptein 
dan ook toegerust met de weerbaarheid van 
het Christendom, dat andere wegen weet om 
uit de maatschappelijke ellende te komen, dan 
om met wapenen „Lebensraum" te verschaffen. 
Daarom werd het verbod om te vergaderen 
genegeerd en kwam men voortaan bij de jon- 
gens aan huis bij elkaar. Dan werden alle 
vraagstukken waar de jeugd niee te maken had 
besproken, zoals, arbeidsdienst, arbeidsinzet 
etc. De consequentie van weigering en de moge- 
lijkheid om zich te verbergen voor de slaven- 
drijvers overdaclt men eveneen-. 
En gaf Kaptein aan zijn vrienden de raad om 
het Duitse oorlogspotentieel niet te versterken, 
hij zelf deed wat hij voor zich een roeping acht- 
te. Hij werkte tegen! Daarvoor sloot hij zich 
aan bij een LKP-groep, waarin hij bij alle 
werkzaamheden een aandeel had. 
Hij wist zich te geven, zo dikwijls het nodig 
was en schuwde geen opdracht waardoor het 
verzet gebaat kon zijn. Moedig volgde hij, waar 
plicht hem riep. 
Is het nog nod; '■ te vertellen wat hij deed? 
Wat deed een man, die eenmaal in de strijd 
gekomen was? 
Alle hulp bieden, die hij maar geven kon! 
Door verraad van Rietveld ia handen van de SD 
gekomen, wist hij, door zijn sterk geloofsle- 
ven zijn vrienden en lotgenoten te steunen, 
tijdens de donkere gevangenschap in Scheve- 
ningen, Vught, Oraniënburg en Bergen-Belsen, 
omdat hij zelf steunde op de rustige overtui- 
ging, dat zijn God wel voor hem zou zorgen. 
Wat deed het er dan toe, hoe lang hij leefde? 

26 jaar oud, overleed hij in Bergen-Belsen. Zijn 
leven hier op aarde had een einde genomen, 
om het eeuwig voort te zetten in Hemelse heer- 
lijkheid. 

J.K. 

Tussen hoop en herinnering 
voert hoog ontastbaar de dijk, 
die aan het kruis op de berg zijn begin 
vindt en eindigt in Gods eeuwig Rijk. 

Petrus Marie Antonius Engering 

Geboren 26 November 1912 te Den Haag. 
Overleden 13 Maart 1945 te Sieburg. 

IJ oewel Piet Engering niet door verraad van 
* - Rietveld in handen van de SD viel, zullen we 
hem, naast zijn broer, toch in dit nummer herdenken. 
Een betreurenswaardig misverstand bracht hem in 
de handen van de SD, een tragisch ongeluk maak- 
te een einde aan zijn leven. 
Vrienden, bezield met de gedachte Nederland te 
doen herrijzen, namen zijn jonge leven van hem af 
en doen ons treuren om het verlies van een zoon, 
die ons land had mede kunnen helpen, in zijn bou- 
wen aan een grotere toekomst. 
Piet was de ziel van een groepje van 12 verzetters, 
die twee aan twee de omgeving van Den Haag af-» 
gingen, om onderduikers van al het nodige te voor- 
zien. Hun grootste werk was de bonkaarten, ver- 
strekt door Piet's broer. Herman, te verspreiden over 
de vele adressen, die hun rantsoenen moesten heb- 
ben. Zo was hij op zekere dag weer samen met zijn 
vriend Jan Hendrik, Kaptein op stap om de kaar- 
ten te bezorgen, toen hij ook aanbelde bij een poli- 
tieman, die volgens zijn inlichtingen een jongen thuis 
had. Zoals goede regel was, zei hij het wachtwoord, 
waarop de politieman echter niet ogenblikkelijk rea- 
geerde. Mede door de algemene, gespannen toe- 
stand, sprong het duiveltje van achterdocht direct 
omhoog en versperde elke toenadering van Piets zijde. 
Wie of wat kon deze man wel zijn? Waren de in- 
lichtingen wel juist, of wat mankeerde er dan aan? 
Het uniform wekte ook al geen vertrouwen. 
Aan beide zijden wist men niet goed wat te doen 
en hoe langer men tegenover elkaar stond, hoe meer 
de achterdocht groeide. De één dacht met een pro- 
vocateur te doen te hebben, de ander dacht een 
nazihandlanger voor zich te zien. Geen van 
beiden gaf zich ook nog maar voor het geringste 
bloot, waardoor het misverstand had opgeheven 
kunnen worden. 
Helaas nam de situatie een betreurenswaardige 
keer. De politieman, menende een SD-knccht een 
poets te kunnen bakken, arresteerde Piet en bracht 
hem in een taxi naar het politiebureau, onderweg 
nog trachtende een gesprek uit te lokken om zich te 
vergewissan van wat hij deed. Zoals we allemaal ge- 
daan zouden hebben, Piet zweeg in alle talen. Via 
het politiebureau kwam hij- in de gevangenis van 
Scheveningen terecht, vanwaar hij, nadat men ach- 
ter zijn werkzaamheden gekomen was, doorgestuurd 
werd naar Duitsland. Het spreekt vanzelf dat de 
goede agent zich toen vreselijke zelfverwijten maak- 
te. 
Piet kwam in een tuchthuis te Sieburg terecht, 
waar hij onafgebroken bezig was met een ontvluch- 
tingsplan te beramen. Hij slaagde er in voorjaar 
'45 te ontsnappen. De vrijheid tegemoet? 
Helaas neen. Op 13 Maart sneuvelde hij door oor- 
logshandelingen. 
Toen de vlaggen wapperden ten teken van Neer- 
lands bevrijding kwam Piet, evenals zijn broer, 
niet thuis. De vrijheid waarvoor hij zo dapper had 
gevochten, beleefde hij niet meer. 
Zijn ziel ruste in vrede, zijn lichaam tot de jong- 
ste dag. 

J. K. 

 V. 
Nu de duivel zijn werken koost, 
heft Uw hoofden op met een ruk! 
Dit geloof is meer dan troost. 
Deze troost is meer dan geluk. 

UIT DE VRIJE PERS ^ 
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dat ook toen men het op andere manieren ging pro- 
beren, nu eens suikerzoet dan weer met veel ge- 
schreeuw. Uiteindelijk ging ik op transport naar 
Frankfort am Main. Ook daar weer verhoor op ver- 
hoor, zelfs in het zg. stoomkamertje, waar men blijk- 
baar wilde proberen de in mijn hoofd veronderstelde 
geheimen eruit te doen smelten. Ik bleef mijn mond 
houden maar mijn geestelijke weerstand werd min- 
der en minder, vooral toen men mij verweet, dat ik 
een slechte commandant was, die zelf het vliegtuig 
had verlaten terwijl mijn vrienden in nood verkeer- 
den. Ik wist toen, niet wat van mijn vrienden was 
geworden en begon te geloven wat ze me vsrweten. 
De gedachte werd voor mij een obsessie, een fol- 
tering erger dan alle vorige. Voor de gehele duur 
van mijn gevangenschap en zelfs lang daarna bleef 
mij deze gedachten kwellen, totdat, ja, totdat ik van 
Mr. Klaassen per brief de ware toedracht van de 
zaak vernam. Zijn brief werd voor mij een bevrij- 
ding, beter en mooier dan de bevrijding door de 
Britten op 17 April 1945 uit een concentratiekamp 
ergens in de buurt van Lunenburg, toen ik nog slechts 
honderd pond woog  
Ik heb na de oorlog de familie van mijn gevallen 
vrienden bezocht. De familie Stevens en Rowland in 
Engeland, de familie Gibson in Noord Ierland. Ze 
waren zo blij, dat ik hun alles kon vertellen over 
onze laatste raid, over het einde van hun jongens, 
waar ze zo erg veel van hebben gehouden. Alan 
Stevens en Dereck Lawson Rowland: doodgescho- 
ten tijdens de vlucht, Hugh Gibson: vermoord tij- 
dens zijn sprong  
Mr. Sharp kijkt even stil voor zich uit, terwijl hij in 

gedachten met zijn das speelt. Het luide rumoer van 
de oorlog, waarin zijn verhaal ons voor enkele ogen- 
blikken verplaatste, legt zich weer tot de rustige 
sfeer van een vredige huiskamer in de Haarlemmer- 
meer. Dan zegt hij plotseling: „Ik wou, dat ik hier 
in Uw land nog eens een mof ontmoette " maar 
direct praat hij er weer over heen. 
„Zet U vooral in Uw blad. dat ik en met mij allen, 
die hier een zoon of een vriend hebben verloren, zo 
dankbaar zijn voor de uitstekende verzorging van 
de graven onzer gesneuvelden. Ik heb deze week de 
graven bezocht van mijn drie vrienden op het kerk- 
hof te Hoofddorp. De roerende zorg van degenen 
die deze graven 'hebben geadopteerd heeft mij diep 
getroffen. Deze week vertrek ik naar Engeland. Ik 
zal daar aan de ouders vertellen welk een plaats 
hun kinderen hier innemen in de gedachten van 
vele Nederlanders. Het za! hun verdriet om het zware 
verlies heel veel verlichten " 
Het is middernacht als we afscheid van elkaar ne- 
men. Mr. Sharp gaat naar Engeland en hoopt en 
passant de Olympische spelen te bezoeken. 
Met Kerstmis denkt hij dan weer terug te zijn in 
Nieuw Zeeland om een huis te bouwen en — te 
trouwen. Maar hoezeer ook het drukke zakenleven 
hem in beslag zal nemen, dat stille plekje op de do- 
denakker ergens in de Haarlemmermeer, waar hij 
een dezer dagen zijn bloemen als een eerbiedige hul- 
de legde, zal hem bijblijven en hem voortdurend met 
grote dankbaarheid vervullen, terwijl de gedachte 
eraan voor hem een voortdurende prikkel zal zijn, 
zijn leven te stellen in het teken waaronder zijn 
vrienden zijn gevallen. 

TOON. 

PW 

BEZITSPREIDING 

,,Nou mijnheer," zei Willem, onze tuinman, die nog 
nooit een borrel had Jaten staan, tegen een kennis van 
me, ..nou mijnheer, U heeft zeker wel gehoord, dat ze 
een commissie voor bezitspreiding hebben ingesteld. 
,,Wel." zei de kennis van me, ,,en wat verwacht j ar 
dan van?" 
,,Dan hebben we binnenkort allemaal evenveel." zei 
Willem, terwijl hij zijn lippen aflikte bij het vooruitzicht 
van de onmetelijke perspectieven, die zich dan zouden 
openen. En zette reeds demonstratief zijn hark tegen de 
muur, alsof hij zeggen wilde: ,.dat harken zulten jullie 
voortaan zelf moeten doen." 
Mijn kennis, die nogal wat verstand heeft van economie, 
van ons nationale vermogen enz., beijverde zich om 
Willem voor te rekenen, dat in dit geval iedereen in 
Nederland ƒ 300.— zou krijgen en dat dan de gouden 
kip geslacht zou zijn. 
, Geen bezwaar, mijnheer," zei Willem, ,,wij hebben 
dan tenminste allemaal evenveel," en zijn lippen ver- 
rieden. dat hij aan het berekenen was, hoeveel borrels hij 
dan wel voor ƒ 300.— kon krijgen. 
Maar nu bracht mijn kennis het zwaarste geschut in het 
veld. 
,,Goed Willem, stel nu eens, dat wij allemaal ƒ 300.— 
hebben. Maar als het een maand verder is, dan heb jij 
die ƒ 300.— niet meer en dan heb ik ze vermoedelijk 
nog wel en misschien zelfs wat meer dan ƒ 300.— 
,,Wel mijnheer," zei Willem, ,,dat is geen enkel be- 
zwaar. Dan spreiden wij over een maand weer." 

Tableau. 

ADVERTENTIE - RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 

J. A. Gert ets 
en 

ƒ. /. Bastiaanse 
hebben de eer U. raèdc namens wederzijdse 
Ouders, kennis te geven van hun voorge- 
nomen Huwelijk, waarvan de voltrekking 
D.V. zal plaats hebben op Woen:dag 11 
Augustus a.s. des n.m. 2 uur, ten. Stadhuize 
te Delft. 
Kerkelijke bevestiging des namiddags 2.30 
uur in de Nieuwe Kerk te Delft, door de 
Weleerwaarde Heer Ds. G. van Hocgce te 
Delft. 
_ , „ Simonsstraat 39 Delft. Augustus 1948 — :—  —zr- rhoenixstraat 50a 
Receptie' Woensdag 11 Augustus van 4.30- 
5.30 uur n.m. Phoenixstraat 50a. 
Toekomstig adres : De Vriesstraat 80. 

Ondertrouwd : 
B. J. Holle stelle 

en 
M. C. Staal 

Huwelijksvoltrekking D.V. op Donderdag 
19 Augustus a.s. des n.m. 3 uur. 
** f Piccardtstraat 46 cs \ Heerenisseweg 32 
Gelegenheid tot feliciteren van 4— uur in 
Melksalon «De Landbouw", Grote Markt, 
Toekomstig adres : Lange Vorststr. 19, Goes. 

15 Augustus a.s. hopen 
de heer K. R. Westerman (Coen) 

en 
mevrouw ]. M. Westerman Manné 
de dag te herdenken, waarop zij voor 30 
jaar in het huwelijk zijn getreden. 

|o en Corric. 
Zeist, 1 Augustus 1948. 

Kritzingerlaan 7. 
Receptie Zaterdag 14 Augustus van 15.30— 
Ï7 uur in Hotel ,.Het Jagershuis'*, Wouden- 
bergscheweg 15. 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & ZN. 

• SINGE;. 28E - 
AMSJERDAMC. 
TELEFOON 32239: 

# ■.o: : ;'- 

PERIODIEKEN II 

HANDELSDRUKWERK 

® Wevers 

en andere 

T cxtielvakarbcidcrs 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS 6 VAN ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND 

Wie kan mij Inlichtingen verschaf- 
en over; 

Dr. Wolfgang-ïspert, 
WUPPERTAL. 

Deze zou zeer nauw samengewerkt 
hebben met Seys-Inquart en gewoond 
hebben In Den Haag. 
Br. ond nr. 1009 a.h. bur. v.d. blad. 

Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn 

SANAPIIIIN 
> helpt altijd 

Geelt „De Zwerver' aan één van üw kennissen ter In- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon Inpevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be 
autten. 

Naam 

Adres 

Plaats      Provincie   
I 

ingang abonnement        

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bi) 
aanbieding van een postkwltantle betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stlchtlng 
') (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON* De Zwerver in de Tropen 

Ik wil meehelpen om dit Ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een 

ZeepOSt LuchtpOSt-abonnement voor 

(Zeepost t 1.50 • luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bi) aan- 
bieding van een postkwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Is U per auto de wereid rond zwerit en 
U komt dooi AMERSFOORT, kunt U de 

hulp voor Uw A U j O vinden bii de 

N.V. HENRI NEFKENS 

£r is altijd plaats voor een 

V ii Ei ui ;i .1 

bij 

«fan Jong'eriias 

M.V. * Utreclit 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkautoor Kanaalweg- 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

.J 

-t" 
HTINGE GEN VERSCHAFFEN? WIE KAN INLIC 

OUD-D A€H AUERS ! 

Wie kent Nederlanders die als gevangene - hetzij vanuit Dachau, 
hetzij vanuit Kauferlng - op de „Baustelle" Miinchen-Lebensborn 
hebben gewerkt? Wie kan iets mededelen over de Bauleiter, een 
SS-Obersturmführer ? 
Alle inlichtingen gaarne zo spoedig mogelijk aan het Rijksin- 
stituut voor Oorlogsdocumentatie, Afdeling Onderzoek Gevange 
nissenen Concentratiekampen, Herengracht 479, Amslerdam-C. 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. no. 6398, verschijnt deze uitgave wekelijks 
en is de omvang van dit nummer 8 pagina's, pagina-formaat 29x 40. 
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■ iemand behoeft er 
zich voor te ge- 
neren, dat hrj met 

belangstelling de Olym- 
pische spelen gevolgd 
heeft en dat hg niet   
goed stil kon blgven zit- 
ten bg een Nederlandse 
overwinning, 't Spel hoort bg ons; 't is ons een 
levensbehoefte. We beginnen er al mee in onze 
eerste levensdagen, als een simpele beleving 
van de vrgheid, als 't doen uit vrije fantasie 
zonder consequenties. 
Kinderen zoeken het lelijkste speelgoed uit, want 
dat kan het rijkst opgesierd worden door hun 
fantasie. En dan gaat er een droomwereldje 
draaien, waarvan je niet veel herkent, als je al- 
leen op 't bouwmateriaal let. Vader en moeder 
moeten er altijd voor oppassen, dat ze zich voor- 
zichtig afstemmen op dat spel, willen ze niet 
het risico lopen, door de kleinen voor domme 
kinkels aangezien te worden, die er niets van 
snappen. 
Later gaan we de kracht en de vaardigheid van 
ons lichaam beseffen. Dan wordt 't spel, sport; 
er komt een prestatiedrang in en in de vergelij- 
king met anderen treedt het strijdinstlnct op. 
De fantasie, het oorspronkelijk element van het 
spel, raakt daarbij dikwijls ver op de achter- 
grond, maar het blijft toch in die zin „spel", dat 
het slechts zinvol in zichzelf is; er zit geen ver- 
volgverhaal achtef; als 't beëindigd is, dan is 
't een afgerónd geheel, en 't kan als zodanig in 
ons archief van herinneringen, 't Is geen echte 
bouwsteen, 't is er één, die om de lust tot het 
bouwen en presteren gemaakt is en eenmaal ge- 
maakt, geen betekenis meer heeft. 
Ook bij de Olympische spelen treft men er vele 
aan, waarin de fantasie bijna geen rol meer 
speelt en waarbij het uitsluitend om de vaar- 
dige prestatie van het lichaam gaat. Bij het 
voetballen en hockeyen Is de fantasie nog een 
gewichtig element in de taktiek. De hardlopers 
hebben er al veel minder mee te maken en bij 
het verspringen en hoogspringen gaat het uit- 
sluitend om de prestatie van het lichaam. Het 
geestelijk element van de fantasie, van het vrije 
schikken, bouwen en mnnoeuvreren bestaat daar 
niet meer. 
Men moet al aeze u.ngén naar nua aard waar- 
deren. Men moet de lichamelijke prestatie als 
spel waarderen, men moet de lichamelijke pres- 
tatie, waarin de fantasie een rol speelt, als spel 
meer waarderen, maar men moet beide de juiste 
waardering geven, als spel en niet meer dan dat. 
Een ingenieur, die een brug bouwt, een zaken- 
man, die een relatie schept, een zaak uitbouwt; 
hun werk heeft betekenis in het bouwen en in 
het bouwsel, waarmee men voortwerkt. Het spel 
heeft slechts betekenis jn de prestatie van de 
speler en niet in het eindresultaat, in het ge- 
presteerde. Dat is geen bouwsteen, 't verdwijnt 
in 't niet, 't dient verder tot niets. 
Men moet het met vrolijkheid genieten. In het 
plezier om het spel drukt zich uit, dat het spel 
geen ernst is. Wie spel voor ernst aanziet, krggt 
achteraf een kater, want dan bemerkt hij, dat 
hrj zich druk maakte om niets. Krijgt hij dan 
nog maar een kater; er zijn er teveel, die zelfs 
daar niet meer aan toe komen. Ze plengen hete 
tranen, omdat hun band in de course sprong, of 
omdat ze in de eindspurt nog gepasseerd wer- 
den. Zenuwéxplosies in huilbuien van mensen, 
die eigenljjk niet meer weten, wat ze precies 
doen. Ze stapelen het ene spel op het andere 
en ze zien niets anders meer dan het spel; het 
wordt hun bittere ernst. De ernst van het niets 
en ze camoufleren dit niets, het zinfoée van de 
spelprestatie, door haar altijd weer te richten 
op de volgende en machtiger prestatie, ze jagen 
records. Zo komt er een onevenwichtigheid in 
het spel. Het spelen wordt ernst, omdat men 

SPEL EN ERNST! 

de prestatie ernstig gaat nemen, als een waar- 
devolle bouwsteen opvat. Waarvan? Dat wordt 
niet overwogen. Maar het spel zelf Is zodoende 
opgeheven. 
Dat is een symptoom van onze tijd: het spel, 
dat ophoudt spel te zijn, omdat men het ernstig 
gaat nemen. 

Het spelen is de uitlaat van de bouwende geest, 
die wil rusten, uitrusten in het spel der 

vrije fantasie. Het spel zonder consequenties. 
Het spelen is in de lichamelijke prestatie boven- 
dien de vanzelfsprekende compensatie van de 
geestelijke inspanning. Na een zware conferen- 
tie moet men een partijtje voetballen; dat ont- 
spant de geest. 
Maar het spel is van een uitlaat van de geest, 
een vluchtveld van de geest geworden. En als 
vluchtveld, als de plek, waar men belandt, na 
zgn vlucht uit de geest, dreigt het spel ernst 
te worden. Nog duidelijker: het spel moet een 
uitlaat zijn van de zinvolle arbeid en geen 
vluchtveld voor het zinvolle arbeiden, want het 
spel kan die arbeid nooit vervangen, omdat het, 
eenmaal achter de rug, vergeten moet worden. 
Men moet Nel van Vliet — alle eer voor dat 
zwemmen — niet in een open landauer door 
Hilversum voeren en op het stadhuis ontvangen. 
Men moet 't niet vanzelfsprekend vinden, dat 
iedereen zal vlaggen op die dag. En men moet 
Mevrouw Blankers—Koen niet door vier 
schimmels naar het stadhuis laten trekken. Ze 
heeft bewezen, zelf te kunnen lopen. 
Dat alles is dwaas en gevaarlijk. Gevaarlijk voor 
die arme jonge dames, die, als ze van hun sport 
nog geen ernst gemaakt hebben, 't nu. zeker 
zullen gaan doen. En wat dan straks, als ze met 
lege handen staan en de medailles aan de muur 
hangen? Er is immers geen vervolgverhaal op 
't spel? Och, en voor de vrouwen is dat nog 
niet zo heel erg. Ze kunnen er ondraaglijk arro- 
gant van worden, maar als ze straks getrouwd 
zijn na die topprestatie, dan breit zich dat bij 
het koken en stof afnemen nog wel recht. Maar 
de man met een gouden plak in zjjn hand, be- 
roemd over de hele wereld, gaapt in een leegte, 
als hij die grappenmakerij voor ernst aanziet. 
Ja, ja, de wereld staat aardig op haar kop. 
Men ziet het Olympisch spel voor ernst aan en 
niet weinigen vatten dé ernst van het verzet 
als een spel van avonturiers op. „Topsyturvy" 
noemen de Engelsen det 
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Men moet zich natuurlijk afvragen, waaruit 
de dwaasheid rondom het spel voortkomt. 

Want de fout zit niet in het spel, maar in dat, 
wat het spel ten onrechte vervangt en camou- 
fleert. 't Vervangt de ernst en 't camoufleert 
de leegte. 
Beroepssport is waanzin, is de officiële erken- 
ning van de dwaasheid, dat spel ernstig geno- 
men moet worden. En zij is mogelijk, omdat er 
genoeg mensen zijn, die haar nodig hebben, niet 
als bladvulling, maar als inhoud van hun levens- 
boek. 
Deze dingen zijn ernstig, niet omdat er mensen 
zjjn, die zo nu en dan opgaan in het spel en 
vluchten uit' de ernst, maar omdat er een snel 
toenemend aantal mensen is, dat op die wjjze 
verloren raakt. Is dat hun schuld? 't Is ons aller 
schuld.jWjj zjjn allen schuldig aan de Impasse, 
waarin het leven Is geraakt. 
Men strijdt om lonen en prgzen, maar dat ia 
ook een vlucht, n.I. de voorbereiding tot de 
vlucht uit het zinvolle werk. Men moest strjjden 
om zinvol werk In fabrieken en kantoren, om 

werk, waarin een mens 
zgn vrgheid, zgn vrije 
fantasie kan ontplooien. 
Daarvoor moest men in 
de ring treden en men 
moest de moed hebben 
in te zien, dat niet liet 
hoge loon — t.b.v. veel 

sport en andere geneugten — het ideaal mag 
zijn, maar werk, zinvol werk, vrjje mannelijke 
arbeid. De aanval op de vrijheid zet niet in op 
de lonen, maar heeft de speerpunt gericht op 
het werk. 
En omdat het werk bij velen de geest niet kan 
bevredigen, vlucht men in spel en sport. Zal men 
zich over 100 jaar — als daar nog tijd voor 
is — niet zgn ogen uitwrijven over de verblin- 
ding van onze tijd ten overstaan van de fatale 
gang van zaken, van het tempo, waarin de din- 
gen in de wereld misgaan en vastlopen? Ver- 
blinding, dat is ook al een vlucht. Want we kun- 
nen de nood niet aan; de nood van binnen en 
van buiten. We durven hem niet onder ogen 
te zien. We doen maar alsof en ons gezicht is 
een grimas van moderne, mannelijke, zakelgk- 
heid en beslistheid. Och arme, daarachter is een 
doffe berusting, waar werkplannen en initiatie- 
ven moesten zgn; een leegte, waar hoop moest 
zjjn; een warboel, waar een vaste overtuiging 
richting moest wijzen en een vereenzaming, 
waar men moest vertrouwen op en bouwen met 
medemensen. 
Dit is een ironie: Waar het meeste lawaai is en 
de grootste bedryvigheid en jacht, daar is in 
werkelijkheid de grootste eenzaamheid en doel- 
loosheid. 
In de stadions zitten tienduizenden van die een- 
zamen en doellozen te brullen van opwinding en 
zij weigeren in een wanhopige kramp zichzelf 
te ontmaskeren; ze hebben hun leven ingezet 
op het meest opwindende paard in de baan: de 
sport. Maar dat paard is niet in de race, 't 
doet maar alsof; en de toeschouwers weten 
het. Ze weten, dat 't een sierpaard is en geen 
renpaard, dat ze zichzelf in het ootje nemen 
door daarop te wedden. Maar ze zullen het niet 
laten, want ze willen niet terug, ze kunnen niet 
terug tot een serieuze inzet. Dat is Onze nood. 

Wel, als U dit leest, zgn de Olympische spelen 
weer achter de rug. En Nederland kan het 

strjjdperk met opgeheven hoofd verlaten  
al valt 't niet mee, dat je in een bij uitstek man- 
nelijke zaak, de vrouwen met het goud ziet 
weerkeren. We zullen ondanks dat trots zjjn op 
onze Olympische successen, maar we willen 
goed in het oog houden, dat er met die schim- 
mels voor Mevrouw Blankers en met die Wag- 
gen voor Mejuffrouw Van Vliet iets niet in de 
haak is. 

H. v. R. 

ATTENTIE 

Het vijftigjarig jubileum van H.M. Koningin 
Wilhelmina is aanstaande. 
De redactie van „De Zwerver" wil bij deze 
gelegenheid met een omvangrijk extra nummer 
uitkomen, om onze lezers met goede artikelen 
bij dit jubileum te bepalen. 
Deze speciale uitgave zal zo uitgebreid zijn, 
dat de redactie het nummer van 21 Augustus 
en dat van 4 September moet laten vervallen. 
Onze lezers zullen bij de gang van zaken ech- 
ter noch aan inhoud, noch aan kwaliteit van 
„De Zwerver" verliezen. 
Indien men extra nummers van deze jubileum- 
uitgave wil bestellen, dan s.v.p. tijdig. De prijs 
per los exemplaar is f 1.—. 

REDACTIE. 
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GRATIE 

De beukebomen beloven dit jaar een ouiten- 
gewone oogst van beukenootjes. Vele bomen, 
die anders weinig dragen, hangen na propvol. 
In de oorlogsjaren kon men aan bepaalde 
adressen beukenootjes inleveren. Men kreeg 
dan b.v, 30 cent per kilo. De vraag is, of dit 
nu wel de goede methode is. 
Waarom zouden we de verzamelaars van beu- 
kenootjes niet zelf de goede olie of een goed 
deel ervan gunnen? 
Men zou voor bijvoorbeeld 5 kg beukenootjes 
1 liter spijsolie kunnen geven. Maar dat zal 
georganiseerd moeten worden. Wie zou dat 
kunnen? Wie wil medehelpen de betrokken 
autoriteiten daartoe over te halen? 

(Ingezonden in Elsevier.) 

Wc hebben wel eens gehoord, dat men van de 
nood een deugd kan maken. Maar dat je van de 
noot ook in de olie kunt komen was ons onbe- 
kend. 

Te koop: Een eikenhouten scheerstoel met 
draaibare zitting en 9 R.I. Hennen, nog aan 
de leg, bij A. Stadman. kapper. Wesierbork. 

(Adv. Asser Courant.) 

Nooit zitten wij in een scheerstoel, of het moet 
zijn om ons de haren te laten inkorten. Zo zijn 
er vele mannen. En ik kan mij voorstellen, dat 
er kappers zijn, die geen raad meer met hun 
draaibare scheerstoelen weten. Niet alzo kapper 
Stadman van Westerbork. Die houdt er een toom 
van 9 Rode Islanders op. Als de Rode Islanders 
hun ei kwijt willen draait de zitting en alles is 
„koek en ei". Het ei van Columbus zinkt in het 
niet bij de eieren van Stadman. Je moet er maar 
op komen, zegt de uitgekookte kapper van 
Westerbork. 

Het gratieverzoek van die of die is ingewilligd, lezen | 
we verschillende keren in de krant. Of soms ook: gra- \ 
tieverzoek afgewezen; de fusillering vond in de vroege \ 
morgen plaats.*... 
Ter oriëntering geven we hierbij voor onze lezers een \ 
kort overzicht van de gang van zaken bij een gratiever' i 
zoek en een beknopte verhandeling over de achtergrond I 
van deze instelling. Een en ander is ontleend aan: I 
Straf- en tuchtrecht voor de Kon. Nederl. Landmacht, j 
door Mr. P. J. Stigter en J. H. van Wermeskerken. Bre- 1 
da. Kon. Mil. Academie, 1938, blz. 179 en 180. 

XT aast amnestie en abolitie wordt in art. 70 van de Grond- 
wet genoemd het, voor de practijk van veel meer be- 

lang zijnde, recht van gratie. Door verlening van gratie 
vervalt het recht tot uivoering of verdere uitvoering van 
een opgelegde straf. Intussen wordt bij ons (en ook elders) 
het gratierccht zodanig opgevat, dat daaronder ook valt; 
de bevoegdheid tot het brengen van wijzigingen in de 
opgelegde straf en wel door deze door een lichtere (straf) 
te vervangen, b.v. een opgelegde vrijheidsstraf door een 
geldboete. 
Aan een veroordeelde kan, nadat het vonnis onherroepe- 
lijk is geworden, op zijn uitdrukkelijk verlangen een termijn 
van 8 dagen worden toegestaan tot het overwegen van de 
indiening van een verzoek om gratie (art. 558 wetboek 
van strafvordering; art. 206 Rechtspleging Landmacht). 
Nadat een verzoek om gratie is ingediend, blijft de uit- 
voering van de straf opgeschort totdat de Koningin heeft 
beslist. 
Gratie is. naar de bij ons geldende opvatting, niet een 
daad van Koninklijk gunstbetoon, maar een regeringsdaad, 
die ten doel heeft om, wanneer de toepassing van het 
geldende recht in een concreet geval tot onrechtvaardigheid 
zou leiden, de noodzakelijke correctie aan te brengen 1). 
Daarom kan gratie ook ongevraagd worden verleend en 
niet worden geweigerd. 
Ingevolge art. 70 van de Grondwet heeft de Koningin het 
recht van gratie van straffen, bij rechtelijk vonnis opgelegd. 
De Koningin oefent, ten aanzien van straffen, opgelegd 
door de Burgerstrafrechter, dat recht uit, na het advies te 
hebben ingewonnen van de Rechter, die de straf heeft 
opgelegd 2). 
Met betrekking tot vonnissen van de Militaire Rechter 
wordt het advies ingewonnen van de gewone Militaire 
Rechter in het Rijk in Europa, die de straf heeft opgelegd; 
bij gebreke van dien, wordt het advies van het Hogere 
Militaire Gerechtshof ingewonnen. 
Indien het verzoek strekt tot het bekomen van gratie van 
de doodstraf, dan wordt tevens advies ingewonnen bij de 
Hoge Raad, die dit in een algemene vergadering vaststelt. 
De gratieverlening is niet gebonden aan het tijdstip van 
de veroordeling. Ook met na 's Rechters uitspraak ver- 
anderde omstandigheden kan worden rekening gehouden. 
Zo zal ook, wanneer b.v. tengevolge van ontstane ziekte, 
de uitvoering van de straf te zwaar zou gaan drukken, 
gratie verleend kunnen worden. 
Tenslotte kunnen ook redenen van staatsbelang tot gratie- 
verlening leiden. 
H Vgl. SIMONS I, blz. 368; VAN HAMEL, blz. 603, 
2) Kon. Besluit van 13 December 1887 (Stbl. no. 215), 
sedert gewijzigd. 

OE LEGERCOMMANDANT 
Generaal Spoor heeft de gewoonte om, teneinde zich een weinig te ontspannen, in de avonduren zelf 

wel eens aan het stuur van zijn auto te gaan zitten en wat rond te rijden door het drukke, rumoerige 
Batavia. 

V^ie in Batavia komt, ziet telkens soldaten langs de weg staan, de duim in de hoogte om een lift vragend. 
Er rijden in Batavia veel dure en luxueuse wagens rond, maar de lifters hebben slechts weinig succes, 
want het leven is druk en haastig in deze grote stad, en over het algemeen vindt men het te lastig om 
telkens te stoppen en een onbekende passagier op te nemen die wie-weet-waarheen wil. Men kan wel 
aan de gang blijven. Het is tenslotte ook maar een soldaat, die daar staat. 
Op zekere avond stond ergens bij het Koningsplein weer een van onze jongens met zijn duim in de 
hoogte, „hoping against hope" dat iemand hem mee zou nemen. Toen stopte, tegen alle verwachtingen 
in, een grote glimmende wagen, met een officier aan het stuur, die zei: „stap maar in, jongeman, waar moet 
je naar toe?" 
De jongeman stapte in, zette zich behaaglijk naast de bestuurder, zag in het halfduister wat sterren 
schemeren en zei: 
„Vriendelijk bedankt, kapitein, als li soms die-en-die kant uitgaat, dan kom ik nog net op tijd." 
„Prachtig," zei de bestuurder, „ik breng je even thuis." 
De jongeman keek nog eens op zij, zag iets gouds glimmeren, voelde zich een beetje minder op zijn 
gemak en zet: 
„Alstublieft, kolonel." 
Ze reden gezellig koutend verder, maar ergens in de stad, onder scherp licht van neon-lampcn, begon de 
soldaat opeens te slikken en hij zei: 
„Neem me niet kwalijk dat li een generaal is, kolonel, ik had het niet zo gauw gezien." 
„O, dat is niks," zei de kolonel die een generaal was. 
De jongeman zei een hele poos niets, maar de generaal zette het gesprek gezellig voort. De jongeman 
stelde zich voor hoe hij straks aan zijn kameraden zou vertellen, dat hij bi) een generaal gelift had, 
hij moest er toch achter zien te komen welke generaal dat was. 
„Mag ik u misschien eens vragen bij welk onderdeel u bent, generaal," vroeg de soldaat, zich een beetje 
bezorgd afvragend of Je zo iets wel aan een generaal kon vragen. 
„Ja," zei de generaal, „dat is een beetje moeilijk." 
„Nou, zei de jongeman, die moed vatte, „u bent toch zeker commandant van een of andere Brigade, 
generaal." 
„Tja, zei de generaal, „dat is niet helemaal het geval, ik ben namelijk de Legercommandant, ziet u." 
De jonge soldaat sperde zijn ogen open en slikte driemaal. Maar de Legercommandant keek naar het 
verkeer, lachte een beetje, en zette het gezellig gesprek van zijn kant ongedwongen voort (en hij zei niet jij 
of jouw tegen me, maar heel beleefd u, vertelde de soldaat later). De soldaat echter was door dit alles zo 
verbouwereerd, dat hij niets anders meer wist te zeggen dan „ja Legercommandant" en „neen Legercom- 
mandant , want tenslotte word Je niet elke dag in een dure slee door een Legercommandant naar je 
kampement teruggebracht. 

Uit; Demarcatielijn van Willem Brandt. (Uitg. W. van Hoeve, 's-Gravenhage). 

WERpijDI 

COLLABORATIE. 

De afwachtende besprekingspolitiek der westelijke ge- 
allieerden in de strijd om Berlijn is onderbroken door 
twee gebeurtenissen, die er op wijzen, dat de pe- 
riode van tegenaanvallen is ingeluid. Nog voordat 
de tweede nota der westerse mogendheden aan de 
Sowjet-regcring is afgestuurd, is de eerste economi- 
sche sanctie ten aanzien van het goederenvervoer 
tussen Bizonia en het oosten afgekondigd, en gemo- 
tiveerd met „technische moeilijkheden". 
Dit aan de Sovjet-Russische terminologie ontleende 
voorwendsel kan evenwel niet doen twijfelen aan 
het ernstige karakter van deze sanctie, die niet al- 
leen de oostelijke zóne van Duitsland en haar voor- 
namelijk voor de Sovjet-Unie werkende industrie, 
doch ook sommige West-Europese staten gevoelig 
treft. 
Zowel in geallieerde als in Duitse kringen te Berlijn 
verwacht men, dat deze eerste sanctie tegen de blok- 
kade van Berlijn nog door andere zal worden ge- 
volgd en in dit verband herinnert men eraan, dat 
reeds gewag is gemaakt van een eventuele sluiting 
van het Kielerkanaal, het Suezkanaal, de Dardanellen 
en een reeks zeehavens voor de Sovjet-Russische 
schepen en voor vaartuigen met ladingen uit en naar 
de Sovjet-Unie. 
— Intussen jubelt onze pers, dat Nederland, dat 

nog onlangs met de Sovjet-Russische zóne van 
Duitsland een uitgebreid handelsaccoord sloot, 
voorlopig niet bijzonder getroffen wordt, aan- 
gezien het transport in beide richtingen moge- 
lijk is via de Oostzeehavens en door hét Kieler- 
kanaal. 
Geld stinkt niet. 

/) 

VRIJHEID VAN VOORLICHTING. 

Naar aanleiding van een vraag van de UNO., wat 
de individuele regeringen moeten doen ter bestrijding 
van onjuiste berichtgeving door de pers, heeft de 
Amerikaanse regering een verklaring afgelegd, waar- 
in zij een ongecontroleerde pers aanbeveelt als basis 
voor de verspreiding van berichten. Vrijheid van 
voorlichting, aldus de verklaring, behoort tot de 
fundamentele vrijheden. Gemonopoliseerde berichtge- 
ving, en vooral die welke een regeringskarakter 
draagt, levert het grootste gevaar op voor foute of 
vervalste voorlichting. Het aanwenden door een 
regering van haar macht om valse of vervalste be- 
richtgeving, die de vriendschappelijke betrekkingen 
tussen de staten zou kunnen benadelen, te bestrijden 
door middel van censuur of van onderdrukking, be- 
tekent een gevaarlijke inbreuk op de vrijheid van 
voorlichting. Regeringen het recht toekennen, aldus 
nog steeds de verklaring, om uit te maken, wat 
waar en onwaar is, vriendelijk en onvriendelijk, zou 
het einde betekenen van een vrije pers. 
— Deze verklaring, die kennelijk tegen de Russische 

persbreideling gericht is, gaat ons toch wel wat 
ver. Zij verwart vrijheid met ongebondenheid. 
Natuurlijk heeft geen enkele regering het recht, 
uit te maken, wat waar en onwaar is: geen depar- 
tement van volksvoorlichting etc. Maar aan de 
overheid het recht ontzeggen bepaalde uitwassen 

- der ongebreidelde persvrijheid af te snijden, in- 
dien het landsbelang dit vordert, gaat ons te 
ver. De kwestie waar of onwaar staat niet ter 
beoordeling van de overheid. Of een tenden- 
tieuse, valse of vervalste berichtgeving echter 
het landsbelang al dan niet ernstig schaadt, staat 
onzes inziens wèl ter beoordeling van de over- 
heid. Ons volk heeft dit in de perszuivering ook 
aanvaard. Wie in een bepaalde zin de onder- 
geschiktheid van de pers aan het landsbelang 
ontkent, miskent ook ieder recht op zuivering 
van de pers in die bepaalde zin. 

AFTOCHT. 

Ruim 200 Nederlandse soldaten in Indië staaa als 
vermist te bock. 
„Vrij Nederland" veronderstelt thans, dat er „onder 
deze vermisten jongens schuilen, die naar de Repu- 
bliek zijn overgelopen en dus niet voor uitlevering 
in aanmerking komen." 
.— Dat deze 200 jongens gedeserteerd zijn, behoe- 

ven wij gelukkig niet te geloven. Belangrijk is 
intussen, dat „Vrij Nederland" zulk een desertie 
niet schijnt af te keuren. Het oud-illegale blad 
wijkt daarmede wel zeer belangrijk af van de 
koers, die het in de oorlog gevoerd heeft! 



ik VERZET OP AMBON ★ 

Hoe Kapitein Loseger het verzet leidde, 
Op 7 Februari 1942 gaf kapitein Loseger zich met 

dertien onder-officieren en manschappen over aan 
de Japanse bevelhebber, nadat verschillende pogingen 
om naar Ceram te ontwijken en daar de strijd voort 
te zetten, waren mislukt. De voorraden op Ambon, 
bijeengebracht ten dienste van de guerillatroepen, die 
volgens order, door het KNIL gevormd zouden wor- 
den, waren door de bevolking ontdekt en gestolen, zo- 
dat er geen andere mogelijkheid overbleef voor het 
dappere groepje soldaten, dan de wapens neer te 
leggen. 
De manschappen werden door de Jappen gebruikt 
vöor het opruimen van mijnen, artillerie-stellingen en 
munitie en daarna weer op vrije voeten gesteld. 
Toen kapitein Loseger ook naar huis mocht gaan, 
kreeg hij de vriendelijke aanbieding zich ten dienste 
te stellen van het politie-apparaat, in welk apparaat 
hij dan veel voordelen zou genieten. 
Zoals een officier betaamt, weigerde hij dienst te ne- 
men in organisaties, die de goedwillende bevolking 
zouden moeten onderdrukken en de kwade elementen 
beschermen. Zijn eed van trouw aan het Nederlandse 
vaandel was geen ijdele formule geweest: zolang hij 
leefde zou hij die gestand doen. 
Wel nam de kapitein dienst in een organisatie, maar 
juist in de tegenhanger van de eerstbedoelde, in die 
legers, die over de gehele wereld gevormd werden, 
waar de grond het bloed geproefd had. dat vloeide 
voor vrijheid en gerechtigheid. 
Want hoe erg ook een volk geslagen moge zijn, die 
drift van het leven kan nooit tot zwijgen worden ge- 
bracht. 
Het leger der verzetters werd uitgebreid met die 
enkelen, die daar op Ambon zich gereed maakten 
om hun bijdrage te leveren voor de herrijzenis van 
ons dierbare vaderland. 

Groeiend verzet, 
D ampi een onderwijzer aan een eenvoudige dessa- 

school, kwam op zekere dag aan de kapitein vra- 
gen of Loseger de leiding op zich wilde nemen over 
een groep jonge kerels, die in het bezit waren van 
wapenen en munitie. 
Sommigen waren bij hem gekomen en hadden hem 
verteld van hun plannen om zelf de Jappen van het 
eiland te verjagen en de driekleur weer in top te 
hijsen. Enkele heethoofden meenden daar best kans 
toe te zien en Rampi kwam nu voor hen vragen. 
Wilde de kapitein het? De spanning op het gelaat 
van de vrager weerspiegelde de hoop van al die 
jonge harten, die met hun initiatief geen raad wisten. 
De kapitein aarzelde even. Als hij dit aanbod niet 
accepteerde, wat dan? Als hij weigerde zijn eigen 
veiligheid in de waagschaal te stellen? 
Waren die jongens dan verloren en gedoemd met 
hun goede wil en dadendrang werkloos te blijven? 
Dat zouden zij toch niet doen. Dan zouden ze wel 
zien hoe goed en hoe kwaad ze het zelf konden bol- 
werken. Dan zouden er meer slachtoffers vallen, 
maar dat was dan niet hun schuld. 
Dit begreep de kapitein. 
Hij kon ze niet laten gaan, het was voor hem zelf 
ook een te mooie gelegenheid om zijn oorspronke- 
lijke plannen uit te voeren. 
Hij nam de leiding op zich. 
Voortvarend gaf hij de eerste order direct aan 
Rampi mee; Wapens schoon maken en invetten om ze 
pas te gebruiken als de bondgenoten zouden landen. 
Het viel de jongens tegen, ze hadden zoveel scho- 
nere plannen gekoesterd. 
In hun dromen zagen ze zich reeds als de verove- 
raars van Ambon en als de mannen die voor de ge- 
allieerden een steunpunt zouden veroveren, vanwaar 
de legers konden opereren met korte verbindings- 
lijnen. 
Nauwelijks in staat hun teleurstelling te verbergen, 
kwam er na enkele dagen al een vertegenwoordiger 
namens de jongens vragen, of ze de drie honderd 
Jappen, die op het eiland aanwezig waren, niet 
mochten overvallen en het eiland schoon vegen van 
alle andere ongewenste elementen. 
Het was een krankzinnig voorstel. Dit kon nooit 
enig blijvend resultaat afwerpen en de represailles 
zouden vreselijk zijn. 
De geallieerden waren nog in de terugtocht en het 
leek er niet op, dat er spoedig verandering zou ko- 
men in het beeld, dat de oorlog nu vertoonde. 
De kapitein weigerde dan ook zeer beslist en beval, 
dat ze ogenblikkelijk alle pogingen en plannen om 
nu al op te treden moesten laten varen en een beetje 
meer met hun nuchter verstand moesten werken. 
Twee dagen daarna kwamen 3000 soldaten de bezet- 
ting versterken! 
De Japanse spionnagedienst werkte buitengewoon 
goed en noodzaakte steeds grotere veiligheidsmaat- 
regelen te nemen inzake het geven van orders en 
aanwijzingen. Zo ontdekte de kapitein op zekere dag, 
dat in de bomen voor zijn huis twee oud-oppassers 
kwasi de bomen zaten te snoeien. Belangstellend keek 
hij naar het werk, dat voor deze mannen even 
buitengewoon moest wezen als voor hem. Al gauw 
kwam de aap uit de mouw of, beter, uit de boom. 

I~%af in onze Archipel de verzetsgeest het sterkst is geweest op Ambon, Timor en Menado, zal niemand 
verwonderen, die de bevolking van deze eilanden kent. De aanhankelijkheid aan onze nationale drie' 

kleur, de trouw aan onze Koningin, het zich volkomen één voelen met al wat Nederland is, spreekt bij 
deze volken bijzonder sterk. 
Het is geen [ranjc, dat in de meeste huizen een [ofo van H.M. in het midden van de kamer o[ op de 
voorgalerij hangt en zo men vraagt, waarom zij deze een ereplaats geven, men ten antwoord krijgt: 
„Zij is toch onze Moeder?" 
Van deze diep gewortelde trouw getuigd ook nevenstaand verhaal, waarin wordt verteld over de helden- 
moed van een Ambonnese kapitein. 

Een van de twee riep de kapitein toe, dat zijn 
haar nodig geknipt moest worden en vroeg of hij 
vanavond mocht komen om dit te doen. Hij moest 
dan maar komen. De trouwe kerel vertelde hem toen, 
dat hij in opdracht van de politie zijn oude meesttr 
moest bespionneren en alle bezoek, dat deze zou 
ontvangen, moest melden aan de onder Japans 
toezicht staande politie-officier. 
Dit was de inleiding op een reeks van waarschuwin- 
gen en achtervolgingen, waar Loseger gelukkig met 
succes aan ontkwam. Zelfs toen zijn huis elke nacht 
vanaf 8 uur 's avonds onder controle stond van twee 
mannen, die aan weerszijden van zijn huis geposteerd 
waren, was het niet mogelijk hem ook maar het ge- 
ringste ten laste te leggen. Hij beantwoordde gesle- 
penheid met grotere behoedzaamheid, achterdocht met 
schijnbare argeloosheid. 

Het verzet slaat toe. 
Op zekere dag kwam er met grote omzichtigheid 

een Ambonnese jongen de kapitein opzoeken. 
Geheel tegen de gewoonte in, was deze vurige pa- 
triot doorgedrongen naar het huis van hun leider, 
want hij had een boodschap, die van geweldig belang 
was. Opgewonden vertelde hij", dat de kustbewoners 
al enkele nachten vliegtuiggeronk hadden gehoord, 
doch het scheen, dat de vliegers hun doelen niet wis- 
ten te vinden. Het doel zou waarschijnlijk de kleine 
Japanse vloot zijn, die in de baai voor anker lag. 
Wist de kapitein geen raad? Er moest toch iets ge- 
vonden worden, waarmee zij aan de vliegtuigen de 
richting konden duidelijk maken? Zou het niet gaan 
met spiegels? 
De kapitein wist iets beters. De top van de berg 
Nona was begroeid met alan-alan en kon dus rustig in 
brand gestoken worden. Enkele dagen lang zou deze 
geweldige brand een oriëntatiepunt kunnen zijn, waar- 
op de piloten hun vliegrichting konden bepalen. Een 
betere hulp zouden zij nooit kunnen krijgen. 
Veiligheidshalve moest deze order pas over drie da- 
gen worden uitgevoerd daar anders de Jappen, die 
beslist van zijn bezoek op de hoogte zouden zijn, het 
verband al te gemakkelijk zouden kunnen leggen tus- 
sen de brand en illegale actie. 
Drie dagen later was de berg in brand, dezelfde dag 
waarop de kapitein „ziek" was. Prompt werd hij bij 
het hoofd van de politie ontboden, die hem aan een 
streng verhoor onderwierp. 
Gelukkig wist Loseger het verhoor zo te wenden, dat 
het de Japanse officier aannemelijk voorkwam, dat 
dit een normale brand was, zoals er dikwijls zijn 

derden meters achter hem reed een schijnbaar on- 
schuldige met hem mee. Dikwijls door vrienden ge- 
waarschuwd, wachtte hij de achtervolger bij een 
bocht in de weg op en keek hem scherp aan om zijn 
spionnen te leren kennen. Hoe de Jap het ook pro- 
beerde, het mocht hem niet gelukken Loseger ook 
maar het minst ten laste te leggen op deze manier. 
Het bleek hun, dat zij andere methoden moesten vol- 
gen, die ze vonden in het sturen van een Menado- 
nese Kapitein, die beweerde in het leger van de Jap- 
pen te dienen. Deze kwam op zekere dag bij Loseger 
aan huis en noodde zich zelf uit eens een avondje te 
komen eten. Mevrouw bracht hem aan het verstand, 
dat dit moeilijk zou gaan, daar zij geen hulp had en 
zelf een uitgebreide rijsttafel niet alleen zou kunnen 
verzorgen. De koele ontvangst en de bedekte uit- 
spraak, dat zijn vriendschap niet op prijs werd ge- 
steld, deden ook deze man weer onverrichterzake af- 
druipen. 
Medio Augustus 1942 kwamen de Jappen echter zelf, 
die nu ineens zelf dit varkentje wel zouden wassen. 
Zogenaamd om het huis te huren kwamen ze binnen 
en doorzochten alle kamers en kasten, kennelijk naar 
wapens en radio's, die ze bij Loseger vermoedden. Dat 
een militair uit het Ned. Leger nog op vrije voeten 
rond liep, irriteerde hen bijzonder en angstig als zij 
waren, vertrouwden zij zulke lieden voor geen streep 
verder dan zij ze zagen. Het huis „beviel" hun en da 
kapitein moest maar maken, dat hij binnen enige da- 
gen een ander onderdak gevonden had. In de tijd, 
die hem nu nog restte, kwam de vrouw van Mendoza 
(de rechterhand van Loseger i.v.m. de verzorging vaa 
de wapens) verteilen, dat haar man gevangen waa 
genomen en zij niet wist waar en hoe haar man ver- 
hoord zou worden. De methoden van verhoor koiv- 
den verschrikkelijk zijn. De noodzaak om van Amboa 
af te komen werd dus nog groter en dringender, want 
elke dag zou de arrestatie kunnen brengen en zo dit 
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die door de bevolking aangestoken worden om het 
oude gras te vervangen voor nieuw jong mals gras, 
waar het vee zoveel beter melk van geeft. Dat het 
wat anders was, zou hij spoedig bemerken. 
Enkele dagen later kwamen de bommenwerpers de 
baai binnenzwenken en brachten een torpedojager en 
twee kleinere schepen tot zinken, terwijl zij drie 
grote schepen achterlieten als lichtende fakkels, die 
de staarten van hun vliegtuigen in een vreugde-gloed 
zetten. 
Het was een goed resultaat en het spoorde aan tot 
grotere activiteit. 

Jappen-methoden. 
\7an toen af werd de bewaking van de kapitein 

* nog scherper. Hij kon geen stap meer doen, of 
enkele Mohammedaanse jongens volgden hem. Fiet- 
ste hij van de ene dessa naar de andere, enkele hon- 

ergste dan niet plaats zou vinaen, plagerijen en ge- 
niepigheden waren toch reeds aan de orde van de dag. 
Het was een uitkomst voor de kapitein, toen een be- 
kende familie op Menado hem aanbood bij hen te ko- 
men wonen, zodat hij dit aanbod dan ook gretig 
aannam. Zonder speciaal afscheid te kunnen nemea 
van zijn Jonge vrienden ging hij van Ambon weg, de 
enkelen, die aan de kant van de weg met tranen in 
hun ogen naar hun leider stonden te kijken, nog toe- 
roepend: „Vaarwel jongens, tot betere tijden. Goid be- 
hoede jullie." 
Iedereen begreep, dat het de hoogste tijd was en voor 
de veiligheid van de kapitein geen dag te vroeg. D« 
Makkassaarse prauw, die hem van Ambon naar Me- 
nado zou brengen, werd de eerste dagen gevolgd 
door Japanse vliegtuigen, alsof ze zich nog wilden 

(Vervolg op pag. 8.) 
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 1 

Rader rollen für den Sieg." 
Dag en nacht moeten de wielen wentelen 

langs de glimmende spoorstaven. „Alles für den 
Sieg" zeggen de schreeuwende affiches met haar 
snorkende taal. En de wielen draaien. Ze draaien 
om jonge Nederlanders te brengen naar Duitse 
arbeidskampen; ze draaien om „terroristen" te 
voeren naar hun massa-graven; ze draaien om 
„das steinreiche Holland ganz kaput" te maken. 
En er zgn nog veel meer wielen, die draaien moe- 
ten. Immer sneller, want de tijd kort in. De ra- 
deren van de Weermachtsindustrie, ze moeten 
nog sneller, nog onverpoosder snorren; de rade- 
ren van de drukpersen, die vooral, moeten in 
wielende vaart elkander voortsleuren, opdat hun 
geluid alles overstemmen zal, opdat niemand zal 
horen, dat er wel eens een raadje hapert. 
Want het hort en hapert overal. Er zijn wielen, 
die plotseling in tegengestelde richting draaien, 
soms wordt er pardoes een spaak in een of an- 
der belangrijk wiel gestoken. Maar wie alleen 
maar luistert naar het dreunend geweld van de 
rotatiepersen, die de gelijkgeschakelde nieuws- 
bladerrjbij duizenden uitspuwt, hoort er niets van. 
Er zijn nog andere persen, die draaien voor het 
ene grote, machtige ideaal van de „Pührer". Dat 
zijn de persen, die maandelijks de bonkaarten 
leveren, waarmee het „Hollandische Brüder- 
volk" zich juist zoveel levensmiddelen ziet toe- 
bedeeld, dat er nog wat kan overschieten voor 
de mannen, in het Feldgrau, die, onbaatzuchtig 
als ze zijn, voor ons de overwinning bevechten. 
Alleen voor de „dumme Hollander", die niet mee 
willen zingen in het grote koor, die doof zijn voor 
het rhythme van de wentelende wielen, die de 
overwinning naderbij rollen, die weigeren te gaan, 
waarheen de Führer hen zendt, daarvoor draaien 
de machines, die ieder het zijne moeten geven 
van de voedselvoorraad, niet. 
En dat zijn er tienduizenden, honderdduizenden 
straks. 
Maar, o wonder, elke maand zijn ze er toch, de 
kaarten voor de onderduikers, de „werkschu- 
we" elementen. 
Ze worden met koevoet en breekijzer aan de klui- 
zen ontwrongen. Maar het kan ook zonder kra- 
kend geweld. Er zijn ook kluizen, die rustig open- 
draaien op het vertrouwd geluid van de sleutel, 
die bij het slot behoort. Dan tasten grage han- 
den naar de kostbare buit. En andere handen, 
gulle handen, gaan door het land en brengen ze 
waar ze behoren. 
De kluizen beven. Van Langweer in Friesland 
tot Amby in Limburg, van Kloosterzande in Zee- 
land tot Broek op Langendijk in de kop van 
Noord-Holland. 
Overal in het land neuzen de KP-ers en LO-ers 
of er zich weer ergens een gelegenheid voordoet. 
Elke maand vertoont het lijstje van benodigde 
bonkaarten, dat de LO van de KP-top verlangt 
weer een aanzienlijke stijging. En dan gaat een 
van de Top-mensen in zijn rayon een kraak- 
schema afwerken. En de KP-ers kraken, kra- 
ken, net zo lang tot het vereiste aantal er is. 
Soms komt het er op het nippertje  maar 
het komt er. 
En dan speuren ze weer  speuren naar nieu- 
we buit. Duizend, tienduizend, twintigduizend, 
dertig-, veertig-, zestig-, tachtigduizend. Stop, 
we zijn er weer voor deze maand. 
Maar dat moet toch anders kunnen. Eenvoudi- 
ger, met minder risico's. 
Waarom gewacht tot het CDK z'n bonkaarten 
over de verschillende Distributiekringen verspreid 
heeft? Waarom tien-, twintigmaal gegrepen, als 
het In één greep kan? 
Waar komen die kaarten vandaan? 
De Firma Enschede in Haarlem drukt ze. En 
Hoitsema in Groningen drukt ze. Dat is heel ver- 
standig, die decentralisatie. Stel je eens voor dat 
de verbindingen verbroken raken. Het is natuur- 
H)k een dwaze veronderstelling — even dwaas 
als de gedachte dat de Tommy's en de Yankee's 
ooit op de Atlantic-wall zouden landen — maar 
een veldheer moet met alles rekening houden. 
En daarom is het goed, dat het Noorden z'n eigen 
kaarten drukt. Daarom draaien ook in Gronin- 
gen de persen rusteloos en secuur de veelkleuri- 
ge kaarten, waarvan het leven van Neerlanda 
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De KP zal ze bij de bron halen. 1 

volk afhangt. En nauwgezet wordt vastgesteld 
wie men „om niet" een maand het leven zal 
schenken en wie men het zal onthouden. 
Maar een pers draait niet vanzelf. Er zijn druk- 
kers, die de machines bedienen, er zijn bewa- 
kers, die het waardemateriaal moeten bescher- 
men, er zijn postmensen, die voor de verzending 
zorgdragen. En  er zijn goede vaderlanders, 
die er voor zorgen, dat het bekend wordt, dat de 
bonkaarten „bij Hoitsema weg komen". 
Piet Surrogaat, een KP-er uit het Noorden, die 
aan de bonnenkraak van Langweer deelnam, 
hoort ervan bij een illegale relatie in Haren. Eri 
hij spreekt erover met Reint, een der Groningse 
KP-leiders. Dat is in de eerste maanden van 
1944. Er worden besprekingen gehouden, plan- 
nen gesmeed en weer verworpen, nieuwe relaties 
gemaakt en weer verbroken. 
Men polst de postmensen, die de kaarten naar 
de trein moeten brengen, ontwerpt een plan om 
een KP-er in het postrijtuig te laten meerijden. 
Hij zal onderweg de bewaker moeten overmees- 
teren en de zakken uit de trein werpen. Men 
geeft het plan weer op, omdat het toch eenvou- 
diger moet kunnen. Als men zich 's nachts toe- 
gang tot de drukkerij verschaft zal alles gemak- 
kelijker en met meer kans op succes kunnen ge- 
schieden. De keuze valt op de nacht van de 30ste 
Mei. Dat zal een onplezierige nacht worden voor 
de bewakers van Hoitsema. Dan gaat de KP van 
Reint de bonkaarten halen, rechtstreeks bij de 
drukker. 
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Er is echter nog een andere man, die het oog 
op Hoitsema heeft geslagen. Dat is Trijnco, 

een onderwijzer, een werker voor „Trouw", die 
echter nog op andere dingen het oog heeft dan 
op illegale lectuur. Hij woont in de Wassenaer- 
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anders of hij denkt aan een collega uit de onder- 
wijswereld met wie hij goed-bevriend is en van 
wie hij weet, dat hjj tot de kopstukken van 
„Trouw" behoort. En Huib ziet er wat in. Na- 
tuurlijk. Hij zal er op de eerstkomende lande- 
lijke bijeenkomst van „Trouw" in Amsterdam 
over spreken. Hij heeft reeds veel gehoord van 
Johannes (Post), die behalve „Trouw"-man ook 
KP-leider is, maar hg kent hem niet persoonlijk. 
Als hij met Wim Speelman over de plannen 
spreekt is het contact met Johannes spoedig ge- 
legd. Het kan niet mooier. Johannes heeft juist 
opdracht van de KP-topvergadering gekregen 
naar het Noorden te trekken om als KP-leider 
voor het Noorden op te treden. Zijn voornaamste 
werk zal daar zijn de verschillende KP's, die 
ieder op eigen houtje opereren en waartussen 
nog al eens de nodige rivaliteit heerst, tot groter 
eenheid te brengen. Het plan Trijnco en Huib is 
koren op zijn molen. 
Als Johannes naar het Noorden komt zal zijn 
eerste werk zijn contact met Trijnco opnemen. 
Johannes en Huib maken de afspraak, dat Huib 
hem op Vrijdagmorgen aan het station Gronin- 
gen zal afhalen. Dan gaan ze samen naar Trijn- 
co. 
Zo geschiedt. Johannes komt op de vastgestelde 
tijd aan, vergezeld van de Raad uit Hoogeveen, 
een man met wie Johannes veel samenwerkt. Bij 
Trijnco thuis worden de zaken besproken. Het 
eerste contact met Miedema wordt gelegd en 
voorzichtig polst Johannes hem over de moge- 
lijkheden bij Hoitsema. 
Het blijft niet bij die ene bespreking. 
Johannes komt "vaker in Groningen. Hij is een 
vogelvrije. Zijn gezin is her en der verspreid. Er 
is geen huis meer, dat hij het zijne mag noe- 
men. Maar in elke plaats waar hij komt — en 
dat zijn er nogal wat — vindt hij toch een bed 
om op te slapen, een tafel, die ook voor hem 
wordt gedekt. Als hij in Groningen komt, dik- 
wijls vergezeld van zijn nieuwe vriend Huib, weet 
hij, dat er bij Trijnco in de Wassenaerstraat al- 
tijd een bed voor hem over is, een bete broods 
voor hem gereed staat en een warm hapje hem 
wacht. Men houdt de opkamer voor hem gereed 

....Als hij naar zijn opkamertje 
gaat, spreekt hij dikwijls met 
Miedem' 
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straat. Zijn bovenbumman, een echte Grönneger, 
met een dikke rode kop, is bij de politie. En 
Trijnco hoort al spoedig, dat Miedema, zo heet 
de politieman, dienst doet bitj  drukker)] Hoit- 
sema en dat hij daar op de bonkaarten moet 
passen. Trijnco ziet er een prachtgelegenheid In 
om daar een goede slag te slaan. Maar hij kent 
niet de mensen, die daarvoor kunnen zorgdra- 
gen. Hfl moet erover spreken met iemand, die 
betere relaties heeft dan hfl. En het kan niet 

en daar slaapt hg met Huib de slaap des op- 
rechten. Al is zijn hoofd ook duizenden guldens 
waard, het werd er niet zwaarder van. Hij weet 
zich onder Gods hoede en welbewaard. 
Als hij naar zjjn opkamertje gaat spreekt h)j 
dikwijls met Miédema. Johannes heeft altijd bij- 
zonder veel belangstelling voor politiemensen. En 
als hij voor henzelf geen belangstelling heeft, 
dan toch zeker voor het blaffertje, dat die kna- 
pen bij zich dragen. Maar Huib heeft dat ook. 



Hfl Is wel allereerst „Krantenman", maar h\j 
grasduint graag wat in het gewapend verzet. Als 
die kraak bjj Hoitsema doorgaat, dan moet Jo- 
hannes hem beloven, dat hij mee mag doen en 
dat blaffertje moet Huib's eigendom worden. 
Johannes belooft het grif. Johannes belooft 
graag en veel. Hg weet, dat je er zonder dat niet 
komt. En als het aan hem ligt, zal hij z'n be- 
loften houden ook. Maar ja, het komt wel eens 
anders uit. 
Langzamerhand maakt Johannes, de diplomaat, 
Miedema rijp voor zijn plan. Miedema heeft een 
zoon, die onderduiker is. Zo zijn er meer, Mie- 
dema. Duizenden. En het kost moeite al die 
jongens op tgd van kaarten te voorzien. Miede- 
ma kan daarbjj helpen. Liggen die kaarten niet 
bij duizenden bij Drukkerij Hoitsema? — „Bij 
honderdduizenden", zegt Miedema. Juist. En hjj 
kan helpen, dat in een klap tienduizenden jon- 
gens voor enkele maanden gered zijn. 
Ze spreken er een volgende maal weer over. En 
nog eens. 
Er zijn bezwaren. Natuurlijk. Zou Johannes 
daaraan niet gedacht hebben ? Miedema en z'n 
gezin zullen moeten duiken. Johannes heeft wel 
een adres voor hen. En er zal goed voor ze ge- 
zorgd worden. Miedema is al vijfentwintig jaar 
bij de Politie. Hij viert juist in deze maand met 
vele collega's zijn jubileum en wordt dik in de 
bloemetjes gezet. Hij is bij de Politiemuziek ook. 
Dat zal een mooie gelegenheid worden om „met 
de muziek" mee te gaan, al zal het dan ook 
„met stille trom" moeten gebeuren. Maak van 
je jubileum een afscheid, man, een afscheid met 
ere. — Hangt het je niet mijlenver de keel uit, 
het werk bij de Politie in bezettingstijd? •— Al- 
licht. — Het is beter nu te verdwijnen. Dat zal 
straks na de bevrijding niet onbeloond blijven. 
Hij kan zijn volk een grote dienst bewijzen. 
Johannes speelt het spel met vuur en overgave. 
Maar bovenal met tact. Hij weet precies, waar 
hij de gevoelige snaar kan treffen. Zijn overtui- 
ging en overredingskracht winnen het op de duur. 
Alle bezwaren vallen weg. Als Johannes z'n plan 
ontwikkelt is er geen speld meer tussen te krij- 
gen. 
Zo baart deze kant van de zaak geen zorgen 
meer.  
Maar wie zullen de kraak nu moeten opknap- 
pen? 
Johannes voelt er het meeste voor zijn eigen 
„Trouw"-ploeg uit het Westen te laten komen 
om de kraak te plegen. Hij weet stuk voor stuk 
wat hij aan die jongens heeft. En Huib zal ook 
van de partij zijn. Dat heeft hij beloofd. 
Dat zal echter zeker moeilijkheden met het 
Noorden opleveren. En zulks wil Johannes tot 
elke prijs voorkomen. Met moeite heeft hij de 
draden in Groningen in handen gekregen. Van- 
avond zal hij de kerels bijeen hebben in het huis 
van Reint's moeder. Daar zal hij van z'n plannen 
vertellen. Behalve Reint, die een eigen groep 
heeft, zal Wim er zijn, die met z'n K-groep ope- 
reert. Piet uit Slóchteren zal komen en de man 
van de Nul-groep. Als het eens mogelijk is die 
groepen gezamenlijk de overval te laten plegen, 
is de band meteen gelegd. Het vertrouwen in 
elkaar wordt nooit hechter dan na een gemeen- 
schappelijke operatie. 
En het gaat zoals Johannes verwacht. Ze willen 
er niet van horen, de Groningse knapen, dat Jo- 
hannes z'n eigen ploeg zal laten komen. Reint 
•heeft trouwens zelf al plannen klaar om Hoitse- 
ma te kraken. Johannes stemt toe, maar hij wil 
graag, dat Huib ook van de partij zal zijn. Dat 
heeft hij beloofd. Reint voelt daar niets voor. Hij 
kent Huib en heeft hem al eens gezegd, dat hij 
geen twee dingen tegelijk moet doen. Huib moest 
naar zijn mening kiezen tussen het „Trouw"- en 
KP-werk, maar niet aan beide doen. Maar Huib 
dacht daar anders over en wilde • het een niet 
om het ander laten. 
De Groningse ploegen zullen het gezamenlijk op- 
knappen, maar niet op 30 Mei, zoals Reint van 
plan Was, doch op de dag, welke Miedema het 
meest geschikt acht met het oog op de aanwe- 
zige bonkaarten. 
Johannes slaat twee vliegen in een klap. De 
Groningse KP's zullen samenwerken en Hoitse- 
ma wordt gekraakt. 

(Wordt vervolgd). 
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HOE TE INCASSEREN ? * 

Een van de grootste, want . telkens terugkerende, zor- 
gen van vele plaatselijke stichtingsbesturen (trou- 
wens niet minder van de districtsbureaux en bet 
hoofdbureau) spruit wel voort uit een plaatselijk 
niet doelmatig geregelde incasso. Met name de 
diverse penningmeesters zullen er van mee weten te 
praten. Nog maar pas 

heeft men een stelletje 
door het districtsbureau ge- 
zonden geweigerde kwitan- 
ties opnieuw aangeboden of 
de volgende serie wordt 
al weer in de bus gescho- 
ven. De eerste maand weet 
men het tempo misschien 
nog bij te hóuden, maar 
de tweede en verdere 
maanden raakt men tien 
tegen een achter. Er komt 
geen einde aan en omdat 
ook een stichtingspenningmeester geen volmaakt mens 
is wordt hij er kregel onder, smijt op een gegeven 
moment de hele rattaplan in een hoek om alles in 
vredesnaam maar weer te voorschijn te halen als de 
derde, nog altijd vriendelijke aanmaning van het dis- 
trictsbureau, om toch vooral de incasso niet te ver- 
geten (te verantwoorden op bordereaux, borderels 
of borderellen, al naar 's administrateuren persoon- 
lijke smaak) op zijn geweten gaat drukken als de 
wereldbol op Atlas' schouders. Dan scheldt ie op dat 
bureau vanwege de hardnekkigheid waarmee ze 
hem achter de broek zitten, op de incasseerder, die 
blij is als er op het eerste zachte belletje niemand 
opendoet, op de medewerkers, die hem in de steek 
laten en hem er alleen voor laten zitten en soms 
zelfs op zijn vrouw, die — natuurlijk — uit pure trei- 
terij elke dag vraagt of ie de kwitanties nou al heeft 
weggewerkt. Het eind van 't lied is echter altijd, dat 
hij zuchtend alle spullen bij elkaar zoekt, enkele me- 
dewerkers loeiend alarmeert om dan voor de laatste 
keer nog maar eens op pad te gaan, 
We geloven best, dat er uitzonderingen op deze gang 
van zaken bestaan, dat er plaatsen zijn waar de pen- 
ningmeester maar een kik hoeft te geven om door 
enthousiaste medewerkers met gejuich te worden be- 
groet, doch, helaas, we zouden niet zo maar zo'n 
plaats kunnen noemen. Dit systeem, waarbij de in- 
casso in eerste instantie door de bank of de PTT 
geschiedt, in het begin overal toegepast, heeft niet 
bijster goed voldaan en in vele districten is men er 
dan ook van afgestapt. Daarom zijn we het ook niet 
eens met een attente lezer, die ons een gestencilde 
brief deed toekomen, zoals momenteel wordt ge- 
bruikt in het district De Kempen in Noord Braban^ 
Oost, teneinde de bij eerste aanbieding der kwitantie 
in gebreke gebleven contribuanten op beleefde wijze 
aan hun plicht te herinneren en die in de marge 

•> 

schrijft; „als allen dat eens deden". Daar aan het 
slot van de gestencilde brief wordt gezegd, dat een 
der medewerkers binnenkort eens aan zal lopen om 
de kwitantie ten tweede male aan te bieden in de 
hoop, dat vereffening der ereschuld dan niet zal 
worden geweigerd, bedoelt onze lezer dus: als alle 

plaatselijke besturen nu 
eens zo'n brief rondstuur- 
den aan nalatige contri- 
buanten om hen kort daarna 
persoonlijk te bezoeken, 
welk een goede indruk zou 
dat niet maken en hoeveel 
beter zouden de resultaten 
wel zijn. 
Met alle respect voor de 
goede bedoelingen zowel 
van de stellers van dit rond- 
schrijven als van onze lezer 
zijn wij niet zo zeker van 

die in Brabant kennelijk verwachte resultaten. Het kan 
zijn, dat men daar in De Kempen weinig retour-kwitan- 
ties kent, misschien beschikt men er over een getrouwe 
staf van medewerkers; in dat geval zal deze incasso- 
methode er ongetwijfeld voldoen, maar deze werk- 
wijze in het algemeen aan te bevelen, zoals ons in de 
marge van de circulaire wordt gevraagd, nee, dat 
durven .wij niet aan. Elders opgedane ervaringen no- 
pen ons daar beslist niet toe. De gang van zaken 
tot en met het posten van de brief ging meestal voor- 
treffelijk, maar dan begonnen helaas de moeilijkheden. 
Vijftig geretourneerde kwitanties betekenden het bezoe- 
ken van vijftig gezinnen. Een gestencilde brief alleen 
heeft meestal bar weinig uitwerking, dus moest er 
door de medewerker bij gesproken worden. Dat kost- 
te tijd, veel tijd. 
Een enkele medewerker had het er voor over, vele 
anderen meenden andere belangen te moeten doen 
voorgaan en na verloop van enkele maanden was het 
plaatselijk bestuur even ver als voor de brief-actie. 
Zijn er betere methodes? 
Wij geloven van wel. 
In vele districten heeft men de incasso geheel in 
eigen hand genomen door de bankloper uit te scha- 
kelen en een eigen, voor het Stichtingswerk gevoe- 
lende, incasseerder aan te stellen tegen het genot 
van een zekere provisie. 
Tot nu toe hoorden wij van dit systeem niets dan 
goeds. Vooral in Drente schijnt men het met zeer 
veel succes toe te passen. Verder kunnen wij er wei- 
nig van zeggen. Is er onder onze lezers niet een prac- 
tijk-man, die uit ervaring weet te vertellen, hetzij 
over het ene dan wel over het andere systeem? 
In vele plaatsen is het nog gemodder ondanks alle 
moeite en inspanning. Wie helpt hen op het droge? 

TOON. 

2-5 R.I. NAAR HUIS 

Als eerste bataljon van Oost-Java, gaat dan ook 2-5 -R.I. na meer dan lYi jaar tropendienst, naar huis. 
2-5 R.I., een gewoon O.V.W.-bataljon, zonder erenaam en niet behorend tot het een pf ander garde- 
regiment. 2-5 R.I.; een simpele aanduiding van een bataljon, een bataljon, dat thuis gaat varen. 

Er zullen velen zijn, die dit enkele bericht weinig te zeggen zal hebben en in het gunstigste geval slechts 
weten, dat het een O.V.W.-bataljon betreft, hetgeen op zichzelf reeds een waarborg is voor een weliswaar 
korte, doch niettemin zeer bewogen geschiedenis. 
Zij echter, die 2-5 R.I. van nabij hebben meegemaakt, zegt het veel, oneindig veel meer, al is het aan ieder 
niet hetzelfde. 
Voor hen, aan gene zijde van de demarcatie-lijn, die telkens weer met zware verliezen en in de grootste 
vertwijfeling moesten terugtrekken, heeft de naam 2-5 R.I. een geheel andere klank, dan voor de wijze en 
eerbiedwaardige Regent en de eenvoudige bevolking van de kampongs rond Soerabaja en die van het re- 
gentschap Nodjokerto. Voor de eersten is de herinnering zeer zeker niet al te prettig, al bralden hun 
radio-sprekers bij tijd en wijle naïeve zelfoverschatting, van vernietigende slagen, die zij dit bataljon zou- 
den hebben toegebracht. De laatsten echter, die vrede en recht zagen komen, waar eerst chaos heerste, 
zullen vervuld zijn wn een grote dankbaarheid, een dankbaarheid, die zij vele malen ondanks de z.g. 
Javaanse gereserveerdheid spontaan tot uiting brachten. 
Zo heeft voor een ieder dit vertrekkeen eigen betekenis. De militaire staven schrijven dit bataljon af; het 
heeft zijn taak volbracht. Het was een goed en betrouwbaar bataljon, dat belangrijke opdrachten heeft 
vervuld, maar nu gaat repatriëren. Het is de tijd er voor en het is nodig. Als de troepen, die dit bataljon 
af komen lossen, evenzeer voor hun taak berekend zullen zijn, dan zal men tevreden zijn en zelfs meer dan 
dat. 
Voor het burgerlijk bestuur is 2-5 R.I. het bataljon van de befaamde proeftuin van Linggadjati. Het waren 
de mannen van 2-5 R.I., die in die moeilijke tijd, toen achter hun rug de rood-witte vlag van de 
Republiek wapperde, een eindeloze reeks gevechten moesten leveren aan de demarcatielijn, urenlanig 
patrouilles liepen en die hun kameraden naar het Ereveld brachten of naar de hospitalen zagen gaan. Die 
ondanks dit alles, hebben begrepen en hun plicht zijn blijven doen. 

Maar voor alles is het vertrek van 2^5 R.I. voor de mensen zelf van oneindig veel betekenis. Voor 
hen is het de terugkeer naar Holland, naar hun dierbaren. Het is een geheel apart, moeilijk en 

belangrijk deel uit hun leven. Het is een periode, die begon in de B.S. en die via Vught, Engeland en 
Malakka leidde naar Oost-Java. Oost-Java waar zij met de Mariniers-Brigade de z.g. ijzeren ring vormde 
om Soerabaja; waar zij sliepen op de harde grond van de rieten kamponghuisjes van Domas en Moro, 
waar zij deelnamen aan diverse uitgebreide acties, als b.v. die naar Modjokerto, waar zij maandenlang elke 
dag opnieuw gevaarvolle patrouilles liepen van hun geïsoleerde voorposten als Watoedakon en Djatirodjo. 
Het is de periode, die nu gevorderd is tot het vertrek naar Holland en die weldra eindigen zal bij hun 
demobilisatie. Het is een periode, die voor hen is geworden tot een kostbaar begrip en weldra tot een 
waardevolle herinnering. 
2-5 R.I. gaat thuisvaren. 
Een gewoon bataljon, een gewoon O.V.W.-bataljon. 
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BOVENSTE 

PLANK? 

,J)e Onwaardige" 
door C. van Meerdinck, Uitgave 
I. H. Kok N.V. te Kampen, 

„Koks V.C.L.-reeks in nieuwe 
luister!". Onder deze slagzin kon- 
digt de uitgever een serie van vier 
boeken aan, waarvan „De onwaar- 
dige", een roman in twee delen, 
de opening vormt. Te oordelen 
naar het prospectus kunnen zij, die 
zich op deze V.C.L.-reeks laten 
inschrijven, verzekerd zijn van een 
viertal keurig uitgevoerde boeken, 
die hun plaats in de boekenkast 
zeker wel verdienen. De eerste 
twee boeken, de beide delen van 
het romanwerk „De Onwaardige" 

gelezen hebbend, zien wij althans de verschijning 
van de twee andere met belangstelling tegemoet. 
„De gevloekte" zo heeft de schrijver het eerste deel 
van zijn werk genoemd. Wiüem Weynandts, de jon- 
ge student in de letteren, heeft door zijn bijna over- 
gevoelig karakter een moeilijk leven. Als serieuze, 
fijngevoelige domineeszoon, opgegroeid in een Cal- 
vinistische sfeer, kan hij de mooie, maar ietwat lucht- 
hartige Ada Charante, voor wie hij een grote en 
sterke liefde koestert, niet bekoren. Deze teleurstel- 
ling is een van de oorzaken, dat hij aan zijn geloof 
gaat twijfelen. Het gehele studentenleven echter, de 
gesprekken, die hij met zijn studiegenoten voert, de 
ooileges in wijsbegeerte, die hij volgt en die zo vele 
nieuwe gezichtspunten voor hem openen, brengen hem 
tot steeds dieper nadenken. De schrijver heeft ge- 
tracht de werking van twijfel en onzekerheden zo 
voor te stellen, dat zij de figuur van een wanhopige 
•n geen uitweg meer ziende Willem Weynandts aan- 
nemelijk maakt, een opzet, waarin hij naar onze me- 
ning niet geheel geslaagd is, ondanks de vele ziels- 
rfllcten, die ons uitvoerig geschilderd worden, 

climax dreigt soms verloren te gaan in de veel- 
heid van woorden, waarmede de schrijver zijn alge- 
mene ontwikkeling demonstreert. 
Selfs de sympathieke figuur van Wim's vaderlijke 
vriend, professor Chevalier, bij wie Wim, ondanks 
hun verschil van levensbeschouwing, zulk een grote 
•teun vindt, verdrinkt hierin zo nu en dan. 
In het tweede deel, „De Gezegende", zijn de moei- 
kjkheden voor Willem Weynandts, die nu gouver- 
neur bij een adellijke familie is, nog niet ten einde. 
Van Meerdinck heeft ook hier de lange weg terug, 
de weg naar God, die Wim vallend en opstaand af- 
legt, begraven onder vele bijkomstige zaken en uit- 
febreide beschrijvingen. En ook hier gaat daardoor 

e spanning van de worsteling om geloof en liefde 
verloren. Waarom heeft de schrijver zich niet wat 
meer beperking opgelegd en het gegeven geconcen- 
Ïeerd in een 150 bladzijden minder? 

[IJ heeft zich de inhoud zeker meester gemaakt. Dat 
bewijst ook het slot, waarin hij Ada en Wim niet 
aan elkaar teruggeeft; deze oplossing zou, na alles 
wat die beiden hebben meegemaakt, vrij goedkoop 
Zijn. 
Wim wordt als militair in de Meidagen van 1940 
dodelijk gewond en door een toevallige omstandigheid 
— van dergelijke toevallige ontmoetingen heeft de 
•chrijver overigens een veel te royaal gebruik ge- 
maakt — wordt hij verpleegd door Ada, die nu Rode- 
Itruis-zuster is. 
In het aangezicht van de dood worden geen woorden 
van eeuwige trouw gesproken. Ada zegt alleen, dat 
hif het is geweest, die haar aan een levende God 
fcpeft doen geloven en in Wim groeit nu een vrede, 
g|e hem niet meer verlaat tot het ogenblik, waarop 
hij, zichzelf ziend als de verloren zoon, terugkeert 
naar Huis  
Als het woord van Multatuli, dat hèm de vorm toe- 
geworpen zal worden, die naarstiglijk over de in- 
houd heeft nagedacht, als dat woord waar is, dan wil 
dat nog niet zeggen, dat aan de lust om te schrijven 
die inhoud ondergeschikt moet worden gemaakt. Voor 
de lezer van „De Onwaardige" is n.I. nu het omge- 
keerde het geval: de vorm wordt hem toegeworpen, 
hij moet soms naarstiglijk zoeken om de lijn van de 
beklemmende inhoud te vinden. Geeft hij dit zoeken 
•chter niet op, maar is hij in staat het overtollige 
én de stijlbloempjes •— die niet zijn vergeten! •— ter 
Sijde te leggen, dan houdt hij een verhaal, gaaf van 
gedachte en over alle ontgoocheling en twijfel heen 
jptljzend naar het eeuwige rustpunt van het onrustige 

qevAnqenen, m en Buiten öe qevanqenis 

aterdagochtend. 
^-'Eigenlijk zou ik me nu moeten concentreren op de kerkdiensten van morgen, 'k Ben er ook naar gaan 
zitten, maar 't lukt niet erg. Dat overkomt een veldprediker trouwens wel meer. Je jakkert in een gammele 
jeep van de ene post naar de andere, preekt en spreekt, lacht en luistert en leeft mee wanneer iemand zijn 
hart lucht en zijn moeilijkheden gaat spuien en komt moe thuis. Wel wordt er van een veldprediker aan- 
passingsvermogen en geestelijke lenigheid gevraagd. En tussen het vele pastorale werk door moet je dan 
nog tijd vinden om bij te blijven en te zorgen, dat je preken de moeite van het aanhoren waard zijn. Soms 
ben je dan maar blij, wanneer de chauffeur zegt: „'t wordt tijd dat de jeep in revisie gaat, 't gaat zo niet langer." 
TA aar zit ik dus aan mijn schrijftafel. Maar 't vlot niet bijster. 
•'--'Allerlei figuurtjes op 't papier voor me zijn 't bewijs, dat ik me niet concentreren kan, maar met 
mijn gedachten met heel andere dingen bezig ben. 'k Zie ze nog voor me: die jonge kerels, die ik zojuist in 
de gevangenis bezocht heb. Streng zijn de straffen geweest, die deze keer door de Krijgsraad zijn uitge- 
sproken. Hebt U er enige notie van wat het zeggen wil een jaar en langer in de gevangenis opgesloten te 
zitten? Ze klagen niet, deze jongens, althans niet veel meer dan een soldaat blijkbaar van nature doet. 
Zijn ze slecht? Och, wie in eigen leven iets gezien heeft van de risico's, waaraan wij allen bloot staan, 
oordeelt niet meer vanaf een denltbeeldige hoogte van eigen deugd en braafheid. (Wie heeft nog veel fiducie in 
menselijke kwaliteiten in deze demonische wereld?) Deze jongens weten dat zij behoorden gestraft te wor- 
Ik hoef in mijn gesprekken, met de meesten tenminste, geen moeite te doen om hen daarvan te overtuigen. 
Achter deze hoge muren zegt hun geweten dit wet Ze komen tot nadenken, tot inkeer, maken de balans 
op. Een enkel schrikt daarvan zo, dat hij een zenuwinstorting nabij is. 
Hier helpen geen goedkope oplossingen, geen zoveelste rangs theorieën van een moraal-Christendom. Die nemen 
ze niet, deze kerels; ze hebben in eigen leven ervaren waar je terecht kunt komen, met een; Doe je best 
maar, en alles komt terecht. Hoe vinden ze houvast in hun leven, hoe zullen ze staande blijven wanneer ze, in 
Holland teruggekeerd, moeten optornen tegen het openlijk of bedekt uitgesproken verwijt; „gezeten-te-heb- 
ben"? Hoe krijgen ze weer moed om verder te gaan: hoe ontvangen zij perspectief, uitzicht? 
TA at zijn de vragen, die je benauwen kunnen. Vragen trouwens, die niet alleen deze gevangenen gelden, maar 
' waarmee, zij 't op een andere manier, zovelen In deze tijd zitten en werkelijk niet alleen de militairen. 

Zij laten zich niet afschepen met cliché-oplossingen, zij willen met hun bezwaren ernstig genomen worden. 
Zij zijn vastgelopen in deze bezeten wereld, en ze hebben er geen vrede mee. Ze vragen naar de zin van 
de dingen, ze haken naar houvast en ze roepen om perspectief, dat hun leven inhoud en richting geeft. 
Hebben wij „Christenen" het antwoord? Geloven wij werkelijk, in de concrete situaties waarin wij geplaatst 
zijn, dat Jezus Christus de Enige is, die ons kan redden van de donkere chaos, waarin de wereld dreigt 
te verzinken? Dat Hij de moedeloosheid en de uitzichtloosheid, waarin wij gevangen zijn, kan opheffen? Natuurlijk 
zegt men, geloven wij dat, wij zijn immers Christenen? Och ja, dat is waar ook, wij zijn Christenen. Maar ons 
Christen-zijn is verschraald tot een bepaalde mening, die wij hebben over bepaalde dingen, die wij met een 

bepaalde ijver verdedigen. Maar het is alles zo gewoon en lauw. 
ie over deze dingen hebben wij zojuist in de gevangenis gesproken. En 't was goed zo. Voor alles is 

^-/ nodig dat we eerlijk zijn en dat we geen oplossing pretenderen, waar we die in werkelijkheid niet zien. 
We moeten gaan staan, vlak naast onze mede-mens in nood ('t is onze eigen nood) hij moet weten dat zijn 
benauwende vragen de onze zijn, en dan mogen wij getuigen: Er is licht. 
Jezus Christus heeft de gordijnen van onze gevangenis opzij geschoven en ons een venster geopend naar de 
toekomst. Hij wijst, in hun concrete moeilijkheden, aan personen en volken de weg. Er is nog hoop voor 
deze verdwaasde wereld, maar alleen in en door Hem. 

„Stralen wenken ons door 't duister, Angsten wijken voor die luister, 
glansen van 't beloofde land. en Gij grijpt de broederhand." 

Deze dingen heb ik overdacht, toen ik van een bezoek van de gevangenis teruggekeerd was. En zo mag ik 
morgen weer tot de „gemeente" preken. 

Maj. Ds. H. S. WASSINK. 
Brigade-Veldprediker, 
„W" Brigade. 

e c r t. 

Zo heb ik dan ervaren, dat politieke delinquenten en colla- 
borateurs over het algemeen niet bepaald schuchtere men- 
sen zijn. 
Er was een man, die weggestuurd was bij de CCD. Toen 
ging hij zich — omstreeks 1942 — houthandelaar noemen. 
Hij liet percelen bos rooien en verkocht het hout onder an- 
deren voor veel geld aan de Duitsers, die de stammen ge- 
bruikten voor de bunkerbouw. Terwijl het grootste deel van 
ons volk broodmager was en blauw zag van de honger, 
leefde de gelegenheidshouthandelaar in grote staat. Het 
moest op en het kon niet op. Als collaborateur in optima- 
forma had hij een bruin leven. Daarenboven was hij zeer 
slim. Hij zorgde er voor om in zijn woonplaats vriend- 
schapsbanden aan te knopen met enige politie-mensen. Wel- 
iswaar waren ook deze politiemannen niet van zwarte smet- 
ten vrij, doch daar werd minder op gelet. 
Ondanks zijn vriendschap met politiemensen, kwam onze 
hout-collaborateur na de bevrijding tóch achter het prikkel- 
draad terecht in Laren. De rechtschapen Nederlanders, die 
kennis hadden van de gedragingen van deze houtrooier, 
waren tevreden over deze gang van zaken. Helaas, de 
vreugde duurde slechts kort. De houtmagnaat kwam spoedig 
vrij. 
Toen was de fiscus er nog. Die begon voortvarend te snij- 
den in de geldbuidel van de zwarte houtpiet. De man kwam 
weer aan lager wal. Zijn geld raakte op en hij werd ridder 
te voet. 
Maar in dit stadium werd zijn brutaliteit enorm. Hij diende 
een verzoek tot schadevergoeding in bij de schade-enquêtte- 
commissie onder het motief, dat gedurende de bezetting de 
Duitsers hem voor vijftienduizend gulden aan hout hadden 
bestolen  Men moet maar durven! 
Thans onderzoekt genoemde commissie, of ze aan dit oor- 
logsslachtoffer geld moet uitkeren. 
Ik heb hoop, dat de zwarte houtman er lauw van zal blij- 
ven. Het zou él te bar worden, als uit onze berooide schat- 
kist nog vijftienduizend pop zou moeten worden genomen om 
die in handen te drukken van de bedoelde collaborateur. 
Ondertussen is het voor ons en alle officiële instanties een 
les: wacht u voor cottaborateurs en politieke delinquenten, 
want ze zijn brutaal! 
Die zieh noemt 

Een lichtend voorbeeld 

Aan de jongens en Meisjes 
van hen die vielen. 

Jongens en meisjes, wij denken veel aan jullie. 
Met je vader en moeder hebben wij gebeden en 
gestreden in de bange oorlogsjaren. Ze zijn ge- 
vallen. Je hebt je misschien al dikwijls de vraag 
gesteld, of ze dit werk wel hadden mogen doen 
en of ze niet meer aan jullie hadden moeten 
denken. 
Jullie zeggen: wat moeten wij veel missen. En de 
mensen begrijpen het niet. Anderen gaan naar 
vader of moeder om raad, maar wij kunnen het 
niet. Anderen hebben een moeder, die hen helpt 
en troost, maar onze moeder ging voor anderen 
in de dood. Alle liefde en zorg kunnen vader 
niet vervangen en moeder niet terug geven. 
Het is volkomen waar, maar het is niet waar, 
dat ze het niet hadden mogen doen. God riep 
hen en als Hij roept, wijkt alles. 
Lezen jullie het boek eens; De Levensroman van 
Johannes Post door Anne de Vries. Johannes 
Post liet een vrouw met acht kinderen achter. 
Als jullie dit boek lezen, dan komen jullie onder 
de indruk van de grootheid van Gods genade en 
zie je hoe geweldig mooi het is om je leven op 
te offeren in dienst van God. Leest het en her- 
leest het Weten jullie wel hoe je het beste va- 
der of moeder kunt eren? Door in hun geest 
voort te gaan. 
Wij staan er weer vlak voor en zitten er weer 
midden in. Wij moeten ons weer verzetten, al 
is het nu nog in andere vorm en veel moeilijker. 
Ziet Uw taak, jongens en meisjes. Het lichtend 
voorbeeld van vader en/of moeder spore jullie 
aan. Nu nog hard studeren, nog hard werken, 
en meteen al iets gaan doen. Gaat nooit met de 
geest van de tijd mee, maar biedt die koppig 
weerstand. 
Jullie leven sta in het teken van het offeri Maak 
je klaar! Een mooie toekomst wacht jullie. Want 
daar is in de wereld geen mooier taak dan te 
strijden voor Gods zaak. 
Ik weet weL Jullie missen veel, maar je vader 
of moeder roept jullie toe: vechten voor de ware 
vrijheid is het grootste offer waard, zelfs van 
het leven. 
Het is niet de vraag hoe lang men leeft, maar 
hoe men leeft. 

.ERITS DE ZWERVER." 
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PïETER SYBESMA. 
Geboren 17 April 1924 te Den Haag. 
Overleden 27 Maart 1945 te Mauthausen, 

CATHARINUS CORNELIS OOSTERLING. 
Geboren 26 April 1892 te Den Haag. 
Gefusilleerd 5 September 1944 te Vughi. 

PIETER GILLES BLAAUW. 
Geboren 26 Nop. 1924 te Vlissingen. 
Gefusilleerd 4 Sept. 1944 te Vught. 

Dat hij zich het eigendom van Christus wist, 
is ons tot grote troost". 

Zo staat het vermeld in de advertentie, waar- 
in zijn ouders ons de dood van Pieter bekend 
maakten. Deze woorden zouden voldoende 
zijn om verder over Piet's leven en strijden 
te zwijgen, was het niet, dat wij, door hem 
op deze pagina te herdenken, aan ons volk 
een boodschap willen geven, de geest willen 
overbrengen, die zoveel mannen dreef tot het 
„strijden tot der dood". 
Ons volk moet het kunnen lezen, hoe het ver- 
zet gestreden is; dwars door het zwarte van 
deze kolommen, het lichtend spoor ontdekken, 
waar wij ook nu de kracht uit kunnen putten 
voor ons pogen om een schoner, groter Ne- 
derland op te bouwen, dan het was, voordat 
het ondergedompeld werd in die donkere be- 
zettingstijd. Het bloed van hen, die vielen, 
dwingt ons hun stem, die spreekt van onrecht 
keren en gerechtigheid najagen opdat ons land 
verhoogd worde, te laten klinken tot in alle 
hoeken van de wereld. 
Hiervoor gaf Piet zijn leven ook. De vrije 
pers had in hem een actieve verspreider. O, 
de eerste krant, die hij bij een kennis door 
de bus duwde bezorgde hem enkele spannende 
momenten, onrustig ging hij verder, zijn daad 
nog eens zorgvuldig overwegende. 
En toch moest hij het doen. De volgen- 
de keer zou het precies zo gaan. elke publica- 
tie, die het geslagen en vertrapte volk een hart 
onder de riem kon steken, zou hij doorgeven. 
Op de vleugelen van de wind zou het goede 
nieuws zich verspreiden, de mensen zouden in 
Vrij Nederland, Trouw en weet ik in welke 
bladen meer, kunnen lezen van de vorderin- 
gen der overwinning. 
Het kon niet uitblijven of de bonkaarten en 
stamkaarten gingen ook door zijn vingers, ja 
zelfs zocht hij werk voor de jongens, die ge- 
dekt door goede papieren, nog in het openbaar 
hun vak konden beoefenen. 

- Naast zijn kantoorwerk deed hij wat in zijn 
vermogen lag om de fronten te versterken. 
Het voldeed hem in het laatst niet meer. zo- 
veel kostbare tijd op kantoor te verspillen. 
Buiten stonden de tientallen, die geholpen 
moesten worden, elk uur van de dag en het 
liefst zo snel mogelijk. Was het niet zijn roe- 
ping zich helemaal te geven aan de onder- 
grondse werkzaamheden? 
Hierover zou hij met de Jongens praten als 
hij ze bij Boot zou ontmoeten. De dertiende Juli 
1944 zat hij daar in de vergadering, zijn 
vrienden zouden hem de weg wel wijzen. 
Het ging zo heel anders. De furie van de SD 
kwam ook over hem, hij liep ook mee op de 
lijdensweg Scheveningen, Vught, Oraniënburg 
en Mauthausen. 
In het laatste kamp leefde hij niet lang meer. 
27 Maart '45 overleed hij. Zijn strijd was ten 
einde. 
Piet, onze stille vriend werd binnengeleid in 
de eeuwige rust. 
Jong gestorven, hard gestreden, zijn leven ge- 
geven voor zijn overtuiging. 
Hij heeft niet voor niets geleefd. In eerbied 
herdenken we hem en zullen zijn voorbeeld 
trachten te volgen. 

In de winter van '39—'40 begon de strijd van Oosterling tegen het 
opkomende nationaal-socialisme. Als plaatselijk bestuurslid van de 

Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders, afd. Den Haag, 
voelde hij zich verantwoordelijk voor het politieke doen en laten van 
de leden der vakorganisatie en controleerde hij of zij colporteerden 
met Volk en Vaderland. Het sympathiseren met de NSB kon volgens 
hem, en terecht, niet gerijmd worden met het lidmaatschap ener Chr. 
organisatie. Het Christendom kent geen onderscheid, ook niet dat van 
„Ras, bloed en bodem". ' 
Zijn eerste contact met het verzetswerk was toen een groep illegale 
werkers, op zoek naar wapens en munitie, zijn bemiddeling inriep voor 
het leeghalen van een munitiedepöt in de provincie Utrecht. Van het 
een kwam het ander en langzamerhand raakte hij steeds meer ver- 
zeild in het ondergrondse werk. 
Toen er leden van bovengenoemde bond bij hem om raad kwamen 
vragen i.v.m. de arbeidsinzet, wist hij, dat het verzetswerk hem hele- 
maal in beslag zou gaan nemen en hij zich niet meer terug zou 
kunnen trekken. Practisch als hij was, kon hij zijn bezoekers niet weg- 
sturen mef een advies alleen, maar zocht hij met behulp van zijn 
vele relaties naar onderduik-adressen, waarmee hij de opgejaagden 
daadwerkelijk kon helpen. 
Persoonlijk bracht hij zijn patiënten weg, daarbij zich op de hoogte 
stellende van al hetgeen benodigd was voor een langdurig verblijf. 
Geld en bonkaarten scharrelde hij in het begin bij zijn vrienden en 
kennissen op en distribueerde het naar de families, die het nodig had- 
den. Zodra de LO-organisatie goed functionneerde, sloot hij zich 
daar bij aan en werkte in organisatorisch verband mee. 
Toen de vakverenigingen ontbonden werden, kwam hij zonder werk 
en inkomen en nam hij een betrekking aan als nachtwaker bij h<t bu- 
reau van Voedselvoorziening. In de nachten, dat hij daar zijn plicht 
vervulde, kwam al gauw een eenvoudig en toch goed plan bij hem 
op. Waarom zou het gebouw niet kunnen dienen voor het verlenen 
van nachtlogies aan onderduikers? Er waren zoveel jongens, die voor 
de nacht hun bestemming niet konden bereiken en dikwijls geen goede 
gelegenheid hadden ergens anders te slapen. Dit kon toch in dit bu- 
reau, waar hij zelf de wacht hield? Zo gebeurde het, dat alle jongens, 
die 's avonds bij hem thuis kwamen en niet verder getransporteerd 
konden worden, gebruik maakten van de ongeweten gastvrijheid van 
het gebouw van deze Rijksinstelling. Een van zijn chefs, die na enkele 
weken merkte wat er alzo 's nachts gebeurde, gooide roet in het eten 
en verbood hem deze praktijken nog langer uit te oefenen. Bovendien 
werd hij met 6 maanden verlof gestuurd. 
Niet om niets te doen, doch om zijn activiteit te vergroten," benutte 
Oosterling deze tijd. Energieke pogingen om enkele gevangenen uit 
het kamp van Amersfoort te bevrijden moesten helaas stranden op 
de onwil van Schalkhaar-agenten om ook maar de geringste mede- 
werking in dezen te verlenen. Al met al, kon zijn activiteit niet ver- 
borgen blijven voor de voortdurend waakzame SD, die in de nacht 
van 8 Juli 1944 dan ook bij hem "thuis een inval deed. Ze vingen bot, 
daar hij reeds drie maanden niet meer thuis sliep. Toch waarschuwde 
dit voorval hem zijn werk meer in het geheim te laten plaatsvinden. 
Zo het hem door die ene keer nog niet duidelijk genoeg geworden 
was, dat de vijand op de hoogte was van zijn ondergrondse strijd, de 
herhaalde SD-bezoeken maakten het voor geen misvatting denkbaar. 
Zijn zoon stelde hem voor ergens anders te gaan werken, want de 
grond werd hier te heet. Dit zou hij doen. 
Eerst even de vergadering bij Boot bijwonen, bonnen en geld voor 
zijn jongens in ontvangst nemen en dan weggaan. Vlak voor de ver- 
gadering begon, belde hij zijn vrouw op om haar gerust te stellen en 
afscheid te nemen. Een afscheid, waarvan zij beiden de zwaarte niet 
bevroedden. De SD nam hem gevangen. 
In de bunker en barakken van Vught stimuleerde hij zijn vrienden nog 
om een fiere houding te tonen onder alle omstandigheden. 
Dolle Dinsdag telt hem onder zijn doden, hl) werd ook geëxecuteerd. 
Aan zijn kamergenoten verzocht hij een boodschap aan zijn geliefden 
over te brengen, waarin hij belijdenis deed van zijn geloofsvertrouwen, 
hen hierboven allen weer te zien. 
Een verzetsvriend ging van ons heen, een sterfte kameraad. 
Zijn gezin vindc rust in de heerlijke zekerheid, dat hem nu de heerlijk- 
heid van bet eeuwige leven omrino' 

J. K. 

D ëeds op 1/-jarige leeftijd was Piet 
Blaauw op pad voor het verzetswerk, 

waarvoor hij tot zijn gevangenneming 
alles heeft gegeven en dit ten slotte met 
zijn jonge leven heeft moeten betalen. 
Berst was het werk nog ongeordend, in 
hoofdzaak illegale bladen verspreiden 
en distributiebonnen verdelen. Door zijn 
doortastend optreden kwam hij echter 
steeds meer op de voorgrond en was hij 
spoedig één van de voornaamste perso- 
nen in de Haagse groep van de LO. In 
1943 voorzag hij de meeste onderduikers 
en andere illegale personen in Den Haag 
en omstreken van distributiebonnen. Zo 
kwam hij dikwijls 's avonds met 3000 
bonkaarten in zijn tas binnenstappen: na 
een paar uur was de zaak verdeeld en 
al weer de deur uitgewerkt. 
Ook heeft hij een groot aandeel gehad 
in de organisatie, om de controle bij 
de uitreiking van de tweede distributie- 
stamkaart in de war te sturen. Dit doel 
is volkomen bereikt. 
Dat hij niet alleen organiseerde, maar 
ook handelend optrad, blijkt o.a. uit de 
overval op het Gemeentehuis van Put- 
tershoek, een gewaagde onderneming, 
omdat hierbij de Oude en de Nieuwe 
Maas gepasseerd moesten worden, die 
gemakkelijk af te sluiten waren. Deze 
overval is uitstekend gelukt. Ook aan 
het vuurgevecht met de SD-agent Ver- 
meer op de leplaan heeft hij deelgeno- 
men. 
Kort hierop volgde de grote slag op 28 
Maart 1944, waarbij practisch de ge- 
hele Haagse groep werd gearresteerd. 
Veel bezwarend materiaal werd in het 
„kantoor" van Piet gevonden, blanco 
persoonsbewijzen uit allerlei plaatsen, 
blanco Z-kaarten en legitimatiebewijzen 
van het Arbeidsbureau, stempels van al- 
lerlei diensten, enz. Piet was te goed 
bekend bij de SD, dan dat hij nog enige 
kans had om vrij te komen, maar zelfs 
in het Oranje-hotel te Scheveningen 
bleef hij optimistisch, ondanks de zware 
verhoren, die hij bijna iedere dag on- 
derging. Op de invasie-dag, 6 Juni 1944, 
werd hij naar het kamp Vught getrans- 
porteerd. Wat ik van andere gevangenen 
gehoord heb, was hij ook daar een 
voorbeeld van opgewektheid. Zijn Bijbel- 
tje, dat hij in Scheveningen heeft weten 
binnen te smokkelen, heeft hem veel 
steun gegeven. Op 4 September 1944 is 
hij met vele vrienden te Vught gefusil- 
leerd. 
Hij heeft zijn leven gegeven ^oor de 
strijd tegen de ongelovige bezetter, maar 
hij was verzekerd van de eindoverwin- 
ning in Christus. 
Zijn Ouders, familie en vrienden, wl) 
weten het, hij is nu het eigendom van 
Christus. 
Mogen wij allen zijn werk voortzetten 
in de strijd tegen het ongeloof en al 
onze krachten daaraan geven. 

ï. C. 
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overtuigen, dat hij niet naar Australië zou ontvluch- 
ten. In Rltoeng aangekomen, werd hun alles afge- 
nomen wat zij aan schoeisel en kleding bij zich had- 
den, alleen het lijfgoed, uiteraard zeer weinig, moch- 
ten zij behouden. De politie had het nodig voor haar 
meesters en voor haarzelf, terwijl elke agent ook 
nog wel een familie wist, die iets kon gebruiken. De 
volgende dag ging het naar Menado om zich te mel- 
den bij de Japanse bevelhebber en reden zij door naar 
Tondano waar Loseger's familie woonde. 
De oud-militairen, die hier woonden, wilden nu het-* 
zelfde aan Loseger verzoeken, als de jongelui van 
Ambon hadden gedaan en zij gaven bij voorbaat reeds 
de belofte om hem te zullen volgen, zo hij het eiland 
wilde gaan veroveren voor de geallieerden. 
Door middel van zijn broer liet de kapitein echter 
weten, dat hij onder voortdurende bewaking stond 
en het voor niemand aangeraden zou zijn, zich met 
hem in verbinding te stellen. Iedereen zou gewan- 
trouwd worden en tenslotte gearresteerd, zodat bi) 
zulk een handelwijze, niemand zijde zou spinnen. Al 
spoedig werd hij op een valse beschuldiging gevangen 
genomen, gelijk met een goede bekende, die ont- 
hoofd werd nadat men hem iets ten laste had kun- 
nen leggen, waarvan de bewijzen niet moeilijk te 
vinden waren geweest. Loseger kwam voor deze keer 
nog vrij, echter niet voor lang. 30 Januari 1944 werd 
hij weer gevangen genomen, waarmee de vreselijkste 
tijd van zijn leven werd ingeluid. 
Dagelijks werd hij verhoord, geslagen en gemar- 
teld, opgehangen aan een boom, de voeten aan een 
tak en het hoofd naar beneden, totdat het bloed uit 

mond en neus stroomde. Geen water, In de tropische 
zon, geen schaduw op het naakte lijf, stokslagen op 
armen en benen zodat zijn ledematen van boven tot 
onder met etterbuilen bedekt waren. Geneeskundige 
behandeling was niet aanwezig, van hygiëne hadden 
de bewakers blijkbaar nooit gehoord. Gras en honden- 
voer werden gegeten alsof het lekkernijen waren. 
Nameloos werd er geleden. Onuitsprekelijke pijnigin- 
gen vulden de ene dag na de andere. Een maand na 
zijn arrestatie werd de kapitein bewusteloos geslagen 
en lag twaalf uur lang schijndood op de grond. 
Een Jap, die het blijkbaar nog niet mooi genoeg vond, 
stak hem een scherp voorwerp in de rug, zodat Loseger 
toen hij weer bijkwam, in een geweldige plas bloed 
lag. Een agent, die dacht bij een lijk op wacht te 
staan, vluchtte, toen hij zag, dat de kapitein zich weer 
bewoog en durfde de eerste minuten niet naderbij te 
komen. Eerst nadat Loseger enkele woorden gezegd 
had en normaal antwoord gaf, hielp hij de kapitein 
overeind en gaf hem iets te drinken. Als een kind, 
dat nog lopen moet leren kroop Loseger over de 
grond, totaal onmachtig om zich Zelf op te richten of 
ergens te gaan liggen. Van boven tot onder met won- 
den bedekt, geen kracht meer over zijn eigen lichaam, 
zo leefde hij verder. 
Toen de Jap weer meende verder te kunnen gaan 
met zijn verhoor, eiste hij een bekentenis, dat Lose- 
ger spionnagediensten voor de geallieerden had ge- 
daan, waarvan hij z.g. alle bewijzen reeds in handen 
had. Hoewel zijn lichaam zwak was, was zijn geest 
toch nog zo sterk, dat hij het bleef ontkennen. Zo ze 
het dan wisten, moesten ze hem vertellen wat het 
dan geweest was, hij wist van niets. Zijn oude vrien- 
den van Ambon vertrouwde hij volkomen, die zou- 
den hem nimmer verraden hebben en hij zou hen nim- 

mer verraden. Niettegenstaande zij geen bekentenis 
aan de gebroken man konden ontwringen, veroordeel- 
den ze hem op zekere dag tot de dood door onthoof- 
ding. Een stevig stuk touw werd in zijn nabijheid 
neergelegd als een uitnodiging om zelf maar een ein- 
de aan zijn leven te maken door ophanging, iets, dat 
vele ter dood veroordeelden deden om zich de vrese- 
lijke momenten van de publieke onthoofding te spa- 
ren. Toen ze zagen, dat de kapitein na een nacht het 
touw aan een van de tralies bevestigd had, lieten ze 
hem de volgende dag weer alleen om hem niet te 
storen. Hun woede was groot toen ze zagen, dat het 
touw gebruikt werd voor waslijn, hetwelk ze natuur- 
lijk niet toe konden staan. Lafaard  sisten ze hem 
toe, toen ze merkten, dat Loseger geen zelfmoord 
wilde plegen. 
Zonder enig bewijs van werkelijke misdaad te heb- 
ben, lieten ze hem van het ene kamp naar het ander 
overbrengen. Een gebroken man, maar zijn eer was 
gered, 
12 September 1945 brak voor hem de vrijheid aan, 
een vrijheid, die hij als invalide mag beleven, waarin 
hij wacht op de behulpzame hand die hem zal hel- 
pen een menswaardig bestaan te hebben. 

Ook voor deze man vragen wij vandaag Uw aan- 
dacht. Herdenkt hem door Uw steun te geven aan 
de FIWI. J. K. 
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PLAQUETTES 
Dat onderwerp zult U zich nog herinneren uit de jeugd 
van „De Zwerver". Om de herinnering aan het werk 
voor de Landelijke Organisatie voor hulp aan onder- 
duikers levendig te houden, is indertijd een mooie 
plaquette ontworpen, die men in de huiskamer of el- 
ders in huis kan ophangen. Wel zijn er van deze 
plaquettes veel besteld en afgeleverd, maar -vermoe- 
delijk door de vertraging van de eerste aflevering- het 
is nog lang niet zo, dat iedere medewerker een pla- 
quette in huis heeft. 
Dit heeft o.a. meegebracht, dat wij nog over een aan- 
tal plaquettes beschikken en dit zou -indien de belang- 
hebbenden ze niet bestelden- op de duur een financiëel 
nadeel voor onze LO. LKP. Stichting worden. In het 
kort: vele Uwer moeten nog steeds een plaquette heb- 
ben en de LO. LKP. Stichting moet de nog beschikbare 
plaquettes kwijt. Dit is eenvoudig pp te lossen. Gireert 
f. 3.80 op gironummer 109588 van de LO. LKP. Stich- 
ting te Amsterdam en zet op de linkerstrook: Voor één 
plaquette. 
Wij zorgen voor de rest. 

Dagelijks Bestuur der LO. LKP. Stichting. 

FAMILIEBERICHTEN 

Met grote blijdschap geven wij kennis van 
de geboorte van onze Zoon 

BOB 
A. W. Lecke 
W. J. H. Lecke - van Dam 

Naarden, 9 Aug. 1948 
Tijdelijk: Majella Stichting, Bussum 

Hoofdpiln, Klesplln, Zenuwpi]n 
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WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN ? 

i 

Welke gedemobiliseerde Militair of Verlofganger van het K.N.I.L. 
kan inlichtingen verschaffen omtrent Johannes van den Nieuwen- 
huijzen geboren te Dongen de 15e Juni 1898, behoord hebbende tot 
een vroeger Detachement van het K.N.I.L. der Infanterie, n.1. 
L. Hö Seumawë S.O. Stamboeknummer 85912. 
Is op 4 Juli 1927 voor de eerste maal naar Indië vertrokken. Keerde 
in 1934 naar Nederland terug met verlof. Is daarna weer terug gegaan 
naar zijn onderdeel. Doch tot op heden ontbreekt ieder spoor. Wie 
kan zijn familie uit het onzekere helpen? 
Inlichtingen gaarne aan fam. v. d. Nieuwenhuijzen, Oude Baan 6, 
Dongen. 

Het Hoofd van het Bureau Opsporing Oor- 
logsmisdrijven te Amsterdam, Stadionweg 
135, verzoekt hen, dle^in de bezettingsjaren 
in aanraking zijn geweest met de toen- 
malige Kriminal-Sekretar van de SD te 
Amsterdam, KURT DÖRING, geboren 20 
Aug. 1899 te Güben (Dld), wiens foto 
hierbij is afgedrukt en van genoemde 
DÖRING handelingen hebben gezien of 
ondervonden, die als oorlogsmisdrijven die- 
nen te worden aangemerkt, daarvan schrif- 
telijk mededeling te willen doen aan zijn 
Bureau. 

Geelt „be Zwerver aan één van Uw kennissen -.er m 
zaqe en laat faem (haar) onderstaande bon tngevuia 
lenden aan de admtnistratte van „De Zwerver' Print 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor «fchzelf b- 
nutten 

Naam 

Adres 

Plaats Provtncie..... 

ingang abonnement.. 

Abonnementsgeld wordt por giro , postwissel of bij 
aanbieding van een postkwttantie betaald. 

Gironummer 109588 t.a.v LO-LKP-Stlchtlna 
*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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lleöeRlanö en ORarie BehoRen Bijeen. * Lt was in öe lustoRie van ons lanö zo, öat is ook 

thans nog zo voor leöeR, öie öe öinqen nog kmöeRlijk ecnvouöig öuRpt te zien en öie nog 

öankBaaR kan zijn voor het geschenk van öeze sanö. * goö heeft neöeRlanö en oRanje tesamen 

gevoegö en öaaRom is öie Banö hechtcR en funöamenteleR öan öie van sympathie of antipathie. 

maaR een ByzonöeR geschenk was het, nu öie twee-éénhe.ö geóuRenöe vijftig jaaR uitóRukk.ng 

vonö in öe peRsoon van een koningin, öie öe hoogachting en öe lieföe van het neöeRlanöse 

volk wegöRoeg om haan ByzonöeRe gaven van haRt en hoofö, een koningin, öie ons in 

Bange japen öe vRijhe.ö vooRhielö, ons Bezielöe tot veRzet en ons öoor haaR lieföe Bemoeöigöe. 

Als ons volk feest zal vieRen bij haaR vijftigjaRig juBileum, öan zij 't met een ÖankBaaR haRt voor öe 
welöaaööie goö ons in koningin wilhelmina schonk. * hieRvan wil ook öeze „juBileum-zweRveR" getuigen. 
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IN DE ZESTIENDE EEUW 
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roofde de Spaanse onderdrukker de vrij- 
heden der Nederlanden. Maar hij vond 
Prins Willem van Oranje met zijn vier 
broers tegenover zich. Zij leidden ons volk 
in het verzet. N 

In 1568 sneuvelt graaf Adolf bij Heiliger- 
lee; symbool van een lange beproeving 
van ons volk. 
In 1574 sneuvelen graaf Lodewijk en graaf 
Hendrik bij Mook; symbool van de uitblij- 
vende verlossing. 
In 1584 valt de leider in de strijd, Prins Wil- 
lem van Oranje, maar dan gloort de be- 
vrijding reeds, want in 1579 is onder lei- 
ding van graaf Johan van Nassau het 
verbond der Nederlanden in het verzet te- 
gen de onderdrukker bezegeld. 
En ergens ver buiten Nederland, bidt een 
moeder, Juliana van Stolberg, voor de 
strijd en voor het leven van haar zonen. 
Zij bidt tot „de Heer van hierboven, die 
alle dinck regeert". 
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Juliana van Stolberg 

Prins Willem van Oranje 

Wilhelmina 

J)Cia Ijct ben luiï beé K|ccren 

dSp bie tijt ïjab ofjebjee^t, 

^ab icft gïjeern luiïïcn beeren 

©an 11 bit ^Inncc tempeest. 

iKaa): be lieer ban ïjicrbabcn 

^ic aïïe bincfi regeert, 

= ^ic men aïtijt moet ïobcu ^ 

Cn Ijeeft niet bcgljeect. 

Opraef 5Cboïff i«t g^ebïcben 

3ln ©nc^ïanbt in ben ^ïac^. 

^ijn ^icï int cclniglj ITebcn 

©erbiflc^t ben jangaten bac^ 

Graaf Adolf van Nassau 

Graaf Johan van Nassau 

IN DE TWINTIGSTE EEUW 
stc stond de Duitse overweldiger in de lage 

landen bij de zee. Maar weer is een 
Oranje, Koningin Wilhelmina, prinses van 
Oranje Nassau, de ziel van de strijd om 
de vrijheid. En ook ditmaal was het een 
strijd van beproevingen zwaar. Als Rot- 
terdam in 1940 het lot van Nederland 
voor lange tijd bezegelt, is de Koningin 
reeds als een balling in Engeland aange- 
komen. 
Na jaren van verzetsstrijd onder leiding 
van een Koningin, die één was en bleef 
met haar strijdend volk, komt de slag om 
Arnhem 1944: symbool van uitblijvende 
verlossing. 
Maar dan breekt eindelijk in 1945 het uur 
der bevrijding aan en betreedt Koningin 
Wilhelmina Nederlands bodem, nadat zij 
jaren lang in den vreemde berust had „in 
den wil des Heeren, Die het niet begheert 
had dit swaer tempeest" van haar volk 
te keren. Een nazaat van de gebedsstrijd- 
ster, Juliana van Stolberg, een Koningin, 
wier devies was: 

Le Christ avant tout. 
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e redactie heeft mij verzocht 
in ons jubileumnummer een 
stuk te schrijven over het 
onderwerp: Feest. Vermoe- 

delijk waren alle andere onderwerpen al 
verdeeld en moest Victor het hier dan maar 
over hebben. Hoewél ik me ernstig voornam 
over dit onderwerp te schrijven, had ik, voor- 
dat ik het mij voldoende realiseerde, de titel 
„Hare Majesteit"- staan. 
En achteraf bekeken, is het feitelijk nog erg 
begrijpelijk ook. Wij zijn mensen en geen auto- 
maten, die zich met een druk op de knop tot 
iets laten verleiden. Zeker niet tót feest. Daar 
moet van binnen iets aan beantwoorden: Een 
„wie" en „wat" we befeesten. En zo voert het 
woord „feest" onze gedachten onwillekeurig 
naar de feestelinge — naar Haar om wie en 
met wie we feestvieren — naar onze Koningin. 
En dan is het gemakkelijk genoeg. Onze Koningin 
en ons Nederlandse volk zijn twee begrippen, 
welke bij elkaar behoren, omdat er in 50 jaren 
vreugde en leed, in 50 jaren hoogtijdagen en 
gewone dagen tussen deze Vrouw en het Neder- 
landse volk iets is gegroeid, dat we eigenlijk 
alleen maar terugvinden in de intieme sfeer van 
een gezin. U weet wel; zoals Moeder was met 
ons, kinderen. 
Als ik wijs op deze verhouding van onze Koningin 
tot ons volk, dan ben ik er tegelijkertijd van 
overtuigd, dat niemand in zijn dagelijkse leven 
de Koningin zó zal aanspreken, terwijl we heel 
diep in ons hart het wel zo voelen — zeg dan 
maar: onbewust voelen; maar een onbewust ge- 
voel, dat plotseling bij sommige ontmoetingen, 
buiten alle officiële programmapunten om, spon- 
taan naar buiten breekt. We hebben dat onlangs 
nog in Amsterdam gezien. Onze jeugd bef eestte 
de Koningin. Maanden en maanden lang was er 
gerepeteerd en geploeterd op het spel. En het 
ging goed. 
Maar 't allermooiste kwam pas, toen 't program- 
ma afgelopen was. Toen de Koningin kon doen, 
wat haar hart haar ingaf, en de jeugd kon doen, 
waar ze plotseling behoefte aan had. De Koningin 
met haar auto de sintelbaan van het Stadion op 
en de jeugd er op af. Toen was het „befeesten" 
afgelopen en begon het „feesten". En ik stel me 
zo voor, dat die spontane golf van enthousiasme 
van al die jongens en meisjes ook iets 
— natuurlijk weer onbewust — geraakt 
heeft in de harten van die krijgshaftige 
politiemannen en oudere leiders, die met 
de afzetting belast waren. Die hebben 
op dat moment ongetwijfeld iets ge- 
voeld van wat onze verstandige Vaders 
somtijds voelen, als de kinderen'Moe- 
der bestormen op een manier, welke 
eigenlijk niet gaat, en dan toch tussen 
hun kiezen brommen: „vooruit maar, 
laat maar gaan — ze is er tenslotte 
Moeder voor," en er dan zelf hun ple- 
zier nog aan beleven. 

Koningin Wilhelmina zal, ook na haar 
troonsafstand, voor ons blijven: wie 

en zoals ze was. In de kranten heb ik 
gelezen, dat haar titel in het vervolg 
zal zijn: „Prinses der Nederlanden" — 
haar titel, versta goed, maar in feite 
zal ze zijn en blijven: „Hare Majes- 
teit!" 
Want dat is het geheim van haar moe- 
derschap over ons. 
Vijf harde jaren van oorlog, — en wat 
voor een oorlog! — na een vredes- 
periode van ruim honderd jaar, heb- 
ben wel bewezen, dat we ondanks onze 
rijkdom nog geen ziekelijk volk waren 
geworden, dat wegkwijnde in een deca- 
dente sentimentallteits-verering van 
personen. Misschien waren we daar te 
nuchter voor, maar in ieder geval toch 
ook te gezond. Dat gevoel en die ver- 
houding, van moeder en kinderen, 
welke er bestonden tussen onze Konin- 
gin en ons volk, waren nooit gebaseerd 
op enig vals sentiment, dat zo gemak- 
kelijk een voedingsbodem had kunnen 
vinden in het goud van haar kroon en 
de praal van haar — overigens erg be- 
scheiden — hofhouding, met alle ge- 
volgen van dien. De geschiedenis im- 
mers van meer dan één land om ons 
heen heeft bewezen, dat het eens be- 
wonderde goud en de van alle kanten 
bejubelde praal al heel gemakkelijk 
ten onder kunnen gaan. 
Voc'en wij — nogmaals al spreken wij 

Door Pastoor N. APELDOORN O.P. 

het misschien nooit zo uit — onze Koningin als 
Moeder, dan is dat om iets anders. Dan is dat 
om wat er leeft in deze mens. Noem het iets 
groots — iets edels — iets moederlijks mis- 
schien. In ieder geval is het zo groot, dat we 
heel wat woorden nodig hebben, om het te om- 
schrijven, maar wat we absoluut zeker aanvoe- 
len, ervaren in een volledig weten, als we haar 
vereren met de glorienaam: „Hare Majesteit". 
Dat is onze Koningin. 
Dat moet je ongeveer al gevoeld hebben, toen 
je op je allereerste schooldag in het groot- 
onwennige lokaal heel schuchter langs de juf- 
frouw heen omhoog zat te kijken naar dat 
levensgrote portret. Was het die vorstelijke hou- 
ding of die schitterende diadeem in heur haar? 
In geloof het niet. Toen moet het al een kinder- 
lijk zuiver aanvoelen geweest zijn van iets, wat 
je je jaren daarna pas ging realiseren. Want 
later kwam het terug in allerlei schakeringen 
en omstandigheden. Bij een officiële rijtoer in 
de gouden koets en bij een vluchtig bezoek aan 
een tentoonstelling. Of zoals je het zag op de 
plaatjes in de illustratie bij je thuis, als de 
Koningin op de rug van een matroos gedragen 
werd naar het bootje, waarmee ze de over- 
stroomde gebieden ging bezoeken — of als ze 
bij een manoeuvre de troepen inspecteerde, 
eerst als amazone, hoog boven de mannen uit, 
en later te voet in die bekende lange mantel. We 
hadden daarbij toentertijd in werkelijkheid en 
nu in onze herinnering deze eendere gedachte: 
„Hare Majesteit". 
De mens, die niet uit een opgelegd protocol 
maar uit innerlijk plichtsbesef en mogelijk nog 
meer uit een innerlijke drang bij haar volk, haar 
mensen moet zijn. De mens, die zonder veel 
woorden, alles te zeggen weet. De mens, die 
hard kan zijn als het moet, maar U weet wel, 
zoals Moeder dat doet, zonder onnodige pijn. De 
mens, die opbeurt alleen al door haar verschij- 
nen. De mens, die alles beheerst, alle situaties, 
alle geluk, alle droefheid, alle gevaar. „Hare 
Majesteit"., 
Voor wie de groten der aarde — in macht mo- 
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gelijk zelfs groter dan zij — gaarne 
een gewillig oor hebben. Voor wie 
het eenvoudige oudje van de vrouwen- 
zaal in het „Tehuis voor Ouden van 

Dagen" geen angst kent. Voor wie onze jongens 
van Leger en Vloot (U weet wel, met hun on- 
verschilligheid en branie) alle knopen poetsen 
en kranig in het gelid staan; als het moet, uren- 
lang. En waarom? „Hare Majesteit"! 
En waarom op deze plaats ook niet even terug- 
gegrepen naar die voorbije bange jaren? Om te 
beginnen: 12 Mei 1940. Eerlijk gezegd,, konden 
we het toch niet erg goed hebben, als onze buur- 
man ons toeriep: „heb je al gehoord, dat onze 
Koningin gevlucht is?" Zoiets kón niet. Een 
Moeder vlucht niet. Zij ging, juist als Moeder, 
om onze belangen beter te bepleiten, 'n Echte, 
fijne Moeder durft te vertrouwen: maar alleen 
de echte Moeder, die zelf het volste vertrouwen 
heeft. „Hare Majesteit". 
En dan die latere woorden van haar, welke we 
dikwijls met zoveel moeite beluisterden. Dat was 
geen Koningin meer, die tot haar onderdanen 
sprak; dat was een Moeder, die iets — een paar 
woorden maar — tot haar zonen en dochters te 
zeggen had: „Volhouden hoor! Ik vertrouw op 
jullie!" We weten het onderhand wel; het was 
geloofsovertuiging, waarom onze vaders, man- 
nen, vrienden, vielen — het was vaderlandslief- 
de, waarom zij zich lieten trappen en slaan — 
het was het geschonden rechtvaardigheidsgevoel, 
dat hen tot het roekeloze deed durven — maar 
bij allen was het toch ook wel een beetje; het 
voorbeeld, de moed, de houding van deze Moe- 
der. Ook in dit droevigste uur: „Hare Majes- 
teit". 
Ja, hoe zit dat eigenlijk? Er lopen onder ons 
vele geridderden rond en eerlijk hebben zij het 
in veel gevaar en met grote moed verdiend; 
maar wie was eigenlijk de eerste in ons Verzet ? 
  Van 10—14 Mei stond zij aan het hoofd van 
haar strijdkrachten, op de plaats en in de taak, 
welke haar toekwam; maar sindsdien was zij 
in het verzet. Wie hier ongelovig mocht kijken, 
mag ik dan wel even herinneren aan wat zij na 
de oorlog tot ons, de overgeblevenen uit dat leger 
van gezochten, tot al die weduwen en wezen, 
wist te zeggen: zo spreekt een buitenstaander 
niet. Ook in het verzet; „Hare Majesteit". 

Hare Majesteit!" — de grote en 
grootse — de mens van hoogste 

en fijnste vormen maar ook met het 
meelevende, allesbegrijpende hart — de 
altijd werkzame, maar ook altijd waak- 
zame op de gevaren van buiten en de 
noden van binnen — de Koningin, de 
eerste Vrouw van het. land en de Moe- 
der van allen — de mens, die 50 jaar 
geroepen bleef om ons vóór te gaan; 
„Hare Majesteit". 
Maar ook  de mens, de kleine, de 
afhankelijke, de ongetwijfeld dikwijls 
wankele, onzekere mens, die God, de 
Almachtige, bidt om Zijn licht en ge- 
nade. — De christelijke Vorstin, de 
christen Moeder, die in voortzetting 
van wat er in de stille uren achter de 
beschermende muren van haar paleis 
geschiedt, het tot haar eer en plicht 
rekent, om haar lands-kinderen ook 
openlijk in gebed voor te gaan, ons ten 
voorbeeld, dat leven en overtuiging zich 
nooit laten scheiden. Ook dan, als nooit 
te voren: „Hare Majesteit". 

Als „Hare Majesteit" gaan wij haar 
thans befeesten op haar gouden 

jubilé. Als onze „Moeder" vieren wij dit 
feest met Haar. — Haar feest, ons feest. 
In herinnering en blij gedenken. Met 
vrolijkheid en zang en spel — maar óók, 
zoals Zij — de Moeder — ons dat voor- 
deed, in een dankbaar en vertrouwvol 
gebed: 

Domine, salvam fac Reginam nostram. 
Heer, zegen onze Koningin 
en verhoor ons in deze dagen, nu 
wij tot U roepen. 

Rotterdam, Aug. 1948. „VICTOR". 



M 

. ■v. 

%: 
sm;Wm ; ■ :' 

Mzêm 

f 

V 

/' < 
ms 

JDi 

Peins Maurits 
1585—1625 

e harpen trillen zacht. Zo begon de dichter Da Costa zijn zang: 
"De Chaos en het Licht , nu honderd jaar geleden, toen de negen- 
tiende eeuw, de wondereeuw, „half pralend, half bedeesd", de 
helft van haar loopbaan volbracht had. De stormen van de revo- 
lutie hadden uitgewoed en het resultaat? „De vastegrond, nog half 

in zee bedolven, vertoonde de wrakken van de Staatsorkaan: doorééngewor- 
pen kronen; eerwaarde vastigheên, N kunstgewrochten, welvaartsbomen ont- 
worteld en geknakt; het recht van groten en van kleinen weggespoeld; ruïnes in 
plaats van scheppingen." 
De geschiedenis der wereld herhaalt zich in eindeloze eentonigheid. Is het nu 
anders? Geldt Da Costa's tekening van die tijd ook niet voor het heden: 

„'t Is vrede zwoel en zwaar, alsof bij zomerdagen 
Een straal, van tijd tot tijd, en doffe donderslagen 
Het onweer spellen aan de zwoegende natuur." 

En toch ' ' de harpen trillen zacht. De toekomst moge ons soms vervullen met 
angstige beklemming, daarnaast is er in ons hart dankbaarheid en blijdschap. 
Onze geëerbiedigde Koningin heeft vijftig jaar ons land geregeerd. Inderdaad 
een merkwaardig feit. Bijna vijf eeuwen is het Oranjehuis innig met ons volk 
verbonden geweest; ze zijn ons vertrouwd, de namen van de stadhouders; de 
grondleggers van ons volksbestaan; de handhavers van onze vrijheden; een 
Willem, de Vader des Vaderlands; Maurits; Fredcrik Hendrik; een man van 
internationale betekenis, Willem de Derde; wc herinneren ons de namen van 
onze Koningen, maar in de lange rij van die vorstelijke personen was er geen, 
die gedurende vijftig jaar de scepter van het landsbestuur voerde. Koning Wil- 
lem de Eerste regeerde iets meer dan een kwart eeuw. Koning Willem de 
Tweede, de „vertegenwoordiger van 't dierbaarst Voorgeslacht" maakte de 
tien jaren niet vol. Koning Willem III bereikte een hoge leeftijd; de oude grijze 
Koning, de vader van onze Koningin, was in zijn tijd een der langst regerende 
vorsten van Europa, maar het was hem niet vergund een halve eeuw te regeren. 

u ligt het voor de hand dat niet de lengte van een regeerperiode beslist over 
haar betekenis. Tijdgenoten en nakomelingen leggen een andere maatstaf 

aan. Een maatstaf, die een oordeel uitlokt over de vorst als mens, over de vorst 
en zijn verhouding tot het volk, over de vorst in zijn betekenis voor het regerings- 
beleid, in zijn verhouding tot de groei der geestelijke waarden onder 
het volk. Merkwaardig is in dit opzicht, wat een vooraanstaand 
Nederlands staatsman uitsprak: Nimmer is onze Koningin in de 
uitoefening van haar hoge waardigheid beneden de e^'s van haar 
taak gebleven. 
Typerend komt dat uit, als we de regering van onze Koningin 
vergelijken met die van Koning Willem de Derde. Ontegenzeggelijk 
is het waar, dat de regering van onze laatste Koning nimmer 
impopulair is geweest, vooral onder de lagere kringen van het 
volk klopte er voor de Koning een warm hart, maar even waar is 
het, dat na pl.m. 1875 de Koning, ook al ten gevolge van ziekte 
en huiselijke omstandigheden, zich uit het volksleven terugtrok; er 
waren provinciën, die de Koning in jaren niet bezocht had, inder- 
daad er was een vereenzaming om de troon ontstaan. 
Met een beklemd gemoed begroetten de warme vrienden van het 
Oranjehuis dan ook in 1898 de troonsbestijging van de Koningin. 
Een rumoerige, zij het ook kleine groep, huldigde republikeinse 
denkbeelden; de noodzakelijkheid van een Koning, die onschendbaar 
was tegen de moeilijkheden van Haar taak. Wat aan Haar Vader 
werd niet ingezien; een algemene depressie op economisch en 
sociaal gebied knaagde aan de verhouding van vorst en volk. 
In de loop der jaren is het gebleken, dat de Koningin opgewassen 
was tegen de moeilijkheden van H ar taak. Wat aan Haar Vader 
nooit gelukt is, dat heeft Zij met zeldzaam juist aanvoelen weten 
te volbrengen. Zij heeft zich steeds onthouden van rechtstreeks 
ingrijpen in de regeringspolitiek. Zij nam steeds de maatregelen, 
die door de staatkundige toestand, niet door Haar eigen inzicht of 
mening, hoewel Zij die nimmer prijs gaf, vereist werd. Zij was 
meer dan enige andere staatsman uit Haar tijd, op de hoogte van 
de geheime roerselen en wensen der partijen door de besprekingen, 
döe Zij bij elke kabinetscrisis met de leiders daarvan had. Mocht 
het werk der ministers soms aan heftige kritiek bloot staan, op de 
keuze van de kabinetsformateurs Is er zelden of nooit gerechtvaar- 
digde kritiek uitgebracht. Het Nederlandse volk heeft door het 
optreden en het beleid der Koningin de betekenis van het consti- 
tutionele koningschap leren verstaan. Het voelde zich gelukkig 
bij de wetenschap, dat de voorstellen van de ministers getoetst 
moesten wórden aan het onpartijdig oordeel van de Koningin. 

\0]R§TINi'/ï\OLK 

door Dr. J. C. van der Does 

TUTelaas geldt deze uitspraak niet voor alle Nederlanders. De jaren voor en 
tijdens de bezetting hebben bewezen, dat het nationale besef bij een niet 

onaanzienlijk deel der bevolking zo niet uitgeblust dan toch verzwakt was. Zelfs 
zeer velen, die afwijzend stonden tegenover de Duitse propaganda, waren reeds 
zover afgegleden, dat zij op de vraag, of er iets bestond, dat men vaderlandsliefde 
of nationaliteitsgevoel noemde, niet volmondig bevestigend konden antwoorden. 
Maar groter was het aantal, dat door nieuwe ideologieën bekoord of overbluft 
door een intensieve propaganda, het constitutionele koningschap wilde inruilen 
tegen het leiderprincipe, de democratie wilde prijs geven voor autocratie. Het 
is echter wel tekenend, dat oorspronkelijk één der middelen van de propaganda 
het op de voorgrond schuiven van de dynastie was, de eis tot gezagsvermeer- 
dering voor de Koningin, wat symbolisch tot uiting kwam in de oranjeversie- 
ring aan de hoofdtooi van de leden der jeugdbeweging. 
Het is duidelijk gebleken na de bevrijding, dat het over-grote deel van de aan- 
hangers der ideologie bestond uit mensen, wier willen groter was dan hun 
kunnen; uit mensen, die uit sociale overwegingen overgehaald werden; uit 
onevenwichtige zoekers. Het grootste deel van het Nederlandse volk was onvat- 
baar voor de schoonschijnende argumenten, hield vast aan de leus: 

Oranje in het hart en niemands slaaf. 
Treffend is dan ook tijdens de bezetting de band aan het Oranjehuis uitge- 
komen. Daarbij doelen we niet op het plaatsen van een pot goudsbloemen voor 
de ramen, het dragen van anjers op de verjaardag van Prins Bernhard, het door 
de jeugd aandacht wijden aan de verjaardag van Hare Majesteit door het af- 
steken van voetzoekers en zevenklappers. Er waren vele andere, tekenende 
bewijzen van die verbondenheid. 
t Was in d.e tijd van de grootste druk. Duizenden Joden waren er onderge- 
bracht in de dorpen en gehuchten van de Achterhoek. Een tweetal dames, ge- 
pensionneerde onderwijzeressen, had haar huis voor de opgejaagde zwervers 
opengesteld. Daar waren soms wel tien mannen en vrouwen ondergedoken. Tot 
het verraad zijn werking deed! Op een nacht werd het huis omsingeld door een 
bende landwachters, enige helden eisten toegang. Drie uur lang hebben ze ge- 
zocht. Eindelijk was de schuilplaats gevonden. Als gieren, die hun prooi gevon- 
den hadden, wierpen de kulturwezens zich op de half bewustloze onderduikers: 
er ontstond een vuurgevecht, waarin een der onderduikers dodelijk getroffen 
neerstortte. De Joden werden weggevoerd, de dames mochten blijven tot de dag 
van de begrafenis van het slachtoffer. Dat was een concessie aan de bevolking, 
die stellig amok gemaakt had, als dat niet toegestaan was. Op de bepaalde dag 
werden de dames afgehaald, ze zouden van het gemeentehuis per auto naar 
Arnhem vervoerd worden. Welnu, toen ze op het raadhuis aankwamen, waren 
ze getooid met een oranjestrik; de strijd der dames was tégen de Duitsers, zeer 
zeker, maar vóór Oranje. Zo zagen ze het, daarvoor hadden ze haar leven 
veil, want beiden zijn omgekomen. Daarvoor offerden honderden landgenoten 
het liefste en het hoogste, wat zij bezaten. 
Veel woorden werden daarbij niet gebruikt, een Nederlander loopt niet graag 
te koop met zijn gevoelens, die bewaart hij op de bodem van zijn hart. Maar 
als het nodig is, dan komen ze tot openbaring. Dat geldt inzonderheid voor het 
heden. De vijftigjarige regering van onze Koningin heeft een stempel gezet op 
ons volk, Vorstin en Volk zijn tot een eenheid gesmeed, het heengaan van de 
Koningin vervult duizenden harten met een onzegbare weemoed. 
Er is voor die schrijnende wonde een zachte balsem, de dankbaarheid, dat de 
Koningin nu rust kan krijgen na de bange jaren van harde inspanning en van 
heel veel leed. 
Het gebeurt soms op een zomerdag tegen het vallen van de avond, dat de zon, 
voordat ze in purperen gloed zal wegzinken, zich nog eens in haar stralende 
heerlijkheid openbaart. Zij dat het beeld van de rustperiode van onze Koningin. 
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Ontscheping van Willem III uit Engeland. 



MOED 

De donkere jaren van de oorlog hebben vele 
vormen van moed te zien gegeven. Er was 
de fiere moed van de K.P.-er en er was de 
verachtelijke moed van de bruut; er was de 
roekeloze moed van de man, die nimmer ge' 
varen zag en er was de moed — misschien wel 
de waardevolste — van de adellijke geest. Van 
deze laatste getuigt het citaat, dat is genomen 
uit een artikel van de hand van Professor 
Dr K. Schilder, geschreven op 19 Juli 1940 in 
't weekblad De Reformatie, naar aanleiding van 
een dreigement tot inbeslagneming van dit 
blad. 
Dit is wat hij o.m. schreef: 

Gij dreigt met inbeslagneming,nog wel onmiddel- 
lijk, van een blad, dat rechtstreeks over de 

Koningin en Prins Bernhard spreekt? Welnu, dat 
dreigement is belachelijk van grootspraak  Gij 
laat doorschemeren, dat ge niet doordrongen zijt 
van de oprechtheid der plechtig gegeven verzekerin- 
gen, gedaan in overeenstemming met het oorlogsrecht, 
waarborgende de gelijkberechtigdheid van alle Neder- 
landse burgers. Dacht gij, dat wij ziende blind en 
horende doof waren? Dacht gij, dat wij geloofden, 
dat op Uw vergaderingen over de „ritmeester", ge 
bedoelt Prins Bernhard, gesmaald, d.w.z. rechtstreeks 
gesproken mag worden en dat wij het niet zouden 
mogen doen? Dacht gij, dat de zender Bremen, naar 
wie wij mogen luisteren, rechtstreeks over de 
Koningin en de Prinses mag „spreken", zullen wij 
maar zeggen, -en dat wij het niet mogen doen?  
Mijne Heren, hoort toe. 
Ik spreek heden rechtstreeks over onze Koningin, 
aan Wie en de Grondwet en'het deze respecterende 
oorlogsrecht mij als onderdaan verplicht. Ik hoop, 
dat de God der eeuwen Haar genadig zal zijn. Ik 
zal morgen in de kerk, waar gij niet komt, openlijk 
voor haar bidden. Ik spreek linea recta mijn beste 
wensen voör het Koninklijk Huis uit. Demonstreren 
mag ik niet, goed, wij zullen alle straatrumoer ver- 
mijden. Wij zijn, meer dan gij, bang voor onrust in 
zware dagen. Weest gij desgelijks, mijne Heren. 
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ONZE KONINGIN 
op zestienjarige leeftijd (1897) 

'n Stem uit Suid-Afrika. 

'N mens kan aan die moderne Holland met sy groot 
prestaties wat hy op so menigerlei gebied gelewer het, 
nie dink sonder om ook aan Koningin Wilhelmina te 
dink nie. 
Op 6 September a.s. sal dit presies vyftig jaar ge- 
lede wees dat Sy die Hollandse troon bestyg het en 
in hierdie tydperk moes ook Sy ervaar dat die storms 
van die lewe selfs nie 'n vorstin ontsien nie. 
Daarom <sal elke Hollander Haar die rus en ontspan- 
ning waarna Sy tans verlang seker gun. 
Weens sy tradisie staan die Afrikaner heeltemaal 
vreemd teenoor dié koningskap. Hy sien in elke vors 
of vorstin maar 'n blote mens en wanneer hy enige 
verering of hulde wil betoon, dan is dit vanweë die 
feit dat die vors of vorstin besondere karaktereienskap- 
pe aan die dag lê. Waar dit nie die geval is nie, weer- 
hou die Afrikaner enige vorm van eer- of huldebe- 
toning. 
Terwyl dus 'n blad soos die Transvaler, wat sy 
gehegtheid aan die tradisies van die Afrikaanse volk 
nog nooit onder stoele of banke weggesteek het nie, 
hulde aan Koningin. Wilhelmina wil toebring, ge- 
skied dit ook omdat aan Haar naam die grootste daad 
van edelmoedigheid en simpatie wat die Afrikaanse 
volk nog ooit ondervind het, verbind is. 
Watter Afrikaner, tensy hy hom aan groot ondank- 
baarheid skuldig wil maak, sal kan vergeet dat, toe 
'n groot geweldenaar hom gereed gemaak het om die 
klein Afrikaanse volk te vertrap, van die jong Hol- 
landse Koningin 'n laaste versoek gekom het dat die 
vrede in Suid-Afrika gehandhaaf moes word. Nog 
meer tede tot dankbaarheid het daar vir die Afrikaner 
ontstaan toe Koningin Wilhelmina. Haar simpatie met 
die Afrikaanse saak openlik betuig het deur die kruiser 
die Gelderland te stuur om die gryse pres. Kruger na 
Europa te neem. 
Al het daar reeds 'n nuwe geslag in ^uid-Afrika 
opgestaan wat van hierdie dade nie persoonlike ken- 
nis dra nie, die naam van Koningin Wilhelmina bly 
by die Afrikaner nog steeds die mees geëerde van alle 
vorstinne. 
Mag sy na Haar troonafstand die rus geniet waarna 
Sy verlang! 

Kinde-ktn u-cui één. tand. 

Nu wg ons opmaken om op feestelijke wijze het Gouden Kronings- 
jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina te vieren, wor- 
den wij óns er dieper van bewust, dat wij allen kinderen van één 

land zgn. ^ 
Als kinderen van één land-genoten wij allen een nationale opvoeding. Wij 
luister(d)en naar de stem der doden; de diep gewortelde en eerbiedige 
traditie en luisteren naar de stem der levenden: de vrije en onafhanke- 
lijke democratie. 
Gezonde vaderlandsliefde is een deugd voor elk hart, dat binnen de Ne- 
derlandse gemeenschap klopt. Boven tegenstellingen en tegenstrijdig- 
heden, die in iedere maatschappij of staat te vinden zijn, staat de be- 
grensde of besloten gemeenschap; onze eenheid in verscheidenheid. Na 
de bevrijding beseften wij beter dan ooit Spinoza's woorden: „De vrije 
mens tracht met andere vrije mensen zich door vrijheid te verbinden." 
En degenen, die dit na de lange periode van infernale onderdrukking nog 
niet begrijpen, kunnen wij voor onze nationale gemeenschap als verloren 
beschouwen. 
De meeste Nederlanders behoefden hun volk en hun land niet door de 
oorlog te ontdekken. De verkrachting en ontwrichting van ons land was 
een marteling voor onze vaderlandsliefde en de gruwel der ontheiliging 
riep naast de ongerepte trouw, de moed van de Nederlandse leeuw in ons 
op, om in woord en daad te getuigen van onze zielekracht en zielegroot- 
heid. In gezin, kerk en school genoten wij, al naar gelang het levensbe- 
ginsel, verscheiden onderwijs en opvoeding. Maar welke principiële over- 
tuiging aan onze vorming ook ten grondslag lag, de godsdienstigheid en 
de vroomheid, van ons volk gaven aan de woorden vaderland en vader- 
landsliefde een diepe inhoud. In deze begrippen lag en ligt voor ons 
opgesloten een heilige band. Op het type Nederlander, als kind van zijn 
laiid, slaan dan ook zeker de woorden niet van R. Stephen, een Austra- 
lisch schrijver, in zijn boek „Democracy en Character": „De man, die de 
volksmassa naloopt, ofschoon ze in het -ongelijk staat; de man, die de 
bevelen van een comité aanvaardt, omdat de eigen bezwaren hem onge- 
grond lijken; de politicus, die naar de grote massa Juistert; de burger, 
die zich ondoordacht aansluit bij het toevallig populaire; behoren tot de 
lafaards en verraders van onze tijd." 
Alle aanvallen van het hakenkruisland vernietigden onze nationale zelf- 
standigheid en gemeenschap niet, omdat wij de leer van het nationaal- 
socialisme of het grofste nationaal-egoïsme verwierpen; omdat de 
nationale opvoeding of de vorming tot kinderen van één land nimmer 
iets te maken had met de luidruchtigheid van de propaganda en de 
kunstmatigheid van de parade, zo welbekend bij onze Oosterburen. 
Ons nationale eenheidsbesef en gemeenschapsbewustzijn wordt gedragen 
door het Christelijk beginsel en door een zedelijk bewustzijn. Wij hebben 
het besef van de menselijke waardigheid en persoonlijkheid, die niet beter 
en niet schoner tot hun recht komen, dan in de christen, die Hare Majes- 
teit durft na te zeggen: „Le christ avant tout". 
Deze woorden hebben een stempel gedrukt op onze historie en traditie. 
Hieruit is een verbondenheid gegroeid met de Landsvrouwe, onze roem- 
rijke Koningin, die wij als een Moeder vereren en liefhebben. 
Zij zal het gouden symbool blijven van onze eenheid in Oranje, ook al 
reikt zij de scepter over aan de door haar en door ons beminde opvolg- 
ster Juli'ana, omdat wij weten, dat haar geest en kracht zullen voortleven 
onder de leuze: Le Christ avant tout! 
Wij zijn kinderen van één land, omdat wij weten, waardoor wij verbonden 
zijn en God geve het, verbonden zullen blijven. 

..JAN PATRIOT." 
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EDENKBOEKPRIJSYRAAG. 

Vanzelfsprekend zal ons gedenkboek als ondertitel dragen: 
Gedenkboek der LO. en LKP. Het is echter om verschillende 
redenen beter, dat de eigenlijke titel een andere is. Voor de 
keuze van die titel heeft de Gedenkboekcommissie weliswaar 
reeds verschillende voorstellen, maar zij vindt het vanzelf- 
sprekend, dat ieder der oud LO-ers en KP-ers in de gelegen- 
heid gesteld wordt, een voorstel te doen. Uit alle voorstellen 
zal de gedenkboekcommissie dan de beste kiezen. 
U zult wel begrijpen, dat de titel van het boek een zeer 
belangrijke kwestie is en daarom wil het Dagelijks Bestuur 
der LO.-LKP.-Stichting niet nalaten de beste keuze te be- 
lonen. De prijs voor de beste titel zal zijn: een gratis gedenk- 
boek. 
De mededinging aan deze prijs wordt gesloten op 1 Oct. a.s. 
Zoals U bekend is behandelt het gedenkboek de geschiede- 
nis van het verzet der LO. en van de LKP., terwijl in het 
laatste deel de foto's van onze in het verzet gevallen mede- 
werkers worden opgenomen. Het boek is zodoende een her- 
denken van hen, die vielen, in de vorm van een geschied- 
beschrijving van het verzet. 

GEDENKBOEKCOMMISSIE. 

to O dte n (Le 

94 EEN SCHILDERIJ 

De LO.'LKP.'Stichting en de COIWN. bieden namens de 
verzetsmensen, die zij vertegenwoordigen, H.M. de Koningin 
ter gelegenheid van Haar regeringsjubileum, een schilderij aan. 
Anderzijds stemt H.M. er welwillend mee in, dat een repro- 
ductie van dit schilderij, voorzien van een onderschrift uit één 
Harer redevoeringen, aangeboden wordt aan de medewerkers ir 
het verzei. (Zie voor deze reproductie de volgende pagina !) 
Wij hebben dit plan ten uitvoer gelegd in het vertrouwen, dat 
velen onzer deze welkome gelegenheid zullen aangrijpen om 
Zich in hef bezit te stellen van een tastbaar symbool van de band, 
die ons aan Oranje en Oranje aan ons volk in zijn verzetsstrijd 
bindt. 
Naar ons. gevoelen zal zodoende een wens van vele oud-illegale 
werkers worden vervuld. 
Hef was ons onmogelijk de reproductie kosteloos ' ter beschik- 
king te stellen. De kosten bedragen f 0.75. 
Bestel s.v.p. vóór 1 October a.s. Stortingen kunnen geschieden op 
het gironummer 109588 t.n.v. de LO.-LKP.-Stichting te Amster- 
dam, met de toevoeging: reproductie. 

Het Dag. Best. der LO.-LKP-Stichting. 
De Interprov. Raad der GOIWN. 



„Wilhelmus van nassouwe" 

öicht en öichteR 

Veel is er reeds geschreven over 
ons innige en mooie Wilhelmus, 

zowel over de aard van het gedicht 
als over de vermoedelijke dichter, die 
beide-ten nauwste met elkaar samen- 
hangen. 
Als reeds, in het algemeen gespro- 
ken, de figuur van de dichter bepa- 
lend is voor de waarde van een werk, 
In hoe grote mate geldt zulks dan 
niet voor ons volkslied, dat juist ver- 
klaring behoeft uit de omstandighe- 
den, waarin het geschreven is, even- 
als uit - de persoonlijkheid van de 
dichter. 
Men heeft het Wilhelmus wel meer- 
malen een afscheidslied genoemd en 
wel in de trant van de afscheids- of 
oorlofsliederen, waarmee dichters hun 
geliefde landsheer naar zijn laatste 
rustplaats begeleidden, zoals het roe- 
rende adieulied, dat een anonymus 
uit Brugge gemaakt heeft bij het 
sterfbed van Maria van Bourgondië 
in 1482. Zo ziet b.v. ook Prof. van 
Eyck in het Wilhelmus een afscheids- 
lied, omdat het geschreven werd na 
de mislukte veldtocht van Willem 
van Oranje Vij de Maas in 1568. 
Het was de tijd, waarin vooral door 
Alva s komst, de nood zeer hoog ge- 
stegen was; toen kerkerstraf en 
brandstapel alom dreigden, de graven 
van Egmond en Hoorne op het scha- 
vot gevallen waren en Montigny ge- 
vankelijk naar Spanje was wegge- 
voerd. Het was de tijd ook, waarin 
velen de zaak van Reformatie, en 
vrijheid verlieten en weg moesten 
vluchten. Toen nam Prins Willem van 
Oranje de hopeloos geachte en on- 
menselijke taak op zich. De over- 
winning bij Heiligerlee (1568) leidde 
echter tot geen blijvende successen. 
Oranje's grote poging om het Zuiden 
tot opstand te brengen door zijn 
veldtocht bij de Maas,' mislukte. Op 
dit moment van algemene neergang 
werd het Wilhelmus geschreven. 
Is het te verwonderen, dat, gezien 
deze omstandigheden, verschillende- 
onderzoekers het Wilhelmus als een 
afscheidslied menen te moeten zien, 
te meer daar in de tekst van bepaal- 
de strofen geen nieuwe bevrijdings- 
pogingen meer in het vooruitzicht 
worden gesteld, doch de dichter in- 
tegendeel aanmaant tot een geduldig 
dragen van tegenspoed? 

<rfn 

T n dit verband is het misschien goed 
■••de tekst van het Wilhelmus te 
paraphraseren met een enkele toe- 
lichtende verklaring. 
In de eerste strofe wordt de Prins, 
volgens in dergelijke liederen niet 
onbekende gewoonte, sprekende in- 
gevoerd en hij stelt zich voor, mede 
door te wijzen op zijn afkomst. Hij 
zegt vervolgens, dat hij als Prins van 
Oranje een vrij en souverein vorst 
is, doch de Koning van Spanje altijd 
de hem verschuldigde eer heeft bewe- 
zen. 

In de tweede tot achtste strofe 
spreekt Oranje van zijn vertrouwen 
op God, onder wiens leiding hij, de 
om geloofswil uit het land verdre- 
vene, in zijn stadhouderschappen 
hoopt terug te keren. 
De Prins maant dan verder het volk 
tot hetzelfde gelovige godsvertrou- 
wen aan als hijzelf heeft en dat het 
God moet bidden om hem kracht tot 
helpen te geven. Zelf heeft hij reeds 
vroeger beproefd te helpen door het 
offer van zijn goederen en het offer 
van zijn gesneuvelde broeder Adolf 
van Nassau. Doch ook zijn eigen 
leven heeft hij ingezet en hij bidt God 
om hem te helpen de tyrannie te ver- 
drijven en hem voor zijn bloeddor- 

, 

stige vervolgers te sparen. 
In de 8e strofe vergelijkt Willem van 
Oranje zich met David, die oolfvöpr 
de tyran moest vluchten, doch 
God heeft verlost en een grftot 
ninkrijk in Israël gegeven. Door deze 
vergelijking wil de dichter echteft' niet 
de gedachte wekken, dat de Prins als 
vorst in de plaats moet treden voor 
koning Philips van Spanje. Wat de 
dichter voor de Prins verlangt, is niet 
zo zeer een overwinnende terugkee 
als wel een heldendood op 

zij het dan, dat zulks geschiedt 30 
jaarna het ontstaan van het gedicht 
en 4 jaar na de dood van Marnix zelf. 
Op grond Van verschillende onderzee- 
hingen blijkt echter, dat Marnix be- 
zwaarlijk het gedicht gemaakt kan 
hëblbèu, omdat hij niet aan de veld- 
tocht van de Prins heeft deelgenomen 
en het gedicht juist gemaakt moet 
ztjft,d6or iemand, die deze veldtocht 
welheeft meegemaakt. Afgezien nog 

andere feiten, waren bovendien 
jaren 1567 en '68 diepgaande 
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\Vilhel ou 
öuyts Ben oet va 

uw oen Qh 
Blijf 
een pumce ona Qi 
Ben on 
oen coni 
heB ick i 

ispaenqien 

OoRlof - mijn aume schapen 
óie zijt in Quooten noot, 
u heRÖen sal niet slapen 
al zijt qhy nu veRStnoyt. 
tot qoöt wilt u Becjheven, 
sijn heylsaem wooRt neemt aen, 
als vRome chRisten leven, 
tsal hieR haest zijn qheöaen. 

veld; niet de macht in Nederland, als 
wel het eeuwige paradijs. 
Vervolgens herdenkt de Prins wat 
hij voor het aardse vaderland heeft 
gedaan en zijn hart bloedt dan, als 
hij ziet, hoe zijn land en volk door de 
Spanjaarden worden geteisterd en ge- 
schonden. Hij herinnert aan de veld- 
tocht bij de Maas, waardoor hij, als 
God zulks gewild had, het volk van 
de tyrannie had kunnen verlossen. 
Doch God heeft het niet begeerd en 
hij berust er thans in, zonder een 
nieuwe bevrijdingspoging in het voor- 
uitzicht te stellen. Slechts legt de 
Prins enkel nog getuigenis af van zijn 
standvastigheid in tegenspoed en van 
zijn vertrouwen op God, die zijn on- 
schuld zal bekend maken. 
In de voorlaatste strofe neemt Oranje 
afscheid van zijn volk, dat hij nog- 
maals aanspoort tot overgave aan 
God, terwijl hij tenslotte in de laat- 
ste strofe getuigt, dat hij Philips 
nooit „veracht" heeft, maar dat ge- 
hoorzaamheid aan God hem gedwon- 
gen heeft de wapens op te nemen. 

<J±B INP" ■1 
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Deze paraphrasering moge ogen- 

schijnlijk niet onmiddellijk vele 
vragen doen rijzen, in feite behoeven 
verschillende tekstregels een nadere 
verklaring, evenals, de gehele achter- 
grond, tegen welke het gedicht ge- 
schreven is. 
Doch dit alles hangt, zoals reeds ge- 
zegd, noodzakelijk samen met de 
vraag, wie de schrijver van het Wil- 
helmus is en welke geaardheid hij 
heeft. 
Bij de beantwoording van de eerste 
vraag kan men zeggen, dat Marnix 
van St. Aldegonde in deze ongetwij- 
feld de oud ■ brieven heeft. De Nij- 
meegse reetor Verheiden meent hem 
als de dichter te moeten beschouwen, 

geschillen tussen de Prins en Marnix 
gerezen. 
Andere onderzoekers hebben ge- 
meend Coornhert als de maker van 
het Wilhelmus te moeten beschou- 
wen, terwijl ook Jean Baptiste Hou- 
waert genoemd is geworden, omdat 
hij in 1578 „het liedeken van , Zijne 
Excellentie" liet spelen. Tenslotte 
wordt ook een der veldpredikers, die 
de tocht langs de Maas hebben mee- 
gemaakt, naar voren geschoven, zo- 
als Saravia. 

V 

Voorop moet worden gesteld, dat 
het Wilhelmus in alle opzichten 

een Nederlands lied is, zodat dus 
geen der niet Nederlandse veldpredi- 
kers als dichter ervan kan worden 
beschouwd. Maar bovendien is aan 
de hand der verschillende onderzoe- 
kingen bijna als zeker komen vast te 
staan, dat de dichter van het Wilhel- 
mus aan verschillende voorwaarden 
heeft te voldoen. Vooreerst moet de 
dichter, zoals o.a. blijkt uit enkele 
Zuid-Nederlandse dialectische woord- 
vormingen in de tekst, een Zuid- 
Nederlander, waarschijnlijk een Bra- 
bander of een Brusselaar zijn ge- 
weest. Voorts moet hij in nauw con- 
tact met de Prins hebben gestaan, 
de veldtocht van 1568 hebben meege- 
maakt en mee naar Duitsland in bal- 
lingschap zijn gegaan. 

Tenslotte moet de dichter, zoals 
E. Smedes zegt, in het uitstekende 
artikel, dat hij onlangs gepubliceerd 
heeft in het „Tijdschrift voor Geschie- 
denis", spoedig zijn overleden, nadat 
het lied populair geworden was. Im- 
mers dit laatste geeft de meest ge- 
rede verklaring voor het feit, dat ge- 
durende lange tijd niemand als de 
dichter van het lied wordt genoemd 
en eerst veel later, onder voorbehoud, 

öoor ör a. kessen 

van de naam van de dichter wordt 
gewag gemaakt. 
Op grond van de zo juist genoemde 
voorwaarden meent Smedes, dat als 
dichter van het Wilhelmus te be- 
schouwen is Balthasar Houwaert, 
broer van de bovengenoemde patri- 
ciër en dichter Jean Baptiste Hou- 
waert en later Luthers predikant te 
Antwerpen. 
De gronden, die door Smedes voor 
het auteurschap van Balthasar Hou- 
waert worden aangehaald, zijn m.i. 
sterk overtuigend. De levensloop im- 
mers van deze laatste pleit hier zeer 
sterk voor. 
Balthasar Houwaert werd omstreeks 
1525 te Brussel geboren uit een aan- 
zienlijke familie. Hij studeerde te 
Leuven en werd licentiaat in de theo- 
logie en trad in de Dominicaner orde. 
Door de Reformatie van Luther ge- 
grepen, werd hij predikant te Ant- 
werpen, waar hij sterk voor zijn ge- 
meente in de bres sprong, medeop- 
steller was van de „Confessie  
binnen Antwerpen" en in nauw con- 
tact kwam met Prins Willem van 
Oranje. Deze heeft Balthasar^ Hou- 
waert tijdig kunnen waarschuwen, 
toen het al te dreigend werd. Vanaf 
dit ogenblik bleef hij in de omgeving 
van de Prins en trok mee in het leger 
om zijn veldtocht mee te maken. 
Toen deze laatste mislukte, onder- 
ging Balthasar Houwaert waar- 
schijnlijk de grootste geestelijke crisis 
van zijn leven. Immers, als jongen 
had hij zich van de wereld afgewend 
en zich in dienst gesteld van God. 
Getrouw aan hetgeen hij als zijn roe- 
ping zag, verliet hij het klooster, aan- 
vaarde de Reformatie en verkondigde 
haar in de Brusselse kerken. Uit 
Brussel verbannen, had hij opnieuw 
te Antwerpen zijn predikambt opge- 
nomen om wederom verbannen, al 
zijn hoop te vestigen op de veldtocht 
van Oranje. Deze mislukte echter 
en zo werd 's Prinsen leger ontbon- 
den en doolden al zijn volgelingen 
rond als schapen zonder herder. 
Na een wanhopige zelfstrijd heeft 
Balthasar Houwaert zich uit zijn 
grote geestelijke depressie omhoog 

1 getrokken gn zijn godsvertrouwen 
hervonden. Dit alles heeft hij m.i. 
mede uitgezongen in dat wondere, 
innige lied, dat als Wilhelmus ons 
volkslied geworden is en dat op zo 
ontroerende wijze uiting geeft aan 
een diep en innig godsvertrouwen. 
In de tijden, die nog niet zo lang 
achter ons liggen, heeft dit lied op 
zeer bepaalde momenten ons allen 
niet alleen diep kunnen ontroeren, 
maar ook bezielen, omdat er iets in 
ligt, dat van ons gehele volk en van 
alle tijden is. Het heeft een zekere 
eeuwigheidswaarde, omdat het terug- 
grijpt op wat diep ligt op de bodem 
van de ziel van ons volk. 
Balthasar Houwaert is, tragischer- 
wijze, vermoedelijk kort na zijn schep- 
ping, door een pestepidemie te Aken 
getroffen en naamloos in een massa- 
graf overhaast begraven, omstreeks 
1576. 
Zo is weliswaar zijn graf, zoals ook 
nog zo veel anders, van hem onbe- 
kend, maar als een eeuwig getuige- 
nis van zijn strijd, zijn wanhoop en 
zijn herwonnen geestkracht en gods- 
vertrouwen is ons gebleven dat zui- 
vere, vrome lied, het Wilhelmus van 
Nassauwe, waarvoor het nageslacht 
hem heel dankbaar moge zijn, omdat 
het een lied is van innigheid, stilt# 
en eeuwigheid. 



„"De Troostende" 

„Uervuld met diepen eerbied en bewondering, bren$ ik U allen hulde voor Uw 
verzet, dat gij al die lan^e en ban^e jaren hebt volbracht, een verzet, dat U 
samensmeedde tot een eendrachtig volk. dat zich zijn roeping bewust is . 

WILHELMINA 

Deze tekening wil de gedachte vertolken der Liefde, die de mens tot 
troost en hulp noopt, daar, waar vervolging en nood hem in geestelijke 
en materieele ellende hebben gebracht. 

De tekening geeft aan de linkerzijde een ruïne te zien, waarboven zich 
donkere wolken samenpakken. Daaronder bevindt zich de figuur van de 
ontvangster der troost. 

De rechterzijde der tekening stelt een paradijsachtig landschap voor, 
waar het vredig en vol schoonheid is. Daaronder bevindt zich de figuur 
der troostende. 

\ 

Het gelaat der jonge vrouw staat ernstig; zi| doordenkt het leed van de 
andere. Koesterend en teder liggen haar handen op de medemens, b.v. 
de onderste hand ligt op de onderarm der andere figuur zonder druk 
uit te oefenen, door de gespreide vingers deze arm iets omsluitend, als 
't ware. de medemens met zijn leed opnemend in het eigen wezen. De 
hand der oude vrouw is krampachtig tot een vuist gemaakt en op de 
borst geklemd van de jonge vroiiw. Hieruit spreekt al het gespannene 
van de mens, die zich met moeite handhaaft in het leven. Ook het gelaat 
dezer figuur is vol verstarring en verdriet. 
De bloemen, de karaf met water en de appel vertolken de symbolen 
der lafenis, geestelijk en materieel. R- hl- 

Het schilderij van Rinse Hamstra (Olivier) is door de LO.-LKP.-Stichtmg en de GOIWN. aangeboden aan H.M. de Koningin ter gelegenheid van Haar vijftigjarig regeringsjubileum. 
Met instemming van H.M. de Koningin is de reproductie ter beschikking gesteld van de medewerkers m het verzet. (Zie hiervoor de toelichting, twee pagina s terug.) 
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AT ICK U HELPEN MACH... 

/ê 

Deze gravure in een gulden 
werd geïnspireerd door het 
volksverhaal, dat Hare Majes- 
teit in de oorlogsdagen Neder- 
land heeft verlaten met een 
soldatenhelm op het hoofd. 

w 

elke schooljongen is niet stil geworden, toen hem voor het 
eerst werd verteld over het afscheid van Oranje, even voor 
de komst van Alva? Jaartallen kunnen vergeten worden, 
maar niet licht zullen uit het geheugen verdwijnen de woor- 
den van Egmond tot Oranje: Vaarwel Prins zonder land. 

Oranje trekt zich terug om de krachten te bundelen en te verzamelen, 
die hem zullen doen wederkeren, sterker en invloedrijker. Oranje zoekt 
niet de stilte van het ouderlijk slot Dillenburg, maar sterkt zich juist 
om op deze wijze het best de belangen van deze lage landen te dienen. 
Oranje... om landt, om luydt gebracht... het goede zoekend voor dit volk. 
Oranje keert weer... de eerste vrijheidsoorlog ontwikkelt zich. Steden vech- 
ten zich vrij, geuzen weren zich, burgers strijden. Koning Filips neemt 
de toevlucht tot het laatste middel: sluipmoord. Oranje is vogelvrij, de 
ban is over hem uitgesproken. Nergens veiligheid. 
Oranje antwoordt in zijn apologie. De zo bekende verzetsman Eduard 
Veterman, zoon van het oude volk, heeft in zijn drama; Vader des Vader- 
lands, de oude statige zinnen omgevormd. Hij legt — in de taal van onze 
tjjd — Oranje de woorden in de mond: 

Maar, mijne Heecen Staten, zo het Gods wil mocht zijn, dat, ó[ mijn 
eeuwige ballingschap, óf mijn dood u een oprechte verlossing zou bren- 
gen van zoveel kwaads, hoe dankbaar zou ik dan voor deze banvloek 
wezen en hoe gaarne zou ik een dusdanige dood willen lijden. Zo 11 
dunkt. Mijne Heeren, dat mijn heengaan of mijn dood u dienen kan: ik 
ben bereid u gehoorzaam te wezen. Zendt mij weg naar het einde der 
wereld — ik zal gewillig gaan. Hier is mijn hoofd, waarover geen 
andere vorst of overheid macht heeft dan U alleen; doet er mee, wat 
ulieden belieft tot welvaart en tot heil van Uw land. Maar zo gij meent 
dat de bescheiden verdiensten, die Ik in mijn lange en moeizame strijd 
heb verkregen, u en het vaderland dienstig kunnen zijn, laat ons dan met 
eendrachtige harten en wil het heil van dit goede volk aangrijpen. 
 fe Maintiendrai  

Zo zet Oranje de strijd voort in de eerste vrijheidsoorlog. Jean Jaurequi 
pleegt zijn mislukte aanslag. Getekend door strijd voor geloof en vrijheid 
is Oranje's gelaat. Op een Zondagmiddag in Maart is de aanslag gepleegd. 
Het wordt lente en blijheid. Op 2 Mei 1582 luiden de klokken en Oranje 
dankt in hét midden van Gods gemeente de Almachtige voor zijn be- 
houdenis. 
Drie dagen later luiden weer de klokken... een 5 Mei der droefheid. Zijn 
gemalin Charlotte de Bourbon, die door haar trouwe zorg het middel 
mocht zijn, dat Oranje herstelde, is niet meer. Haar dood was zijn leven. 
Een oud man van vijftig jaar gaat zijn weg door dit leven, zijn pel- 
grimage, alleen verder. 
De vijand rust niet. Op een zomerse dag, 10 Juli 1584, gelukt aan een Bal- 
thasar Gerards, wat aan velen mislukte. 
Oranje had een eeuwig rijk verworven als een getrouwe held... 
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euwen gaan voorbij. Weer trekt een Oranje zich terug om de strijd 
voort te zetten in het brandpunt der oorlogvoering. Onze Vorstin 
verlaat het Europees gedeelte van Haar Koninkrijk, om Haar eigen 
woorden „aan de Duitsers niet de dienst te bewijzen Zich gevangen 
te laten nemen, in practijk te brengen. 

Hoe voorgenomen vertrek naar Zeeland moet... de afreis naar Engeland 
worden. De lage duinen van de Zeeuwse kust verdwijnen langzaam aan 
de horizon en als de late middagschaduwen zich neigen, komt de kust 
van Engeland in zicht. 
Onze Vorstin verlaat het kleine land bij de zee, omdat er ogenblikken 
in het leven van een mensenkind zijn, dat men alleen maar kan wijken, 
om de zaak des te beter te kunnen dienen. Een Oranje gaat heen, omdat 
Haar post daar is, waar beslist wordt over het wel en wee van Haar 
Koninkrijk. 
Wat dit voor een grote figuur als Koningin Wilhelmina moet betekend 
hebben, Is niet uit te spreken. Zij bleef de fiere, ondanks Haar hoge 
leeftijd. Als wij ooit met alles, wat in ons is, vlak naast Haar hebben 
gestaan, dan was het in die moeilijke dagen. 
Toen grote Nederlanders van weleer zwegen, hebben een Weiter en 
Eykman, een Schijder en In 't Veld vertolkt, wat leefde in ons volk. 

Langzaam komt de trein tot staan op het Murkey Liverpool Station 
te Londen. Soldaten in Nederlands uniform springen op het perron. 

Ze zijn nog In volle oorlogsuitrusting met geweren, handgranaten en 
automatische pistolen. Deze mannen met hun gedeukte helmen rond onze 
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Vorstin, vormen een schril contrast met de vele rustig toeziende Londense 
burgers. Koning George van Engeland treedt naar voren om Hare 
Majesteit te begroeten; Haar gastvrijheid te bieden in de komende jaren. 
Twee Souvereinen... twee mensen bovenal in dit tragische uur. 
Gekleed in ruige mantel, de helm in de hand, omhangen met het gas- 
masker, zoals in jaren van vrede met moiré zijden sjerp van het groot- 
kruis, zo komt Oranje in Engeland aan, om de overwinning te behalen, om 
Haar volk te leiden door een donker dal. 
Onversaagd en vol energie gaat Zij daar, ongebroken van geest. „In 
Haar zestigste levensjaar", zo eens dé ooggetuige, Z.E. Min. Van Kleffens, 
„had het lot beslist, dat al Haar vredespogen vergeefs was geweest." 
„De Heer van hierboven, die alle ding regeert, die men altijd moet loven, 
en heeftet niet begeerd", dus werd de Vader des Vaderlands in de mond 
gelegd in ons volkslied. Het heden van Mei 1940 was de herhaalde ver- 
werkelijking van dit ons monument van de strijd voor geloof en vrijheid, 
verklankt in de woorden van het nieuw Christelijk lied. 
In Harer Majesteits boodschap aan de wereldpers, kort na aankomst 
in Londen geschreven, spreekt de Moeder des Vaderlands uit, wat de 
Vader des Vaderlands beleed in zijn apologie: 

„Boven het vrije Holland, zijn de lichten gedoofd, het raderwerk der 
industrie en de ploegen op het veld, die alleen werkten voor het geluk 
van een vredelievend volk, zijn plotseling tot stilstand gebracht en in 
dienst gesteld van een dood en verderf aanbrengende veroveraar; de stem 
der vrijheid, der liefde der verdraagzaamheid van religie is tot zwijgen 
gebracht. 
Slechts één hoop blijft nog leven temidden van de rokende puinhopen: 
de hoop en het vertrouwen van een Godvrezend volk, die door geen 
macht ter wereld hoe boos ook, kunnen worden uitgeblust ■— geloof in 
de alles overwinnende macht der Goddelijke gerechtigheid — een geloof, 
gesterkt door fiere herinnering aan vroegere gerichten Gods, manmoedig 
gedragen en in het einde glorierijk doorstaan, een geloof, dat verankerd 
ligt in de vaste overtuiging, dat een onrecht, dat het volk van Neder- 
land moet lijden, niet zal voortduren. 
Omdat de stem van Holland niet kan of mag worden gesmoord in deze 
dagen van vreselijke beproeving voor Mijn Volk, heb Ik het gewichtige 
besluit genomen om het symbool van Mijn Volk, zoals dit belichaamd 
is in Mijn persoon, over te brengen naar een plaats, waar het kan voort- 
gaan een levende en sprekende kracht te zijn, In deze tijden van univer- 
seel lijden wil Ik niet spreken van de pijnlijke onderzoekingen des harten, 
die Mij het nemen van dit ^besluit hebben gekost. 
Het besluit tot vertrek streed tegen het natuurlijk gevoel, dat Mij en 
Mijn Familie drong te blijven en mee fe lijden, hetgeen Mijn arm volk 
moest doorstaan. Indien Regeringspersonen zich laten leiden door een 
impulsief gevoel, zouden zij spoedig de stem van Nederland, juist het 

■ symbool van Nederland, van de aarde doen verdwijnen. 
 Wij moesten trouw blijven aan het motto van het Huis van Oranje, 
aan Nederland en aan dat overgrote deel van de wereld, dat strijdt 
voor hetgeen oneindig kostbaarder dan het leven is; 
Jc Maintiendrai. Ik zal handhaven." 

God leidt ieder van Zijn kinderen langs een eigen weg. In de tweede vrij- 
oorlog bleef ons Onze Vorstin bij het leven gespaard, op vaak verrassen- 
de wijze. In Haar leven kwam geen Balthasar Gerards... 
Bij dit gouden regeringsjubileum liggen twee foto's naast elkaar. 
De reproductie van een oud schilderij, een snapshot van deze tijd... Ze 
spreken één taal: 

Getekend door strijd voor geloof en vrijheid. 
Gedragen door één ideaal, kostbaarder dan het leven: Ik zal 
handhaven. 
Getuigend van onwankelbare trouw en liefde voor ons volk; 
Dat lek u helpen mach... 
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1940. Uitgeweken voor vijandelijk geweld. H.M. de Koningin komt in 
Engeland aan. 

   -        
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Is Ik niet wist, dat Koningin Wilhelmina een groot menselijk hart 
heeft, kon ik deze bijdrage voor „De Zwerver" beter ongeschre- 
ven laten; voor wat persoonlijke herinneringen heb ik de vergif- 
fenis van Hare Majesteit nodig want met welk recht, anders dan 
met het recht van de eerbiedige bewondering, maak ik ze open- 

baar ?; en voor een clichéartikel, Haar schilderend als de „Landsmoeder" 
met al de geijkte uitdrukkingen over 
Oranjezonnetjes én nog zowat, ben ik ten 

Toen de oorlog over ons losbarstte hadden wij vijf en veertig jaar een 
Koningin gehad, die de zware plichten van de constitutionaliteit op voor- 
beeldige wijze had vervuld en die deswege door heel Nederland, ook 
voorzoveel „rood", geëerbiedigd werd. Maar toen gebeurde „het". Toen 
moest de Regering naar Engeland en kwam het erop aan, dat de Konin- 
gin zou vóórgaan in een strijd, die alleen met die van onze tachtig jaren 

enenmale ondeugdelijk, erger: die stukken 
maken mij misselijk. Ik herinner mij een 
halfbakken verhaal van een Amerikaan — 
het stond in Readers Digest uitgetrokken, TWEEMAAL KONINGIN 
de naam van de schrijver heb ik niet ont- 
houden en dat is maar goed ook — die zijn 
publiek wou doen geloven, dat altijd wan- 
neer de Koningin langs de straten gaat een 
opgewonden menigte haar toebrult: 
„Landsmoeder, Landsmoeder!" Tot zulke 
nonsens komt de mens, die de aard heeft van de slechte hoveling en het 
gebrek aan onderscheidingsvermogen van de slechte mensenkenner. 
Ik heb er niets tegen (integendeel!), dat ons volk het vijftigjarig 
jubileum van Koningin Wilhelmina luidruchtig viert; ik heb er ook 
niets tegen, dat bij Haar afscheid als Koningin alle, ontelbare, 
Staatsdaden gememoreerd worden die in een halve eeuw besloten 
liggen. Nochtans behoud ik mijzelf de vrijheid voor om in de ko- 
mende feestdagen voor mijzelf iets anders te gedenken dan de opeen- 
volgende watersnoden, kabinetten, geopende spoorlijnen, bruggen en ten- 
toonstellingen: ik „vier" de grootheid van een karakter, de sterkte van 
een rechtsbesef, de vastheid van een vrijheidsgeloof, en, boven dat alles 
nog, de zuiverheid van begrip voor een volk in nood. Want dat alles 
maakte voor mij Koningin Wilhelmina anders dan alle anderen. Anders, 
en groter. 

Door Mr. G. J. VAN HEUVEN GOEDHART 

Uit vervlogen jaren herinner ik mij verhalen over wat er allemaal was 
voorgeschreven voor een bezoek bij de Koningin. Een jacquet, een hoge 

hoed, en een hele serie verdere plichtplegingen die door een hofdignitaris 
precies en tevoren werden uitgelegd. 
Ik heb eraan gedacht, toen ik op 20 Juni 1944 op audiëntie ging, voor 
het eerst van mijn leven. Gaat U eens een dag en twee nachten in het 
heetst van de zomer in Spanje in het schroeftunneltje van een Noors 
bootje leven. Een tunneltje waarin je niet rechtop kunt staan en waar- 
doorheen de as van het schip loopt. Een tunneltje, dat vol raakt van heel 
fijn oliestof, zodra die schroefas begint te wentelen. Zit daar eens een 
dag of wat in met een lichtgrijs colbertje. Wedden, dat U eruit komt 
als ik: een wandelende olievlek? Wedden, dat U zich doodgeneert om 
ermee in Londen rond te lopen,'waar in 1944 — want over dat jaar heb 
Ik het — textiel krap en punten haast niet te krijgen waren? Wel, zie- 
daar mijn uitrusting voor mijn eerste audiëntie en de verzekering erbij, 
dat ik tevoren heus wel heb opgebeld om te weten te komen of dat nu 
wel aanging: Zó bij de Koningin komen! 
Maar óf het aanging! Ik moest maar komen zoals ik was, luidde de 
boodschap en daar ging ik dan. Toen ik echter een paar minuten tegen- 
over Haar had gezeten, was il& het allemaal vergeten. Toen ging het 
gesprek alleen nog maar over ISEderland, over het verzet in Nederland, 

iver de bevrijding van Nederland. Toen 
de blocnote die voor de Koningin lag, 
rdigheden .van alle Engelandvaarders, 

..Wik allemaal nog helemaal het geheim 
id jiuèfe Dat zat, laat ik het nu maar eens 

over de ellende van Nederland, 
gleed er telkens een potlood ovi 
want Zij noteerde alle wete: 
en onthield ze ook. Maar 
van mijn spoedige gerus; 
rechtuit zeggen, in de mSederlij 
dat Zij allerhuiselijkst zei^thee 
een paar documenten uit een kast 
niet alleen voor zaken vap&r niet minde 
seerde. „En nu moet U va; 
de Koningin en meteen %f 
28 kilo afgevallen bezoc' 
van pannekoeken?" Ee 
echte dikke, Nederlandse p 

de Koningin. Dat kwam, door- 
k en een koekje aanbood, zelf 

en, zelf bedrijvig was en zich 
r Haar bezoeker zelf interes- 

ag eens echPSNederlands bij mij eten", zei 
aan kwam een voor een in de Pyreneeën 

ate aantrekkelijke vraag: „Houdt U 
r stonden ze op tafel; het waren 

oeken, ik verzejcer het U. 

Dat was nu precie# de Konil 
soonlijke gave: eefvlieve oudl 

dag en nacht, lezer en ik weet 
strijd van Haar Vaderland. Wj 
van een der getuigen tK^hir 
kelijk „gekend" in al Haaf gro 
kans kreeg zou ik alle scholei 
vertellen. Want dat is het 
begrijpen: dat wij in de t 
beeld van moed en trou 
om uit duizend en ee: 
bouwen, die daarin is 
grip voor wat wij hie' 
mand Haar huldigen, 
ging ze kan omvatte: 
Oranjes de grootste zijn. 
vijftig jaar. Ik weet ni 
waarover Zij in 1898 
Bedenkt gij, dat toen d 
de sociale wetgeving we 
al als een oproerkraaier e; 
gold; dat zulk een ven 
king kwam en dat hij o 

gaan 

Wi 

,t was Haar hoogst per- 
e dag en nacht — ik zei: 
zig was met de vrijheids- 
re voorrecht heeft, daar- 

oningin Wilhelmina wer- 
at voorrecht en als ik de 

m om er een uur van te 
Tjes van Nederland moesten 
ingin hadden, die een toon- 

belachtig heeft ingespannen 
tian4|trijdend Nederland op te 

isters de baas was in be- 
aren te hcleveh. Voor dat alles kan nie- 
maten zijn te groot dan dat enige huldi- 

(jtérlandse geschiedenis zullen twee 
gin Wilhelmina regeerde 

ij: maar van het Nederland, 
geen rechte voorstelling, 

tere stap op het terrein van 
een socialist nog gans en 

aanvaardbaar vaderlander 
ipenbaar ambt in aanmer- 
de beginselen" republikein 

of meer uur per dag in was; dat kinderen van twaal: 
fabrieken werkten, er geen leerplicht bestond en geen algemeen kies- 
recht — dan pak ik zo maar een trek of wat van een land, dat toch ook 
„Nederland" heette, maar dat van het onze hemelsbreed verschilde. 
Het jonge Koninginnetje, dat er toen over regeerde, regeerde inder- 
daad „erover" en stond zelf zover boven Haar volk, dat dit volk 
zich van Haar door een onoverbrugbare afstand gescheiden wist. Zoals 
wij van verre de Koningin zagen, zo zag de Koningin van verre ons: 
tussen Haar en Haar volk lag een wereld, of liever: hing een gordijn, al 
was het dan geen ijzeren, Wie eerlijk durft zijn — hetgeen lang niet altijd 
voordelig is! — erkent dat het Nederlandse volk van toen en van nog 
heel lang daarna in zijn Oranjeliefde iets plichtmatigs, iets traditioneels 
bezat, maar niet iets, dat lééfde in de warme sfeer van het eigen hart. 

Ik heb elders eens gezegd, en ik moge het hier herhalen, dat Koningin 
Wilhelmina tweemaal Koningin is geworden: eenmaal in 1898 en 

eenmaal in 1940, en dat daarin het geheim van Haar grootheid steekt. 

vergeleken kan worden. Vóórgaan: niet door hooghartigheid jegens de 
vijand alléén, maar, veel meer nog, door zich te vereenzelvigen met iedere 
Nederlander die persoonlijk deelnam aan het verzet; door elke afstand 
tussen zichzelf en het volk weg te vagen en, hoezeer ook door Haar bal- 
lingschap van dat volk gescheiden, er midden in te gaan staan. Het is 
en blijft mij raadselachtig hoe Koningin Wilhelmina, na vijf en veertig 
jaar van traditioneel regeren, bij machte is geweest, dit tweede, gans 
andere Koningschap zo onverbeterlijk te bekleden, zó onverbeterlijk, dat 
elk bezet land met een geëmigreerd vorst ons erom benijden kan en 
benijd heeft. Maar al begrijp ik dan niet hoe Koningin Wilhelmina tot 
die metamorphose in staat is geweest, ik geloof zeker dat zich 
hier een Oranje-eigenschap openbaarde, die dunkt mij ook de „Vader des 
Vaderlands" zo groot maakte in onze ogen: een eigenschap, die neer- 
komt op het hebben van een onfeilbaar begrip voor wat er in het volk 
zélf omgaat. Ik maak mij niet aan onwaarachtigheid schuldig wanneer 
ik zeg, dat ik al vóór 1940 bij het nalezen van door de Koningin gehou- 
den redevoeringen soms de vraag had voelen opkomen of niet hier en 
daar in die redevoeringen zich een vrijheidsbegrip openbaarde, dat de 
zuivere kern is van de Nederlandse traditie. De Koningin kon ineens 
iets zeggen, dat je het gevoel gaf: dat is een opvallend Nederlands geluid, 
dat je van geen enkele andere zijde hoort. Maar ik weiger te geloven, 
dal/er één Nederlander is voor wie de omwenteling, waartoe de Konin- 
gin in 1940 in staat bleek, géén openbaring is geweest. 
Zij wachtte niets af. Zij sprak haar Kabinet moed in op de dag van de 
aankomst in Londen en die dat-bijwoonden vergeten het nooit. Zij stelde 
huis en hart open voor iedere vrouw en man, die ten aanzien van het 
verzet tegen de Duitser een hart had „dat het niét laten kon" en ver- 
eenzelvigde zich met dat verzet zo volledig dat zij onbeschroomd in 
radiotoespraken woorden als „schurken" en „moffen" gebruikte, daarmee 
de Nederlandse deftigheid opschrikkend uit de dut. O ja, er zullen in 
die dageij heel wat theekransjesmevrouwen en zéér welopgevoede Neder- 
landers zijn geweest, die de vaderlandse hoofden schudden en zeiden: ,,Hè 
nee, dèt, moest de Koningin nu toch niet doen". Maar die begrepen het 
dan ook niét. Want dat moest de Koningin nu juist heel precies wèl doen. 
Zij sprong ermee over de hekken van traditie, zij greep Haar volk in 
het hart, want Duitsers wéren niet „vijanden" of „overweldigers", maar 
inderdaad: „Moffen" en „schurken". 
E n de Koningin deed veel meer. Zij werd de non-stop-draaiende motor 

van het verzet. Zij dacht aan niets anders, vond althans niets anders 
van werkelijk belang. Haar hart was altijd in Nederland. Zij heeft onafge- 
broken vijf jaar lang persoonlijk oorlog gevoerd. Zij verwaarloosde niets. 
Ik herinner mij hoe de Koningin mijn oordeel vroeg over Haar plan om 
eigenhandig een brief te schrijven aan alle kinderen van Nederland, die 
dan, net als de „Vliegende Hollander", uit de lucht aan onze jeugd kon 
worden bezorgd. Ik was er vlak voor. Toen heeft de Koningin een 
brief opgesteld, zó volstrekt menselijk en kinderlijk tegelijk, zó geschreven 
van de verzetsgeest uit'en met zulk een ijzeren geloof in onze herrijzing, 
dat ik het stuk een hele dag op mijn tafel liet liggen om mij er tussen 
vervelende paperassen door aan op te warmen. Gelukkig dat een snelle 
ontwikkeling van de gebeurtenissen de verzending van de brief niet meer 
nodig deed worden, maar doodjammer dat jong Nederland hem nooit 
gelezen heeft. 
En wilt ge nog een voorbeeld van Haar verzetsgeest, dan kiest ik uit vele 
het geval van Peter Tazelaar, de man die in 1941 op het Scheveningse 
strand ;,aanspoelde" met een door de Koningin en Prof. Gerbrandy ge- 
tekende opdracht om te trachten Wiardi Beekman en nog een Neder- 
lander naar Engeland te krijgen. Peter was het, die in Januari 1942, toen 
het groepje door een strandpatrouille was overvallen, zich in het ijskoude 
water liet zakken, en een uurtje later „als een rinkelende Kerstboom" 
door de duinen naar Wassenaar ontkwam; Peter was het, die de volgende 
dag opnieuw naar het strand trok om het nog eens te proberen en die 
toen gepakt werd, maar zich „eruit kletste"; Peter, die tenslotte 
via Zwitserland en Portugal in Londen wist terug te keren, en die daar... 
niet werd vertrouwd omdat men dacht, dat zulk een „vlotte" reis op 
verdachte Duitse relaties wees! Toen ik in Londen kwam — in Was- 
senaar had ik met Peter in 1941 contact gehad — ben ik hem gaan 
zoeken. Dat was niet eenvoudig want ik wist alleen maar, dat hij 
„Peter" heette. Hij is opgedoken en bleek te zijn  korporaal bij de 
Nederlandse brandweer in Londen, diep gedesillusionneerd natuurlijk. 
Ik heb de buitenkans gehad ertoe te kunnen bijdragen, dat zijn werk in 
het juiste licht kwam te staan, dat hij de Militaire Willemsorde kreeg 
en de rang van Luitenant, maar nooit vergeet ik de geestdrift, waar- 
mee de Koningin dat eerherstel bevorderd heeft, noch ooit die zon- 
nige middag op Maidenhead, waar alle in Engeland aanwezige dragers 
van de M.W.O. bijeen waren om getuigen te zijn van het. grote ogenblik, 
waarop de Koningin persoonlijk Peter Tazelaar de ridderslag gaf. Daar 
zat die middag de Koningin temidden van vechtjassen, van kerels die, 
waar en hoe dan ook, zich in het verzet tegen de „Moffen" hogelijk had- 
den onderscheiden en, toeschouwer daarbij, heb ik toen nog eens leren 
begrijpen, dat ik het onschatbare voorrecht had Koningin Wilhelmina 
de Tweede te aanschouwen. 
Ach nee, redactie van „De Zwerver", overlezend wat ik schreef vind ik 
het mager en beneden de maat. Laat ik ophouden. Gelukkiger stervelin- 
gen verstaan de kunst om de preciese uitdrukkingen te vinden voor elk 
gevoel dat hen bezielt. Ik kén het niet. Zelfs niet in tweeduizend Neder- 
landse woorden, die U mij toemat. Maar laat mij dan eindigen met het 
getuigenis van mijn geloof, dat nimmer dit Nederland een Koningin zal 
hebben van wie zó gelden zal wat geldt en gelden blijft van Haar: Zy 
streed met de strijdenden, Zij verzette zich met de verzetters; en  Zij 
vereenzaamde met de vereeenzaamden. 

 .     



't 

/ 

f 

0 Een sprookje 

dat werkelijk 

gebeurd is. 

die „Stefke" van de KP s ene mooie, 
„Margriet". 
Ge moet hem kennen. Toen zijn leider Wim 

Duwé (Wim Andriessen) gepakt was en kort 
daarop, 15 Augustus 1944, met drie anderen werd 
gefusilleerd, nam hij de leiding, wierf een stelletje 
flinke jongens aan om de oude Kerngroep en 
toog aan het werk. Hij liet de lijn van Den Bosch 
naar Nijmegen op enkele punten springen öm 
het wegvoeren der gevangenen uit kamp Vught 
te helpen tegenhouden en, genesteld op de front- 
lijn, die na de landing der para-troops dwars door 
de Meierij van Brabant kwam te lopen, hielp hij 
met zijn kornuiten de Engelsen, wat hij kon en 
KP'de tussen de moffen door, dat het een lust 

En toen de opmars der geallieerden tegen Den 
Bosch begon, beet Stefke's „Margriet" de spits af 
en leverde de voorgevechten aan de rand der stad. 
Als eersten hier traden zij toe tot de Stoottroe- 
pen en menige Duitse patrouille, die zich over de 
Maas, de nieuwe frontlijn, waagde, beet voor hen 
in het zand. Bij het offensief tegen Kleef stonden 
Stefke en de zijnen in de eerste rijen. 
Neen, Stefke had heus niet alleen zijn naam daar- 
aan te danken, dat hij, als ongekroonde koning, 
na de bevrijding van Den Bosch, waaraan hij zo'n 
actief deel had, bevelen tot aanhouding en vrij- 
lating gaf, die later wel eens herziening behoef- 
den. Wie maakte er toen geen fouten! En Stefke's 
elementaire eerlijkheid en stellige goede trouw 
stonden — en staan nog — buiten kijf. 

r r oc was deze Stefke, die op zekere dag een 
*■ briefje thuis gebracht kreeg, netjes gedrukt, 
met het stadswapen op de enveloppe. Dat was 19 
Maart 1945. Hij werd daarbij verzocht „aanwezig 
te willen zijn in het raadhuis der Gemeente 
's-Hertogenbosch op Dinsdag 20 Maart des na- 
middags te 2.45 uur voor een dringende bespre- 
king, welke bespreking door hoge autoriteiten zal 
worden bijgewoond. Er wordt in ieder geval op 
Uwe komst gerekend". En aan de voet stond: 
„Kleding der heren, indien mogelijk, donker col- 
bert costuum". 
Zou het waar zijn? Wie waren die hoge autori-. 
teiten ? De Koningin ? 
Zij was in het land. Had Middelburg, Roosendaal, 
Breda, Tilburg bezocht. Zou Zij, de hoge Lands- 
vrouw, ook hier komen ? Maar dat kon toch niet ? 
Er was wel veel over gesproken, maar Den Bosch 
was frontstad. Regelmatig verschenen er nog 
Duitse patrouilles tot aan de rand der buitenwij- 
ken. Zij hadden nog helpers binnen de muren. 
Iedere dag vielen er granaten. 
Zij was het. Onofficieel. Maar het gerucht had 
zich snel verspreid en duizenden waren op de 
been in een ongekende ontroering. Den Bosch, 
levend onder de dagelijkse druk van V I's en gra- 
naten, rommelig en rumoerig door de eindeloze 
ononderbroken stroom van tanks en trucks, op 
weg van Antwerpen naar Duitsland, dag in, dag 
uit en dag en nacht, maakte zich voor één dag uit 
zrjn beklemming los om de Landsvrouwe te zien 
an te begroeten. En de Bossenaar begroette Haar 
als een moeder, die na lange afwezigheid tot haar 
kinderen is teruggekeerd. Dat was het overheer- 
sende gevoel in het Zuiden in die dagen, waarin 
het gezag een vertrouwemscrisis doormaakte: de 
Koningin is terug, nu zal weer alles in orde ko- 
men. Ik geloof niet, dat Hare Majesteit ooit zó 
tastbaar dicht te midden van Haar volk heeft 
gestaan. 

Dieën middag om kwart voor drie was Stefke er, 
en met hem een twintigtal uit het verzetswerk. 
Gewone jongens. De boerenstrijder naast de kapi- 
tein uit het Nederlandse leger. De KP-er en de 
leider van het studentenverzet. De Militaire Com- 
missaris uit Den Bosch, die de OD had georga- 
niseerd en de bakker, die zijn rol in het natura- 
apparaat had gespeeld. De duik-kapelaan en de 
gereformeerde dominé. De pilotenhelper en de 
persman. Daar waren ook de moedige helpsters 
onzer gevangen vrienden: de representanten van 
het Vughtse Rode Kruis en het stationswerk. 
Hare Majesteit had — zoals elders — de wens te 
kennen gegeven om met de illegale werkers alleen 

J  

Gaat dat zo maar. 
Door Dr. Claudius Prinsen. 

Wat zijn er goede dingen te schrijven over 
onze Koningin. De veelheid van gebeur- 

tenissen uit Haar rijke leven dwarrelen ons 
voorbij als wij er aan denken. 
Haar goede voorbeeld vervult ons met trots; 
Haar wijsheid maakt ons bescheiden en Haar 
werkkracht boezemt ons ontzag in. 
Ik wil over dit alles niet uitweiden, want ik 
beloofde de redactie van „De Zwerver" iets 
te schrijven over het bezoek van de Koningin 
aan Roosendaal kort na Haar terugkomst in 
het Vaderland. 
Alle ingezetenen waren op de Markt bijeen 
om Haar toe te juichen. Het stadhuis blonk 
van binnen en van buiten. Er was zó gepoetst 
en geboend, dat het Gemeentebestuur alle losse 
vloerkleden aan de grond liet spijkeren, om- 
dat de gladheid van de vloeren het gaan 
levensgevaarlijk had gemaakt. 
In de ontvangstzaal waren enige verzetslieden 
aanwezig. Gemakkelijk was de keuze niet ge- 
weest, want er waren meer dapperen dan de 
zaal in redelijkheid kon bergen. 
De Koningin leek veranderd, ouder geworden 
en met de begrijpende mildheid, die daaraan 
eigen is. Allen ondervroeg Zij over het bin- 
nenlands verzet. 
Bij de thee werden er gebakjes aangeboden en 
met wat bezorgdheid en een nog niet weten, 
hoe het in het arme Vaderland precies was, 
vroeg zij op een beminnelijke wijze: „Gaat dat 
zo maar met die gebakjes? En mag hier al dit 
electrisch licht nu branden?" Toen Haar ge- 
antwoord werd: „Als Moeder thuis komt na 
een lange reis, moet men zijn armoede ver- 
geten", keek Zij de spreker aan om even te 
onderzoeken of hij meende, wat hij zei, en toen 
kwam de dankbare glimlach, welke men 
schenkt als loon der genegenheid. „Misschien 
zouden wij toch goed doen de gebakjes voor 
de kinderen te bewaren", zei Zij. 
Aan dit woord heeft de Roosendaalse jeugd 
een tractatie te danken gehad. 
De Secretaris maakte Hare Majesteit attent 
op de nieuwe ambtsketen van de Burgemeester. 
Deze was door de ingezetenen aangeboden, 
omdat de oude door een N.S.B.-burgemeester 
was gedragen. 
„Wat hebt U met de oude gedaan", vroeg 
Hare Majesteit aan de Burgemeester. 
„Aan het museum gegeven. Majesteit". 
En met een jeugdige felheid, die als een 
krachtige vlam uitschoot, zei Zij; „U had hem 
in de smeltkroes moeten doen!" en Haar vuist 
balde zich. 
Daarna werden de ingezetenen nog eens van 
het bordes ten afscheid gegroet. Hare Majesteit 
vertrok. Wij bleven achter en waren eén 
kostbare heugenis rijker. 

Breda, 7 Augustus 1948. 

te zijn. De wnd. Commissaris der Koningin en de 
wnd. Burgemeester trokken zich terug. Zelfs de 
Hare Majesteit trouw begeleidende adjudant ver- 
dween. Op het ongedwongen verzoek van Hare 
Majesteit belastten de genodigde dames zich met 
het serveren van de thee en de gereedstaande 
diensters werden weggezonden. We waren „onder 
ons"! 

ü n toen gebeurde het, dat aan Stefke gevraagd 
*—J werd om iets te vertellen ovfer de wederwaar- 
digheden der KP „Margriet". En luitenant Stefke 
sprong op en ging in de kring staan in de hou- 
ding vóór het tafeltje van de Hoge Vrouwe. En 
onopgesmukt en zonder omhaal vertelde hij van 
de gevallen jongens en de gevechten om Den 
Bosch. Een eerlijk verhaal van een eenvoudige 
volksjongen  Aan het eind van zijn korte ver- 
haal gekomen zei Stefke, dat zijn „jongens" hem 
gevraagd hadden een cadeautje te geven aan de 
Koningin. En Stefke hield met zijn linkerhand 
de rand van de rechterbroekzak en met zijn rech- 
ter tastte hij diep daarin — ge weet hoe diep die 
uniformzakken zijn — en uit het diepste viste 
hij een klein doosje op. En probeerde het open te 
maken. Maar of het kwam van zenuwachtigheid 
of emotie, ik weet het niet, het vlotte niet goed. 
En toen zei Hare Majesteit: „Wacht Stefke" — 
„Stefke" zei Zij, ik heb het zelf gehoord, en allen 
die erbij waren. — „Wacht Stefke" zei de Konin- 
gin, „ik zal U helpen". — En Zij, de Landsvrouwe, 
nam het doosje uit Stefke's onwennige handen en 
maakte het zelve open. En Stefke vertelde de 
Landsvrouwe, dat er vijf draaginsignes inzaten, 
vijf zilveren margrieten „één voor U, Majesteit, 
één voor de Prinses en drie voor de kleine Prin- 
sesjes". 
En toen zei de Koningin: „Dat is veel te mooi, 
Stefke, dat had U niet mogen doen. Die had U 
niet van zilver mogen laten maken; eenvoudig 
aluminium of blik was goed genoeg geweest. 
Want de waarde van deze margrieten is niet 
daarin gelegen, dat zij van zilver zijn, maar dat 
zij het ereteken zijn van een zo dappere KP als 
de KP „Margriet". Ik beschouw het als een hoge 
onderscheiding deze te mogen ontvangen en ik 
verzoek U, Stefke, mij zelve die onderscheiding 
te geven." 
En de grijze Vrouwe, Die alle zorgen van een 
heel volk te dragen heeft, stond op en ging in da 
kring der illegale werkers staan, in stram mili- 
taire houding, en de Commandant van het derda 
bataljon Stoottroepen, de eenvoudige, eerlijka 
KP-er Stefke, speldde de zilveren margriet op da 
linkerrevers van de mantel van Wilhelmina Ko- 
ningin der Nederlanden  
En Stefke zelve stamelde: „Majesteit, veel kan 
ik niet meer zeggen, maar dit zeg ik U: wfl 
blijven U trouw  trouw tot in de dood." 
En met beide handen greep de Koningin de hand 
van Stefke en dankte hem. 
Ik schaam mij niet te zeggen, dat ik tranen ge- 
zien  en gevoeld heb. 

Nog geen uur later vielen er granaten op de In- 
middels verlaten markt 

KEES-NBO. 
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OP BEZOEK BIJ DE MOEDER DES 

z,en jeugdfoto 
in Friese klederdracht 

Omstreeks de jaarwisseling 1944.45 ga[ de Koningin de wens te kennen om door een aantal pet' 
sonen te worden ingelicht over de toestand in het bevrijde Zuiden. 
De keuze zou moeten vallen op personen uit verschillende lagen der bevolking en van ver- 
schillende politieke- en geloofsovertuiging, zodat de Koningin een zo ruim mogelijk beeld zou 
kunnen krijgen van de moeilijkheden, verlangens en bezware >, die gevonden werden bij het 
bevrijde deel van Haar volk. 

J 

3 C 

Er was wel gerede aanleiding voor Hare 
Majesteit om zulke voorlichting te vragen! 

In de chaotische toestand, waarin het Zuiden 
zich kort na de bevrijding bevond, kwam maar 
langzaam verbetering. 
Er waren veel misstanden, ook misverstanden, 
die om verbetering en opheldering vroegen. De 
gezagsverhouding tussen de regering in Enge- 
land, het Militair Gezag en de civiele autoriteiten 
in de bevrijde provincies liet aan duidelijkheid te 
wensen over. Het optreden van de Ministers, die 
zich tijdelijk in Oisterwijk vestigden om van 
daaruit de situatie te besturen, vond geen 
algemene Instemming, vooral niet bij de oud- 
illegaliteit, die zich kort na de bevrijding had 
georganiseerd in de „Gemeenschap Oud-Illegale 
Werkers Nederland" (GOIWN). 
Bij het gemengde gezelschap, dat zich begin 
1945 voor de reis gereedmaakte bevond zich één 
dame, de bekende socialiste mevr. Verwey-Jon- 
kers, en voorts een vijftiental mannelijke vogels 
van diverse pluimage uit de provincies Limburg, 
Zeeland, Noord-Brabant en bevrijd Gelderland. 
Verschillenden waren lid of functionaris van de 
GOIWN, maar een belangrijk deel was buiten 
deze Gemeenschap gekozen. 
Daar wij op de heenreis niet van de luchtVerbin- 
ding gebruik maakten, waren wij enkele dagen 
onderweg — 't was per slot nog oorlog! — maar 
dit had het grote voordeel, dat de reisgenoten op 
ongedwongen wijze met elkaar kennis konden 
maken. En het bleek al spoedig, dat wij het 
over de hoofdzaken, waarover het in die over- 
gangstijd ging, met elkaar vrijwel eens waren. 
Min of meer als „los zand" aan elkaar hangend 
vertrokken, kwamen wij als een echt „team" bij 
de Koningin aan! 

Het behoeft nauwelijks vermelding, dat wij vol 
gespannen verwachting vertrokken! 

Wij verheugden ons op de ontmoeting met Hare 
Majesteit. Onze liefde en eerbied voor de Lands- 
vrouwe waren tijdens de bezetting alleen maar 
gestegen. 
Door Haar voorbeeld en Haar woord was Zij 
een steun van'- niet hoog genoeg te schatten 
waarde geweest voor de houding van verzet bij 
ons volk. Vooral sinds de bevrijding hadden 
verschillende gelukkigen, die de Koningin reeds 
hadden ontmoet, ons bericht van Haar grote 
zorg voor Haar volk, Haar belangstelling voor 
en kennis van het verzet, Haar onvermoeide 
ijver, Haar wijs inzicht. En nu mochten wij 
zelf naar Haar toe, om de Koningin te vertellen 
hoe het hier in het Zuiden ging. Enerzijds met 
een bezwaard gemoed, want we hadden over véél 
moeilijkheden te spreken, aan de andere kant 
met een gerust vertrouwen, als van kinderen, die 
bij Moeder hun leed gaan klagen. Onze reis ging 
via Brussel, naar de Belgische kust, van daar 
in convooi naar de overkant, waar we ons hart 
sneller voelden kloppen, toen wjj op een aantal 
schepen de geliefde Hollandse driekleur zagen 
wapperen. Tenslotte belandden wij in het mooie, 
in een prachtig oud park gelegen, Engelse land- 
huis, waar de Koningin verblijf hield. En daar, 
direct na aankomst, werden wij in de hal door 
Dr. Beel aan Hare Majesteit voorgesteld. 

De Koningin, door de oorlog gedwongen uit 
Haar land uit te wijken, ontving Haar gasten 

op vreemde bodem, in overeenstemming met de 
omstandigheden, waardig, eenvoudig en zeer har- 
telijk. Wij ontmoetten een bejaarde, eenvoudig 
geklede vorstin, die ons vriendelijk begroette, 
maar aan wie het toch wel te zien was, dat Zij 
veel leed had doorstaan. 
Wij hadden gerekend na de avondmaaltijd enkele 
uren onder elkaar te zijn en tezamen te over- 
leggen, maar dat liep anders! Aanstonds zouden 
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Onlangs hield de koningin inspectie op de „Karei 
Doorman". 
Stram, bewegingloos, stonden de manschappen 

op het glanzend geboende dek aangetreden en alles 
droeg, zoals immer inspecties, de koude onaandoen- 
lijkheid van streng officieel vertoon. Langzaam, scherp 
keurend, liep Hare Majesteit langs de blauwe matro- 
zenhaag waarboven zelfs de in strakke spanning ge- 
lijk-geplooide gezichten in uniformiteit niet onder 
deden voor welk ander onderdeel van het indrukwek- 
kende ceremonieel. 
Totdat, ineens, de hoge gast zelf, blij verrast, de be- 
klemming verbrak, toen Zij, Zich tot een van de 
mannen uit het gelid wendende, met hartelijke belang- 
stelling uitriep: „Hé, mijnheer X  hoe gaat het 
met U." 
Mijnheer X  was een oud-Engelandvaarder, een 
van de kinderen van de Oranjehaven, waarvan de 
Koningin de moeder wordt genoemd. 
„Aan de moeder van Oranjehaven" staat dan ook op 
de medaille, die ter gelegenheid van Harer Majesteits 
jubileum uit naam van alle leden van het Oranjeha- 
ven-gezin Haar zal worden aangeboden en wellicht 
ligt aan geen eretitel een meer welgemeende dank- 
baarheid ten grondslag dan aan deze roerende be- 
naming, die* Zij verdiende toen Zij met gulle harte- 
lijkheid Haar naar Engeland overgekomen landge- 
noten de moed insprak, die anderen, ook Nederlan- 
ders, eruit hadden weten te administreren. 
Want tegenvaller stapelde zich op tegenvaller, zo- 
dra de Engelandvaarder de vrije wereld had bereikt. 
De eerste gang was naar de z.g. patriotic-school, 
een Engelse security dienst, waar de pas-aangeko- 
menen, soms weken achtereen, op een niet bepaald 
aangename wijze werden getest om hun graad van 
zuiverheid vast te stellen. Was deze vuurproef met 
succes doorstaan, dan verviel de man in handen van 
een gelijksoortige Nederlandse afdeling, die een en 
ander nog eens dunnetjes over deed, waarna ten- 
slotte het antichambreren op de departementen begon, 
misschien wel de meest ontmoedigende phase in het 
lange proces, dat aan de actieve inschakeling voor- 
afging. 
O zeker, de eerst-aangekómenen werden er met war- 
me bewondering én verkwikkend enthousiasme be- 
groet, doch het duurde niet lang of de belangstelling 
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voor hen begon in regeringskringen te tanen. Vooral 
toen de vlucht uit het benarde vaderland, onder de 
toenemende druk der omstandigheden, met een steeds 
grotere frequentie plaats vond, verzuurde spoedig 
alle aanvankelijke hartelijkheid. De Londense bureau- 
cratie vond het maar bar lastig om al die als uit de 
hemel gevallen kerels, die dikwijls ook nog hele bal- 
ken vol noten op hun zang hadden, een plaatsje aan 
de staatsruif te verschaffen. Het was ook inderdaad 
er lastig voor een regering, die als gast in een vreemd 
land moest verkeren. Zij bevond zich in een 
hoogst onaangename positie want zij was ook niet 
vrij in haar doen en laten, zij was aan vele regels 
gebonden en zij had rekening te houden met duizend 
en één (over) gevoeligheden van een ver boven zijn 
krachten werkende (en dus) geprikkelde gastheer. 
Anderzijds waren ook lang niet alle Engelandvaar- 
ders van het gehalte als een van die eerste studenten, 
die op de vraag, wat hij het liefst zou gaan doen, 
antwoordde: „Dat kan me niet schelen. Zet me 'daar 
in, waar Nederland me het best kan gebruiken. Is dat 
op de Noordpool, all right. Is het op de Zuidpool, 
oké." Vooral onder de later-aangekomenen bleken 
lieden te schuilen, die, om de een of andere negatieve 
reden, uit het vaderland waren gevlucht, en die, een- 
maal in Engeland, alleen op grond van hun geslaag- 
de vlucht, rechten meenden te kunnen laten gelden 
op de onderdanigste dank van het ganse kabinet mits- 
gaders op de beste baan in het vrije koninkrijk. 
De wrijving werd groter en groter en van weerszijden 
werd volhardend en fris — soms onfris .— gekankerd 
met als enig resultaat, dat de verhoudingen nog slech- 
ter werden. Jongens, die hadden gedacht direct in een 
vliegtuig te worden gepoot of prompt achter een 
kanon te worden gezet, liepen dikwijls eerst weken- 
lang met hun ziel onder de arm rond om daarna als 
pennelikker achter een stoffig bureau te worden 
geplant. 
De excellenties waren goede, be|te, brave kerels, rijk 
aan bestuurservaring maar dood-arm aan voorstel- 
lingsvermogen, Ze snapten er weinig van, wat er in 
deze kerels, die alles, alles hadden geriskeerd om de 
moffen te kunnen bevechten, omging. 
Die het wel gegreep was de met moeiten en zorgen 
overladen vorstin, die nooit naliet een pas-aangeko- 
men Engelandvaarder bij zich te roepen om met hem 
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te bepraten wat op zijn hart lag. Zon bezoek bete- 
kende voor hem een ware verkwikking, want meestal 
voor het eerst ontmoette hij een hooggeplaatste figuur, 
die begrip bleek te hebben voor zijn wensen, die 
belangstelling toonde voor zijn ervaringen en die nim- 
mer moe werd naar de berichten over de groeiende 
eenheid en saamhorigheid in het vaderland te luiste- 
ren. Hoe genoeglijk ging het dan bij zo'n gesprek toe. 
Hoe wist zij iedereen op zijn gemak te stellen tot die 
eenvoudige boerenjongen toe, die in zijn eerste ver- 
warring „juffrouw" tegen haar zei. Zoiets deerde Haar 
niet, want Zij had alleen nog oor voor het le?d en 
de zorgen van Haar strijdend volk. 
Zij sterkte zich aan het idealisme van Haar bezoekers 
en zo het idealisme bij hen was verslonken, riep Zij 
het tot nieuw leven. 
Geen kwaad woord wilde Zij horen over de Enge- 
landvaarders en menigmaal intervenieerde Zij per- 
soonlijk ten behoeve van een Engelandvaarder, die 
door de een of andere ambtenaar onrechtvaardig of 
kwalijk behandeld dreigde te worden. Doch wat nie- 
mand wist te voorkomen, was, dat door de groeiende 
tegenzin onder de ambtenaren, de Engelandvaarders 
een aparte, weinig gewaardeerde kaste gingen vormen. 
Toen greep de Koningin persoonlijk in. Met eigen geld 
bekostigde Zij een plan om Haar „jongens" een eigen 
home te bieden, waar zij hun vrije tijd door konden 
brengen op een wijze, die hen behoedde voor defai- 
tisme en verdere ontnuchtering. Regelmatig verscheen 
de Koningin op de meest onverwachte momenten in 
het tehuis, dat Oranjehaven werd gedoopt en nooit 
ging zij er weg zonder de jongens moed en vertrou- 
wen te hebben ingesproken. 
Hier voelde Zij de harteklop van Haar strijdend 
land en het stelde Haar in staat om, beter dan wie 
ook in Londen, te begrijpen wat er leefde in de ge- 
dachten van Haar geliefde volk. 
Er vormde zich allengs een hechte band tussen het 
Koninklijk gezin (ook Prins Bernhard had hele dagen 
Engelandvaarders over de vloer) en de leden van 
Oranjehaven en geen geschenk zal Hare Majesteit 
dierbaarder zijn dan de medaille, waarop ongeveer 
duizend Engelandvaarders hun warme dank voor 
Haar moederlijke zorgen tot uitdrukking hebben ge- 
bracht door het opschrift; 
Aan de moeder van Oranjehaven. TOON. 
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wij met de ijver en werkkracht van de Koningin 
kennis maken. Nauwelijks was de tafel beëindigd, 
of het gezelschap werd opgeroepen zich in een 
groot vertrek rond de Koningin te scharen en 
daar kreeg de thans reeds overleden, sympa- 
thieke Dr. Huysmans als eerste het woord. 
Die avond en de gehele volgende dag, 'n Vrijdag, 
's morgens, 's middags en 's avonds, liet de 
Koningin zich door haar gasten inlichten. Eén 
voor één kwamen wij allen aan het woord. En 
ieder trachtte van de groep die hij vertegen- 
woordigde, of van de eigen omgeving, of uit de 
eigen ervaring een beeld te geven van wat er 
leefde bij de mensen, wat er te verrichten viel, 
wat er verbeterd diende te worden. En de Konin- 
gin luisterde, luisterde maar. Een enkele maal 'n 
vraag Harerzijds, 'n enkele opmerking. Maar én 
door de manier van luisteren én juist door die 
enkele woorden, blijk gevend van een grote ken- 
nis van zaken, van een intense belangstelling 
voor alles en nog wat, van 'n grote zorg voor 
Haar geliefd volk, van verlangen om weer te- 
midden van dat volk te verkeren. 
Inderdaad de „Moeder des Vaderlands"! 
Het zou ondoenlijk zijn in deze korte schets een 
ook maar enigszins volledig beeld te geven van 
het besprokene. Het ging over de reeds genoemde 
moeilijkheden, over zuivering en berechting, over 
de voedselvoorziening, de heropbouw, sociale toe- 
standen, de bevrijding van het overige deel des 
Vaderlands en de voorbereiding daartoe. Het viel 
ons wel hard over zo vele problemen en moei- 
lijkheden te spreken, maar we deden het in de 
overtuiging, dat de Koningin begeerde alles te 
weten. 
En wij kwamen onder de indruk, niet alleen van 
Haar kennis en belangstelling, Haar werkkracht 
en zorg, maar vooral ook van de kracht van 
Haar persoonlijkheid. Wij hadden het voorrecht 
een zeer bijzondere, een grote Vrouw te ont- 
moeten, die kon luisteren, kennelijk alles in Zich 
opnam, waardig en schijnbaar haast onbewogen, 
bij Alle noden, die wij vertelden, slechts 'n heel 
enkele maal uiterlijk iets van Haar ontroering 
tonende. 
Zaterdagmorgen hadden degenen, die dat wen- 
sten, gelegenheid 'n persoonlijk onderhoud met 
de Koningin te hebben. 
In de namiddag lunchte het gezelschap bij de 
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toenmalige Minister-President Prof. Gerbrandy. 
Nadat wij op Zondag vrijheid van beweging had- 
den en tevens gelegenheid om over al het be- 
sprokene nog eens na te denken, volgde het laat- 
ste officiële samenzijn met de Koningin. Het ge- 
zelschap overhandigde aan Hare Majesteit een 
kort geschrift, waarop in een aantal punten onze 
gedachten over de heropbouw van het Vaderland 
waren weergegeven. 
Het samenzijn werd beëindigd met een korte toe- 
spraak van Mevr. Verwey, waarin zij op voor- 
treffelijke wijze onze gedachten vertolkte. Hare 
Majesteit antwoordde met enkele woorden en 
het was een ontroerend moment, toen daarbij 
naar voren kwam Haar sterk, haast onbedwing- 
baar, verlangen om de voet weer op Vaderland- 
se bodem te zetten en Zich te midden van 
Haar verdrukt volk te begeven, om dat volk 
voor te gaan bij een krachtig en eendrachtig sa- 
menwerken in het belang van de herrijzenis van 
het Koninkrijk der Nederlanden. 
Daarmee was het officiële gedeelte van ons be- 
zoek afgelopen. Het duurde intussen nog enkele 
dagen, voordat de Dakota's ons weer huiswaarts 
konden brengen en gedurende die dagen, 'bleven 
wij te gast bij de Koningin. 
Het mag niet onvermeld blijven, dat Prins Bern- 
hard gedurende de laatste dagen ook op het land- 
huis verwijlde en verschillende besprekingen mee- 
maakte. Wij kregen wel sterk de indruk, dat de 
Prins in die moeilijke tijden een belangrijke steun 
voor Zijn Koninklijke Moeder was, vol ijver en 
moed om de goede zaak des Vaderlands te 
dienen. 
Tenslotte verlieten wij Engeland met een gerust 
hart, wetende, dat het landsbestuur in elk geval 
bij de Koningin in liefdevolle en wijze handen 
was. 
God zegene de „Moeder des Vaderlands" ook nu 
Zij na zoveel jaren van onvermoeide zware ar- 
beid het landsbestuur overdraagt aan Haar 
Koninklijke Dochter. 
Hij schenke Haar een schone levensavond, in het 
licht van het eens openlijk door Haar uitge- 
sproken woord: „le Christ avant tout!" 
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September 1944. Vanavond spreekt de Ko- 
ningin voor de radio. 
Als het even kan, jongens, moeten we 
luisteren. Bij boer Harmsen hebben ze de 
radio in het hooivak weggestopt, maar zo, 

dat ze hem kunnen gebruiken. Op tijd zijn zij 
aanwezig. Hij mag niet te veel geluid geven, 
maar we moeten weten wat onze Koningin ons 
te zeggen heeft. We liggen op de knieën in het 
hooivak. Het is tijd, ja daar is H.M. En uit Haar 
woorden blijkt, dat ze nog vol levensmoed is en 
gelooft, dat de overwinning spoedig komt. Ze 
zegt ons, dat wij met moed en Godsvertrouwen 
verder moeten gaan. Wij kijken elkaar aan. Wat 
doet het goed Haar stem te horen en deze woor- 
den te beluisteren. 
Ze leeft met de verzetsmensen mee, in gedachten 
Volgt ze het sabotagewerk, gaat ze met de KP- 
ers mee. Ze denkt zich het lot in van hen, die 
langzaam wegsterven in de concentratiekampen. 
Ze is in Londen, maar Haar hart is hier. Als een 
Christen ouder wordt, wordt zijn liefde tot God 
groter en sterker. Jezus wordt voor het geloofs- 
oog hoe langer hoe meer onmisbaar. Zo is het ook 
enigszins met de liefde van onze Vorstin. Voor 
de oorlog hebben wij het Wilhelmus gezongen, 
dat het daverde; in de oorlog hebben wij gezon- 
gen met gedempte stem, maar we hebben er onze 
liefde in gelegd. Onze liefde tot Haar en tot onze 
God. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, 
mijn Heer. We wisten het, zo is en was het in 
Londen voor Haar en zo is het in deze hooischuur 
voor ons. Liefde verkort de afstand, hoe sterker 
de liefde, hoe kleiner de afstand. God is ver weg, 
als onze liefde klein is, maar dichtbij als het 
liefdevuur brandt. Zo is het ook bij ons in Hol- 
land. Als we verslagen waren om de vele slacht- 
offers van de Duitse terreur, was Haar liefde er 
weer, die ons aanspoorde. Een ogenblik luisteren 
naar de stem van onze geliefde Vorstin voor 
radio-Oranje deed wonderen. Als kind was ik een 
Oranje-klant, als volwassen jongeling zag ik veel 
sterker wat Oranjes voor ons gedaan hebben, 
maar nu, na de oorlog, zie ik onze Koningin gro- 
ter dan iedere andere koning of vorst. Neen, zo'n 
vorstin heeft geen enkel ander land. Groot was ze 
in Haar Offer, omdat Haar hart geroerd was door 
het offer van Jezus Christus. Alleen als we zien 
het offer van Jezus Christus, kunnen we waarlijk 
offeren. De Oranjes waren tot elk offer bereid, 
omdat zij wisten, wat het offer van Jezus Chris- 
tus in hun leven betekende. Groot waren ze in 
dienende' liefde. En één van de grootsten is onze 
Koningin Wilhelmina. We weten het, het leven 
voor Haar was zwaar in Londen, in ballingschap. 
Maar toen hoopten we met Haar op de dag der 
bevrijding. Die dag kwam. De vlaggen wapperden 
weer, de oranje-linten waaiden weer uit. Maar 
ach, velen hebben Haar het leven zo moeilijk ge- 
maakt. Voor de 50 jaar vol waren, kon Zij niet 
meer. Haar Kroon over het Koninkrijk der Neder- 
landen, omvattend Nederland, Oost- en West- 
Indië is in gevaar. 
De jaren 1945-1948 waren voor ons de moeilijkste 
jaren en ik geloof ook voor Haar. Wanneer ik 
lees in de geschiedenis van ons Vaderland, dan 
treft mij altijd weer dit: Als ons volk van God 
afdwaalt, dan taant ook de liefde voor de Oran- 
jes. Hoe verder van God, hoe verder van Oranje. 
Keert ons volk weer terug tot God, dan gaat ze 
weer lezen in onze historie en dan groeit de liefde 
weer tot het Oranjehuis. Lees de historie maar. 
Waar gaan we nu heen? Arm volk van Neder- 
land, als ge Uw God gaat verwerpen, dan vergeet 
ge ook de grote gaven Gods. Een ontzaglijke grote 
gave Gods was en is voor ons volk; het huis van 
Oranje en in het bijzonder onze Koningin Wil- 
helmina. Velen zijn als OVW-ers naar Indië ge- 
gaan uit liefde tot God, voor Indië, maar ook 
voor onze Koningin. Nu zijn hier nog duizenden 
jongens, die zich in grote liefde rondom Haar 
scharen. Ze willen alle gevaren trotseren. Ik 
weet, dat ik voor duizenden jongens spreek, als 
ik zeg: 
„Geliefde Koningin, wij danken U, voor hetgeen 
Gij voor ons, de jeugd van Nederland, gedaan 
hebt en voor hetgeen Gij gedaan hebt voor ons 
land en volk. En wij zweren U, wij blijven ons 
scharen rondom de troon van Koningin Juliana, 
Met ons gebed en onze daden willen wij Uw trooo 
verdedigen tot in de dood." 
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De Koningin in Oranje- 
haven, als een Moeder te- 
midden van Haarjongens'** 
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't Is léést, maar zonder leestgegons 
Der golven klotsen zingt verlangen: 
De zee is tusschen Haar en ons. 
In weemoed blijft ons hart gevangen. 

't Is feest, maar zonder Neerlands vlag! 
Der golven klotsen zingt: „Geloven!" 
Eens komt de dag, de gouden dag. 
Klinkt blij; „Oranje, Oranje boven!" 

Eens zong mijn mond een ander lied. 
Toen 't groot gezin was ongebroken. 
O weelde! Als ons oog U ziet, 
Is weelde in armoe weggedoken. 

O gouden dag, o wonder leest! 
Ontplooi Uw glanzend blanke veder. 
Breng ons de dauw, die 't hart geneest: 
Breng ons de Koninginne weder! 

Mijn Koningin! Ik kus Uw hand. 
Aan U denk ik in mijn gebeden. 
Aan ü en — 'f vrije Nederland! 

Behoed' U God, leid' Hij Uw schreden! 

(Uit; Geuzenliedboek). 
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)aCQU€S van Ö€R h ORSt 
"louis" - "JaCQU€s" 

M en moet zich nu, na vier jaren, nog eens verdie-
pen in het werk van Jacques van der Horst, Hil

bert van Dijk, Bertus Valstar en Jan van Bijnen, vier 
voortrekkers in het KP-verzet, om beschaamd tot zich
zelf te komen. 
Men moet nog eens terugkeren naar de plaatsen, waar 
zij werkten, waar alles de levende taal der herinne
ring spreekt, het huis van Sjaak in de Emmastraat in 
Kampen, de bakkerij van Hilbert van Dijk in de 
Oudestraat, het Eusebiusplein van tante Spieksma, de 
sigarenwinkel van Ooin Jaap in Rijswijk. Men moet 
nog eens praten met de jongens, die onder Bertus ge
werkt hebben, toen zij het politiebureau van Delft 
kraakten of met de mens<>n, die 's avonds in de gapg 
stonden bij Hilbert van Dijk met briefjes van VVV, 
pasjes voor bonkaarten of een oude revolver voor de 
Vrijbuiters van Epe. Men moet nog eens met de Top
leden spreken, die Jacques kenden van de vergaderin
gen, waarin hij zijn argumentering met een eendere 
v.ute beweging van zijn vuist. stuwde. Men moet hed 
tl1r \\011tlrrlllke. boeitntle en gn egrntlr KP periode 
cl1 ',., I• u1c1.1111 1111· 1'lt·r11kll' 111 11rd.1< h11·11 tlo<1rnc 
mtl1, d11· 1>1·111111 tixn Bertus, J.ilt, S1<1o1k en l ltlbcrt, -
bijeengcwaaid als pluizen op de wind - . in het rusti
ge Kampen besloten, wilde KP's te voegen in één ver
band en die eindigde met het onheil van de arrestatie 
van Bertus. 

Want er stond niets stevig op poten in die zomer 
van 19i3. Wel groeiden de LO-afdelingen, naarmate 
het getal der duikers steeg. wel werd hun onderling 
contact versterkt in de wekelifkse samenkomst op de 
Beurs, maar het werk was nog te veel aan het getij 
der onberekenb<K"e kansen overgeleverd. Bonkaarten 
waren er absoluut onvoldoende. Als ze er waren. za
ten ze op één plaats en kwamen zij slechts een be
paalde stad of streek ten goede. Dat hing af van de 
contacten met de ploeg. die gekraakt had. Het was de 
tijd, waarin tweehonderd bonkaarten - door Reynoud 
losgepeuterd uit de kraak Langweer - met grote 
eerbied op de Beurs werden ontvangen en verdeeld, 
waarin een revolver een rijkdom betekende en een 
handig veranderd persoonsbewijs een, greti9 aan
vaard, wonder. 
In die tijd deden Hilbert, Jacques en Bertus hun stout
moedige greep. 
Een merkwaardig drietal, daar in Kampen, totaal ver
schille'nd in karakter en optreden, maar samengebonden 
door een vast geloof in het werk, dat zij gingen onder
nemen, een geloof, dat bergen zou verzetten. 
Hilbert van Dijk, geboren Kamper, bakker in de Oude
straat, was een goed vakman, ondernemend in zaken, 
schrander en doortastend, een man met initiatief en 
oorspronkelijke ideeën, met een sterk ontwikkeld, fan
tasierijk gevoelsleven, dat zich in spontane daden van 
naastenhulp kon uiten. Zijn zaak, waarin hij met de 
hoge witte bakkersmuts op het hoofd de klanten be
diende, mocht er wezen. Hij had vergevorderde plan
nen voor de bouw van een hotel aan de IJsselkade en 
was pachter van de Stadsgehoorzaal. Hij zat vol 
plannen, 'maar na de Duitse inval groeide hij in het 
venetswerk met een bewonderenswaardig gemak, een 
haast natuurlijke flair en een onverstoorbaarheid, die 
van zijn zaak weldra een middelpunt van illegale ac
tiviteit maakten. In de trommels voor de Weespermop
pen en de krakelingen lagen Trouw en het Parool, de 
onderduikboekjes van VVV, - in Kampen gedrukt -
en de giro-enveloppen voor legitimatie van de onder
duikers. H ij sleepte paling aan voor Vught en de "in
ternationale zuster" in Amsterdam. Hij haalde geld bij 
elkaar en liet pamfletten stencillen voor Dr. Dam. In 
:zijn winkel kwamen de onzichtbare draden samen. 
Via Epe onderhield hij voor de LO het eerste con
tact met een knokploeg, de Oranje-Vrijbuiters. 
Met hem trok, vanaf het begin, Jacques van der Horst 
pp. de kleine, secure, welverzorgde Sjaak, eerst kap
persbediende, daarna klerk op het deftige notariskan-
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toor van Jhr. Bloys van TreslorÎg. Een antipode van 
H ilbert. 
Hilbert kon improviseren met grote trefzekerheid en 
veelomspannende werkkracht. Sjaak kon organiseren 
en argumenteren. Hij was de man van het systeem, 
gebouwd op grondig overleg, op vaste afspraken en 
correc te afwerking. Hij was bovendien uiterst voorzich
tig, een man. die geen enkele risico wilde nemen, 
steeds het zekere boven het onzekere verkoos, ook 
a ls daardoor mogelijkheden onbenut bleven. Daaren
boven trouw en vasthoudend! 
Het kon wel niet anders, of deze karakters moesten 
dikwijls botsen. Dat gebeurde ook herhaaldelijk. Maar 
het gemeenschappelijk belang van de zaak bond hen 
telkens opnieuw samen. Als zij het eens werden wa
ren zij trouw en onverzettelijk. mannen, die boven 
zichzelf uit waren gekomen. 
Toen Rcynoud met het voorstel op de Beurs kwam 
om een speciale KP voor de LO te stichten. wa ren 
Hilhcrt en Jacques de mannen, die ;Mn hN pi.ui 
uitvoering moesten g<'vt•n. [),1,1rvoor k".im ook 
11.·rtus 11.1,1r K.1111pcn. BNtu~ V,ilst.ir. tu111d,•r m lwt 
WcstlJnd, was a ls korporaal uit de Meidagen van 
19'10 gekomen met een bitterhe~d in het hart, die hem 
opstandig maakte tegen al wat Mof was. H ij had 
weldra contact met onderduikersgroepen en was zo 
actief in de weer, dat hij weldra moest duiken. Na 
een geslaagde aanslag op de administratie van Aus
weise in Naaldwijk (Il Juni 19'13) werd hij verra
den tijdens de voorbereidingen voor een aanslag op 
de bevolkingsregisters van Naaldwijk en 's Graven
zande. Hij ontkwam ternauwernood, maar zijn vrouw 
werd meegenomen met zijn schoonouders, die al over 
de zeventig waren. En zie nu deze man groot worden 
in een beklemmend conflict tussen plicht en verlan
gens! Vier maanden bracht zijn vrouw door in Sche
veningen en het was alleen aan de meelevende, be
grijpende Oom Jaap in Rijswijk te danken, dat Bertus 
voor het verzet behouden bleef en af zag van het 
voornemen om zich te melden om aldus de vrijheid 
van zijn vrouw te bewerkstelligen. Een hevige twee
strijd, totdat uit de gevangenis dat briefje kwam zon
der klacht, maar met de aanmoediging: "Zet doorl 
Ik red me wel!" Dat gaf de doorslag. 
Wat een kerel is toen Bertus geworden. Een kop 
boven de anderen uit. Vastberaden en sterk. Zijn 
doordringende bruine ogen taxeerden rustig en onbe
wogen vriend en vijand. Een geboren leider, van wie 
rust en vertrouwen uitgingen, wiens woord moreel 
gezag had, omdat de jongens onder alle omstandig
heden staat op hem konden maken. 
Bertus, gevoegd bij Hilbert en Jacques, bracht mee: 
een spijkerharde wil, een geoefende KP-ervaring, een 
goede naam, opgedaan in Zuid-Holland. Daarbij werd 
nog Bob voor het Oosten ingeschakeld. 
In het overleg van dit vierta l rijpte het plan tot bun
deling van alle wilde, op eigen gezag operende ploe-
9en. 
Het leek onbegonnen werk. In tal van hoeken en ga
ten van het land zaten de ploegen, die kraakten, bon
kaarten en geld, voor het onderhoud van eigen ge
vechtsactiviteit en voor hen omringende illegale ver
zorgingsgroepen, soms voor een speciale organisatie, 
zoals de KP's van Trouw. Maar wat een versnip
pering van krachten. Hier was een overschot aan 
bonkaarten, ginds een tekort. Contröle was er prac
tisch niet. Via drie of vier uiteindelijk-gelijke con· 
tacten kwamen niet zelden porties bonkaarten na vele 
omzwervingen in één hand terecht. Tijdverlies en 
overbodig risico! H ier en daar doorkruisten reeds ver· 
schillende acties t'lkander. 
Nu trokken Jacques, Hilbert en Bertus er op uit. ZIJ 
reisden stad en land af. Zodra er e~gens gekraakt 
wa~ zochten zij de betrokken. groep op, voerden on· 
derhandellngen over de afgifte van de bonkaarten ten 
behoeve van de gehele LO en tra'chtten tot afspraken 
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Dit " In Memoriam", geschreven l'OOr on=e vrienden en lee1 
Frank, eerst vier jaren nadat de blinkende duinen van 1 

donkere V cluwse bossen hun een laatste lief'/ ijk aards vaEJrw• 
toon, een bekentenis van schuld. Zwerf op wit. Er is geen e 
schuldigen, ondertekenen. 
Dit is een bekentenis van on=e kleingelovigheid tegenover hE 
offer stelden tegenover de wijsheid van het levensbehoud. l 
pioniers van de LKP. waarin schijnbaar het geloof der ·we 
1s af.qcbrokkcld en vergaan in het leven na de bevrijdin~. l. 
baat bij hebben met het ·~crzet af te rekenen, die het g!ûtJac 
en psychologisch onteren, politi~k onmogelijk maken l to 
dit werk, dat ons eens in merg en been zat. tot een d f1<c al 
ooit meer moet wagen. Want deze dtt'azen benadelen all , 'n 
meelijwekkende stumperds uitgekleed en te koop gezet: , 

1ezelf! 
Hoeve/en van ons 2ijn al bezweken. f!elijkgeschakeld in het 

dachlenspinscl der nuchtere levenswijsgeren? 
Welk een kleingeloof. Alsof de wezenlijke waarde van strijd 1 

in de woorden van Ambrosius: "Heer. ik dank U voor de g1 
worden met aardse, menselijke maat. Alsof die tijd van we/e 
ons overgeplant kan worden naar 1948, naar Amsterdam of , 
tegenover een geloofszaak, die reeds lang. met de doOll v i 
oren:zing is onttrokken. 

over definitieve samenwerking te komen. Zij boden 
de groep de zorg voor hun levensonderhoud aan op 
voorwaarde, dat de gekraakte buit tot het laatste 
rantsoenbonnetje zou worden afgedragen. Zij beloof
den een vast rantsoen per man, kleren en geld, waar
voor de LO weer moest zorgen en schakelden de lei
ders in op de wekelijkse contactvergaderingen. 
Bcrtus slaagde erin Rotterdam tot een centrum van 
KP-activiteit te maken en rij was de eerste, die de 
Top kon melden, da t er een distributiekantoor, spe
(i,1;11 in opdr.1cht voor d!' LO \\ .t~ grkr,1,1kt. 
Lr11<·rhJk d,1g en nilt ht \\.irrn Bt•rtu~ . J;1cques en 
11 111 t>rt d.1.1rn,1 op p.1d om KP l!'1ders op lc sporen, 
Jfspraken le maken, acties voor te bereiden, contac
ten te 1eggen. Iedere weck bracht Jacques verslag 
uit op de Top van de LO. Hij kreeg een opgave mee 
van de benodigde aantallen kaarten in de diverse ge
westen en de KP trachtte naar behoefte te kraken. 
Ook in zijn KP-tijd verrichtte Jacques veel oq1o1111 
torisch werk voor de LO. 
Twee\ nachten per week vergaderde hij en de do1111·11 
daarop werkte hij normaal door. 
Het was een groots werk, dat kon struikelen over d111 
zend kleinigheden. maar kon groeien door vastho11 
dendheid en overtuigingskracht. • 
Een goede tijd brak aan. Jacques. en Hllbert onda 
hielden het contact met de LO, zorgden voor de f1 1 
nanciën en de stoffelijke voorzieningen der KP s 
Bertus en Jalt onderhielden het contact met de KP's. 
die in aantal toenamen. Een speciale kleine groep 
werd gevormd voor het transport en de aflevering 
van de bonkaarten, het illegale CDK. idee van Jac C 
ques en Hilbert. l 
Op 31 Januari 19H werd het plaatselijk verzet in ( 
Kampen opgerold. Hilbert kreeg huiszoeking, maar ~ 
was die nacht niet aanwezig. Hij dook onder. Jac- ~ 
ques, voorzichtig als altijd, vestigde eveneens zijn • 
domicilie buiten de stad. Het centrum kwam in Arn-
hem te liggen, waar tante Spieksma met nimmer ver
minderende gastvrijheid en zorg het bovenhuis aan de 
Eusebiussingel openstelde, dag en nacht. Daar wer• 
den de wekelijkse Topvergaderingen gehouden. Daar 
)Verd vastgesteld, welke kraken er op stapel stonden, 
welke nieuwe acties nodig waren. Daar werden nieu-
we contacten uitgewisseld, een programma met af-
spraken voor de hele week opgesteld. 
De stijgende actie der georganiseerde KP's liet zich 
in cijfers uitdrukken. In December 19'13 waren 17.000 
bonkaarten voldoende, in Augustus 19H konden de 
benodigde 140.000 gekraakt worden. Bevolkingsre· 
gisters en arbeidsbureaux kregen bij tientallen de sla
gen te incasseren. 
In het huis van tante Spieksma, waar de baklucht van 
de pannekoeken zich vermengde met de blauwe krin· 
geling van de Consi's werden in de betrekkelijke rust 
van de salon met de glanzend gewreven stoelen, de 
belangen van de KP's bespreken in een samenstel van 
ernstige, rechtlijnige opvattingen, op een dikwljls warm 
lopende discussietoon, daar buitelden de getallen over 
de tafel, daar lagen de revolvers onder de stoelen. 
Daar lichtte de humor op in een natuurlijke behoefte 
aan ontspanning. Daar spoot Hllbert, de bakker, op 
de verjaardagstaart van tante Spieksma de sierlijke 
woorden "Voor onze KP-moeder", daar werd Sjaak 
gepest met zijn onberispelijke plusfours en vertelde 
Bertus met bulderende lach het verhaal van de SD-er, 
die in de tunnel van het sta tion Utrecht onder zijn 
vuist tegen de grond ging. Als een blok. 
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n en leermeesters in het ver-;;et: Hilbert, Jacques, Bertus en 
en van Bloemendaal, de warme zomerhcide van Vught en de 
Is vaarwel toeriepen. is, behalve een herinneci11g uit eerbe
is geen enkel bezwaar tegen. dnt andere'I het met mij. als 

!nover het' grote geloof van hen. die de dwaasheid van het 
"Jehoud. Want uier 1aren zijn verstreken na de dood van deze 
' der ,,verlevenden in de bliji•ende betekenis van hun werk 
rijdin . En onder het aanstormend rumoer van allen. die er 
~t gli lachend en hcsehaafd vedr..Jppen. juridi.<ch aftakelen 
een 1 tPnslotte in broedertwisten Pan de Aaak stellen. is heel 
1 dfs fabcle ::aak gemaakt. waaraan geen vecstandig mens zich 
n all'f ·n ::ichzelf, ontvangen stank voor dank en worden als 
' geut: mannen. die het v:iderlar>d wilden redden. Redt nu 

Id in het koor der slimmerikken. gevangen in het subtiele ge-

in strijd en offer, eertijds zo strali!nd, haa<t extatisch vertolkt, 
·oor de genade van het verzet". alsof die waarde pemcfen k.in 
van weleer, waarin het leven dagelijks fot de dood reikte, door 
rdam of Breda. Zwolle of Arnhem. Een aardse onmogelijkheid 
~ dood van onze vrienden, aan de E>ardse en menselijke be-
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Het werk breidde zich snel uit. De contacten namen 
toe. 
Stralend en sterk yerhief het KP-werk zich in Neder
land als een symbool van geloofskracht en daden
drang. De Koepel in Arnhem werd gekraakt. 
In Groningen gelukte de meesterlijke overval op de 
drukkerij van bonkaarten, waardoor 133.500 kaarten 
in één slag ter beschikking van de LO kwamen. 
Toen werd Bertus 11earresteerd! Het was 15 Mei 
1911. Een agent van politie hield hem aan in JJcltt, 
op een los en ongegrond gebleken vermoeden van 
een strafbaar feit. De politie in Delft zou Bertus ge
makkelijk herkennen van een vroegere overval op 
wapens in het politiebureau. Daarom trachtte hij te 
ontsnappen en zag hij zich 11enoodzaakt op de agent 
te schieten. Hij werd door de versterking overmees
terd. Vijftien Nederlandse politiemannen uit Delft 
escorteerden na de identificatie de overvalwagen, 
waarin Bertus vervoerd werd naar het H aagse veer 
in Rotterdam. Pogingen om hem te bevrijden faal
den. De directeur van de gevangenis wa~ te benauwd, 
de SD te zeer op haar hoede. Van Mei tot Septem
ber 1944 bleef de KP~leider West in de bunker van 
Vught. Tot Augustus duurden de verhoren. De fei
ten, waarover de SD beschikte, waren verbijsterend. 
Er kwam een noodkreet uit Bertus' laatste verblijf
plaats: "Reorganiseert alles of houdt ermee op. Jullie 
lopen er allemaal in. Ze '"'eten alles." Een machte
loze kreet van 'n gevangene, die zichzelf, zijn jongens 
en vrienden verloren weet. Maar ook schreef hij: "Ik 
word gesterkt, mocht met mij het ergste gebeu:-en 
dan vertrouw ik op Gods genade". 
Het onheil scheen geboren. 
Op 13 Juni overviel de SD de Persoonsbewijzen-Sectie 
te Amsterdam en maakte er dertig arrestanten.Jacque~ 
stond, niets kwaads vermoedend, de volgende ochtend 
voor het station in Zwolle voor een a fspraak. 
"Bent U Louis", vroeg een heer in burger. "Ja", zei 
Jacques toen hij zijn illegale naam hoorde. We heb
b~n hem nooit teruggezien. Zo druk als het was om 
de arrestatie van Bertus," zo angstig stil ·was het om 
de, aanvankelijk onopgehelderde, arrestatie van Jac
ques. Het enige levensteken was een briefje, uit de 
trein geworpen tijdens het transport van Schevenin
gen naar Vught. Van de verhoren werd niets be
kend. 
Snel volgden de slagen elkander op. Arnhem was 
onveilig na de grote, geslaagde overval op het H uis 
van Bewaring. De SD briesend. De ene arrestatie 
volgde op de andere. Bob ontsnapte ternauwernood in 
Zeist. Toen voltrok zich het drama van de Wete
ringlchans. H et stortte de KP-organisatie in een nacht 
vac onzekerheid en dreiging. 
De \•olie zwaarte van het werk was na de arrestatie 
van Bertus en Jacques komen te liggen op Johannes, 
Bob, Hilbert en Dobbe. Johannes en Hilbert werkten 
veel samen in Amsterdam, waar inmiddels de "kern" 
van vertegenwoordigers uit alle illegale groepen in 
Nedeclaad om regelmatig . contact vroeg. Daar ging 
Hilbert heen, die bovendien Jacques was opgevolgd 
als vertegenwoordiger in de LO-top. 
Het leven was vol zorg. Vol dreigende gevaren. De 
overval op de W eterlngschans werd noodzakelijk ge
oordeeld om een groot aantal vrienden te bevrijden. 
In de spanning van de voorbereiding overheerste de 
hartstochtelijke wens, mlsschien tegen beter weten In, 
om te slagen. 
De overval slaagde niet. Het verraad won! 
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Toen Hilbert met Johannes bij het huis van de ver
rader kwam om hem volgens afspraak in veiligheid 
te brengen, stonden daar reeds de Duitsers onder per
soonlijke leiding van Lages. Johannes werd aan
stonds overmeesterd, gewond en mishandeld, H ilbert 
vluchtte, verbol'ÇJ zich als een gewolld dier in een 
duivenhok, ergens in een tuin en verloor het bewust
zijn , totdat stomme, onnadenkende en laffe bewoners 
hem aangaven. In zijn cel in de Weteringschans sliep 
hij vermoeid maar rustig in. Hij weigerde iedere ver
klaring, behalve over zijn identiteit. Hij was gereéd 
voor de dood. Van het leven had hij voor de over
val reeds afscheid genomen. Hij, de impulsieve ge
voelsmens had de "zuster" in Amsterdam vaarwel 
gezegd met de woorden: "Als ik niet terugkom, moet 
U aan mijn vrouw vertellen, dat wij niet anders kon
den doen." Een nekschot velde hem en Johannes op 
de rand van het massagraf. die Zondagmiddag van 
16 luli 1944. in de duinen van Overveen. In de i>Pr
ste Septemberdagen van 1944, werden Jacques en 
Bertus uit de bunkers van Vught gehaald en met een 
groot aantal LO- en KP-vrieaden terecht gesteld. op 
de heide achter het kamp. 
In die laatste maanden, Juli. Augustus en September 
bleef het aantal bonkaarten de landelijke behoefte 
volkomen dekken. 
Contacten werden hersteld, andere vertegenwoordigers 
naar voren gebracht, nieuwe acties op stapel gezet. 
E n reeds groeide het KP-werk in de door de geval
len pioniers aangegeven richting der sabotage, die 
na de Septemberdagen als het semi-militair verzet 
geheel op de voorgrond kwam te staan. 
In de T op-KP werd een nieuwe leider met oug:?'lle'lt. 
gaven van verstand en hart opgenomen: Jan van 
Bijneu, Ik ambtenaar uit Bergen op Zoom, luitenant 
In de ME'ldagtn van 1940, die al aanstonds na de ca
pltulati~ ~ich op Jodenhulp toelegde, spionnagewerk 
verrichtte en reeds spoedig een belangrijke plaats in 
het verzet innam. 
Het was Van Bljnen (Arnold, later Frank), d ie het 
KP-werk met een forse ruk in nieuwe banen leidde, 
toet'. het oude werk in de zomer van 1911 groten
deeL~ begon af te lopen, toen de oude garde was ge
vallen en zich het leiderstekort openbaarde bij het 
vervullen van de nieuwe taak. 
Toen hij in 1935 werd benoemd bij de Dienst Sociale 
Zaken te Bergen op Zoom, bleek al heel spoedig, dat 
men h ier te doen had met een man van buitengewone 
gaven en binnen enkele jaren wist hij zich op te wer
ken tot in dé leiding van deze dienst. Deze bijzon
dere prestatie' spreekt des te duidelijker, als men be
denkt, dat een diensttijd van vele jaren nodig is, om 
een dergelijke bevordering te maken. 
Tijdens de Meidagen van 1940 vocht hij als reserve
officier ia de Peel onder Kapitein Nienaber van 
Eiben, een van de oprichters van de LO. Toen de 
LO werd opgericht verzorgde hij de plaatsing in 
Brabant van onderduikers, die door de LO-Drieber
gen moesten worden weggewerkt. Nadat hij zelf 
moest duiken, raakte hij steeds dieper in het werk 
en tenslotte werd hij districtsleider van de LO in 
Driebergen. Daar maakte hij kennis met het KP-werk 
en onmiddellijk voelde hij zich op dit terrein thuis. 
Toen hij de Top-KP zijn diensten aanbood, deed hij 
dit met de woorden: " Ik ben officier, ik wil vechten." 
Dit heeft hij gedemonstreerd toen hij de mogelijkhe
den, die in het gewapend verzet lagen, heeft aange
grepen om te komen tot een groots opgezette, mili
tair-geor.ganiseerde beweging, die tot doel zou heb
ben het rechtstreeks aangrijpen van de vijand, waar 
dit maar mogelijk was. Zo ontwierp hij de plannen 
voor de oprichting van de Burgerlijke Verzets-Groe• 
pen. Dit vond plaats In de zomer van 1944. Toen 
brak de belangrijkste tijd van zijn leven aan, een tijd, 
waarin hij met een ontzaglijk doorzettingsvermogen 
en een ijzeren wil het apparaat opbouwde, dat hlJ 
zich had voorgesteld. De Burgerlijke Verzetsgroepen 
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moesten plaats maken voor een organisatie. waarin 
de grote verzetsbewegingen wA-den gebundeld: De 
Binnenlandse Strijdkrachten, maar de leiding van het 
Landelijk Sabotage-apparaat kwam te liggen in han
den van Frank. Deze loopbaan was begonnen, toen 
hij op een der eerste oprichtingsvergaderingen van 
de Burgerlijke Verzetsgroepen een gedetailleerd plan 
van spoorwegsabotage over geheel Nederland de aan
wezigen voorlegde, - bij de instelling van een Lan
delijk Sabotage Commando, met hem als Landelijk 
Commandant, vond zij haar bekroning. 
Slechts enkele maanden heeft hij deze functie ver
vuld, toen maakte een Duitse kogel een einde aan 
zijn leven. Maar in die enkele maanden heeft hij als 
commandant van een leger mannen, vervolgd en op
gejaagd, voortgekomen uit alle lagen van de bevol
king, maar allen gedreven door één wil, moeten 
vechten tegen elementen, d ie door hun binnendringen 
de zuiverheid van het verzet zouden kunnen vi>rtroe
belen. Al zijn grote capaciteiten heeft hij op deze 
verantwoordelijke post kunnen ontplooien: zijn ge
boren leiderschap', dat hem in staat stelde contras
terende personen bij elkaar te brl!ngen; zijn grote 
tact, die hem verschillende moeilijkheden deed oplos
sen; zijn harde eerlijkheid, die hem zelfs zijn beste 
vrienden niet deed sparen als het ging om het wij
zen op fouten. Maar achter deze krachtfiguur wor
stelde een mens met twij fel en wanhoop 
"Wij gaan aan dit werk allen kapot", schreef hij 
eens. Zijn vrienden en medewerkers zagen, hoe hij 
v0cht voor de verwerkelijking van zijn ideeën en het 
zuiverhouden van het ideële in het verzet. Slechts 
e.1kelen wisten, hoe hij als gelovig Katholiek nog 
slechts één bron van kracht wist: God. 
Op 28 November 1944 sneuvelde hij. 
Enkelen van zijn vrienden waren gevangen geno
men en tezamen met Paul Esmeyer begaf hij zich 
persoonlijk naar Apeldoorn om de toestand bij de 
Willem 111-kazerne, waar deze mannen waren op-
gesloten, te verkennen. ' 
Tijdens deze inspectie werden Frank en Paul ont
dekt en bij een schietpartij. welke ontstond, neerge
schoten. Paul werd op slag gedood, Frank overleed 
enkele dagen daarna in een Duits hospitaal. 

E en "In Memoriam" voor Jacques van der Horst, 
Hilbert van Dijk, Bertus Valstar en Jan van Bij• 

nen kan alleen maar KP-T opgeschiedenis zijn. H et is 
hun levenswerk geworden. Daarin zijn zij gegroeid 
met bovenmenselijke krachten. 
Z ij hebben zichzelf · niet gespaard, maar zijn opge
gaan in een uitzichtloze strijd, die hun krachten ver
teerde. 
Zij begonnen, toen honderd bonkaarten en twee re• 
volvers meer waarde in Nederland hadden, dan al het 
geld in alle brandkasten. 
Zij vielen toen het werk zijn grote vlucht had ge
nomen; toen het officiële CDK maandelijkse verlie• 
zen in bonkaarten in de duizenden moest tellen, met 
een regelmaat, die de ambtenaar eer aandeed; toen 
de eerste wapenzendingen in maanlichte nachten uit 
de lucht kwamen. 
Een werk des geloofs, waarin gewone mensen uit 
eenvoudige christelijke gezinnen, groot en sterk wer
den tegenover de vijand, omdat zij klein bleven tegen
over God, Die hen riep. 
"Here, als het Uw wil is, bescherm ons dan in de 
komende week en doe ons werk gelukken", bad Ber
tus steeds aan de tafel van tante Spieksma. 
Wij eren Bertus, Jacques, Hilbert en Frank, vier 
jaren na hun dood, als zwerver in het bevrijde N e
derland. Maar wanneer de 9edachten de vlucht ne• 
men ln het verleden en de ogenblikken omvatten, 
waarin wij met hen verbonden waren, dringt zich de 
scbuldbekJ?Dtenis op van de jaren der bevrljdingr 
"Vader, kom onze kleingelovigheid te hulp." ..• " 

GERRIT. 

1 
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MOEDER VAN HET VERZET 

| ij het gouden feest van onze 
Koningin geven wij vandaag een 

aparte krant, speciaal bestemd voor 
jullie, meisjes en jongens, een krant, 
die je bewaren kunt. 
Natuurlijk staat op de voorpagina van 
deze krant het portret van de Koningin, 
maar er staat iets boven, wat je ner- 
gens anders vindt: „ Moeder van 
het verzet." Wat moeder voor je 
betekent, dat weet je! Welnu, dat- 
zelfde betekende de Koningin voor 
het verzet tegen de vijand. 
Zoals moeder thuis in alles het voor- 
beeld geeft, zo gaf de Koningin het 
voorbeeld aan je vader en moeder om 
zich te verzetten tegen de vijand en 
ging Zij zelfs in ballingschap om de strijd 
te kunnen voortzetten en leiden, die 
Zij wist te zullen winnen, vertrouwend 
op Gods hulp. En zoals moeder be- 
zorgd is voor jullie, vooral als je ziek 
bent of ver van huis, zo was Zij ook 
bezorgd voor je ouders en bemoedigde 
hen vaak door de radio en bad voor 
hen. En zoals moeder, bij ruzietjes, 
die je w?! eens maakt, daar verdriet 
van heeft en op 't eind jullie raad 
geeft, hoe je met elkaar moet omgaan, 
zo heeft de Koningin ook aan ons al- 
len, deze raad gegeven, die we in 
gouden letters moeten bewaren: 

■ 

i 

* ■ 

M 

—Ui 

„Thans wend Ik mij tot de oudstrijders in 
h t binnenlands verzet. 
Laat U niet ontmoedigen en wanhoopt niet, 
wanneer gij het doel, waarvoor gij hebt ge- 
streden, nog veraf ziet. Het komt er thans 
op aan, dat datgene, waarvoor gij in het 
verzet pal hebt gestaan, in en door het ge- 
hele vaderlandse volk wordt verwezenlijkt, en 
het is daarom noodzakelijk, dat gij ook nu 
nog, ieder op zijn plaats, de idealen, ge- 
koesterd m Uw strijd, blijft uitdragen. Laat 
U niet vedelden 'o' daden, d-e u ze!' slechts 

schade kunnen brengen. Slechts zó blijft gij 
trouwi aan de geest van het verzet. 

Zulke woorden, op 't eind van Haar Regering 
tot ons gesproken, mogen wij noemen: 

„Haar Testament voor het Verzet" 

Zo ook zullen vader en moeder hun woorden 
aan jullie nalaten, die vertellen, wat en waarom 
ze zo deden onder de oorlog, hun testament 
van het verzet. 
Ze zullen jullie zeggen hoe ze vochten, om 'a' 

de vijand niet alleen onze vrijheid en 
ons bezit wilde nemen, maar iets 
groters en heiligers, ons geloof, het 
Christendom. 
En je ouders wisten, dat je dan tot 
heidenen zou gemaakt worden, en dan 
is het ook uit met vrijhewd, recht en 
orde. 
En daarom vochten de gelovigen, 
Protestant en Katholiek, als broeders in 
Christus, alle ruzietjes vergetend, om- 
dat zij vochten tegen de grote vijand 
van Christus, de satan, die een volk tot 
zijn werktuig had gemaakt. En in die 
strijd hebben vele ouders heel hun 
bezit, hun vrijheid en zelfs hun leven 
geofferd Het is hun voorbeeld, dat 
jullie zegt; „Dit hebben wij gedaan, 
om jullie voor het geloof te bewaren, 
zóveel was het ons waard." • 
„Wij hebben gestreden tegen de draak, 
en de draak is verdreven, maar niet 
dood, en als zijn kop wordt afgehou- 
wen, groeit een nieuwe aan." 
„En als onze handen het zwaard 
niet meer kunnen torsen, is het jullie 
beurt, jongens, de draak te zoeken en 
te bevechten." 
„En geen ridder ging de draak tege- 
moet, meisjes, of hij wist zich verze- 
kerd van de onmisbare steun en hulp 
en het gebed van de jonkvrouw, die 
hij bevrijden moest." 

testament, het „En dit is ons 
testament van het verzet: 
„Blijft strijden tegen de draak, die 
nooit sterft, en wie weet hoe ^ 
spoedig weer vóór ons staat als 
belager van vrijheid, vrede en 
orde, die alleen te vinden zijn 
in de ridderschap van het Chri- 
stendom " 
„In jullie handen het zwaard 
en de kruisbanier! 
Bewaart ze tot het einde." 

s 

J. J. 

V 

j ' 
wat qa ]e woRöen ? 

liegenier of timmerman, huismoeder of verpleegster, militair of dokter, werkzaam in het 
landbouwbedrijf of in fabriek of kantoor? Overal zal ongezien de banier daar vóór je 

wapperen, de banier, die je met enkele weinigen verdedigen moet. als ja waardige ovol ers 
van je ouders wilt zijn. ' 
Een strijd moet gestreden worden, om niet mee af te glijden met de grote massa, om niet meer 
mee te doen, waar het niet meer mkg, en dan op een gegeven moment halt te roepen. 
Dan zal dè rest misschien een ogenblik honend kijken, maar respect zal het einde zijn. Want, 
onthoud het goed, dè.t en dkt alleen was het karakter van de verzetter: „niet transigeren", dat 
betekent: niet op een accoordje gooien met eer en geweten, niet hoe langer hoe verder „rekken" 
wat je misschien nog nèt wel doen mag, niet je op anderen beroepen, omdat je zelf voelt 
dat het niet meer in orde is en minstens je eer te na komt, niet gaan vragen hoever je 
gaan mag, kortom niet langs de kantjes lopen, dat is geen mannenwerk! 
De echte verzetter ging ook niet bij „instanties" vragen, wat er misschien nog nèt wel door 
kon, hij ging bij zijn eer en geweten te rade. En ook het verzet is gehoond en wordt nog wel 
gehoond, maar toch is er een ondertoon van respect, al trachten sommigen dat ook te doen 
verdwijnen door verdachtmaking en laster. 
Maar wie geen vijanden durft te maken, kan nooit een „man" zijn. 
F!n dèt is het énige, wat je worden moet. De rest is bijzaak. 

J. J. 

| iCeai wedstrijd. 
9 Op de volgende pagina's bieden wij 6 
| alle jongens en meisjes een aardige 
§ wedstrijd. Groep A (op blz. 3) is voor § 

de leeftijd tot twaalf jaar, terwijl 5 
2 degenen, die ouder zijn dan twaalf, ï 
§ mee kunnen doen aan de wedstrijd ^ 
9 voor groep B (op blz. 4). Voor elke 9 
8 groep wordt een prijs beschikbaar * 
| gesteld. •, « 
5 W ie zijn oplossing binnen drie weken Ü 
| opstuurt naar: De Zwerver, Prins 
9 Hendrikkade 152, Amsterdam-C., 
U dingt mee naar een prijs. Als er meer 
;5 goede oplossingen binnenkomen ° 
9 wordt door loting beslist, wie de ge- 
5 lukkige is. Te zijner tijd zal dit in De 
? Zwerver worden vermeld. 
9 En nu aan de slag. Doe je best. 
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Peter Klomp kon er in de oorlogsjaren soms 
echt verdrietig onder worden, dat de jon- 

gens van zijn klas altijd verhalen deden over 
hun heldendaden, 'terwijl hijzèlf nooit over een 
grote daad kon spreken. 
De jongens van zijn klas waren dapper. Arie 
de Geus beweerde, dat hij een Duitse soldaat 
had laten struikelen en Jan Verbeek haalde 
handgranaten weg uit een magazijn van de 
Duitsers. Hij gaf die granaten aan zijn vader, 
en deze gaf ze dan weer door aan de onder- 
grondse werkers. En zo hadden bijna alle jon- 
gens één of andere daad verricht, waar ze met 
recht trots op konden wezen — als het ten- 
minste waar was wat ze vertelden. 
Peter Klomp was echter nooit in de gelegen- 
heid geweest om een heldhaftige daad te doen. 
Misschien was hij er wel te bang voor, want 
diep in zijn hart leefde angst voor de brute 
Duitsers, die het land bezet hadden en heer en 
meester speelden. 
En toch  toch wilde Peter zo graag iets 
doen in het belang van ons onderdrukte land. 
Voor Koningin en Vaderland  zongen ze 
vaak. Ja, voor Koningin en Vaderland zou hij 
dapper willen zijn en óók willen meehelpen aan 
de ondergang van de legers van Hltler. Maar 
hij kreeg nooit de kans om te tonen, dat hij 
ook wel wat durfde, net zo goed als Arie de 
Geus en Jan Verbeek en al die anderen, die de 
mond vol hadden over hun eigen dapperheid... 
maar die geen kik durfden te geven als er een 
Duitser met zwaar laarzengestamp voorbij ging. 
Peter bleef hopen op zijn kans; doch hij was 
er bijna zeker van, dat die knnq nnnit komen 
zou. 

DOOR J. W. OOMS 

Op een avona m November van het jaar 
1944 droeg moeder hem op, een boodschap te 

gaan doen. Het was buiten donker en Peter vond 
het eigenlijk wel een beetje griezelig om alleen 
over de weg te gaan. Er trokken veel Duitse sol- 
daten, door het dorp en daar had hij het niet 
op  Maar moeder had hem naar schoenma- 
ker Zöderveld gestuurd om de schoentjes van 
zijn zusje te halen. Jansje had nog maar één 
paar schoentjes en die waren in reparatie. Die 
schoentjes moesten nu gehaald worden, want 
anders zou ze morgen niet naar school kunnen 
gaan. Peter had de opdracht niet durven wei- 
geren, hoewel hij in zijn hart gezegd had: „O, 
moeder, ik ben zo bang  laat vader straks 
alstublieft die boodschap doen " 
Nu liep hij door de donkere avond. Ver weg 
tastten zoeklichten de hemel af. Peter was ze- 
nuwachtig, want de Duitsers waren immers niet 
te vertrouwen. Stel je voor, dat ze hem zouden 
meenemen! Of dat ze op de terugweg hem de 
schoentjes van Jansje zouden afpakken  
Op de heenweg ging alles goed. Terug liep hij 
nog wat sneller; des te eer zou hij weer thuis 
zijn, veilig bij vader en moeder. 

Recht voor hem uit op de weg danste een lichtje. 
Peter hoorde het krakende geluid van wagenwie- 
len en de doffe hoefslag van een paard. Zou er 
nu nog een boer met paard en wagen over de 
weg gaan? 
— Neen, dacht Peter, het zullen wel weer Duit- 
sers zijn  Hij huiverde. 
Het dansende lichtje kwam dichterbij. De wa- 
gen naderde meer en meer. Het grint knerpte 
onder de wielen. Peter wist opeens, dat hij geen 
held was, want hij overlegde, of hij ergens kon 
wegkruipen. Maar de weg was eenzaam, er 
stonden geen bomen langs. Hij moest dus de 
wagen passeren, er was geen uitweg  
Het geluid was nu dichtbij. Peter voelde de klop 
van het bloed in zijn keel, zijn slapen bonsden 
van stille angst. 
Nu was de wagen vlakbij  Ja, het was een 
huifwagen en er zaten Duitsers op de bok. Pe- 
ter wilde haastig voorbij gaan, doch op dit ogen- 
blik klonk een rauwe schreeuw uit de wagen. 
Die schreeuw scheurde de vredige avondstilte 
wild uiteen. Het paard voor de wagen bleef stil- 
staan. 
„Kleine man, kom es hier!" riep een Duitser in 
gebroken Hollands. 
Peter bleef staan, zijn knieën trilden. Hij kon 
opeens niet meer overleggen, wat hij doen zou, 
zó groot werd zijn angst. 
..Kom nader!" commandeerde de Duitser. 

Peter trad bevend in het licht 
van het armzalige kaarslantaarn- 
tje, dat de enige verlichting aan 
de wagen vormde en terzijde van 
de bok bengelde. Angstig keek 
hij naar de twee lompe Duitsers, 
die onder dé huif zaten. In zijn 
linkerhand hield hij de schoen- 
tjes van Jansje geklemd. O, als 
ze hem de schoentjes zouden af- 
nemen, wat dan?  
„Wijs ons de weg naar Dor- 
drecht!" r'ep één der soldaten 
bars. 
Op dit moment verdween bij Pe- 
ter de angst. — Ze rijden precies 
in de verkeerde richting, over- 
legde hij vlug. Zal ik die mof- 
fen de verkéérde weg wijzen? 
Ja, ja!  Voor Koningin en Va- 
derland en voor de Vrijheid werd 
ondergronds gestreden en de vij- 
and moest worden tégengewerkt! 
Ook hij moést tegenwerken! 
„Nu, hoe moeten wij rijden naar 
Dordrecht?" vroeg de Duitser 
driftig, omdat Peter aarzelde, 
„Geef antwoord, rekel!" 
Eensklaps zag Peter, dat er' een 
stukje .glas was gestoten uit de 
kaarslantaarn, waar hij vlakbij 
stond. Br kwam een gedachte in 
hem op en onmiddellijk ging hij 
over tot de daéd. 
„Moet u naar Dordrecht?" vroeg 
hij — en toen hij dit gezegd had, 
blies hij heel hard door het gaat- 
je in het glas. Het kaarsvlamme- 
in de lantaarn danste wild. En 
nogmaals blies Peter met alle 
kracht. 

Ppffff  Floep, het vlammetje was uit. 
Het was nu heel donker en Peter zette het op 
een lopen. De Duitsers gingen hevig te keer 
en vloekten luid. Maar Peter zocht zijn weg in 
de duisternis en in zijn hart laaide grote vreug- 
de op. Dit was zijn daad! Daar stonden de Duit- 
sers nu, zonder licht en niet wetende, waar zij 
ergens waren en welke richting zij moesten 
gaan om Dordrecht te bereiken. 
Met de schoentjes van Jansje tegen zijn borst 
gedrukt, holde hij door de donkere avond naar 
huis. 
— Ik heb meegeholpen om de vijand tegen te 
werken, dacht hij blij. — Ik heb óók wat gedaan- 
voor Koningin en Vaderland! 
Ja, Peter Klomp had een daad verricht. Maar 
hij vertelde het niet aan de jongens op school. 
Die hadden er immers niets mee te maken. En 
misschien zouden ze er om lachen, wie weet  
En toch, hij had een verzetsdaad verricht, die 
kleine Peter Klomp. Want het ging er in de be- 
zettingstijd niet allereerst om, of de daad groot 
was of klein, maar of men die daad deed in op- 
rechtheid van hart voor God, voor Oranje en 
voor Nederland. 

...dat er een stukje 
glas was gestoten uit 
de kaarslantaarn ... 

in memoRiam 

AMBROSIUS, 

Je hebt misschien ook wel eens een jongetje zien 
lopen met het been in een beugel. Zo'n jongetje 

was Jan Hendrikx uit Venlo. Gelukkig kwam het 
met het been van Jan Hendrikx nog goed terecht, 
zodat hij later best mee kon komen met z'n vrien- 
den, Jan leert voor onderwijzer. Hij krijgt een be- 
noeming en dan is de weg gebaand voor de ont- 
plooiing van zijn werkkracht. 
De oorlog breekt uit en als de geestelijkheid het 
sein geeft voor verzet, dan staat Jan Hendrikx, 
die voortaan Chiel Gabriels of Ambrosius zal 
heten, in de eerste rij. Hij reist van de ene plaats 
in Limburg naar de andere, zorgt ervoor, dat jon- 
gens, die naar Duitsland moeten, onderdak krijgen 
en brengt hun bonkaarten. 
Op 21 Juni 1944 achterhaalt het verraad hem en 
zijn vrienden. 
In de bunker van Vught glijden de kralen van een 
binnengesmokkelde rozenkrans- door de verma- 
gerde handen van "Ambrosius. Weinig en sim- 
pel zijn de woorden, die zijn droge lippen stamelen, 
maar de innige vroomheid en de overgave, die 
daaruit spraken, werden , nooit vergelen. Men 
sleept hem naar Oranienburg, naar Neuengamme. 
En ergens in dat wrede, vijandelijke land, geeft 
God zijn dodelijk-vertnoeide kind rust. 
Eens liep hij met een beugel om een scheef ge- 
groeid beentje. Toen God hem nodig had, toen 
het Vaderland zijn krachten vroeg, verstond hij 
zijn taak. 
Zullen jullie daaraan denken, als God eens van 
jullie iets vraagt, als het Vaderland ook op . jullie 
een beroep doet? 
God geve het. Ad. 

■ 

HENK DIENSKE. 
Sommigen van jullie herinneren zich misschien 

nog wel, hoe hij aan kwam fietsen, met de 
volle tassen op de fiets, naar boven wipte om met 
vader te overleggen. 
Als wij jullie iets over Henk Dienske willen ver- 
tellen, dan is dit niet in de eerste plaats om wat 
hij gedaan heeft, maar om de manier, waaróp hij 
het werk heeft verricht. 
Eigenlijk vanaf de capitulatie in de Meidagen, 
die hij als reserve-officier mee moest ondergaan, 
trok hij er avond aan avond op uit om zijn partij- 
genoten te vertellen, hoe het nat. socialisme lijn- 
recht in strijd was met Gods Woord. Het onder- 
duikwerk, toen nog in de kinderschoenen, werd 
mede door hem ter hand genomen. Nooit was hem 
iets te veel, altijd stond hij voor ieder klaar, het 
kleinste werkje was hem niet te min. In de woelige 
Meidagen van 1943 stond ik met hem en twee 
anderen bij een drukker, die een inval vreesde: 
op het verzoek van de drukker, of één onzer 
tijdens het drukken in de zaak wilde blijven, stak 
hij spontaan de hand in de portefeuille, overhan- 
digde mij zijn p.b. (het was echt) met het verzoek 
dit zolang voor hem te bewaren. Het feit, dat 
hij de enige was, die een groot gezin had, liét 
hij niet meetellen. Zijn leven werd beheerst 
door de gedachte, weergegeven in het lied van 
Jacqueline van der Waals; 

Wat de toekomst brengen moge. 
Mij gele'dt des Heren hand. 

W. P. 
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!n een klein land zonder bergen en bij de zee was eens 
een prinsesje en dat prinsesje had alleen nog maar een moeder, 
want haar vader, de oude grijze koning, was gestorven. 
Toen had het prinsesje koningin moeten worden, maar zij 
was nog veel te klein en daarom werd haar moeder zolang 
koningin. En het volk, dat daar heel blij om was, noemde 
de moeder koningin-moeder en wachtte rustig de tijd af, dat 
het prinsesje groot genoeg zou zijn om koningin te worden. 
De koningin-moeder regeerde daarom niet alleen het land, 
zij was ook elke dag vol zorg, dat het prinsesje alles zou 
leren, wat ze moest kennen en weten wanneer ze eenmaal 
koningin zou zijn. Het prinsesje nu was buitengewoon ver- 
standig en zeer leerzaam en heel lief, en iedereen in het 
land hield veel van haar. Eens vroeg het prinsesje aan haar 
moeder: -Hoe noemt het volk mij? Toen zei de moeder: 
-Zorg maar, dat het je eenmaal zijn goede koningin noemt. 
Dit onverwachte antwoord maakte diepe indruk op het prin- 
sesje, en altijd moest zij aan die woorden van haar moeder 
denken. Toen zij nu achttien jaren was, werd de prinses 
koningin van dat land zonder bergen en bij de zee. En zij 
regeerde met grote wijsheid, met rechtvaardigheid en met liefde. 
Alle mensen, en ook de kinderen, leefden vrij en blij, en dat 
was heerlijk, en er was veel voorspoed in het land, en wel- 
vaart en vooruitgang. En de jaren gingen voorbij. Nog nóóit 
was er in dat land zo'n gezegende vorst geweest als deze 
koningin, en nog nooit had een vroeger vorst zo lang gere- 
geerd als zij. En alle mensen hielden veel van haar en noemden 
haar hun goede koningin. De mensen in dat land nu waren 
heel eigenaardig. Ze verzekerden elkaar voortdurend, dat ze 
allemaal anders dachten en ze noemden elkaar dan ook an- 
dersdenkenden. Maar het eigenaardige was, dat ze in één 
ding heel eensgezind waren en dat was in de liefde voor hun 
koningin. En nog eigenaardiger was, dat ze daar zo blij om 
waren, die ene grote eensgezindheid te hebben, want dat was 
een echte familieband, en de koningin kreeg toen ook de 
naam van landsmoeder, en dat was een mooie en juiste naam. 
Nu, toen brachten die mensen goud bij elkaar, rijk en arm 
deed dat, want ieder heeft wel een beetje goud, al is het 
maar van een overgeërfde trouwring. En van al die beetjes 
goud werd een hart gemaakt en dat noemden ze het gouden 
volkshart. Dat hart werd in een schrijn gezet, en als de ko- 
ningin nu jarig was, of zij had een ander feest, dan werd 
haar het schrijn met het gouden hart getoond en dan zeiden 
de mensen; -Zie, koningin, dat is het hart onzer eensgezinde 
liefde voor U. En dan lachte de koningin van geluk. Toen 
gebeurde er iets verschrikkelijks in dat land. Er kwam een' 
boze vijand met een heel groot leger en die wilde van al de 
mensen in dat kleine land slaven maken, die het hoofd van dat 
vijandelijke land als hun meester moesten erkennen. Om daar 
beter in te slagen, wilde de vijand vóór alles de koningin 
van dat kleine land gevangen nemen. Want die koningin had 
die mensen altijd zó geregeerd, dat ze echte vrije mensen 
waren en zolang als ze hun koningin' hadden, konden die 
mensen nooit echte slaven worden, en dat wilde die boze 
vijand er nu "juist van maken, want daardoor was hij gekomen. 
Toen die boze vijand het land was binnengedrongen, hadden 
echter wijze raadslieden de koningin bezworen, dat zij moest 
vluchten, en dat deed zij, net op het nippertje, zij ging in 
een schip naar een land over de zee. En het was in de tijd, 
dat men over zee en land heen kon praten, en dat deed de 
kortingin, en in het kleine land hoorden de mensen in hun 
huizen die welluidende stem van over de zee. De koningin 
troostte en bemoedigde en zü beloofde, dat zii terug zou 

komen, zo gauw als de boze vijand weer verjaagd zou zijn, 
en zij bad, en zij werkte dag en nacht mee aan de plan- 
nen om die boze vijand te verjagen. En in het land, waar 
de koningin was, en ook in andere landen, werden daar 
legers voor op de been gebracht. Nu was de vijand woe- 
dend, dat de koningin ontsnapt was en bovendien merkte 
hij, dat de mensen in het kleine land een gouden hart van 
eensgezinde liefde voor hun koningin bewaarden, en hij wist, 
dat hij ze, ook al was hun koningin weg, nooit tot echte 
slaven zou kunnen maken, zolang hij dat hart niet had ver- 
nield. De boze vijand zette daarom alles op het spel om dat 
hart machtig te worden „en het te verwoesten, maar dat kon 
hij niet. De mensen hielden het niet eens voor hem verbor- 
gen, ze spraken ervan en toonden het hem, maar als hij het 
grijpen wilde, om het te vernielen, beschermden en verdedigden 
zij het op leven en dood, en dat hart maakte hen des te 
moediger om zich tegen de slavernij van die boze vijand te 
verzetten. Toen werd die boze vijand razend. Hij nam heel 
veel mensen gevangen en heel veel mensen mishandelde hij 
en heel veel mensen vermoordde hij. Maar zij gaven het hart 
niet prijs, ze waren eensgezind, ze lieten zich slaan en do- 
den, maar slaven, die de vijandelijke meester erkenden, werden 
ze niet. Toen waren in alle landen, die zich voorgenomen 
hadden die boze vijand te verjagen, de legers klaar, en ze 
kwamen over zee en ze joegen de vijand weg uit-het kleine 
land. En toen kwam de koningin terug. Ja, daar kwam zij. 
Zij had bemoedigd en getroost, zij had gebeden en gewerkt, 
dag aan dag, om het doel te bereiken, dat nu bereikt was. 
Zij vond het land in nood, veel was verwoest, er was ge- 
plunderd en geroofd, er was armoe en ontbering, velen waren 
bezweken, velen vermoord, er waren rouw en ellende en tra- 
nen. Maar alle gezichten lachten de koningin tegen, en waar 
zij kwam, toonde men haar te midden van puin en rouw dat 
gouden hart, en de mensen zeiden; -Alles wat Gij ziet in 
Uw land is geschonden, maar één ding is ongeschonden, en 
dat is het hart der eensgezinde liefde, dat wij voor U heb- 
ben bewaard. En de koningin zag hel hart van haar volk, 
zij zag, dat het ongeschonden was, ja, door het bloed en de 
tranen in de hitte van de strijd was het nog meer gaan glanzen, 
het fonkelde en het straalde. En de koningin zei: -Ach, dat 
is het heerlijke hart van mijn vrije volk! En het stond weer 
in zijn schrijn en de koningin regeerde weer over het land 
zonder bergen en bij de zee. En de mensen begonnen onder 
elkaar weer anders te denken, maar in hét bezit van het hart, 
dat zij hun koningin toedroegen, waren zij eensgezinder dan 
ooit, en die eensgezindheid was een groot gelui . 
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Welke letter? 

GROEP A 
tioor de leeftijd lot twaalf jaar . 

Geheimschrift? Nee, hoor! Dit zijn de snip- 
pers, die op straal vielen, toen in de oorlog 
een paar woedende Duitsers het papier, waarop 
een Nederlander een heel grote onderstreepte 
letter had geschilderd, afscheurden. Kun je 
zeggen, Welke letter hel was? Teken deze 
zwarte figuurtjes nauwkeurig over, knip ze 
uit en vorm er* een letter Van Daarna de 
stukjes opplakken- Je moet alle stukjes ge- 
bruiken, hoor! 
Als het klaar is, kun je de oplossing inzen- 
den aan het adres van ons blad- Zoek hei 
maar uit, maar alleen doen, hè? 



is onze koningin 

( door mevrouw ANNIE DE MOOR-RINGNALDA J 

M' 
oederl Wat ruik ik! Is het tóch waar? 

-Eten we vanmiddag parmekoeken?" 
Marietje stond te trappelen van plezier. Nu was 
alle teleurstelling over de plensende regen bui- 
ten, vergeten. Die Moeder toch! Die wist van 
elke vacantiedag een feest te maken, ook al kon 
je door het minder prettige weer niet buiten spe- 
len. 
„Mag ik bij Liesbeth kijken, Moeder?" vroeg 
Marietje. En Moeder vond het best, als Liesbeth 
er maar geen hinder van had. 
In een wip zat Marietje in de keuken, waar de 
oude Liesbeth, die nu al meer dan dertig jaren dé 
familie Koen trouw diende, bedrijvig heen en weer 
dribbelde. Toen het beslag in de grote, witte kom 
„lekker smeuiig was", zoals Liesbeth het uit- 
drukte, kon de pannekoekenbakkerij beginnen. 
Marietje kroop op een stoel naast het fornuis. 
„Zal je nergens ankomme?" vroeg Liesbeth, en 
ze liet al een dikke straal beslag in de koekepan 
lopen. Maar, terwijl ze haar hand zo boven de pan 
hield, wen 
„Wat hooi; 
„Ja, nu 
ken, Liei 
hand zij 
„Da's 
de Liei 
om he' 
ren. 
met e 
deeg n 
schoae 
„Dl 
zie ie, 
den! 

et hoofd opzij en mompelde' 
-v-Var'" ze ook!" riep Marietje uit, „klok- 

KlSjkgebeicr! Wat zou er aan de 

"voor het feest, kind!" antwoord- 

het paadje aflopen. In haar hand droeg ze een 
tas. De hofhond sloeg aan en m'n neef riep: 
„Koést, Hector!" Toen zag-ie de deftige dame. 
„Zeker een pensiongast uit de buurt", dacht 
m'n neef. Maar   meid!, toen hij goed keek, 
zag hij dat 't niemand minder dan de Koningin 
in eigen persoon was. Wat die jongen schrok! 
Hij vergat van schrik zijn pet af te nemen. De 
Koningin moest er om glimlachen en ze zei: 
„Ligt de vrouw in de opkamer? Ik zal maar 
even doorlopen?" 
Ze stapte al de boerderij binnen, waar Harm's 
moeder lag, die enkele dagen tevoren een kind 
had gekregen. De Koningin had daarvan ge- 
hoord en kwam m'n tante zelf opzoeken. Ze 
ging zómaar op een keukenstoel naast het bed 
zitten en haalde uit haar tas allerlei lekkere 
versterkende middelen te voorschijn. Na een 

waarin ze van allerlei gevraagd 
1^ baby, ging ze weer weg. Je be- 

dat ik er wel tien gulden voor 
zou hebben, om daar bij geweest 

zQn! Zie je, zó was onze Koningin 

half uurtj 
had fdver 
grijpt, t kin 
over gfeha l 

fjk geh; 
1934 Leo 

en, ei' Jfl- odctelVrouwe 
naar de Tn- 

"W / 

hield haar hoofd wat 
estelljkeAUokgelui bet 

,cttt echter tuc.!. op wat ze deed, tot 
ilWie ontdekte, dak -Ze-hct koste 
(io pau had late» lopen zodat heel 

sje „dVwider" zat! 
t er van, kind", zuchtte Liesbeth, „mi 

endk die klokken hoinj^e, moqst ik ter 
,n vijftig jaar geledcft,- toen Willemien' 

erd. Och-och, wat was dat mooi toen, 
laat eens kijken, zeven jaar eji 

Amsterdam. M'n moeder-— 
nder, hoor! — ums een vqlb 
Is er Oranjefeest 

anzelf, dat we zijn 
|ng op de Dam  
Liesbeth, vertel me eei 
|je aan en Liesbeth gaf tób. Ipït^^ertelde, 
en het pannekoekenbakken 
«Uemientje achttien jaar nld was, zou zij 

tot Koningin gekroond wordfen. Dat gebéurde in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ik^ben daar na 
tuurlijk mfetjZelf bij geweest, maar ik heb van ho- 
ren zeggeft, dat het in de versierde kerk prachtig 
moet gewlest zijn. De jonge Koningin had een wij-;, 
de hermelijnen mantel om haar schouders en je 
kreeg tranen in je ogen als je naar haar lieve 
vorstelijke gestalte keek. Het orgel speelde zo 
indrukwekkend en een zangkoor zong zo mooi. 
Toen heeft Wilhelmina ten aanhore van al die 
autoriteiten in de kerk gezworen, dat zij trouw 
zou zijn aan de Grondwet en dat zij zou regeren, 
zoals het een^oed Oranje-Vorstin betaamt. Weet 
je wat ze toen zei, Marietje? Ze zei: „Ik ben ge- 
lukkig en dankbaar het volk van Nederland te 
mogen regenen, een volk, klein in zielenaantal, 
doch groot in deugden. Ik acht het een voorrecht, 
al mijn krachten te wijden aan het welzijn van 
mijn dierbaar vaderland. Oranje kan nooit, ja 
nooit genoeg voor Nederland doen!" Heb ik die 
lange zinnen niet goed onthouden, kind ? Dat 
komt, Marietje, omdat onze Koningin heel haar 
verdere leven die woorden in practijk heeft ge- 
bracht. Zij was het, die het durfde om — toen 
Engeland de Zuid-Afrikaanse Boerenrepubliek 
aanviel, de oude President Krüger met een Ne- 
derlands oorlogsschip naar ons land te bren- 
gen, alsof zij daarmee wilde zeggen: „Wij, Ne- 
derlanders, staan naast de Boeren!" Zie je, zó 
was onze Koningin. 
In April 1909 werd Juliaantje geboren. Wat heb- 
ben we toen feest gevierd, noü! De kerken 
stroomden vol, om God te danken en voor het 
behoud van moeder en kind Zijn zegen te sme- 
ken. 
Toen zijn er donkere jaren gekomen; de eerste 
Wereldoorlog brak in 1914 uit. Opnieuw bleek 
hoeveel ons volk van Koningin Wilhelmina en 
Haar Huis hield. En eveneens merkten wij tel- 
kens, da"t onze Koningin nacht en dag voor ons 
volk werkte en  bad. Zij bezocht de solda- 
ten, zij reisde het land door en overal bracht 
haar komst nieuwe moed en innig vertrouwen. 
En Prbw Hendrik zocht de mannen van de 
kust op. Wanneer er schepen strandden^ soms 
bij nacht en ontij, dan volgde de Prins van na- 
bij het reddingswerk. 
't Is een keer gebeurd, dat een van m'n neven 
de Koningin gesproken heeft. Heus waar, Ma- 
rietje, dat gebeurde zo: ergens op de Veluwe had 
'n achteraf-oom van me een boerderij, in de 
bossen. Op 'n goeie keer kwam er een dame 

spanning 
Godsveftrj 
van 
eens 
onlani 

ningin"* 

'zei 

ife IllyL" gemakkelijk gehad, onze Ko- 
Spannende oorlogsjaren en al die 

Ijij ten jaarna, hebben haar veel in- 
JeKolst. Maar ze bleef moedig en vol 
'^yen. IJt zóu je daar een heleboel 

^erfdlen. Maar, daar moet je maar 
jezen in dat boekje, dat je Vader 

„gekocht heeft. Wij mogen nooit 
eten,- wat Oranje en vooral Ko- 

land gedaan heeft! na voor 
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ngin 't niet gemak- 
:. Veellvërdriet kreeg ze, toen 
|ve Móecler, „Neerlands lieve 
mde». fee| Koningin-Moeder Em- 

drie maanden later 
ikken wejer langzaam en somber, 
ndrik tejn grave gedragen moest 
leven dé Koningin en Prinses Ju- 
.ghter. ƒ 

êns,'-mlïBsènlief, wat keken we daar 
irtg_^ruliaan zich verloven met 

(Zomaar in een gryze sport- 
'en Haag kwam binnentuffen. Het trouw- 

zo blij éh^raFend, dat ik hét niet gauw 
zal. En toen in 1938 prinses Beatrix 
verd! Koningin Wilhelmina Grootmoe- 

der geworden! Dat we dat nog mochten bele- 
ven! AJles leek zo mooi te zullen worden. 
Toen Wierpen de moffen weer roet in het eten. 
Op die zonnige Donderdag van de 10de Mei, 
vóór Pinksteren, viel Duitsland verraderlijk 
Nederland aan. 
Je Vader en je Moeder zullen je daarover wel 
verteld hebben, hoe duizenden vliegtuigen 's 
nachts ons land overstroomden, hoe de Hitier- 
benden ons grondgebied verwoestten en onze 
soldaten onverhoeds aanvielen. De Koningin 
bleek hier niet veilig te zijn. De moffen wilden 
Haar en Haar familie in handen krijgen. Dat 
nooit! Toen er geen andere uitweg mogelijk 
bleek, hebben ze eerst Prinses Juliana en haar 

vergete 
geboren 

kinderen en daarna de Koningin naar Enge- 
land gebracht op een Engels oorlogsschip. 
Kóningin Wilhelmina wilde geen machteloze 
gevangene zijn van Hitier. Zij wilde, weliswaar 
in een vreemd land, voor haar landgenoten blij- 
ven strijden èn overwinnen. Dag en nacht heeft 
zij met haar ministers geijverd voor de bevrij- 
ding van Nederland en van het later door de 
Jappen overrompelde Indië. Zware bombarde- 
menten heeft zij moeten meemaken. Haar huis 
werd. verwoest. Maar God verhoorde de gebe- 
den van tienduizenden, die voor onze Koningin 
werden opgezonden tot Hem. Hij spaarde onze 
Koningin en schonk haar de kracht en de wijs- 
heid om ons volk te blijven regeren. Zij reisde 
naar Amerika, om daar President Roosevelt te 
bezoeken en om het Amerikaanse volk te dan- 
ken voor wat het deed voor onze bevrijding. 
Onze zeelieden, onze militairen en vooral ook 
de zgn. Engelandvaarders vonden in haar een 
gastvrije Moeder, die vol belangstelling was 
voor hun lotgevallen. De moedige houding van 
de verzetslieden in het bezette Nederland steun- 
de zij door woord en gebed. Marietje, wat hebben 
we in de oorlog vaak geluisterd naar haar ra- 
diotöésp'raken. Jij was toen nog te klein en je 
vroeg wel 's, wat wij allemaal toch deden op 
zolder. We hadden zonder die radioboodschap- 
pen niet verder gekund, omdat hier alles zo ho- 
peloos leek. Maar de Koningin zag in, dat wie 
op God vertrouwt en voor een rechtvaardige 
zaak vecht, nooit beschaamd zal uitkomen. Het 
is zo drommels-fijn, kind, dat wij in Willemien 
een Koningin hadden, die de Here vreesde en 
die de I nie wist te buigen voor de Koning der 
Koningei. 
Nou, affijn, om kort te gaan, de Bevrijding is 
gekomen. En toen was het weer onze Konin- 
gin, die zich haastte bij haar volk te komen. 
Ze bezocht de verwoeste gebieden, het onder 
water gezette Zeeland, ze zat overal, zal 'k 
maar zeggen, en werd niet moe, met de men- 
sen te praten, om ze te helpen en op te beu- 
ren. Zij is altijd een voorbeeld geweest, kind. 
En daarom kan ons jubileumfeest zo echt-blij 
en echt-dankbaar gevierd worden. We leven 
nog in donkere tijden, kind. Maar daar denken 
we nu even niet aan, omdat we nu voelen, met 
heel ons hart, dat ondanks alle verschillen we 
tóch zonen van één volk zijn en dat Koningin 
Wilhelmina een fiere Oranje-dochter is ge- 
weest. Dat toonde zij ook, toen ze het moeilijke 
besluit nam, om af te treden als Koningin. Je 
hebt het haar zelf door de radio horen zeggen. 
Wat was ze flink, hè? Maar ze kan zo rustig 
de teugels van het landsbewind overgeven, om- 
dat straks Prinses Juliana haar kan opvolgen. 
Dan wordt die Koningin Juliana. En dan heb- 
ben wij fijn weer een Koningin-Moeder. De 
Here moet haar nog maar heel lang voor ons 
allemaal sparen, want we kunnen haar nog 
lang niet missen. Zal ook jij daar 's avonds de 
Here om vragen, Marietje?" 
Hoeveel pannekoeken er gebakken waren? Ma- 
rietje was de tel kwijt. Ze had zo'n fijne mid- 
dag gehad! Fijn om die hoge stapel panne- 
koeken, die straks opgepeuzeld zou worden, 
maar misschien nóg fijner door dat verhaal 
van Liesbeth. Nou zou zij, Marietje, vanavond 
direct dat boekje over de Koningin, dat Vader 
voor haar gekocht had, gaan lezen, want ze 
wilde nog véél meer van het leven van Ko- 
ningin Wilhelmina weten. Wat was het reuze 
om zó'n Koningin „ónze Koningin" te mogen 
noemen! 
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Welke stad? 

GROEP B 

fooor </('- leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar) 

Tijdens de oorlog werden veel parachutisten 
neergelaten. Geheime agenten, noemden we 

die dappere kerels, die uit een vliegtuig spro gen 
en dan hier de Duitse verdedigingswerken kwa- 
men bespionneren ten behoeve van de landen, 
die met de mo ten in oorlog waren Op het teke- 
ningentje zie je zo'n parachutist, die juist uit het 
vliegtuig is gesprongen. Hij komt aan de rond 
van een stad terecht. Maar nu is de vraag: 
Wélke stad? Dat moeten ju lie maar u t- 
zoeken Zodra je het weet, moet het an woord 
opzenden naar de Zwerver Je hebt dan kans 
op een prijs I Voor de goede orde en om het 
niet al te moeilijk te maken, verklappen wij, c'at 
de op de tekening aangegeven stad in Neder 
land ligt. - Ga nu je gang maar I 
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van óe Ikp. 

eetmecsters in het verzet: Hilbert, ]acques, Bertus en 
i Bloemendaal, de warme zomerheide van Vught en de 
■wel toeriepen, is, behalve een herinnering uit eerbe- 
• enkel bezwaar tegen, dat anderen het met mij, als 

het grote geloof van hen, die de dwaasheid van het 
■ Want vier jaren zijn verstreken na de dood van deze 
overlevenden in de blijvende betekenis van hun werk 
■ En onder het aanstormend rumoer van allen, die er 
lachend en beschaafd vertrappen, juridisch aftakelen 

i tenslotte in broedertwisten aan de kaak stellen, is heel 
tabele zaak gemaakt, waaraan geen verstandig mens zich 
:n zichzelf, ontvangen stank voor dank en worden als 

mannen, die het vaderland wilden redden. Redt nu 

iet koor der slimmerikken, gevangen in het subtiele ge- 

d en offer, eertijds zo stralend, haast extatisch vertolkt, 
■ genade van het verzet", alsof die waarde gemeten kan 
'eleer, waarin het leven dagelijks tot de dood reikte, door 
of Breda, Zwolle of Arnhem. Een aardse onmogelijkheid 

van onze vrienden, aan de aardse en menselijke be- 

Het werk breidde zich snel uit. De contacten namen 
toe. 
Stralend en sterk verhief het KP-werk zich in Neder- 
land als een symbool van geloofskracht en daden- 
drang. De Koepel in Arnhem werd gekraakt. 
In Groningen gelukte de meesterlijke overval op de 
drukkerij van bonkaarten, waardoor 133.500 kaarten 
in één slag ter beschikking van de LO kwamen. 
Toen werd Bertus gearresteerd! Het was 15 Mei 
1944. Een agent van politie hield hem aan in Delft, 
op een los en ongegrond gebleken vermoeden van 
een strafbaar feit. De politie in Delft zou Bertus ge- 
makkelijk herkennen van een vroegere overval op 
wapens in het politiebureau. Daarom trachtte hij te 
ontsnappen en zag hij zich genoodzaakt op de agent 
te schieten. Hij .werd door de versterking overmees- 
terd. Vijftien Nederlandse politiemannen uit Delft 
escorteerden na de identificatie de overvalwagen, 
waarin Bertus vervoerd werd naar het Haagse veer 
in Rotterdam. Pogingen om hem te bevrijden faal- 
den. De directeur van de gevangenis was te benauwd, 
de SD te zeer op haar hoede. Van Mei tot Septem- 
ber 1944 bleef de KP-leider West in de bunker van 
Vught. Tot Augustus duurden de verhoren. De fei- 
ten, waarover de SD beschikte, waren verbijsterend. 
Er kwam een noodkreet uit Bertus' laatste verblijf- 
plaats: „Reorganiseert alles of houdt ermee op. Jullie 
lopen er allemaal in. Ze weten alles." Een machte- 
loze kreet van 'n gevangene, die zichzelf, zijn jongen» 
en vrienden verloren weet. Maar ook schreef hij; ,.Ik 
word gesterkt, mocht met mij het ergste gebeuren 
dan vertrouw ik op Gods genade". 
Het onheil scheen geboren. 
Op 13 Juni overviel de SD de Persoonsbewijzen-Sectie 
te Amsterdam en maakte er dertig arrestanten.Jacquef 
stond, niets kwaads vermoedend, de volgende ochtend 
voor het station in Zwolle voor een afepraak. 
„Bent U Louis", vroeg een heer in burger. ,,Ja' , zei 
Jacques toen hij zijn illegale naam hoorde. We heb- 
ben hem nooit teruggezien. Zo druk als het was om 
de arrestatie van Bertus, zo angstig stil was het om 
de, aanvankelijk onopgehelderde, arrestatie van Jac- 
ques. Het enige levensteken was een briefje, uit de 
trein geworpen tijdens het transport van Schevenin- 
gen naar Vught. Wn de verhoren werd niets be- 
kend. 
Snel volgden de slagen elkander op. Arnhem was 
onveilig na de grote, geslaagde overval op het Huis 
van Bewaring. De SD briesend. De ene arrestatie 
volgde op de andere. Bob ontsnapte ternauwernood in 
Zeist. Toen voltrok zich het drama van de Wete- 
ringschans. Het stortte de KP-organisatie in een nacht 
van onzekerheid en dreiging. 
De volle zwaarte van het werk was na de-arrestatie 
van Bertus en Jacques komen te liggen op Johannes, 
Bob, Hilbert en Dobbe. Johannes en Hilbert werkten 
veel samen in Amsterdam, waar inmiddels de „kern ' 
van vertegenwoordigers uit alle illegale groepen in 
Nederland om regelmatig contact vroeg. Daar ging 
Hilbert heen, die bovendien Jacques was opgevolgd 
als vertegenwoordiger in de LO-top. 
Het leven was vol zorg. Vol dreigende gevaren. De 
overval op de Weteringschans werd noodzakelijk ge- 
oordeeld om een groot aantal vrienden te bevrijden. 
In de spanning van de voorbereiding overheerste de 
hartstochtelijke wens, misschien tegen beter weten in, 
om te slagen. 
De overval slaagde niet. Het verraad won! 

BERtUS VAlStAR 
.Beutus" 

Toen Hilbert met Johannes bij het huis van de ver- 
rader kwam om hem volgens afspraak in veiligheid 
te brengen, stonden daar reeds de Duitsers onder per- 
soonlijke leiding van Lages. Johannes werd aan- 
stonds overmeesterd, gewond en mishandeld, Hilbert 
vluchtte, verborg zich als een gewond dier in een 
duivenhok, ergens in een tuin en verloor het bewust- 
zijn, totdat stomme, onnadenkende en laffe bewoners 
hem aangaven. In zijn cel in de Weteringschans sliep 
hij vermoeid maar rustig in. Hij weigerde iedere ver- 
klaring, behalve over zijn identiteit. Hij was gereed 
voor de dood. Van het leven had hij voor de over- 
val reeds afscheid genomen. Hij, de impulsieve ge- 
voelsmens had de „zuster" in Amsterdam vaarwel 
gezegd met de woorden: „Als ik niet terugkom, moet 
U aan mijn vrouw vertellen, dat wij niet anders kon- 
den doen." Een nekschot velde hem en Johannes op 
de rand van het massagraf, die Zondagmiddag van 
16 Juli 1944, in de duinen van Overveen. In de eer- 
ste Septemberdagen van 1944, werden Jacques en 
Bertus uit de bunkers van Vught gehaald en met een 
groot aantal LO- en KP-vriendcn terecht gesteld op 
de heide achter het kamp. 
In die laatste maanden, Juli. Augustus en September 
bleef het aantal bonkaarten de landelijke behoefte 
volkomen dekken. 
Contacten werden hersteld, andere vertegenwoordigers 
naar voren gebracht, nieuwe acties op stapel gezet. 
En reeds groeide-het KP-werk in de door de geval- 

, len pioniers aangegeven richting der sabotage, die 
na de Septemberdagen als het semi-militair verzet 

t geheel op de voorgrond kwam te staan. 
I In de Top-KP werd een nieuwe leider met ougwsu-c-üt 
i gavsn van verstand en hart opgenomen: Jan van 
j Bijna»., ie, ambtenaar uit Bergen op Zoom, luitenant 
; in de Middagen van 1940, die al aanstonds na de ca- 
, pitulatie 'ich op Jodenhulp toelegde, spionnagewerk 
i verrichtte en reeds spoedig een belangrijke plaats in 
: het verzet innam. 
| Het was Van Bijnen (Arnold, later Frank), die het 

KP-werk met een forse ruk in nieuwe banen leidde, 
tow. het oude werk in de zomer van 1944 groten- 
deels begon af te lopen, toen de oude garde was ge- 
vallen en zich het leiderstekort openbaarde bij het 
vervullen van de nieuwe taak. 
Toen hij in 1935 werd benoemd bij de Dienst Sociale 
Zaken te Bergen op Zoom, bleek al heel spoedig, dat 
men hier te doen had met een man van buitengewone 
gaven en binnen enkele jaren wist hij zich op te wer- 
ken tot in de leiding van deze dienst. Deze bijzon- 
dere prestatie spreekt des te duidelijker, als men be- 
denkt, dat een diensttijd van vele jaren nodig is, om 
een dergelijke bevordering te maken. 
Tijdens de Meidagen van 1940 vocht hij als reserve- 
officier in de Peel onder Kapitein Nienaber van 
Eiben, een van de oprichters van de LO. Toen de 
LO werd opgericht verzorgde hij de plaatsing in 
Brabant van onderduikers, die door de LO-Dricber- 
gen moesten worden weggewerkt. Nadat hij zelf 
moest duiken, raakte hij steeds dieper in het werk 
en tenslotte werd hij districtsleider van de LO in 
Driebergen. Daar maakte hij kennis met het KP-werk 
en onmiddellijk voelde hij zich op dit terrein thuis. 
Toen hij ie Top-KP zijn diensten aanbood, deed hij 
dit met de woorden: „Ik ben officier, ik wil vechten," 
Dit heeft hij gedemonstreerd toen hij de mogelijkhe- 
den, die in het gewapend verzet lagen, heeft aange- 
grepen om te komen tot een groots opgezette, mili- 
tair-georganiseerde beweging, die tot doel zou heb- 
ben het rechtstreeks aangrijpen van de vijand, waar 
dit maar mogelijk was. Zo ontwierp hij de plannen 
voor de oprichting van de Burgerlijke Verzets-Groe- 
pen. Dit vond plaats in de zomer van 1944. Toen 
brak de belangrijkste tijd van zijn leven aan, een tijd, 
waarin hij met een ontzaglijk doorzettingsvermogen 
en een ijzeren wil het apparaat opbouwde, dat hi) 
zich had voorgesteld. De Burgerlijke Verzetsgroepen 

jati van Bijnen 
„apnolö" - „fRAtik" 

moesten plaats maken voor een organisatie, waarin 
de grote verzetsbewegingen werden gebundeld: De 
Binnenlandse Strijdkrachten, maar de leiding van het 
Landelijk Sabotage-apparaat kwam te liggen in han- 
den van Frank. Deze loopbaan was begonnen, toen 
hij op een der eerste oprichtingsvergaderingen van 
de Burgerlijke Verzetsgroepen een gedetailleerd plan 
van spoorwegsabotage over geheel Nederland de aan- 
wezigen voorlegde, — bij de instelling van een Lan- 
delijk Sabotage Commando, met hem als Landelijk 
Commandant, vond zij haar bekroning. 
Slechts enkele maanden heeft hij deze functie ver- 
vuld, toen maakte een Duitse kogel een einde aan 
zijn leven. Maar in die enkele maanden heeft hij als 
commandant van een leger mannen, vervolgd en op- 
gejaagd, voortgekomen uit alle lagen van de bevol- 
king, maar allen gedreven door één wil, moeten 
vechten tegen elementen, die door hun binnendringen 
de zuiverheid van het verzet zouden kunnen vertroe- 
belen. Al zijn grote capaciteiten heeft hij op deze 
verantwoordelijke post kunnen ontplooien: zijn ge- 
boren leiderschap, dat hem in staat stelde contras- 
terende personen bij elkaar te Hengen; zijn grote 
tact, die hem verschillende moeilijkheden deed oplos- 
sen; zijn harde eerlijkheid, die hem zelfs zijn beste 
vrienden niet deed sparen als het ging om het wij- 
zen op fouten. Maar achter deze krachtfiguur wor- 
stelde een mens met twijfel en wanhoop 
„Wij gaan aan dit werk allen kapot", schreef hij 
eens. Zijn vrienden en medewerkers zagen, hoe hij 
-■•jcht voor de verwerkelijking van zijn ideeën en het 
■ivi verhouden van het ideële in het verzet. Slechts 
enkelen wisten, hoe hi) als gelovig Katholiek nog 
slechts één bron van kracht wist: God. 
Op 28 November 1944 sneuvelde hij. 
Enkelen van zijn vrienden waren gevangen geno- 
men en tezamen met Paul Esmeyer begaf hij zich 
persoonlijk naar Apeldoorn om de toestand bij de 
Willem III-kazerne, waar deze mannen waren op- 
gesloten, te verkennen. 
Tijdens deze inspectie werden Frank en Paul ont- 
dekt en bij een schietpartij, welke ontstond, neerge- 
schoten. Paul werd op slag gedood, Frank overleed 
enkele dagen daarna in een Duits hospitaal. 

Een „In Memoriam" voor Jacques van der Horst, 
Hilbert van Dijk, Bertus Valstar en Jan van Bij- 

nen kan alleen maar KP-Topgeschiedenis zijn. Het is 
hun levenswerk geworden. Daarin zijn zij gegroeid 
met bovenmenselijke krachten. 
Zij hebben zichzelf niet gespaard, maar zijn opge- 
gaan in een uitzichtloze strijd, die hun krachten ver- 
teerde. 
Zij begonnen, toen honderd bonkaarten en twee re- 
volvers meer waarde in Nederland hadden, dan al het 
geld in alle brandkasten. 
Zij vielen toen het werk zijn grote vlucht had ge- 
nomen; toen het officiële CDK maandelijkse verlie- 
zen in bonkaarten in de duizenden moest tellen, met 
een regelmaat, die de ambtenaar eer aandeed; toen 
de eerste wapenzendingen in maanlichte nachten uit 
de lucht kwamen. 
Een werk des geloofs, waarin gewone mensen uit 
eenvoudige christelijke gezinnen, groot en sterk wer- 
den tegenover de vijand, omdat zij klein bleven tegen- 
over God, Die hen riep. 
„Here, als het Uw wil is, bescherm ons dan in de 
komende week en doe ons werk gelukken", bad Ber- 
tus steeds aan de tafel van tante Spieksma. 
Wij eren Bertus, Jacques, Hilbert en Frank, vier 
jaren na hun dood, als zwerver in het bevrijde Ne- 
derland. Maar wanneer de gedachten de vlucht ne- 
men in het verleden en de ogenblikken omvatten, 
waarin wij met hen verbonden waren, dringt zich de 
schuldbekentenis op van de jaren der bevrijding: 
„Vader, kom onze kleingelovigheid. te hulp " 

GERRIT. 
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Een historisch verhaal* door Kees Bauer 

j ;   ^ 
1~\it is hei verhaal van een man, die op 22 December 1942 in de bunker van hei concentratiekamp 

Amersfoort werd. opgesloten. Hij was aan handen en voeten geboeid en met zware kettingen aan de 
muur geklonken. , 
Drie en dertig centimeter dik was die mum en door het kleine venster met de zware tralies viel geen 
licht, men had hei raam verduisterd, want de man in de cel mocht geen zonlicht zien. Langer dan drie 
maanden was het nacht voor hem. 
Op 1 Maart 1943 ontsnapte hij. 
Zonder hulp van enig levend wezen brak hij uit die donkere cel, baande hij zich een weg langs wacht- 
torens van de SS, door prikkeldraadversperringen en een mijnenveld. Het klinkt als een fantastisch ver- 
haal, maar het is woord voor woord waar: het ogenschijnlijk onmogelijke werd in die koude wintermaan- 
den van het jaar 1943 door één man mogelijk gemaakt. Slechts de naam van die man veranderden wij, 
want hij brak uit om te leven en hij leeft! 

•\  r 

\ 7ijftig meter voor het kamp Amersfoort stopt 
^ de luxe auto. 

„Nou is 't woord aan jou, Groothof, helemaal alleen 
aan jou. Je kunt nu nog alles vertellen," Er klinkt 
vaderlijke overreding in de stem en de twee Holland- 
se SD-rechercheurs, Noppen en Flipse, keren zich 
in afwachting tot de geboeide man. 
„Ik heb niets meer te zeggen, jullie weten alles." 
„Goed, rije maar!" 
De wagen schuift weer vooruit, een zware slagboom 
opent zich en valt dan weer dicht. 
Boven de dorre struiken en bomen staat het helle 
blauw van de zonnige wintermorgen, die lichte vorst 
heeft gebracht. 
Het is 22 December 1942, tien uur in de morgen. 

De wagen stopt met een ruk. Als het blijkt, dat hij 
door een pijn in zijn maag — die hij nooit eerder 
heeft gevoeld — niet lopen kan, slepen twee SS-ers 
hem bij de armen over de grond naar de Schreibstube 
van Abteilung III. Daar wordt hij, als een stuk zeld- 
zaam wild, bekeken door tien, vijftien SS-officieren, 
terwijl hij, de armen in de maag gedrukt, voorover 
gebogen op een stoel zit. Een uur lang wordt hij ver- 
hoord: dezelfde vragen als altijd: Waar kwamen de 
wapens vandaan? Van wie            
kreeg je de copy voor de 
krant? Waar is Dobbe? 
En hetzelfde antwoord als 
altijd: Ik* weet het niet... 
Eens moet hij gaan staan, 
maar de pijn doet hem 
samenkrimpen. Met vuist- 
stompen in het gezicht en 
trappen van zware spijker- . 
laarzen wordt hem duide- 
lijk gemaakt, dat hij recht- 
op moet staan. Na een uur 
wordt hij weggeleid. Enkele 
woorden zwerven nog 
ergens door zijn gedachten: 
Es ist hier kein Erholungs- 
heim  
Als hij in het registratie- 
kamertje zijn jas moet aan- 
trekken, stoot hij per onge- 
luk enkele sleutels van een 
groot rek. Hij schrikt, 
bukt zich dan snel om de 
sleutels weer op te rapen. 
Maar de Bunkerführer 
Fransca en Max Ritter 
zijn al bij hem. Als zij op- 
houden met slaan en 
trappen, begeven hem zijn 
krachten. Zijn handen zijn 
nu geboeid met ketting- 
boeien en de beide SS-ers 
nemen hem ieder bij een 
bovenarm. Zo slepen zij 
hem achter zich aan door 
de gang van de bunker. 
Hij heeft een vage indruk 
van een lange gang. Voor 

een van de zware deuren staan zij stil. Hij voelt 
zich ruw in de cel gesmeten. Even is er nog het 
gerinkel van de kettingen aan zijn handen en het 
klappen van grendels, dan is hij bewusteloos  
Na vijf dagen krijgt hij zijn boeien. Om polsen en 
enkels zijn ze verzekerd met hangsloten. Van iedere 
arm en van ieder been loopt een zware ketting 
naar de muur, een anderhalf steens muur: drie en 
dertig centimeter steen  (afb. 1) De tralies van 
het kleine raam staan in een betonnen draagbalk, die 
boven het raam is aangebracht. Door dat raam valt 
geen licht, want aan de buitenzijde is, gelijk met 
de muur, een houten verduisteringsluik aangebracht. 
Zo zit hij daar drie weken, 's Nachts moet hij ineen- 
gekromd op zijn rechterzij slapen, zijn kettingen laten 
hem geen grotere vrijheid. Steenkoud is het, want de 
verwarming brandt niet. 's Morgens is zijn matras 
nat van het speeksel: hongerdromen  Maar 's mor- 
gens komt er alleen een kroes ongenietbare koffie, 
's Middags wordt het pannetje koolsoep in zijn cel 
gezet. Razend vlug moeten de voormannen, zelf ge- 
vangenen, dit doen, want de SS-ers jagen hen op. 
Als zij het pannetje om de hoek zetten, ontdekker 
zij soms op het laatste ogenblik pas, dat déze 
    gevangene met kettingen 

aan de muur geboeid is: 
■ , hij zal er zo niet bij 

kunnen  Achter hen 
■ schreeuwen de SS-ers, er 

is geen tijd meer om het 
voedsel binnen zijn bereik 
te zetten. Dan maar een 
schop met de voet. Wat 
over de rand vliegt, likt 
hij van de grond  
Na drie weken wordt hij 
geschoren en moet hij met 
de andere gevangenen bui- 
ten aantreden. Drie weken 
lang heeft hij aan iedere 
arm vier kilo ijzer gedra- 
met slechts een kort ogen- 
blik per dag het licht van 
de lamp in zijn cel. Als hij 
buiten komt, bijt het dag- 
licht schel in zijri ogen en 
een duizeling, overvalt hem. 
Maar hij is met de polsen 
aan zijn medegevangenen 
geboeid en zij houden hem 
staande. In een grote, ge- 
meenschappelijke douche- 
cel worden 2ij gebaad. Hij 
ziet de vrienden, waarmee 
hij vroeger heeft samen- 
gewerkt, maar hun naak- 
te, vermagerde lichamen, 
vreemd met de kale kop- 
pen, herkent hij bijna niet. 
De SS-ers, die de watertoe- 

Na vijf dagen krijgt hij zijn boeien  (afb. 1) voer regelen, treiteren hen, 

y* 

* 

m 

I 
mm. 

* 

door ijskoud water op hun verzwakte lijven te laten 
striemen. Zij mogen zich niet afdrogen. Het oude 
soldaten-ondergoed moeten zij over het natte lichaam 
aantrekken. 
Dan begint weer het leven in de cel. Grendels slaan 
hard en vijandig voor een zware deur. Boeien schu- 
ren om polsen en enkels .en de kettingen binden een 
man aan een muur van decimeters dikte. 
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 wringt hij zich in een vermoeiende houding. 
(afb. 3) 

En de nacht is weer aangebroken, een nacht, die 
geen dag kent. Hij slaapt veel en lang, maar altijd 
blijven er uren, waarin de gedachten de enige speel- 
genoten zijn van de eenzame. 
Hij denkt aan zijn gezin, aan zijn vrouw. Hij werd 
juist op haar verjaardag gearresteerd  
Achter de bunker is de plaats, waar de kampge- 
gevangenen worden gestraft: de martelaarsboek. Hij 
hoort de geluiden, als de SS-ers hun slachtoffers slaan. 
Eens wordt er een doodgeslagen  
Voor zijn celraam moet een boom staan, want soms 
hoort hij de vogels fluiten  
Op Zondagen draagt de wind het gelui van kerk- 
klokken in Amersfoort tot in zijn eenzaamheid. Hij 
weet, dat daar nu mensen een kerk zullen binnengaan. 
Mensen, die goed gewassen zijn en beter gevoed dan 
hij. Mensen, die Zondagse kleren dragen en geen 
boeien aan armen en benen. Mensen, die met andere 
mensen kunnen spreken en zingen, die slechts hun ge- 
zicht behoeven te heffen om in het zonlicht te zien... 
Dan, als de gesprekken zijn verstomd en het doodstil 
is geworden in de bunker, wordt in de nacht het 
heimwee geboren. 
Te lopen in een stad en de mensen te groeten  
De hand van een vriend te drukken en hem in de 
ogen te zien  
Zich bij zijn kinderen te weten  
En bij zijn vrouw  
En met het heimwee komen de gedachten aan een 
ontvluchting. In het politiebureau in Utrecht heeTt 
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hij het ook al eens geprobeerd, maar toen is het mis- 
lukt. En nu zijn de omstandigheden nog veel ongun- 
stiger. Maar Dobbe is toch ook uitgebroken, al was 
het dan niet uit een bunker? Ja Dobbe, maar wat kan 
hij doen? De deur is hard en sterk en voorzien van 
grendels en sloten en er is een muur, zwaar en dik: 
drie en dertig centimeter  
Maar Dobbe is toch ook  
Ja, maar Dobbe zat niet met zware kettingen aan 
een muur geklonken. En de tralies zijn hard en staan 
vast in het beton. En het is donker, stikdonker. Ieder 
ogenblik kunnen Fransca of Ritter door het kijk- 
gaatje in zijn cel loeren. Goed, de man in de cel te- 
genover de ingang geeft met twee klappen op de ver- 
warmingsbuis wel het signaal: onveilig, als zij de 
bunker betreden, maar  
Ja, maar Dobbe.  
En als hij eenmaal buiten is, hoe komt hij dan uit 
het kamp? De bewaking is zwaar, dat weet hij, meer 
weet hij niet. Hoe zal hij de weg vinden? Welke moei- 
lijkheden wachten hem buiten? 
Maar Dobbe  
Hij maakt een plan, om kortsluiting te veroorzaken, 
zijn boeien te verbreken en een bewaker neer te 
slaan. Hij verwerpt het weer: onuitvoerbaar  
Dan vindt hij de lepel. 
Hij vindt hem achter de buis van de verwarming. Hij 
is groot en hard, veel harder dan de lepel, die hij 
's middags bij de koolsoep 
krijgt. Misschien is hij 
achtergelaten door een SS- 
er, die hier de straf voor 
een begane overtreding 
heeft uitgezeten. Hij voelt, 
dat de steel stevig is en 
breed, aan het eind puntig 
toelopend. Nu weet hij het: 
Dobbe is ontvlucht, hij 
zal ook ontvluchten. Hij 
zal met die lepel een tralie 
loswerken. Dat zal de poort 
naar de vrijheid worden. 
Hoe hij het zal doen, weet 
hij nog niet, maar deze 
lepel is het enige werk- 
tuig, dat hem kan doen ont- 
vluchten uit vier zware boeien en kettingen, door 
een muur van drie en dertig centimeter. 
Eerst moet hij tenminste één hand vrij hebben öm te 
kunnen werken. De zware smeedijzeren boeien schar- 
nieren aan één zijde, aan de andere zijde worden de 
einden dichtgebonden door een U-Vorraige veer van 
verhard ijzer. Hierdoor is ook het hangslot bevestigd.' 
(afb. 2) 
De veer is aan de onderzijde dunner dan op enig 
andere plaats en drie weken lang wringt hij zich in een 
vermoeiende houding om deze kant over de vloer 
te schuren, (afb. 3 en 4) 
Hij moet voorzichtig doen, want geen van de andere 
gevangenen mag iets merken. Telkens schuurt hij 
op een andere plaats en hij kleurt de plekken, waar 
hij geschuurd heeft bij r et koffie door er met zijn 

....dichtgehouden door 
een U-vormige veer.... 
(afb- 2) 
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 bij het schuren moet hij het slot vasthouden. 
(afb. 4) 

De bunker te Amers- 
foort. Ten tijde van f 
deon tsnapping waren 
alle tralievensters als 
het rechtse. Het tra- 
liewerk buiten tegen 
de muur werd na de 
ontsnapping aange' 
bracht. 
Boven één der trahes 
is de gleuf, zoals die 
door Groothof werd 
gezaagd, getekend. 
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klomp over te vrijven. lij het schuren moet hij het 
slot, dat aan de boei hangt, met zijn andere hand 
vasthouden, anders zou het over de grond slepen en 
teveel gerucht maken. Dan op een dag is het ijzer 
zo dun, dat hij de beide benen van de U uiteen kan 
buigen, waardoor ook de boei wijder wordt. Hij 
neemt zijn ijzeren bed uit elkaar en hij gebruikt het 
voeteneind als hefboom, door een van de poten onder 
de verwarmingsbuis te steken. Zo buigt hij zijn boei 
in een ovale vorm. (afb. 5). 

Het kost hem een paar 
ontvellingen, maar hij kan 
zijn sterk vermagerde rech- 
terhand uit de boei wringen. 
In die drie weken doet hij 
meer. Zijn dagen zijn nu 
gevuld met een werk, dat 
hem volledig opeist. Als 
's middags om twaalf uur 
het eten wordt gebracht, 
brandt één kwartier lang 
het licht. Een kwartier is 
negen honderd seconden 

.... het kost hem een 
paar ontvellingen .... 
(afb. 5) 

en elke seconde benut hij 
om zijn cel te leren ken- 
nen. Als 't weer donker is 

 en hij op zijn krib ligt, 
denkt hij. Dan worden stuk 

voor stuk de moeilijkheden, die nog overwonnen 
moeten worden, in theorie opgelost. Dan worden alle 
mogelijkheden overdacht. Er zijn dingen, die hem 
ervan kunnen weerhouden, zijn plan uit te voeren. 
Hij weet, dat als hij ontsnapt, het de andere gevan- 
genen hoogstwaarschijnlijk een dag brood zal kosten 
en het gemis van dat kleine stuk brood kan voor 
één van hen de dood betekenen  
Ook is hij nog niet ter dood veroordeeld. Toen hij 
gearresteerd werd, vond men op hem, behalve ver- 
schillende illegale papieren, twee geladen revolvers 
met reservehouders en tijdens de verhoren is verschil- 
lende malen tegen hem gezegd: „Vertel alles maar, 
want voor jou is het toch afgelopen." Maar een ter- 
doodveroordeling heeft hij nog niet tegen zich horen 
uitspreken. Als ze hem nu snappen, hoeft hij aan de 
afloop niet te twijfelen  

Hij onderzoekt zijn cel. Als hij op het hoofdeinde van 
zijn bed gaat staan, kan hij het tralievenster gemak- 
kelijk bereiken. De tralies zijn zwaar en stevig en 
daarachter, aan de buitenzijde, wordt het verduis- 
teringsluik door een paar latjes vastgehouden. Dat 
zou er nog wel uit te breken zijn, maar wat helpt 
het. Door de tralies naar binnen halen is onmogelijk, 
naar buiten uitstoten zou onmiddellijk ontdekt wor- 
den. Met zijn lepel meet hij de opening, die ontstaat, 
als het hem zou gelukken, de eerste tralie van rechts 
weg te breken. Die opening is nog niet zo breed 
als de'lengte van zijn lepel  (afb, 6) 
Hij weet, dat de honger hem zeer vermagerd hèeft, 
maar dit gat is wel erg klein. Hij meet nauwkeurig 
de afstand van de zijkant van het raam tot de tweede 
tralie. Dan trekt hij zijn bed zóver van de wand tot een 
even grote opening ontstaat. Dat is de ruimte, waar- 
door hij'eens zal moeten ontvluchten. Hij tracht zich 
op zijn zijde tussen het bed en de muur te wringen, 
maar hij ontdekt, dat zijn borst blijft klemmen. Om 
door het venster te ontsnappen, zal hij zich geheel 
moeten uitkleden. Alleen dan is er een kleine kans. 
Hij moet zorgen, wat van het kleine stukje luchtzeep, 
dat hij krijgt, over te houden. Als hij zich daarmee 
insmeert, glijdt hij misschien makkelijker door de 
opening. 
Nu hij één hand vrij heeft, kan het grootste werk 
beginnen: het loswerken Van de tralie. Hij moet ech- 

ter op een onverwachte controle bedacht zijn en 
ook de voormannen mogen niets merken als zij hem 
het eten brengen. Daarom heeft hij ontelbare malen 
de bewegingen waarmee hij zijn hand weer in de boel 
steekt, gerepeteerd. Eén bliksemsnelle, draaiende be- 
weging van zijn hand en, als het nodig is, één greep 
om de veer weer dicht te duwen. Maar dat mag hij 
niet zo vaak doen, want anders zal ze op een dag 
breken. 
Dan begint het boren. Om te kunnen werken moet 
hij eerst op een hoekspijl van het hoofdeinde van 
zijn bed gaan staan. Dat kan maar met één voet, 
gelukkig draagt hij klompen. Het andere been en de 
linkerarm moet hij laten hangen, meer bewegingsvrij- 
heid laten de kettingen hem niet. Vóór de tralies is 
een raampje van geelgekleurd draadglas, dat naar 
binnen openvalt en dan door twee valijzertjes wordt 
tegengehouden. Als hij op het bed staat -—■ lichtge- 
bogen, want de kettingen zijn kort — duwt hij met 
zijn hoofd en de vrije rechterhand de twee valijzers 
naar links en rechts uit elkaar, zodat het raampje 
geheel naar beneden kan klappen. Dan steekt hij zijn 
hand tussen de tralies door en begint met het puntige 
einde van de lepel direct achter de tralie in het be- 
ton boven het raam te boren. (afb. 7) 
Boven het raam, want naar beneden kan hij niet wer- 
ken. Twee weken wroet hij met de lepel in het be- 
ton. Als het gat bijna vier centimeter diep is, vindt 
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.zo breed als de lengte van zijn lepel  (afb. 6) 

hij een grote steen, die, nadat hij hem heeft losge- 
werkt, een groot gat doet ontstaan. Hierdoor schiet 
hij ineens een stuk op. Soms is de punt van de lep?^ 
stomp geworden en dan moet hij haar bijslijpen op uc 
vloer. 
En als hij niet werkt, houdt hij lange gesprekken met 
de andere gevangenen. Hij praat soms zo stom, dat 
het hem de bijnaam: seni le Henkie, bezorgt. Dat 
hindert niet, want uit deze gesprekken wil hij zich er* 



beeld vormen van het kamp buiten de bunker. Hi] 
spreekt met de gevangenen, die buiten de bunker 
hebben gewerkt. Hij vraagt belangstellend naar hun 
werk en de omstandigheden, waaronder zij dat moes- 
ten verrichten. Hij vraagt, waar zij werkten en waar- 
om juist daar. Hij vraagt, of zij last hadden van de 
kampbewakers, of zij iets van de buitenwereld kon- 
den zien en zo neen, waarom niet. Hij vraagt, wat 
die grote torens zijn, die hij gezien heeft, toen men 
hem in het kamp bracht en men vertelt hem, dat het 
wachttorens zijn, waarop een machinegeweer en een 
zoeklicht zijn opgesteld: hier, bij de bunker staat er 
ook een. Het zijn de vragen van een man, die we- 
kenlang geen zonlicht heeft gezien en dorst naar be- 
richten, hoe onbelangrijk ook, omtrent de buitenwereld. 
Kinderlijk-onnozel zijn soms de vragen. De anderen 
noemen hem Seniele Henkie en dat is goed, want ze 
mogen niet vermoeden, waarom hij hun deze dingen 
vraagt. 
hoort, dat bij het aflossen van de wacht op de hou- 
ten torens éénmaal het houten luik in de vloer van 
het platvorm dichtslaat. Twaalf torens staan er om 
het kamp, twaalf maal hoort hij een luik dichtvallen. 
Bij elke aflossing van de wacht luistert hij. De hard- 
ste klap moet van de toren zijn, die het dichtst bij 
de bunker staat. Onmiddellijk begint - hij dan te tel- 
Langzaamaan krijgt hij een indruk van het kamp, dat 
zich om de bunker uitstrekt. 
De duisternis heeft het gebruik van zijn ogen uitge- 
schakeld, maar zijn gehoor is vele malen scherper 
geworden en soms ligt hij tijden doodstil te luisteren 
naar de geluiden, die van buiten tot hem doordrin- 
gen. Door die geluiden komt hij veel te weten. Hij 
len: een, twee, drie vier — nu is de wacht het trap- 
je af. Hij telt door, tot hij de dofdreunende stappen 
onder zijn celraam langs hoort gaan. Zoveel stappen; 
elke stap is driekwart meter: vijftien meter ongeveer 
moet de toren van de bunker staan. Dat doet hij niet 
eenmaal, maar telkens weer. Zijn gehoor heeft zich 
ingesteld op ieder geluid en hij zoekt of dat geluid 
soms een plaats of afstand kan bepalen. 
Als hij twee weken lang zijn lepel steeds dieper in 
het beton heeft gewrikt, is er een gat van elf centi- 
meter diepte: zo diep steekt de tralie in het beton. 
Dan gaat hij zagen. 
Van zijn lepel maakt hij een zaag, door de steel van 
de lepel op een scherpe rand van zijn bed te houden. 
Met zijn klomp geeft hij er een klap op. (afb. 8) 
Dat geeft een geluid, dat door de hele bunker k'inkt. 
Daarom kan hij hoogstens vier klappen op een dag 
geven. Soms vragen de andere gevangenen wat hij 
doet. „Och," zegt hij, „ik schopte per ongeluk met 
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want de kettingen zijn kort..  lichtgebogen, 
(afb. 7) 

mijn klomp tegen de verwarming." Vier klappen zijn 
nodig om één tandje in de steel te slaan. Als hij op 
deze manier de steel heeft bewerkt, is de lepel een 
kleine, gebrekkige zaag geworden. Die steekt hij dan 
in het gat, dat hij achter de tralie heeft gemaakt en 
hij begint van zich af te zagen. Hij moet een gleuf 
naar buiten zagen: elf centimeter diep en door zeven- 
tien centimeter beton. Door die gleuf zal hij later 
het boveneinde van de tralie naar buiten kunnen du- 
wen om dan het ondereinde uit de steen te kunnen 
wrikken. Maar zover is het nog niet  
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 met zijn klomp geeft hij er dan een klap op. 
(afb. 8) 

Vijf lange weken zaagt hij. Zijn gedachten zijn nu 
geheel vervuld van de komende vlucht. 
Iedere moeilijkheid, die hij overwint, geeft hem een 
morele steun. 
Hij zaagt ook niet de gehele dag. Soms is het on- 
veilig. Dan heeft hi] zijn hand in de boei gestoken en 
luistert naar de geluiden buiten, of hij voert lange 
gesprekken, die hem zijn bijnaam volkomen doen ver- 
dienen. Ook gaat hij telkens zijn plan na en onder- 
zoekt elk détail op fouten. 
Eenmaal wordt hij een gehele middag verhoord door 
Noppen en Flipse, maar hij laat niets los. 
Hij weet nu ook welke prikkeldraadversperringen hij 
zal moeten passeren om uit het kamp te komen. De 
eerste is wel de belangrijkste. Zij ligt vijftien tot 
twintig meter van de bunker en bestaat uit twee hoge 
hekken, twee netwerken van prikkeldraad, die op 
korte afstand achter elkaar geplaatst zijn. De ruimte 
daartussen wordt geheel gevuld door twee rollen 
prikkeldraad. De mazen van die prikkeldraad-netten 
zijn klein: ongeveer tien bij tien centimeter. Met zijn 
lepel wrikt hij de spijkers uit een houten bakje, dat in 
zijn cel staat. Dan zet hij het weer los in elkaar, zó, 
dat hij "gemakkelijk twee plankjes, die haaks óp el- 
kaar staan, eruit kan nemen. (afb. 10) 
Met dit plankje zal hij die gevaarlijke prikkeldraad- 
versperring nemen  
Vijf weken gaan zo voorbij. Als zijn zaag bot wordt, 
moet hi] haar met zijn klomp op de rand van zijn 
bed opscherpen. De Zaterdagavond is een van de 
meest veilige ogenblikken; de SS-ers zijn dan meestal 
dronken  
Soms zijn er momenten, dat de angst hem wurgend 
naar de keel springt. Eens krijgt hij boeiencontróle, 
maar er wordt niets ontdekt  
Een ander maal staat hij te zagen, als twee klappen 
op de verwarmingsbuis alarm door de bunker dreu- 
nen en snelle voetstappen in de gang klinken. Blik- 
semsnel legt hij de lepel neer en klapt het raampje 
dicht. Hij wringt zijn hand- in de boei en als de deur 
opengaat, zit hij lusteloos op zijn bed. Maar zijn han- 
den trillen  

* * 
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Dan op een dag, na bijna drie maanden gespannen en 
moeizame arbeid, scheidt hem nog slechts een dun 
laagje beton van de buitenwereld. Zó dun is die 
wand, dat hij het daglicht er doorheen kan zien 
schijnen. Dat laagje laat hij zitten, want de diepe 
sleuf zou van buiten af onmiddellijk opvallen. 
Nu moet hij wachten op een donkere avond. Elke 
avond om acht uur wordt de wacht -afgelost. Direct 
daarop moet hij uitbreken: de wacht, die regelrecht 
uit het verlichte wachtlokaal komt, is dan nog niet 
gewend aan de duisternis buiten. Tot zover kan hij 
zijn voorzorgsmaatregelen treffen. 
Om het kamp staan hoge raasten met sterke lampen. 
Op willekeurige tijden gaan deze lichten, die van 
iedere toren uit te bedienen zijn, aan en zij zetten dan 
het gehele kamp in een zee van licht. Voor dat gevaar 

is geen andere voorzorg, dan een zo snel mogelijk» 
uitvoering van de operatie. 
En zo spoedig mogelijk, want een voorman ziet kans 
hem toe te fluisteren, dat het kamp zal worden ont- 
ruimd. De gevangenen zullen naar Vught worden 
vervoerd, de bunkerbewoners zullen het laatst ver- 
trekken. 
Het is nu Zaterdag. Komende Dinsdag 's ochtends 
vroeg zal hij op transport worden gesteld. Nog drie 
nachten  
Tussen de houten planken van het verduisteringsluik 
is een heel smalle spleet, zo smal, dat hij er niet door 
naar buiten kan kijken. Alleen als de zon er op schijnt, 
is er een flauw streepje licht zichtbaar. De gehele 
Zaterdag kijkt hij naar dat spleetje en de gehele dag 
ziet hij het flauwe lichtschijnsel. Een heldere dag zal 
een heldere avond brengen, terwijl juist de duisternis 
hem een kans van slagen biedt. 
In de nacht van Zaterdag op Zondag slaapt hij bijna 
niet en in grote spanning wacht hij op de nieuwe dag. 
De gehele Zondag is de spleet echter zichtbaar: geen 
donkere avond  
En dan breekt onder de ontzaglijke spanning van 
het wachten zijn laatste wilskracht. Maandenlang 
heeft hij in een voortdurende angst voor een ontdek- 
king van zijn plannen geleefd. Met eindeloos geduld 
heeft hij zijn boei doorgeschuurd en met een lepel 
een sleuf van zeventien centimeter lang en elf centi- 
meter diep in het, beton gezaagd. Voortdurend heb- 
ben zijn hersenen zich bezig gehouden met het over- 
denken van de situatie. Nu heeft hij zijn laatste reser- 
ves verbruikt. Overmorgen zal de bunker ontruimd 
word.en en nog schijnt buiten de zon! 
De gedachten aan een mislukking kwellen hem ster- 
ker dan ooit tevoren. Hij ziet zichzelf, hangend in 
het prikkeldraad, aan flarden geschoten door de mi- 
trailleur op de toren. Hij vraagt zich af, hoe zijn 
vrouw zou oordelen over deze krankzinnige poging. 
Hij weet, dat als de SD zijn vlucht ontdekt, zij on- 
middellijk zullen trachten zijn vrouw in handen te 
krijgen. Zal hij tijd genoeg krijgen haar te waar- 
schuwen? Uitgeput gaat hij de nacht van Zondag op 
Maandag in. Hij slaapt slecht en onrustig. De ochtend 
brengt een nieuwe teleurstelling: weer tekent de zon 
een flauwe schijn tegen het donkere luik voor zijn 
venster. Hij heeft geen keus meer. Morgen zal hij op 
transport gaan. Vanavond móet hij er uit. 
Nu het voor hem vast staat, dat hij, ongeacht de 
weersomstandigheden, vanavond een poging zal wa- 
gen, wordt hij gaandeweg kalmer. Hij weet nu, wat 
hem te doen staat. Om zeven uur, als het stil wordt 
in de bunker en de gevangenen gaan slapen, zal hij 
met de voorbereidingen beginnen. 
Om vijf uur 's middags ziet hij plotseling' geen licht 
meer. Het duurt slechts enkele minuten, dan is de 
kier weer zichtbaar. Even later is het weer verdwe- 
nen. Hij voelt de spanning opnieuw in zich groeien. 
Weer komt het schijnsel terug, maar slechts voor een 
paar ogenblikken, dan verdwijnt het voorgoed. 
De spanning, die fel in hem aanwakkert, doet zijn 
hart bonzen. Nu zal hij het doen, nu  
Het is 1 Maart 1943. 

.zo gebruikt hij zijn bed als hefboom  (afb. 9) 
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Gedeeltelijke platte- 
grond van het kamp 
Amersfoort. De weg, 
die Groothof volgde, 
Js door een lijn aan- 
gegeven. In de linker 
benedenhoek is (A) 
de eerste prikkel- 
draadversperring ge- 
tekend. (B) is het 
plankje dat Groothof 
gebruikte, om de 
prikkeldraadversper- 
ring te passeten, In 
A is door een kruisje 
aangegeven, hoe het 
plankje in het hek 
■verd geplaatst. 

(afb. 10) 

Als om zeven uur allen gaan slapen, wenst hij hun 
nog eens nadrukkelijk een goede nacht en hij hoort de 
ontroering in zijn eigen stem. Dit is het laatste con- 
tact, dat hij met mensen heeft. Van nu af zal hij alleen 
zijn, eenzaam in zijn pogen om uit een bunker te bre- 
ken, langs een wachttoren met een mitrailleur te krui- 
pen, zich een weg door een paar prikkeldraadversper- 
ringen te banen en een mijnenveld te passeren. In zijn 
alluminium drinkbeker grift hij enkele afscheidswoor- 
den aan zijn vrouw, in de hoop,, dat een voorman het 
zal lezen en de boodschap aan haar overbrengen, als 
het mis mocht gaan. 
Hij luistert gespannen naar enig geluid, dat op de 
aanwezigheid van de Bunker-führer zou kunnen dui- 
den, maar stil is de bunker, stil is het kamp. 
Dan begint hij. Zijn bed heeft hij reeds eerder zo ge- 
plaatst, dat hij nu met één enkele greep het voeten- 
einde los kan maken. Het ene einde daarvan plaatst 
hij ofider de buis van de verwarming en zo gebruikt 
hij het als hefboom om de linker handboei ovaal te 
buigen. Zijn hand is mager, maar het kost hem een 
paar bloedige ontvellingen voor hij haar uit de boei 
heeft gewrongen. Nu heeft hij twee handen vrij. Voor- 
zichtig sloopt hij de latjes, die het verduisteringsluik 
vasthouden. Inmiddels is de wacht op de toren afge- 
lost, hij heeft haar langs de bunker horen marcheren. 
Eens in de veertien dagen kreeg hij een schone hand- 
doek. Daarvan heeft hij iedere keer een reepje goed 
afgescheurd en in zijn matras verborgen. Nu knoopt 
hij van die stukken een lang touw, waarin hij aan het 
einde een knoopje legt. Met zijn lepel duwt hij die 
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.dan bewerkt hij zijn voetboeien  (a/6. 11) 

knoop door de spleet in het verduisteringsluik. Hij 
stoot voorzichtig het luik los en laat het dan centi- 
meter voor centimeter naar buiten zakken, (afb. 12 
Nu kan hij naar buiten kijken en hij schrikt van de 
helderheid, waarmede hij de dingen ziet. Tot hij be- 
grijpt, dat zijn ogen zó gewend zijn aan het duister 
van zijn cel, dat voor hém licht is, Wat de wacht op 
de toren, geen twintig meter bij hem vandaan, waar- 
schijnlijk donker zal noemen, temeer daar zij juist uit 
het helverlichte wachtlokaal komen. 
Dan bewerkt hij zijn voetboeien als zijn linker hand- 
boei. (afb. II) Het voeteneinde van zijn bed als hef- 
boom gebruikend, buigt hij ze ovaal, zodat hij zijn 
voeten na veel moeite, bloedend en ontveld, uit de 
brede ijzeren banden kan bevrijden. Nu moet de tralie 
er uit. Hij tracht de bovenkant van de tralie door 
de sleuf naar buiten te duwen, maar het gelukt hem 
niet. Hij zet zijn bed weer in elkaar om hoger te 
kunnen staan. Weer duwt hij. Het gaat niet  Hij 
houdt zich met beide handen aan twee andere tralies 
vast en met zijn voeten loopt hij tegen de muur op, 
zo hoog, dat hij één voet tegen de tralie kan zetten. 
Zijn magere lichaam spant zich in een laatste, alles 
gevende poging. De tralie buigt en met een droge 
knap breekt het laatste restje beton. Als hij zijn voet 
terugtrekt, veert ook de tralie terug. Weer zet hij zijn 
laatste krachten achter zijn voet, tot de dikke, ijzeren 
spijl zover is gebogen, dat het einde buiten de muur 
steekt. Dan wringt hij de tralie heen en weer tot ook 
het ondereind loslaat en hij haar naar boven uit de 
steen kan trekken. Koortsachtig vlug ontkleedt hij 
zich, alleen zijn sokken houdt hij aan. Zijn andere 
kleren duwt hij op eên bundeltje tussen de tralies. 
Het plankje, dat straks moet dienen om het prikkel- 
draad te passeren, rolt hij er in. Met de koffie, die 
hij van 's ochtends heeft bewaard, en de opgespaarde 
luchtzeen, smeert hij zich zo goed mogelijk in. Ook 
de opening, waar hij door moet, bewerkt hij met dit 
mengsel. 
Hij gaat op zijn bed staan en trekt zich op, om zich 
met het hoofd vooruit uit het raam te werken. Hij is 
zeer mager, maar de opening is nog niet zo groot als 
een eetlepel  
Hij wringt zich naar buiten, doch' plotseling zit hij 
met zijn borst tussen tralie en muur beklemd. Hij kan 
Zich zo gauw niet loswerken en de druk op zijn borst 
is zo sterk, dat het hem even de adem doet stokken. 
Dan schiet hij los en staat weer in zijn cel. Opnieuw 
smeert hij zich. in met koffie en zeep en weer trekt 
hij zich door de opening. Met grote krachtsinspan- 
ning werkt hij zich naar buiten. De ruwe muur en 
de harde tralie wonden zijn naakte lijf, maar hij blijft 
wringen en plotseling, schiet hij naar buiten. Hij Iaat 
zich van ruim twee meter hoogte voorover naar be- 
neden vallen. Even blijft hij doodstil liggen, dan 
springt hij op naar het raam en grijpt de kleren, die 
hij tussen dé tralies heeft gestoken. Van de reepjes 
handdoek heeft hij bandjes Overgehouden, die hij nu 
gebruikt om zijn jas en broek zo dicht mogelijk om 
zich heen te binden. De kans om in het prikkeldraad 
te blijven hangen, wordt hierdoor verkleind. Hij rolt 
zich om zijn lengte-as Over de grond naar de hoek 
van de bunker. Dan neemt hij de steen, die hij we- 
ken geleden bij het boren in het beton vond, en gooit 
die op het dak van een barak. De steen kletst op 
het schuine dak en rammelt naar beneden. Onmid- 
dellijk flitst het zoeklicht op de toren aan. De SS-ers 
zullen nu in dit felle schijnsel naar de oorzaak van 
het gerucht zoeken. Zij zullen voor een ogenblik ver- 
blind zijn en hun aandacht concentreren op een na- 
bije barak. Als hij de steen gegooid heeft, rolt hij 

direct verder tot het prikkeldraad. Daar zet hij het 
plankje tussen de draden en werkt zich door de ope- 
ning, bukt zich dan en wacht. (afb. 10) 
Niemand heeft iets gezien of gehoord. Hij heeft al- 
leen sokken aan zijn voeten en als hij over de eerste 
rol heenstapt en tussen de twee dicht tegen elkaar 
liggende rollen staat, verwondt het scherpe prikkel- 
draad hem bloedig. Hij merkt het niet. Hij stapt oVer 
de andere rol en kruipt met behulp van het plank- 
je door het tweede hek. Dan wentelt hij zich over 
de grond in de richting van het struikgewas. Onder 
de struiken blijft hij even liggen; hij is doodmoe  
Nauwelijks ligt hij daar of de grote lampen gaan 
aan en zetten de omtrek in een helder licht. Even 
maar dan wordt het weer donker. 
Gebukt sluipt hij een paar honderd meter door bos en 
struiken. 
Het is vrij donker en plotseling valt hij in een schiet- 
baan van de Duitsers. De afgegraven hellingen zijn 
steil en pas bij de derde poging lukt het hem om er 
uit te klimmen. 
De tweede versperring, waar hij op stuit, is een stevig 
prikkeldraadhek. Hierop heeft hij niet gerekend, maar 
hij heeft het plankje nog bij zich. 
Buiten deze versperring loopt een brede weg om 
het gehele kamp. Op deze weg wordt regelmatig ge- 
patrouilleerd. Even blijft hij in het bos liggen en laat 
de wacht passeren. Dan plaatst hij het plankje tussen 
het prikkeldraad en steekt snel de weg over. Zo 
neemt hij de tweede hindernis  

.Ïjss 
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 Iaat het dan centimeter voor centimeter zakken  
(aib. 12) 

Nu moet hij nog door het mijnenveld. Hij loopt enige 
tijd in Westelijke richting evenwijdig aan de rand 
van het mijnenveld. 
Dan vindt hij een dennenbosje, dat door het mijnen- 
veld tot het hek loopt. 
Hij vertrouwt erop, dat dicht tegen de bomen geen 
mijnen zullen liggen en springend van boom tot boom 
bereikt hij het hek. 
Hij klimt er over en is vrij. 
Aan de overzijde van Laan 1914 verdwijnt hij in het 
bos. De angst, dat hij nu nog gegrepen zal worden, 
komt in hem op. Strompelend en vallend sleept hij 
zijn moede lichaam voort naar de stad, waar behulp- 
zame mensen hem zullen voeden en kleden  
Waar zijn vrienden hem met een schreeuw van vreug- 
de Zullen groeten. 
Waar zijn vrouw, die onmiddellijk gewaarschuwd 
wordt, ergens op een donkere weg op hem zal wach- 
ten. 
Nog bloeden zijn polsen en enkels, het prikkeldraad 
heeft zijn voeten opengescheurd, de honger heeft hem 
vermagerd tot een geraamte. 
Zo werkt hij Zich struikelend door het bos. 
Maar hij is vrij  vrij  vrijlü 



Van dagbladen en tijdschriften uit alle delen van de wereld ontvingen wij gelukwensen ter ge- 
legenheid van hef regeringsjubileum van H.M. de Koningin. Door deze weinige, maar welgemeende 
woorden in verschillende talen, weten wij ons opgenomen in een wereldwijde vreugde om het 
feest, dat Nederland heden viert. 

AUSTRALIË. 
The Argus (Melbourne, Ausfralia) is very happy to 
associate itself with the celebration of the golden 
jubilee of Her Majesty Queen Wilhelmina, and to 
wish Her Majesty and her people many years of peace. 
May this golden jubilee of her reign be the coping 
stone of Her Majesty's courageous and inspired 
leadership of her country, which has played, and still 
plays, such an important part in the concert of peace- 
loving nations. 
De Argus (Melbourne, Australië) is zegr verheugd zich te 
kunnen aansluiten bij de viering van het gouden jubileum van 
H.M. Koningin Wilhelmina en Hare Majesteit en Haar volk 
vele jaren in vrede te kunnen toewensen. 
Moge dit gouden regeringsjubileum de kroon zijn op het werk 
van Harer Majesteits moedige en bezielde leiding, die. in de 
samenwerking van de vredelievende naties zulk een belang- 
rijke rol heeft gespeeld en speelt. -v 

* 
"The Sydncy Morning Herald" sends its greetings to 
''De Zwerver", and through it to the people of the 
Netherlands. We in Australia, whose armed forces 
fought side by side with those of the Netherlands in 
the recent war, share to the full the world-wide ad- 
miration feit for Queen Wilhelmina and for the gal- 
lant struggle in which she led her people against 
aggression and tyranny both in -Europe and Asia. It 
Is our hope that the Netherlands will soon again enjoy 
prosperity and peace. 
De „Sydncy Morning Herald" (Australië) zend haar groeten 
aan ,,De Zwerver" en door haar aan het Nederlandse volk. 
Wij in Australië, wiens gewapende macht in de afgelopen 
oorlog zij aan zij vocht met die van Nederland, delen in de 
bewondering, die de gehele wereld voor Koningin Wilhel- 
mina en .voor de dappere strijd, waarin zij haar volk leidde 
tegen agressie en tyrannie in Europa en Azië, koestert. 
Wij spreken als onze hoop uit, dat Nederland zich weer 
spoedig in welvaart en vrede moge verheugen. 

BELGIË. 
Het officieel maandelijks orgaan der Verbroederingen 
van de Belgische Weerstandsorganisatie Geheim 
Leger/Armée Secrète, sprekende namens de meer 
dan 60.000 leden van het voormalige G.L./A.S. 
bieden H.M. Koningin Wilhelmina bij de gelegenheid 
van Haar vijftigjarig regeringsjubileum de eerbiedigste 
en meest oprechte hulde. 
Wanneer, tijdens de herdenkingsdagen in Nederland, 
onze Vlag zal wapperen, is dit niet alleen een 
medeleven met Koningin en Volk, docht niet in het 
minst een bescheiden eerbetoon voor de grote persoon- 
lijkheid van Koningin Wilhelmina der Nederlanden. 

„Pygmalion". 
* 

C'est dans Ie souvenir des communes épreuves, des 
souffrances endurées avec un égal stoïcisme des deux 
cótés de la frontière, de la mêrae réslstance armée a 
la barbarie; 
C'est dans la compréhension parfaite de l'attachement 
du peuple néérlandais a la Reine Wilhelmine, pilote 
sans peur et symbple sans tache: 
que Le Soir de Bruxelles se fait aujourd'hui un hon- 
neur de joindre ses respectueux hommages a ceux qui 
montent de toutes parts vers Geile qui incarne si 
heureusement les vertus dé ses compratriotes et a guidé 
ceux-ci pendant si longfemps dans la voie de la civi- 
lisation et du progrês. 
In de herinnering aan gemeenschappelijke beproevingen, aan 
met een onver^oorbare onaandoenlijkheid aan beide zijden 
van de grens ^rdragen lijden, aan hetzelfde gewapende ver-, 
zet tegen de onmenselijkheid: 
In eent volkomen begrip voor de verknochtheid van het Ne^ 
derlandse Volk aan Koningin Wilhelmina, loods zondei 
angst en smetteloos symbool, rekent Lc Soir te Brussel het ziel 
tot een eer haar eerbiedige hulde te voegen bij die, welke var 
alle zijden uitgaat naar Haar, die zo gelukkig de deugden] 
van Haar landgenoten verpersoonlijkt en hen reeds zb lanc 
heeft geleid op _ de weg van beschaving en vooruitgang. 

CURACAO. 
Is het volk van Nederland in al zijn delen en geledin- 
gen steeds innig gehecht aan .onze beminde en geëer- 
biedigde Koningin, de bevolking van de Nederlandse 
Antillen is dat niet minder. Eens zullen de geschied- 
schrijvers gewagen van grote maatschappelijke vooruit- 
gang in de West-Indische gebieden, van een autonomie, 
vervulling van Harer Majesteits Koninklijke belofte en 
van vele zegeningen meer. Maar dan zal ook blijken, 
dat de persoon van Hare Majesteit vergroeid is met 
deze voor ons gebiedsdeel zo belangrijke historie van 
vijftig jaren. Daarom danken wij Hare Majesteit voor 
Haar Moederlijke zorgen, aan ons gebied besteed. 

(Amigoe di Curayaoj. 
DENEMARKEN. 

Som aldrig for laerte Verden under den sidste fryg- 
telige Krig Dronning Wilhelmina at kende. Hun var 
staerk, klog og tro. Hun holdt Modstandsaandens lid 
flammende i det hollandske Folks Hjerter. Hvert 
Minut i hendes Liv var viet til Kamp for det Land, 
hun engang havde svoret at bevare uafhaengigt. 
Enhver Nation, der som Danmark, delte Hollands 

Skaebne, hver enkelt, der kaempede for de samme 
Idealer som det hollandske Folk, vil bevare Mindet 
om Dronning Wilhelmina sóm en Forerskikkelse I 
Kampen for Menneskets Frihed. 

"(Berlingske Tidendej. 
Tijdens de laatste oorlog leerde de wereld koningin Wil- 
helmina beter kennen dan gedurende enige andere tijd van 
haar langdurige regering. Zij was sterk, wijs, en getrouw. 
Zij ontstak de vlam van het verzet in de harten van het Ne- 
derlandse volk. Ieder minuut van Haar leven was gewijd aan 
de strijd van Haar land, welks onafhankelijkheid Zij eens had 
gezworen in stand te zullen houden. Elke natie, die als Dene- 
marken, zich voelt aangetrokken tot het lot van Nederland, 
iedere enkeling, die voor dezelfde idealen vocht als het Neder- 
landse volk en zijn koningin, zal het voorbeeld van koningin 
Wilhelmina voor ogen houden als een gids in de strijd voor 
de menselijke vrijheid. 

ENGELAND; 
The Daily Express (London) offers its warm congra- 
tulations to the Dutch people on the occasion of the 
celebration of the Golden Jubilee of Queen Wilhelmina 
of the Netherlands, The British have always feit a great 
respect for the Queen's unfailing sense of duty which 

„has been an example to her ' nation. This respect 
was turned into affectionate admiration during the 
war against Nazi aggression when the Queen was 
Britain's guest, and allie. The British admire Queen 
Wilhelmina for herb courage in leading Hollands 
effort in the war and for the indomitable spirit with 
which she inspired and comforted the resistance 
workers in the occupied Netherlands. The Dutch 
people may well take pride in being blessed with 
such a reign for half a eentury. 
.Ter gelegenheid van het gouden jubileum van Koningin Wflhel- 
mina der Nederlanden biedt de Daily Express (Londen) 't Neder- 
landse volk haar warme gelukwensen aan. De Britten heb- 
ben altijd een grote eerbied • gekoesterd voor het nooit afla- 
tende plichtsgevoel van de koningin, dat een voorbeeld voor 
Haar volk is geweest. Deze eerbied wijzigde zich in toegene- 
gen bewondering gedurende de oorlog tegen de nazi aanran- 
ding, toen de koningin Engeland's gast en bondgenote was. 
De Britten bewonderen, koningin Wilhelmina om Haar moed 
bij het leiden van Holland's oorlogsinspanning en om de on- 
tembare geestkracht waarmede zij de illegale werkers in bezet 
Nederland bezielde en troostte. Het Nederlandse volk kan met 
recht trots zijn op zulk een regering, waarmede zij gedurende 
een halve eeuw is bevoorrecht geweest. 

* 
The Obseryer of London is delighted to salute the 
golden jubilee in Holland. Our two countries» both 
free, both democratie, both monarchies, have been 
riyals in . the historie past, but are now co-operators 
in the community of Western Europe and of the 
United Nations. We send congratulations and good 
wishes to your Queen who has embodied all the 
good qualities of a peaceful, democratie and free 
community. 
Het verheugt de Observcr te Londen het gouden jubileum in 
Holland te kunnen begroeten. Onze beide landen, beide vrij", 
beide democratisch, beide koninkrijken, zijn in het verleden 
rivalen geweest, maar nu zijn het medewerkers in de Wcst- 
Europese gemeenschap en de Verenigde Naties. Wij zenden 
felicitaties en gelukwensen aan Uw koningin, die alle goede 
hoedanigheden van een vreedzame, democratische en vrije ge- 
meenschap in zich heeft verenigd. 

* 
The Editor of the Times presents his compliménts to 
the Editor of "De Zwerver" and is happy to com- , 
pliment "De Zwerver" upon its publication óf a 
special edition commémorating the Golden Jubilee of 
the reign of Queen Wilhelmina, who will always 
be remembered with respect and admiration in this 
country. 
De redactie van de Times (Londen) biedt de redactie van ,,De 
Zwerver" haar gelukwensen aan en het is haar een genoegen 
..De Zwerver" te complimenteren met de uitgave van een bij- 
zondere editie, waarin wordt- herdacht het gouden regerings- 
jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, die in dit 
land altijd met eerbied en bewondering in de gedachten zal 
voortleven. 

LUXEMBURG. 
Direktion und Redaktion des „Escher Tagcblatt", die 
grosse Zeitung der werktatigen Luxemburger, nehmen 
mit grosser Freude die Gelegenheit des fiinfzigjahrigen 
Jubilaums Ihrer verehrten Königin Wilhelmine wahr, 
um dem geschatzten Wochehblatte „De Zwerver" die 
besten collegialen und kameradschaftlichen Grüsse 
und Glückwiinsche zu übermitteln. Mit den Helden 
und Martyfern, die sich so sehr in den düsteren 
Jahren unmenschlicher Unterjochung für die Freiheit 
ihres Landes eingesetzt haben, sind an diesem Tage 
alle unsre Gedanken und mit unsren aufrichtigen 
Sympathien senden wir Ihnen die aufrichtigsten 
Wünsche zum Ehrentage Ihrer geliebten Fürstin, die 
noch lange den Geschicken Ihres braven Volkes er- 
halten bleiben móge. 
Directie en redactie van het „Escher Tageblatt", de grote 
krant van werkend Luxemburg, nemen met grote vreugde 
de gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van Uw ge- 
eerbiedigde koningin Wilhelmina waar, om het gewaardeerde 
weekblad De Zwerver, de beste collegiale en kameraadschap- 
pelijke groeten en gelukwensen te doen toekomen. Op deze 
dag zijn onze gedachten bij de helden en martelaren, die zich 
in de donkere jaren van onmenselijke onderdrukking voor de 
vrijheid van hun land zb krachtig, geweerd hebben, en met 

onze oprechte sympathie zenden wij U de meest oprechte wen* 
sen voor de feestdag van Uw geliefde vorstin, die nog lang 
het lot van Uw dappere volk moge blijven behartigen. 

SURINAME. 
Koning Willem III schafte de slavernij af in 1863. 
Koningin Wilhelmina volgde Haar Vader met 
een tweede daad, die vrijheid voor de Surinamers bete- 
kent: het verlenen van meer autonomie. Hare Maje- 
steit beloofde dit in een rede van December 1942. De 
allerlaatste beslissing zal vallen buiten Haar regerings- 
periode. Het Surinaamse volk weet echter, dat 't Haar 
belofte en Haar voorbereidende arbeid zijn geweest, 
die leidden tot een zelfstandig land en volk onder de 
Kroon van Oranje. Suriname viert feest in deze dagen, 
groot feest. Deze viering is de uiting van een dank- 
baar hart voor de grote vorstin, die aftreedt en van 
een liefdevol hart voor de nieuwe Koningin Juliana. 

„De Surinamer" —Paramaribo. 
VERENIGDE STATEN. 

During fifty years Wilhelmina, Princess of Orange, 
has been Queen,of the Netherlands. Wilhelmina was 
in exile while the black Nazi flood washed over Hol- 
land. But her strong voice reached her subjects, encou- 
raging them to resist. Two years ago she came back 
to a scene of devastation quietly, modestly, but like 
a conquering heroine, more loved and venerated than 
ever. She was, and is, the symbol of a people's hope. 
Now, at 68 she must rest while Princess Juliana takes 
over her duties. But valiant is the word for Wil- 
helmina- (New York Times). 
Gedurende vijftig jaar is Wilhelmina. prinses van Oranje, 
Koningin van Nederland geweest. Wilhelmina was in balling- 
schap, toen de zwarte Nazivloed over Holland spoelde. Maar 
haar krachtige stem bereikte haar onderdanen, hen aansporend 
tot verzet. Drie jaar geleden kwam zij terug naar het toneel 
der verwoesting, rustig, bescheiden, maar als- een overwin- 
nende heldin, meer bemind en vereerd dan ooit tevoren. Zij 
was en is het symbool van de hoop van het volk. Nu. op 
achtenzestig-jarige leeftijd moet zij rust nemen, terwijl prinses 
Juliana haar plichten overneemt. Doch moedig is het woord 
voor Wilhelmina. 

ZUID-AFRIKA. 
Dit is vir my 'n eer en 'n genoeë om namens die lesers 
van Die Huisgenoot hulde te bring aan H.M. Konin- 
gin Wilhelmina by geleentheid van haar vyftigjarige 
jubileum. 
Waar ons Konigin Wilhelmina eer, eer ons 
haar in die eerste plaas om haar karakteradel, haar 
eenvoud, haar opregtheid en die verhewe idealisme 
wat haar hele lewe gekenmerk het. Maar boweal 
dink ons aan haar in dankbaarheid as die dappere 
jong vorstin wat in die dae van die Getsemané van 
ons volk die hand van liefde na die grootste van 
alle Afrikaners uitgestrek het — die gryse President 
Kruger. Deur daardie kloekmoedige daad het sy 
haar vir altyd verseker van die liefde en die hoog- 
agting yan alle Afrikaners. Mag sy in die aand van 
haar lewe steeds deur die liefde van 'n dankbare 
volk gekoester word! 

(Die Huisgenoot — Kaapstad). 
* 

South Africa is bound by limits of blood, history, 
common ideals and interests to the Netherlands as 
to Great Britain, allies in war and peace today, col- 
leagües in the great enterprise of the Western Union. 
We of South Africa salute Queen Wilhelmina. We 
salute, too, the indomitable people of the Nether- 
lands, whose magnificent resistance in the war and 
whose tremendous and successful endeavours to rise 
Phoenixlike from the ashes have won the admira- 
tion of the whole democratie world. 

(The Star — South-Africa). 
Zuid-Afrika is door banden van bloed, historie, gemeenschap- 
pelijke idealen en belangen gebonden zowel aan Nederland als 
aan Groot-Brittannië, bondgenoten in oorlog en vrede, mede- 
standers in dè organisatie van de Westerse Unie. Wij in Zuid- 
Afrika groeten Koningin Wilhelmina. Wij groeten eveneens het 
onbuigzame volk van Nederland, wiens schitterend verzet in de 
oorlog en wiens geduchte en succesvolle ' pogingen pm als een 
Phoenix uit de as te verrijzen, de bewondering van de gehele 
democratische wereld heeft afgedwongen. 

ZWITSERLAND. 
Eine der fernsten Erinnerungen aus unsern Knaben- 
zeiten ist, dass die Niederlande eine Königin bekamen. 
Schon dass auf den Briefmarken ein zierliches Mad- 
chenköpfchen erschien, interessierte uns sehr. Wir 
haben seither vielé Jahre Gelegenheit gehabt, die 
politische Entwicklung des damaligen Kindes zu 
beobachten. Ein „Staatsmann" konnte es nicht wohl 
werden. Aber als eine „Staatsfrau" im allerbesten 
Sinne des Wortes hat es sich bewahrt und auch bei 
uns in der Schweiz höchsten Respekt gefunden. 
Unsere Glückwiinsche vereinigen sich aufrichtig mit 
denen des hollandischen Volkes. 

(Basler Nachrichfen — Zwitserland). 
Een van de vroegste herinneringen uit onze\ jongenstijd is, dat 
Nederland een Koningin kreeg. Ook dat op de postzegels een 
sierlijk meisjeskopje verscheen, interesseerde ons zeer. Wij heb- 
ben sindsdien vele jaren de gelegenheid gehad de politieke ont- 
wikkeling van het toenmalige kind gade te slaan. Een ,,Staats- 
man" kon het niet goed worden. Maar als een ,.staatsvrouw" 
in de allerbeste zin van het woord heeft zij zich doen kennen 
en ook bij ons in Zwitserland de iioogste achting verworven. 
Onze gdukwensen verenigen zich oprecht met die van het Neder- 
landse Volk. 
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EEN HONGERDEMONSTRATIE 
\ •» 

o p p r i n s e s s e ó a q 

Voor de Centrale keuken te Zwolle staat 
een lange rij luid kijvende en proteste- 
rende' vrouwen, want het zojuist ontvan- 
gen eten is geen stamppot, zoals aange- 
kondigd op de menulijst, maar een vies- 

uitziend, minderwaardig soepje, glibberig en on- 
smakelijk. „Dat is gien éten," roepen ze tegen 
elkaar, „dat éten wiej niet." Er vormen zich 
groepjes, belangstellenden en nieuwsgierigen slui- 
ten zich hierbij aan en een passerende agent 
maant voorzichtig tot doorlopen. Er broeit iets, 
allen wachten op het woord, dat de lont in het 
opgehoopte kruit zal gooien. Dan is het er in- 
eens. „Dètis toch ook warempel zunde om mèt 
naar uus te némen," roept een grote, zwarte 
vrouw en: plens, daar wordt met een forse zwaai 
een flinke gulp groenige brij over de straat ge- 
gooid. Eén emmer is leeg  daar vliegt een 
stroom tegen de gevel van het postkantoor in de 
nabijheid. Joelend betuigen de omstanders hun 
bijval en niemand blijft achter als even later een 
ganse horde hevig verontwaardigde huisvrouwen 
arm in arm op weg gaat naar de op de Grote 
Markt zetelende autoriteiten. De burgemeester 
zal het zien en die vuile rotmof, die Ortskomman- 
dant zal het ook weten. Als ze een NSB-kroeg 
passeren, krijgt een van de felste vrouwen de 
dikke, arische caféhouder achter de grote spie- 
gelruit in de gaten en, woedend als ze is, keilt ze 
met een enorme zwaai en een verbluffende tref- 

Grüne Polizei hoorde lijdelijk ons volkslied aan. 

DOOR I?. WIJNBEEK j 

zekerheid de groene soep tegen zijn ruiten. „Hier 
vrèt ie het maar." Het publiek juicht, de deining 
onder de steeds groter wordende massa neemt 
toe, niemand denkt aan koffieuurtje of thuis. De 
vrouwen stijgt de bijval naar het hoofd  daar 
ligt de brede straat naar de markt voor hen 
en   vandaag is Juliaantje jarig. Maar voor de 
drommel waarom dan geen feest? De deksels 
gaan van de pannen en worden tegen elkaar ge- 
slagen. De ketelmuziek klinkt luid en hoog op. 
Het „Oranje Boven" davert over de straat. Zo 
gaat het op de burgemeester af. Een bekend 
straattype, het schertsnummer van elke konin- 
ginnedag, zal het woord wel even doen. „Hoog- 
weleerwaarde," roept hij, zodra de burgemeester 
naast hem op de stoep staat, „we kommen biej 
oe, umdat dit niks is. Eerwaarde, dat éten is zo 
ellendig dun, as et oe er van boven in giet. dan 
moej de and onder et gat doen, anders löp et er 
zo weer uut." Dan verlaat hij het spreekgestoelte 
en na enige kalmerende woorden van de ma- 
gistraat, zet de stoet zich in beweging naar de 
„moffen". Daar is het nul op request. Even 
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De poort, waarop in de oorlogsjaren van toepassing was éen regel uit Dante's Inferno: „Gij, 
die hier binnentreedt, laat alle hope varen". 
Het is de ingang van het berucht geworden Oranjehotel te Scheveningen. Dat lang niet 
iedere arrestant „alle hope liet varen , blijkt overduidelijk uit de opschriften, die door de 
versthillende celbewoners in de muren werden gegrift. Zij varieerden tussen voor velen 
moeilijk te ontraadselen Latijnse spreuken, zoals: 

„Vivat Regina 
Morere proditor patriae" 

(Leve de Koningin! Sterf verrader van het Vaderland.) 
en eenvoudige, maar, onder die omstandigheden neergeschreven, zinvolle leuzen, als: „God 
Nederland Oranje" ^ • 
tussen heilwensen voor de Koningin: „God hoede onze Koningin" en verwensingen voor 
Hitier: „Nooit Hitier , maar bijna alle spraken van een onwrikbare hoop en een vast 
vertrouwen op een lichtende toekomst. 
Duidelijker dan waf of wie ook vertellen de celmuren van de grote plaats, die de Koningin 
innam'in de harten van het Nederlandse volk. 
In de donkerste uren der beproeving zagen de gevangenen Haar als symbool van de eenheid 
en vrijheid van hun land. 
Zoals verliefde schooljongens de naam van hun beminde verstolen krassen op banken en tafels, 
zo griften de celbewoners met pijnlijke vingers en in roerende zorg de naam van Haar, die 
hun lief was, in een ruw-cementen muur. Trouwens de naam ..Oranjehotel" is op zichzelf 
al een uiting van liefde voor ons vorstenhuis. Anderzijds kan hei Oranjehuis trots zijn 
aldus zijn naam verbonden te zien aan een gevangenis, waarvan de volksmond zei; 

In deze bajes zit geen gajes, 
'f Is Hollands glorie, potverdorie! 

later daveren de motoren van de Polizei met veel 
lawaai en drukte over het trottoir. Het volk, nog 
slechts aan één jaar bezetting gewend, stuift naar 
alle kanten uiteen. Maar het is beslist niet van 
plan nu reeds zijn protestmeeting op te geven. 
Een half uur later komen de mensen weer in 
dichte drommen opzetten, zwarte Mien en haar 
vriendin in de eerste rij. Nu zal de wethouder en 
de commissaris van de Koningin een beurt krij- 
gen. En als er niet voor goed eten wordt ge- 
zorgd, dan moeten ze het zelf maar weten. Maar 
vanavond komen de mannen thuis en dan zal het 
nog wel anders kraken. De mof waagt het niet 
meer de oploop uit elkaar te jagen en past de 
tactiek van ongemerkt laten doodbloeden toe. In- 
middels is er versterking gekomen van andere 
uitdeelposten, waar het eten al even slecht was 
gefeest. Alleen was er in één wijk rodekool stamp- 
pot uitgedeeld, wat bij een zelfde smijtpartij nog 
decoratiever had gewerkt. Een kennelijk moffen- 
lelletje had zeer belangstellend op haar Haarlem- 
merdijkse toon eens in een pan gekeken. 

„Maar vrouwtje," zo luidde haar commentaar, 
„dat is toch heerlijk eten!" 

„Zo, vindt ie dat heerlijk eten?" was het bitse 
antwoord geweest, „dan kuj et kriegen." En 
voordat „liebe Freundin" het kon verhinderen, 
was de nattige inhoud over haar hoofd en sier- 
lijke bontjas uitgegoten. 

Intussen is er een deputatie voor de tweede 
maal naar de directeur geweest, waar de toezeg- 
ging is ontvangen, dat bij de Duitsers gerecla- 
meerd zal worden. De boodschap valt in goede 
aarde  en dan gebeurt, wat onmogelijk scheen 
in bezettingstijd. In het nauwe steegje tussen 
kerk en keuken, op het kleine pleintje bij die oude 
kerkreus der middeleeuwen, laten de vrouwen el- 
kaar los. Zwarte Mien zwaait met haar machtige 
arm  Op 30 April 194:1 klingt aan de voet van 
de kerktoren ons volkslied op uit meer dan hon- 
derd kelen  Ze zingen het statig, ze zingen 
het eerste en zesde couplet. Dat brengt de ver- 
hitte gemoederen tot bedaren en 
als even later de Grime van op 
een afstandje nog eens komt 
kijken, zijn alle vróuwen in 
volkomen rust naar 
huis gegaan  

. Sk#-' 

1941 —' De beiteffer verbood tenslotte alles, wat 
maar te verbieden was, wanneer het in verband 
stond met ons vorstenhuis. Dit begreep hij tenminste, 
dat Neerlands hart Oranje was. 

dagen- 

kooper» voorhanden bioeTnen 
zen. da zekere SH01 y.nleties, 
bieden vergeel"1»" be. 

•.ieklenrige- oraniedaS60' (oranjeki op Ora i ^uen 
wltt® anjers ai9 het 



mn 

* 

li 
m : 

m 

ï . 
wÊm 

RADIO ORANJE 

Wijs, krachtig en verkwikkend was de stem, die 
door de aether tot ons kwam toen wij, diep weg- 
gedoken in onze schuilplaatsen, luisterden naar 
de eenvoudige doch bezielende woorden van onze 
vorstin. De aankondiging van Haar toespraken 
verspreidde zich met onbegrijpelijke snelheid 
door het land en als het ogenblik van luisteren 
aanbrak, was het stil in de straten. 
Hoort, onze koningin spreekt! 

Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij de Uwe, 
overal en in alle omstandigheden, ieder op zijn plaats, waarop hij is gesteld, 
met de uiterste Waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave, waartoe 
een rein geweten in staat stelt. 

Ben volk, dat over levenskracht en een vaste wil beschikt, kan niet zonder 
meer door wapengeweld worden ten onder gebracht. De wapenspreuk van mijn 
Beliefde Moeder „de palm groeit tegen de druk in" vindt thans haar toe' 
passing; onze nationale polsslag is krachtiger, doelbewuster dan te voren. 

Door de heldhaftige daden van onze martelaren en de schitterende voorbeelden 
van geestelijk leiderschap in de bezette landen zijn millioenen en millioenen zich 
thans bewust geworden, dat Gods Geest werkt temidden van onze huidige 
menselijke ellende en nood. 

Diep bewogen rijst een gebed uit ons op voor die strijders aan het front en 
voor de overwinning van de heilige zaak, waarvoor zij vochten, rijst dank 
uit ons hart op tot God voor het voorbeeld en de bezieling die zij ons achter- 
lieten, voor wie de strijd reeds is volstreden. 

Thans wil ik een enkel woord spreken tot de vrouwen en moeders onder U. 
Ik ken Uw onovertroffen moed en volharding, alle beproevingen te dragen en 
alle offers te brengen, ook de allerzwaarste; het afstaan van hen, die U het 
liefste zijn, gesterkt door datzelfde visioen, dat velen van hen in de dood 
medenamen. Steeds tot steun van Uw gezin, steeds de stille kracht achter alles, 
en dit in het verborgen en zonder enige ophef. 

Vervuld met diepe eerbied en bewondering breng ik U allen hulde voor Uw 
verzet, dat gij al die lange en bange jaren hebt volbracht, een verzet, dat U 
samensmeedde tot een eendrachtig volk, dat zich zijn roeping bewust is. Ons 
allen wacht een grote taak, waarmede wij, nu wij gelukkig verenigd en geheel 
tms zelf kunnen zijn, terstond een aanvang kunnen maken. Onder de druk 
van de overweldiger hebben wij onszelf teruggevonden en is onze volkskracht 
Opnieuw ontwaakt. 

De West schiep de naam: 

„Wilhelmina 

de Grote" 

c 
Van onze Westindische medewerker, Dr. JOH. HARTOG 

Het is de Koningin, die deze weg heeft gemaakt", zei een vrouwtje 
op Saba tegen me, toen ik iets zeide over de voortreffelijke wegen, 

die er de laatste jaren op dat kleine, vier kilometer in omtrek metende, 
eiland Saba zijn aangelegd. 
Saba is een der drie Bovenwindse eilanden, midden in de diepe Caraïbische 
zee tussen Noord- en Zuid-Amerika. Het behoort tot de Nederlandse 
Antillen, waarvan Aruba en Curagao de voornaamste zijn. Het is dus een 
stuk van dat deel van het koninkrijk, dat de laatste tijd wel wordt aan- 
geduid als Nederlands Amerika of Amerikaans Nederland. Deze bena- 
mingen zijn minder juist, maar zij geven wel duidelijk aan, dat onze 
Antillen, die zes eilanden op het Westelijk halfrond, ver van het Europese 
moederland liggen. 
De laatste tijd zijn ze nogal eens in opspraak geweest. Er werd begin van 
dit jaar in Den Haag een Ronde Tafel-Conferentie gehouden. Curagao 
was ontevreden, heette het; het wilde autonomie. 
De koloniale tijd behoort tot het verleden. Ook de kleine Antillen, die 
tezamen in oppervlakte nog kleiner zijn dan de kleinste provincie van 
Nederland, passen niet meer in het schema van bevoogding. De bewo- 
ners van Aruba, van Bonaire, van Curagao en van de Bovenwindse eilan- 
den St. Maarten, St. Eustatius en Saba willen zelfstandigheid hebben, 
baas zijn in eigen huis. Hierover wensten zij te spreken, in de overtui- 
ging, dat er met overleg zeker een nieuwe status gevonden kon worden,, 
die aan de nieuwe verhoudingen zou beantwoorden. 
De grondslag van deze nieuwe verhouding vormt Hare Majesteit de 
Koningin. Want hoe autonoom de Antillen tegenover Nederland willen 
staan, hoe onafhankelijk Suriname wil zijn jegens het Rijk in Europa, 
zowel de Antillen als Suriname zijn gehecht aan het Huis van Oranje. 
Die band moet bestendigd blijven, menen de Surinaamse en Antilliaanse 
politici. Wel baas in eigen huis te Paramaribo, Willemstad en Oranjestad, 
maar steeds verenigd onder de kroon der Oranjes. 

De Dana roet.Oraiije dateert al van oudsher. Willem I is het geweest, 
die zich rechtstreeks met onze West bemoeide en bewerkte dat er 

een bootverbinding kwam, de eerste regelmatige stoombootverbinding 
naar de Nieuwe Wereld- Willem III is het geweest door wiens persoon- 
lijk Ingrijpen in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Onder Harer Majes- 
teits glorieuze regering bloeiden de Westindische gebiedsdelen op. 
Curagao tot een ongekende welvaart, belichaamd in een landsbegroting 
van bijkans zestig millioen gulden (Ned. crt.) op nog geen 200.000 inwo- 
ners, Suriname zonder actuele welvaart maar in elk geval gebracht bin- 
nen de sfeer ener echte belangstellmg die weleer tot exploitatie van de 
eigen rijkdommen moet leiden. 
„Het is de Koningin, die deze weg gemaakt heeft". Zo'n uitspraak sym- 
boliseert wat er leeft in de harten der landskinderen. Men zegt niet, dat 
de regering of het gouvernement voor zciets gezorgd heeft, maar dat de 
Koningin het deed. 
Wie kent niet de Oranje-evenementen in de West? De 3Xe Augustus is 
in Paramaribo „de" dag van het jaar en Surinamers die elders wonen 
en werken hopen eens in staat te zijn, die dag in Suriname door te mogen 
brengen. In Curagao is het feest en binnen de gemoedelijke sfeer van een 
klein eiland houdt de landvoogd een openbaar gehoor in zijn paleis, waar- 
na de hele bemanning het pleintje oversteekt om- in De Gezelligheid — 
een club — nog eens extra en wat vrijer het over te doen met champagne, 
die rijkelijk vloeit tot diep in de eerste September. 
Men had het mee moeten maken, toen de Prinses tijdens de oorlog de 
West bezocht. Berst naar Suriname, waar de vrouwen haar hoofddoeken 
over de straten legden, Later op Curagao, waar de drommen, die voor het 
eerst in het leven een koninklijk persoon in levenden lijve zagen, niet 
wisten dat zij juichen mochten en in stille verering gebogen langs de 
straten stonden. Dan op Aruba waar een uitbundige vreugde losbarstte 
en op Bonaire waar te Kralendijk een landelijke hulde werd gebracht. Op 
St. Maarten hadden de bewoonsters haar kussens en sieraden uit de 
huizen gesleept om de behuizing waar Hare Koninklijke Hoogheid zou 
slapen, op te sieren. Maar bij al die hulde en eerbied voor de Prinses klonk 
het in alle redevoeringen door hoe groot de verering was voor de 
koninklijke Moeder, die door John Horris Sprockel, toen voorzitter van 
dé Staten van Curagao, Wilhelmina de Grote werd genoemd. 
Dit werd Harer Majesteits benaming, Wilhelmina de Grote, vooral toen 
deze vorstin in 1942 de koninklijke rede uitsprak, volgens welke thans 
aan West en Oost, elk naar zijn aard, onafhankelijkheid zal worden ge- 
geven en autonomie binnen het koninkrijk. Maar steeds naar West- 
indische opvatting onder de kroon van Oranje, die na vijftig regerings- 
jaren door Wilhelmina de Grote wordt overgegeven aan Haar dochter 
Juliana — de eerste vorstin der Nederlanden, die Suriname, Aruba, 
Bonaire, Curagao en St. Maarten van eigen aanschouwing kent. 



a Februari 1940, toen de Duitse legers ons land 
nog niet waren binnengevallen, werden op het 
paleis Het Loo de eerste maatregelen genomen om 
de aanwezige kostbaarheden zo ioed mogelijk te be- 
schermen tegen het dreigende oorlogsgeweld. Reeds 
in die dagen gebeurde het herhaalde malen, dat over- 
trekkende Duitse of Engelse vliegtuigen bommen 

lieten vallen en sterker nog sprak het gevaar van een 
oorlog op Nederlandse bodem. De kelders onder het 
paleis werden ingericht om er de meest waardevolle 
voorwerpen in op te slaan: 
speciale rekken werden 
aangebracht en voor de 
klokken werden tafels ge- 
plaatst. Al het beschikbare 
personeel werd hierbij inge- 
schakeld en iedere groep, 
had een eigen, scherp-afge- 
bakende taak. Allen wisten 
nauwkeurig, wat zij in ge- 
val van nood moesten op- 
bergen. 
Op de tiende Mei 1940. 
trad deze regeling in wer- 
king. Om zes uur in de 
ochtend werd met de ge- 
deeltelijke ontruiming van de zalen en kamers een 
aanvang gemaakt en de dag daarop, om vier uur in 
de middag, was alles, wat daarvoor in aanmerking 
kwam, in de kelders geborgen. Met planken, zand- 
zakken en een zandlaag werden déze kelders, die 
door een architect waren aangewezen als de veiligste 
van het gehele paleis, tegen bominslagen en scherf- 
werking zo goed mogelijk beveiligd. 

meling en de schildersbenodigdheden van H.M. de 
Koningin werden verborgen boven de audiëntiezaal. 
Alle foto's, foto-negatieven en toestellen werden weg- 
gewerkt in geheime bergplaatsen. Het zilveren toilet- 
garnituur van de Koningin en de bekende gouden Frie- 
se kap en beugeltas werden — buiten medeweten van 
de burgemeester — geplaatst in een kast in de bur- 
gemeesterskamer van het Zutphense gemeentehuis. 
Het paleis Soestdijk werd tot Staatsmuseum ver- 
klaard. Goed, dat wil dus zeggen, dat alles in het 

Ook de Koningin maakt 
gebruikt van Nederlands' 
meest populaire vervoer- 
middel. 
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exporteert keukenstoelen 

Dat was de eerste faze van de strijd om het behoud 
van de Koninklijke eigendommen. Het was slechts 
een vreedzaam voorspel tot de dingen, die komen 
zouden. Want toen begon een bezetting en spoedig 
zou blijken, dat er andere, sluipende gevaren bestaan; 
dat niet alleen bommen en granaten een bedreiging 
vormen; dat kelders en zandzakken niet in alle geval- 
len afdoende zijn. 
Het begon met een paar SS-officieren, die toegang 
tot het paleis eisten. Zij wensten te worden rondge- 
leid en zij wérden rondgeleid. Maar het paleis is groot 
en een onbekende kan er licht verdwalen. Wie zal 
het merken, dat er kamers worden overgeslagen? 
En wie zal op de gedachte komen, dat in de grote 
kisten, die hier en daar onopvallend waren geplaatst, 
verschillende kostbaarheden waren verborgen? De 
Duitse officieren, die zo nu en dan het . 
paleis bezochten, merkten dat niet. Slechts 
éénmaal gebeurde het, dat een generaal 
na afloop van de rondgang zei: „En 
breng me nu nog in de kamers, die over- 
geslagen zijn  

paleis Soestdijk als museumstuk zal worden be- 
schouwd. En langs een ook om andere illegale rede- 
nen onderhouden verbinding tussen de twee paleizen 
— spionnage en inlichtingendienst .— werd vrucht- 
baar samengewerkt bi] het doen onderduiken van 
alles, wat daarvoor piaar enigszins in aanmerking 
kwam. In jachthuizen, in villa's in de omtrek, bij be- 
vriende relaties, overal werden de kostbaarheden in 
grote en kleine hoeveelheden ondergebracht. 
Zes weken werden vrachten naar alle windstreken ge- 
reden, soms dichtbij, soms veraf. En toen in October 
1941 de commissie van vijf Oberzahlmeisters kwam, 
waren er al verschillende dingen gered. Die com- 
missie kwam met de opdracht om beslag te leggen 
op alle góederen, die door de Duitse Weermacht ge- 
bruikt zouden kunnen worden, terwijl zij tevens de 
mogelijkheden onderzocht om het paleis te herschep- 
pen in een Erholungsheim voor gewonde Duitse mili- 
tairen. Dit Erholungsheim zou dan een opname-capa- 
citeit krijgen van twee- tot driehonderd man. De 
heren organiseerden een systematische rooftocht in het 
paleis en stelden lijsten op van de goederen, die voor 
uitvoer naar Duitsland in aanmerking kwamen. 

I^I ^ il^ii * 

misselijke opdracht zouden onttrekken, dan zou de 
roof toch worden doorgezet. Misschien zouden de 
Duitsers kans zien een NSB-er voor dit werk te vin- 
den, misschien ook zouden zij het zelf doen. In dat 
geval zou er van pogingen om nog iets te redden 
natuurlijk geen sprake kunnen zijn. Langdurige be- 
sprekingen werden gehouden en het resultaat was, dat 
de betrokken firma, zij het onder protest, voor de 
aandrang, die nu zowel van Duitse als van Neder- 
landse zijde op hem werd uitgeoefend, zwichtte. 

1 Verzet op het Koninklijk Paleis tè Apeldoorn 

LJet was in de tijd, toen de Duitsers hun strooptochten 
■t J- gingen uitstrekken tot Nederlands kunstschatten. Toen 

T n Juli 1940 werd, naar aanleiding van 
•' een door de Koningin over Radio Oran- 
je gehouden redevoering, het Koninklijk 
bezit verbeurd verklaard. Twee Duitse 
beheerders werden aangesteld en hoewel 
het begrip „Duits beheer" over de eigen- 
dommen van een Oranje iets wrangs 
heeft, werd deze omstandigheid onmid- 
dellijk uitgebuit. 
Men kreeg van deze heren een verkla- 
ring los, waarbij werd bepaald, dat zon- 
der hun toestemming een ieder —• ook 
Duitsers — de toegang tot Het Loo ver- 
boden was. 
Begin April 1941 werd de aanval op de 
rust en de onaantastbaarheid van Het 
Loo sterker. Een Duitse eenheid zocht 
een onderkomen en mét twee andere ge- 
bouwen in Apeldoorn kwam" het paleis 
hiervoor in aanmerking. Het ene gebouw 
was reeds gevorderd, het andere was een 
weeshuis, aan het hoofd waarvan een 
NSB-er stond. Door het gekonkel van 
deze NSB-er werd tenslotte het paleis 
door de Weermacht gevorderd. Het 
duurde maar kort; in Juni vertrok de 
naar het Oostfront, met de mededeling, 

■ gingen 
in naam- van de Führer beslag werd gelegd op kostbare 
inboedels en in het kader van deze groots opgezette en ge- 
organiseerde roof, wagonladingen waardevolle voorwerpen 
in de richting Berlijn werden getransporteerd. Toen zelfs 
het bezit van H. M. de Koningin niet meer veilig was voor 
de reizende kunstkenners van Hitier en Goering, die als 
aasgieren in elk land van Europa neerstreken om alles, wat 
maar enige culturele waarde had. in hun klauwen mee te 
voeren tot binnen de grenzen van „Das Reich". 
Het was in die tijd, dat in en om Het Loo een stille, verbeten 
strijd werd gevoerd om te behouden, wat in het grote natio- 
naal-socialistische destructiebedrijf dreigde verloren te gaan. 
Wapens en wapengeweld waren verre van deze strijd, maar 
zij was er niet minder fel om. En in deze geluidloze worste- 
ling leden de Duitsers een nederlaag  
Nadat drie jaren lang elke publicatie over deze zaak ver- 
boden is geweest, heeft H. M. de Koningin „De Zwerver", 
thans toestemming verleend de feiten bekend te maken. 

afdeling 
dat het 

paleis voor hen gereserveerd moest blijven; zij zou- 
den na de verovering van Rusland terugkomen. Dat 
zou dan een week of vier in beslag nemen  
Maar Friede en zijn mannen zouden nooit meer be- 
slag leggen op de Oostelijke en Westelijke vleugel van 
dit grote witte paleis in de Apeldoornse bossen. Zij 
zouden hun vernielzucht hier niet meer botvieren. 
Want vernield was er! Nog zijn er de foto's als 
stomme, trieste getuigen van de toestand, waarin som- 
mige kamers werden achtergelaten. 

De maanden, die toen volgden, behoren tot dé be- 
wogenste in de geschiedenis van Het Loo. 
Met een koortsachtige ijver werden vele, zeer vele 
kostbare voorwerpen in veiligheid gebracht. Zes we- 
ken lang reden dag aan dag de grote vrachtwagens 
van een plaatselijk expeditiebedrijf bij het paleis af en 
aan. Onder de vloer van de kleine eetzaal verdwe- 
nen duizenden kilo's koper in de vorm van beelden 
en lampen. De voorwerpen werden achter muren weg- 
gemetseld. De gehele particuliere schilderijenverza- 

rT' oen gebeurde het, dat op een dag de eigenaar 
van een expeditiebedrijf — hetzelfde, dat in de 

voorgaande zes weken reeds zoveel kostbaarheden 
naar veiliger oorden had getransporteerd —, dat deze 
expediteur de van Duitse zijde komende opdracht 
kreeg een aantal goederen uit het paleis Het Loo 
naar Berlijn te vervoeren. 
Onder het voorwendsel, dat zij uitsluitend voor 
personenvervoer waren ingericht en niet berekend 
waren op het uitvoeren van een dergelijke opdracht, 
wisten de eigenaars van deze firma dit karwei af te 
wimpelen. 
Na korte tijd waren de Duitsers weer terug met ver- 
klaringen van grote, landelijk bekende transport- 
bedrijven, waarin gezegd werd, dat het bedrijf in 
Apeldoorn zeer zeker voor de gestelde taak berekend 
was. Men gooide het toen over een andere boeg; een 
tekort aan werkkrachten zou de uitvoering van een 
dergelijk werk onmogelijk maken. 
Ook dit bezwaar wisten dé Duitsers te couperen: zij 
zouden wel voor werkkrachten zorgen. 
Nóg dachten deze Hollanders er niet over het paleis 
van hun eigen Koningin leeg te rijden ten behoeve 
van de Duitse bezetter. Maar op het paleis dacht 
men daar anders over. Indien deze firma zou vol- 
harden in haar weigering, indien de eigenaars van het 
bedrijf zich desnoods door onder te duiken aan deze 

(~\p een morgen in October van het jaar 1941 reden 
^-^dan de grote wagens voor het paleis. Een officier 
presenteerde een afdeling Duitsers aan de expediteur: 
de beloofde werkkrachten. 
De grote roof was begonnen  
De eerste dag ging voorbij. Nu is het verzenden 
van kostbaarheden, die licht beschadigd kunnen 
worden niet ieders werk en zeker niet het werk van 
daarin ongeoefende Duitse soldaten. De hulp van 
deze toegevoegde werkkrachten kreeg al spoedig 
een „van de wal in, de sloot "-karakter en de expedi- 
teur en zijn beide zoons verzochten de officieren, die 
toezicht hielden en controleerden of alle op de lijst 
vermelde goederen wel werden ingeladen, van ver- 

dere Duitse hulp verschoond te blijven. 
De soldaten vernielden door hun on- 
oordeelkundigheid verschillende dingen 
en naar het voorbeeld van hun grote 
meesters, organiseerden zij zelfs privé 
rooftochten in het paleis. Zij werden 
weggezonden en ook de officieren gin- 
gen zich nu min of meer overbodig 
voelen. En toen men hun vertelde, dat 
het Nederlandse personeel van het pa- 
leis zélf wel toezicht zou houden op 
het inladen, verdwenen de officieren 
naar een café in de buurt. 
Dat betekende vrij spel! De goederen 
behoefden maar over een kleine afstand 
gereden te worden, dan werden zij ge- 
laden in de spoorwagons, die op een 
zijlijn bij Het Loo waren geplaatst. 
Bij het vertrek van de officieren was 
reeds één wagon geladen, maar die 
werd nu prompt weer leeggereden: zij 
werd gevuld met minder kostbare 
voorwerpen en het verschil in waarde 
was niet onbelangrijk! Voor een kost- 
baar, antiek ameublement werden een 
keukentafel en een paar stoelen met 
rieten zittingen genomen. Tafel en stoe- 
len werden stuk voor stuk zeer zorg- 
vuldig in houtwol en ander materiaal 
gepakt en daarna in de wagon gestouwd. 
Voor één grote lichtkroon werd een 
reusachtig krat gefabriceerd, dat bijna 
een gehele wagon in beslag nam. 

Natuurlijk was het niet mogelijk alles te redden: in 
een paleis als Het Loo hebben bijna alle voorwerpen 
een zekere waarde, maar het minst waardevolle werd 
verzondèn. Een ameublement op de lijst betekende; 
een ameublement verzenden, maar zeker niet het ver- 
melde! En de radio-toestellen, die meegingen, zullen 
nooit in Berlijn gespeeld hebben! Toen de wagons 
geladen waren, kwamen de Duitsers en verzegelden 
die. Zo gingen met enkele waardevolle voorwerpen 
ook rieten stoelen naar het Oberkommando des 
Heeres in Berlijn  
't Belangrijkste was reeds in 1941 in Nederland gered. 
Van alle kostbaarheden en voorwerpen van histori- 
sche waarde is slechts 8 a 9 % verloren gegaan. 
De gouden Friese kap en de beugeltas kwamen weer 
uit Zutphen. 
Het linnengoed kwam heel en ongeschonden uit de 
vaten, die in de grond waren gegraven. 
En de kostbare tapijten en de gobelins werden weer 
naar het paleis gereden. 
Maar ergens in Berlijn hangt misschien nog' een kroon 
uit Het Loo en staat er een keukentafel met wat 
rieten stoelen  KEES. 
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  De Duitsers hebben de verschijning van vele goed-Nederlandse couranten, weekbladen 
en tijdschriften onmogelijk gemaakt, onder de gebruikelijke valse voorwendsels. Wij pogen LI 
dit gemis gedeeltelijk te vergoeden. Vandaar, dat „De Wervelwind" omlaag komt suizen tot 
in Uw huiskamers, om U te boodschappen dat waarheid, vrijheid en recht nooit en te nimmer 
sterven zullen op deze wereld. 
Dit tijdschrift wordt geschreven door vrije mensen, die de leugen verafschuwen, voor 
innerlijk vrije mensen, die hongeren naar waarachtigheid. 
Daarom: leest dit tijdschrift; geeft het snel door; laat het, tot schade en schande der smadelijke 
tyrannen, als een wervelwind door de landouwen gaan van ons fier en onvernietigbaar 
V aderland! " 

■S 

Zo luiden enkele regels uit het artikel, waarmede de redactie 
het eerste nummer van „De Wervelwind" inleidde. Dat nummer 

is gedateerd 1 April 1942 en van die tijd af werd keurig op tgd 
iedere maand een nieuwe aflevering door de RAP thuisbezorgd. Een 
wonderlijke wijze van krantenbezorging en wonderlijker nog was 
de wijze, waarop deze kranten de lezers bereikten. Bri duizenden 
boven Nederland uitgestrooid werden ze gevonden door mannen 
en vrouwen, kinderen en grijsaards en eer de moffen maatregelen 
hadden kunnen nemen, vingen deze boodschappers der vrijheid 
hun avontuurlijke reis door bezet gebied aan. Op donkere avonden 
werden zij stil door een brievenbus geworpen, van hand tot hand 
werden zij doorgegeven en als een weldadig-zuiverend tegengif 
kwam hun inhoud ter kennis van het door een duitse en collabo- 
ratie-pers giftig-doortrokken Nederlandse Volk. Stukgelezen zijn 

zij en hoeveel Nederlanders hebben zich niet, bij het lezen van dit 
uitstekend verzorgde miniatuur-maandblad een ogenblik in de vrije 
wereld gewaand. Elke maand opnieuw getuigden artikelen en 
foto's van de machtige inspanning, die de grote geallieerden zich 
getroostten om uit de bezette landen, ook uit Holland, de slavernij 
te verdrijven. Gretig hebben oude en jonge hoofden zich gebogen 
over de vele foto's van het Koninklijk gezin, die in bijna elk num- 
mer voorkwamen. Kracht en vertrouwen mochten de vele repor- 
tages van de geallieerde oorlogvoering, waar ook ter wereld, schen- 
ken, groter kracht en dieper vertrouwen schonk de wetenschap, 
dat aan de overzijde een Vrouw de noden van Haar volk intens 
medebeleefde. Als een wervelwind is keer op keer deze boodschap 
in de gedaante van een klein verboden blad door de landouwen van 
ons fier en onvernietigbaar vaderland gegaan! 
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