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*     DOOR DE EEUWEN HEEN     * 
De ontwiKkeling van de Indonesische 

kwestie is in het beslissende stadium ge- 
komen: de resultaten van de R.T.C, zijn 

aan de volksvertegenwoordiging voorgelegd 
en ons volk zal bij monde van de honderd 
leden van de 2e Kamer der Staten Generaal 
daarover uitspraak moeten doen. Nu de resul- 
taten van de R.T.C, bekend zijn geworden, 
staat de zaak in al haar naakte verschrikkelijk- 
heid voor onze ogen! Er zal een Unie zijn, zo 
los van verband, dat de Verenigde Staten van 
Indonesië er te allen tijde uit kunnen treden, 
zoals de heer Hatta naar verluidt dan ook 
reeds op de terugreis naar Indonesië openlijk 
heeft verklaard. 
Nederland zal de souvereiniteit overdragen 
aan deze Verenigde Staten onder wie de 
Republiek, dïe over de wapenen beschikt, een 
overwegende rol speelt. 
Aan het hoofd van de Republiek staan Soe- 
karno en Hatta, van wie bekend is, dat zij 
tijdens de 2e wereldoorlog zwaar collaboreer- 
den en dat zij op ondemocratische 
wijze aan de macht zijn gekomen, in 
welke positie zij worden gesteund 
door Amerika, Algemeen wordt toe- 
gegeven, dat na de overdracht en het 
terugtrekken van onze troepen een 
chaos zal ontstaan, waarvan het begin 
al aanwezig is en waarvan naar alle 
waarschijnlijkheid het communisme 
veel voordeel zal hebben. 
Wie er nog aan mocht twijfelen of 
deze schildering van de toestand niet 
te somber is, die leze maar eens het 
eerlijk getuigenis van de Amerikaanse 
journalisten — die bijna allen op de 
terugreis naar hun vaderland om- 
kwamen — zoals dit is weergegeven 
in het boekje 

„Laatste  getuigenis" 
(published by The Knickerbocker, 50 
Rockefeller Plaza New York 20, 
N.Y.; uitgave in Nederland verzorgd 
door „De Vrije Amsterdammer" or- 
gaan van de afd. Amsterdam van de 
V.V.D., N.Z. Voorburgwal 104-108, 
Amsterdam C, telef. 42524; Septem- 
ber 1949). 

Enkele aanhalingen: 
Button Heath: „Zodoende heeft de 
Amerikaanse actie gediend om  
een eenzijdige invloed te schenken 
aan de minst democratische (de 
Republiek) van alle grotere groepen 
van de eilanden," 
Dezelfde: „Maar als de Nederlanders 
eenmaal zijn vertrokken dan zal de 
Republiek met de enige gewapende 
macht van betekenis, de T.N.I., een 
argument in handen hebben, dat 
buiten alle proporties is tot haar be- 
tekenis of de logica van haar positie. 

William H, Newton: „Communistische wape- 
nen zijn Indonesië binnengesmokkeld, waar zij 
gereed worden gehouden voor revolutionaire 
activiteit om de eilanden te overmeesteren 
zodra de Nederlandse troepen zijn vertrok- 
ken," 

öR m n. A. y. vooRhoeve 
Bespceekt in öit aRtikel óe kwestie 

óeR minöeRheóen in möonesie. 

Knickerbocker: „De tussenkomst van de Ver- 
enigde Naties in Nederlands Oost-Indië heeft 
het gevaar van het Communisme hier ernstig 
vergroot," 

Dezelfde: „Wat wij nu gedaan hebben is de 
Nederlanders zo snel te verdrijven, dat de 
sterke plaats die zij leeg hebben achtergelaten, 
zal moeten worden ingenomen óf door de 
Sowjet-Unie óf door de Verenigde Staten," 

opóat men niet vepgete. 

Dat is dan het resultaat van het regerings- 
beleid na de bevrijding, ingezet door de 

heer Schermerhorn en voortgezet door ande- 
ren, een beleid van wankelmoedigheid, gebrek 
aan verantwoordelijkheidsgevoel, gebrek aan 
durf, en gespeend aan goede voorlichting van 
het Nederlandse volk en van de wereld. 
En om de bittere pil nog meer te vergallen be- 
merken wij dat het zelfbeschikkingsrecht van 
de Indonesische volkeren, in het bijzonder van 
die volkeren die Nederland trouw zijn geble- 
ven, niet gehandhaafd zal worden. 
Aan de rechtvaardige verlangens van de vol- 
keren van Ambon, de Minahassa en Timor, 
die voor een groot deel uit Christenen bestaan 
en die te kennen hebben gegeven te willen blij- 
ven bij het Koninkrijk (nieuwe stijl), zal niet 
worden voldaan. 
Wie de uiteenzettingen van hun vertegen- 
woordigers, met waardigheid en zelfbeheer- 
sing voorgedragen, verneemt, die keert zich 
met schaamte af van de verachtelijke politiek, 

die een dergelijke behandeling als 
hun volkeren en hen zelf ten deel viel, 
tolereerde, en die voor de toekomst 
niets dan ellende doet verwachten. 
Na de bevrijding is door Ambon, 
Timor en de Minahassa op Ambon 
een monument opgericht, waarop met 
grote gulden letters staat gegrift: 

„Door de eeuwen trouw" 
Deze volkeren die 3}/2 eeuw trouw 
waren aan onze vlag en ons Vorsten- 
huis, wensen ook thans trouw te blij- 
ven aan Nederland en Oranje maar 
wij laten hen smadelijk in de steek! 
Is het niet een van de ergste dingen 
die iemand in zijn leven kan doen, zijn 
trouwste vrienden in de steek te laten 
als de nood aan de man komt? Welnu 
dat en niets anders dreigt hier te ge- 
beuren! 
Nederland heeft de reputatie de ver- 
drukte minderheden te helpen en te 
beschermen. 
Nederland dankt zijn glorie aan de 
strijd voor vrijheid en recht. 
Nederland verzette zich tot in de 
dood tegen de tirannie van Hitler. 
Nederland ergert zich aan de dwinge- 
landij van Stalin en ziet met deernis 
naar het lot der verdrukten in het 
machtige rijk van deze anti-Christe- 
lijke dictator. 
Nederland, nog pas enkele jaren be- 
vrijd uit de greep van Hitler, verzaakt 
zijn plicht en geeft zijn trouwste 
vrienden over aan een macht waar- 
van niets goeds te verwachten is. 
Men schaamt zich Nederlander te 
zijn als dit inderdaad zou plaats heb- 
ben! 
Zijn wij dan met blindheid geslagen? 

(Vervolg op pagina 2) 
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DOOR   DE   EEUWEN   TROUW 
(vervolg hoofdartikel) 

Kennen wij alleen nog maar vrees voor de sanc- 
ties van buitenlandse mogendheden? Of zal 
onze regering en ons volk ontwaken en, zij het 
dan laat en onder uiterst moeilijke omstandig- 
heden, terugkeren tot het voorbeeld van onze 
voorouders, die in onwankelbare trouw aan 
God, Oranje en Vaderland bereid waren tot 
de laatste man te strijden als het ging om de 
handhaving van vrijheid en recht? 
God geve dat die trouw nog moge blijken! 

In een buitengewone vergadering, gehouden 
te Tilburg op Zaterdag 26 November "j.l., 

heeft de Interprovinciale raad (I.R.) van de 
GOIWN zich beraden over de vraag, of hij 
al dan niet in de ontwikkeling van de toestand 
in Indonesië aanleiding kon vinden, naar bui- 
ten op te treden. Zoals men weet, is het steeds 
het streven van de GOIWN geweest, zich 
buiten de partijpolitiek te houden. Inzake de 
Indonesische kwestie heeft de I.R. éénmaal 
zijn stem doen weerklinken. Het was toen de 
regering in de 2e Kamer officieel had ver- 
klaard, met een man als Soekarno niet te kun- 
nen spreken. De I.R. betuigde adhaesie aan 
deze verklaring. 
Had onze regering zich maar "hieraan gehou- 
den, veel onheil ware voorkomen! Daarna 
heeft de I.R. steeds gezwegen hoe zeer ook 
veïe leden van de GOIWN verontrust waren 
over de gang van zaken. 
Maar nu de resultaten van de R.T.C, bekend 
werden en het duidelijk werd, dat de aller- 
hoogste belangen, ver uitgaande boven partij- 
politiek, op het spel staan, zou het niet verant- 
woord zijn geweest de vraag betreffende het 
al of niet spreken, opnieuw aan de orde te 
stellen. In het bijzonder richtte de Raad daar- 
bij het oog op de schending van het zelfbe- 
schikkingsrecht. 
De verzetsbeweging, althans wat bet actieve 
verzet aangaat, vormde een kleine minderheid 
van ons volk. Toch bond zij de strijd aan, in de 
overtuiging dat die strijd om des geloofs wille 
en voor het herstel van vrijheid en recht dien- 
de gestreden te wrorden. Dat kostte bloed, 
tranen, ontbering en inspanning, maar de 
resultaten bleven niet uit! 
Het zou inconsequent zijn als de GOIWN, na 
de bevrijding voortgekomen uit deze verzetsbe- 
weging, zou zwijgen, nu de eigen regering 
voorstelt een statuut te aanvaarden waarbij 
vrijheid en recht in het gedrang komen. 
Met eenstemmigheid besloot de Raad dan ook, 
na ernstig overleg, zijn mening aan de overheid 
en aan het volk bekend te maken met de woor- 
den van hetoppag. 3 weergegeven telegram, 
waarvan de inhoud tevens schriftelijk werd 
toegezonden aan alle leden van de Ie en 2e 
Kamer en aan de leden van de Raad van Staten, 
Dit stuk spreekt voor zichzelf. De Raad houdt 
zich er van overtuigd, dat de overgrote meer- 
derheid van de leden van de GOIWN met de 
inhoud kan instemmen. 
Moge God deze poging om enige invloed ten 
goede uit te oefenen, met Zijn zegen bekro- 
nen! 
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Redt de Volken van Ambon, Timor 
en de Minahassa. 
Beschermt de minderheden 

Een laatste appèl! 
Het is vijf minuten voor twaalf! 
Over nauwelijks twee weken zal de Neder- 
landse Volksvertegenwoordiging, Uw af- 
gevaardigden, in de Tweede en Eer- 
ste Kamer der Staten Generaal een beslis- 
sing te nemen hebben, welke verstrekken- 
de consequenties kan hebben. De teerling 
zal worden geworpen over het al dan niet 
onderdrukken van talrijke minderheden, 
vreedzame volken van Ambon, Timor en de 
Minahassa, de grote groep Indo-Europeanen 
en die Indonesiërs, wier enige fout het was 
te geloven in de trouw van Nederland. 
Gij, Volk van Nederland, hebt gedurende vijf 
bittere jaren ondervonden wat onderdruk- 
king door een vreemde mogendheid be- 
tekent. 
Eensgezind hebt gij U verzet, boeren arbei- 
ders, geestelijken, studenten, professoren; 
duizenden vielen in Uw rijen in de strijd 
tegen onrecht en geweld. En met elk offer 
dat werd gebracht, nam Uw vastberadenheid 
toe en werd Uw weerstand grimmiger. Tot- 
dat de storm was uitgeraasd en de stilte over 
Uw gewesten vielf een stilte waarin U Uw 
dierbare doden herdacht; een stilte waarin 
U lido. ging bezinnen op de wederopbouw 
van Uw land. 
Waren de problemen welke daarmede ver- 
band hielden tè talrijk, waren de wonden tè 
diep geslagen, waren Uw krachten in de 
strijd tegen de Duitse terreur tè zeer uitgeput 
om nu nog belangstelling te kunnen tonen in 
hetgeen zich buiten Uw lands-, maar toch 
nog binnen Uw Rijksgrenzen afspeelde? 
Zijn Uw zorgen tè groot om U nog te kun- 
nen verdiepen in die van ons, de Uw trouw 
gebleven volken van Indonesië? 
Wat is toch de reden van Uw afzijdigheid, 
wat is toch de oorzaak van Uw berusting? 
Volk van Nederland, ontwaakt! 
Ontwaakt en beseft wat gaat gebeuren! 
Wéét, dat binnen twee weken aan het Bin- 
nenhof een besluit kan worden genomen 
waardoor in één enkel ogenblik tien- en tien- 
duizenden gezinnen in dezelfde onderdruk- 
king worden gedompeld waaraan U zich ten 
koste van eindeloze offers in bloed en tra- 
nen hebt weten te ontworstelen! 

HOE U KUNT HELPEN! 
1. Vult de coupon in en zendt hem o n m i d- 

d e 11 ij k aan de heren: 
Polhaupessy en Vigeleijn Nikijuluw, 
Postbus 228, Den Haag. 

2. Stuurt een bedrag per postwissel, of per 
aangetekende brief of stort op post- 
rekening   444354   ten   name van 

D. E.  van  Raalte,  Sweelinckstraat 
40, Den Haag, onder motto: 

„Redt de volken van Ambon, Timor en 
de Minahassa." 

DOE HET NU! 
Redt de Volken van Ambon, Timor en 
de Minahassa. 

Volk van Nederland, tóónt, dat Gij althans 
weet, wat rechtvaardigheid is! 

Wij, de zgn. Minderheden van Indo- 
nesië, de volken van Ambon, Timor, de 
Minahassa, maar ook de Indo-Europe- 
anen en allen die ondanks de vreselijk- 
ste bedreigingen, en intimidaties trouw 
bleven aan Uw en ons Rood-wit en 
blauw, aan onze geëerbiedigde Koningin. 

Wij   willen   zelfbeschikkingsrecht. 
Wij  willen  dezelfde  vrijheid,   waarvoor  U 
80 jaar en nog eens 5 jaren, verbitterd hebt 
gestreden. Wij wensen zelf te bepalen wat 
wij willen zijn. 

Wij wensen te behouden: 

1. Uw en ónze geëerbiedigde Koningin. 
2. Uw en onze vlag, het Rood-wit en blauw. 
3. Uw en óns volkslied, het Wilhelmus van 

Nassouwe. 

Volk van Nederland, dit is ons laatste appèl. 
Dit is het laatste beroep op Uw gevoel van 
rechtvaardigheid door volken van Indone- 
sië, die zich 300 jaren geleden vrijwillig 
onder Uw bescherming stelden, die voor- 
spoed met U deelden, doch die ook hün 
bloed gaven in de strijd tegen geweld, list 
intrigue en bedrog. 
Het is nog niet te laat! 
Het is nog niet te Iaat om de nevels en lis- 
tigheden te doen verbreken waarin men de 
ware bedoelingen en de sinistere werkelijk- 
heid van nietszeggende verklaringen ver- 
hulde. 
Het is nog niet te laat om eindelijk, eindelijk 
te doen weten, dat Gij U het lot wenst aan 
te trekken van ons, Rijksgenoten die drei- 
gen te worden verraden en te worden ver- 
kocht aan een regiem, dat wij niet wensen te 
erkennen. Dat God U moge bijstaan in Uw 
zware verantwoordelijkheid. 

VIGELEIJN  NIKIJULUW. 
L. POLHAUPESSY. 

's-Gravenhage, 28 Nov. 1943. 

(Ingezonden mededeling) 

HOOFDPIJNK- 
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 45 et. 
Mijnhardt Hoofdpijntabletten. Koker 75 CC 

DEZE COUPON INVULLEN! 
Ondergetekenden verzoeken de leden der 
Tweede en Eerste Kamer der Staten Gene- 
raal met klem, een zodanige beslissing te 
nemen, dat, vóór een eventuele sonvereini- 
teits-overdracht, aan de hierboven gestelde 
eisen der volken van Ambon, Timor en de 
Minahassa wordt voldaan. 
Naam: Adres: Handtekening. 
1. ,__ ,   
2.  _. 
3. .__ _.. 
4. .__      
5.   ._ -   _... 
REDT   DE   VOLKEN   VAN   AMBON, 
TIMOR EN DE MINAHASSA. 
Laat ook Uw gezinsleden en vrienden hun 
adhaesie betuigen door het zenden van een 
briefkaart aan Postbox 228, Den Haag. 



CHINA: VOLLEDIGE RAMP 
door 
Joop Koning 

Slot 
De meest belangrijke factor in de Chinese 

politiek is steeds geweest het vraagstuk der 
nationale eenheid. China is een uitgestrekt land 
met nog vrij slechte communicatie-middelen en 
ondanks de taalkundige en culturele eenheid van 
het volk, bestaan er regionale verschillen en tra- 
dities, die scherp omlijnd zijn en uit elkaar lopen 
naar gelang de streek of provincie, waar zij 
leven. 
Onder de oude dynastieën was China een een- 
heid, doch de binding was zo los, dat het ter- 
nauwernood mogelijk was, internationaal als een 
souvereine staat op te treden. In 1911 brak onder 
leiding van Soen Yat-Sen te Woetsjang de revo- 
lutie uit en daarmee verdween de laatste dynas- 
tie, die der Mandsjoes. Deze revolutie was gron- 
dig voorbereid en dagtekende feitelijk van 1895, 
het jaar van vernedering voor China na de onver- 
wachte nederlaag, die Japan het toebracht. Zij 
was mede een gevolg van de onrechtmatige in- 
vloed, die bijna alle Westerse mogendheden in 
China uitoefenden. China werd gedwongen tot 
concessies van allerlei aard en tot afstand van 
grondgebied, waardoor het nationaal gevoel der 
Chinezen zeer werd gekwetst. De Bokseropstand 
van 1900, oorspronkelijk gericht tegen de rege- 
ring, die het binnendringen der buitenlanders 
toeliet, ontaardde in een bloedige slachting onder 
de vreemdelingen. 
Sedert de revolutie van 1911 heeft er een voort- 
durend conflict bestaan tussen het streven naar 
een stevige centrale regering en de zelfstandig- 
heid der provinciën. Hoewel het nationalisme geen 
afscheiding en decentralisatie gedoogt, denken de 
meeste Chinezen in de practijk van het politieke 
leven eerder provinciaal dan nationaal. Tsjang 
Kai-Sjek had zich aan de grote taak gezet om 
China te verenigen onder een krachtig centraal 
bestuur en hij had hierin reeds opmerkelijke vor- 
deringen gemaakt. De Japanse Invasie stak ech- 
ter eeA spaak In het wiel en sinds de oorlog 
heeft het regionalisme evenzeer als het com- 
munisme Tsjang's pogingen gedwarsboomd. Hij 
was echter vast besloten, geheel China desnoods 
met geweld te verenigen, maar kon daarvoor 
slechts troepen gebruiken, die gebukt gingen on- 
der de gevolgen van een jarenlange oorlog tegen 
Japan. 
De economische inflatie en de drukkende bur- 
geroorlog begunstigden zijn streven geenszins. 
Zelfs als hij in staat was geweest, de sympa- 
thie der boeren te winnen door een vooruitstre- 
vende agrarische politiek, zou Tsjang's taak, ge- 
geven de omstandigheden, te groot en veelom- 
vattend geweest  zijn. 
Zijn afhankelijkheid van Amerikaanse hulp heeft 
wel zeer sterk zijn positie verzwakt door de 
communistische beschuldigingen, dat hij daar- 
door het buitenlandse imperialisme in de hand 
werkte. 

VERZOEK OM INLICHTINGEN. 

„Wij verzoeken inlichtingen omtrent de hou- 
ding, optreden enz. van Hans Dockhorn, geb. 
in Holland 29-1-1901, en tijdens de bezetting 
belast met het beheer van Ned. vermogens in 
Enschede en Zwolle. Genoemde Dockhorn 
leeft thans in Duitschland als grand-seigneur 
en groot anfi-Nazi." Brieven aan de Zwerver. 

BOEKEN  ZIJN   UW  BESTE 
VRIENDEN 

ZIJ STAAN ALTIJD VOOR 
U  KLAAR. 

Onze medewerker Joop Konings, 
die reeds eerder in ons blad op zeer 
deskundige wijze enkele bijdragen 
heeft geschreven betreffende de 
grote internationale vraagstukken, 
geeft ons thans in een viertal ver- 
volgartikelen een oriënterend over- 
zicht van het grootste drama der 
jongste wereldgeschiedenis: China: 
Een volledige ramp. 

Hij moest zich wel terugtrekken uit de leiding 
van de Chinese staat en dat was een gebeurte- 
nis op het politiek toneel, die men kan verge- 
lijken met het verlies van een koningin in een 
schaakspel. 
De andere stukken blijven staan in een onguns- 
tige positie. Hoewel op het ogenblik van Tsjang's 
terugwijken uit de leiding de zaken hoogst be- 
denkelijk waren, stonden zij nog niet „schadK- 
mat". De verliezende (nationalistische) partij 
maakte de balans op en vroeg zich af, of het 
spel zo hopeloos was, dat men zich gewonnen 
moest geven of moest voortgaan in de hoop, dat 

' de tegenstander een of andere onherstelbare fout 
zou maken. De roden hebben tot op heden geen 
onherstelbare fout begaan en pogingen tot een 
vergelijk zijn allen gestrand. Daarom woedt de 
oorlog voort, ten   gunste   der communisten. 

Voor de Communisten is het nog slechts zaak, 
hun macht in China te consohderen. Daarbij 

zullen zij echter op grote moeürjkheden stuiten. 
Allereerst is daar het regionalisme, dat tot nu 
toe ten gunste van hen en tegen Tsjang-Kai- 
Sjek gewerkt heeft, doch dat van nu af wel eens 
omgekeerd kan gaan werken, nl. tegen de com- 
munisten, daar ook zij er duidelijk naar streven, 
China te verenigen. 
Voorts moeten zij, naast het instandhouden van 
een groot leger, keer op keer het bestuur van de 
wereldsteden overnemen, die zij veroveren en 
moeten zij orde brengen in een chaotische econo- 
mie. Onpartijdige waarnemers, die in Noord- 
China zijn geweest, hebben bevestigd, dat de 
communisten hierin wel bedreven zijn. In Sjang- 
hai b.v. voerden zij een nieuwe geldeenheid in 
om hun grootste vijand, de Inflatie, te bestrij- 
den. Deze nieuwe geldeenheid is niet gebaseerd 
op goud en zilver, doch op goederen en wel op 
de vier soorten goederen, die de grootste rol 
spelen in het leven der Chinezen: rijst, textiel, 
spijsolie en kolen. De inflatie heeft in de afge- 
lopen jaren de spaartegoeden van de Chinese 
midden- en werkende stand volkomen uitgeput. 
Om banktegoeden In de toekomst te waarbor- 
gen, heeft het nieuwe regiem zgn. „werkelijke 
inleggingen" ingesteld. Personen, die hun geld 
op de banken zetten, worden gecrediteerd voor 
zo en zoveel eenheden rijst, textiel, spijsolie en 
kolen. 
De handelswaarde hiervan wordt vastgesteld op 
de marktprijs van de dag van Inlegging. Bij 
opvrage bij de bank biedt de inlegger een cheque 
aan voor zoveel eenheden goederen. De bank be- 
rekent de waarde van de eenheden naar de 
marktprijs van de dag van opvrage. Zo kan een 
inlegger, die in het begin een schepel rijst heeft 
ingelegd of een ton kolen, bij opvrage nog altijd 
een schepel rijst of een ton kolen kopen, hoewel 
de prijzen intussen gestegen zullen zijn. Sala- 
rissen en lonen zullen ook op deze goederen wor- 
den gebaseerd om de levensstandaard stabiel te 
houden. Als de communisten daarnaast in staat 
zijn, de productie in de landbouw en de Industrie 
te verhogen, zal de nieuwe regeling stellig suc- 
ces boeken, hoewel niet onmiddellijk. 
In Noord-China moeten de nieuwe volksmunt en 
de goederen-inleggingen aanzienlijke vorderingen 
maken ter bestrijding van de inflatie. Hoewel de 
prijzen van luxe goederen daar scherp zijn geste- 
gen, zijn de kosten van het dagelijks leven en 
vooral de prijzen van rijst, bloem en kolen op- 
vallend lager geworden. Dit is een typisch voor- 
beeld van de wijze, waarop de roden ingrijpen In 
het leven van een wereldstad. Zij zien scherp in, 
dat degene, die economische welvaart in het land 
brengt, de beste pa,pleren bezit. Is het misschien 
hierom, dat Engelse en Amerikaanse deskundi- 
gen er thans bij hun regeringen er op aandrin- 
gen, een soort plan-Marshall voor het Verre 
Oosten op te stellen. Zulk een plan zou de levens- 
standaard in het Verre Oosten verhogen en de 
communisten veel wind uit de zeilen nemen. 

Het staat wel vast, dat dit het allerlaatste zou 
zijn, wat de westerse wereld voor China kan 
doen, zoals het ook vaststaat, dat door de com- 
munistische overwinning in China een hulppro- 
gramma evenzeer nodig is als het plan-Marshall 
voor Europa vereist was na de staatsgreep in 
Tsjechö-Slowakije, want China is niet meer en niet 
minder dan een Tsjecho-Slowakije der Stille 
Zuid-Zee. Zou een aulpplan voor Azië doorgang 
vinden, dan zou dit tevens het verheugende be- 
wijs zijn van het feit, dat Amerika lering getrok- 
ken heeft uit de tragedie-China en dat het vast- 
besloten is, Azië niet zonder verweer in handen 
van het Kremlln te laten vallen. 
Intussen liggen de communisten een belangrijke 
slag voor en zo zij er in slagen, de zaken in 
China op orde te stellen en de levensstandaard 
der bevolking te verhogen, zal dit van nog gro- 
ter invloed zyn in het gehele Verre Oosten dan 
hun militaire overwinningen. 
Dat het Westen hen voor zij, zo al niet In China, 
dan toch in het overige, onmetelijke Aziatische 
land. 

TELEGRAM 
aan H.M. de Koningin, de Vootz. 
van de Raad van Minister en de 
VOOTZ. van   Eerste en  Tweede 

Kamer der Staten-Generaal. 
J 

De Interprovinciale Raad van de Gemeen- 
schap Oud Illegale Werkers: Nederland, in 
vergadering bijeen te Tilburg op Zaterdag 
26 November 1949, spreekt zijn ernstige be- 
zorgdheid uit over de ontwikkeling van de 
toestand  in Indonesië. 

■De Raad acht zich niet competent een oor- 
deel uit te spreken over alles wat met de 
toekomstige regelingen in Indonesië samen- 
hangt. 
Hij is van oordeel, dat het zelfbeschikkings- 
recht van de Indonesische volkeren moet 
worden gehandhaafd en is er van overtuigd, 
dat geen waarborgen daarvoor zijn vastge- 
steld, omdat niet voldoende rekening is ge- 
houden met de rechten en verlangens van 
bepaalde volkeren, in het bijzonder van die 
volkeren die Nederland trouw willen blij- 
ven, zoals de Ambonezen, de Timorezen en 
de bewoners van de Minahassa. 
De Raad acht het niet verantwoord thans 
te zwijgen maar meent, mede aan de nage- 
dachtenis van de gevallen verzetsstrijders 
en de duizenden gesneuvelde militairen in 
Indonesië, verplicht te zijn, te wijzen op de 
grote verantwoordelijkheid die regering en 
volk hebben voor de handhaving van vrij- 
heid en recht in het gehele Koninkrijk. 
Gedreven door de liefde tot het Vaderland 
en de trouw aan het Huis van Oranje roept 
hij regering en volk op, zich in dit historisch 
ogenblik te bezinnen op deze verantwoor- 
delijkheid en gezamenlijk de waarborgen te 
scheppen, dat de Indonesische volkeren zich 
in vrijheid kunnen ontwikkelen en dat aan 
hun zelfbeschikkingsrecht niet wordt te kort 
gedaan. 

De Raad voornoemd: 
N. A. J. VOORHOEVE, Voorz. 
A. RAAIJMAAKERS, Secretaris. 

ilngezonden mededeling) 

PUROL in huis! 
Bij brand- en snijwonden.  Pijnlijke  kloven, 
i Ruwe handen en Schrale huid.__-_ 



WAT ER AAN VOORAF GING: 
Arle, een jongen van de Veluwe was in 1943 
genoodzaakt om onder te duiken en ging 
toen naar de Biesbosch. Door bemiddeling 
van de LO. te Werkendam was hij, na een 
avontuur in Dordrecht, daar terecht geko- 
men. In de Biesbos«h geef t hij er zich reken- 
schap van, dat er iets In hem veranderd is. 
Hij meent, dat hij onverschilliger is gewor- 
den. Het verzet aldaar ging er toe over, om 
Duitsers gevangen te nemen en op te 
sluiten in een schip. Op deze wijze kwam 
men aan de wapens om zich bij de bevrij- 
dingsgevechten te kunnen inzetten voor de 
laatste stoot. Arie geeft er zich rekenschap 
van, wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. 
Er ontsnapte een Duitser uit het schip en 
spoedig bleek, dat hij aan de SD gemeld 
had, wat er In de Biesbosch gebeurde. 

Indien de SD-^rs uit Dordrecht een groot- 
scheepse actie zouden gaan beginnen tegen 

de illegale Biesbosch-groep, zou het er voor de 
verzetsmensen slecht uitzien. Het geheime be- 
richt van de illegaliteit uit Dordrecht liet 
overigens geen twijfel bestaan, dat de Duitsers 
inderdaad door de ontsnapte mof waren inge- 
licht. 
Arie dacht aan de gevangenen in het crea- 
turen-schip en aan de graven. Want die 
waren er ook. Tijdens de meestal korte doch 
felle vuurgevechten waren vier Duitsers ge- 
vallen en in een griend begraven. 
Maar er lagen hier ook SS-ers in de vochtige 
grond. Na een korte berechting waren ze 
neergeschoten omdat ze uiterst gevaarlijk 
waren en zeer waarschijnlijk zouden proberen, 
de overige gevangenen tot muiterij of ont- 
vluchting aan te sporen. Ze waren ergens 
onder de doorsijpelde zoden gelegd. Als de in 
Dordrecht gestationneerde SD-ers hiervan de 
lucht zouden krijgen, zou het lot van de ver- 
zetsgroep, indien deze in hun handen viel, be- 
slist zijn. Trouwens, alleen reeds de ontdekking 
van het schip met gevangen genomen Duitsers 
zou voldoende zijn om de kogel te ontvangen. 
Het nieuws uit Dordrecht veroorzaakte geen 
paniek, maar uiteraard was er wel bezorgdheid 
en spanning onder de verzetsmannen. 

De vraag werd gesteld, hoe in de gegeven 
omstandigheden gehandeld moest worden. 
Het plan werd geopperd om de SD-colonne 
warm te ontvangen. 
Enkelen verzekerden, dat de groep de vijftig 
moffen best van de dijk af zou kunnen houden, 
want er waren genoeg karabijnen. Er was één 
grote moeilijkheid: in het geheime bericht uit 
Dordt werd medegedeeld, dat de gemotori- 
seerde Duitse colonne hulp zou ontvangen van 
een vliegtuig. Daartegen zouden ze geen 
effectieve verdediging hebben. 
Over de overvalwagens en radio-auto van de 
Duitsers, maakte men zich weinig zorgen. 
Die konden immers toch niet per roeiboot over 
de Bergsche Maas worden gezet. 
Ook Arie dacht er over om de Duitsers met 
wapengeweld te ontvangen. Er op of ér onder, 
zou het zijn. Maar ze zouden het grote voor- 
deel hebben, dat ze het terrein van de Bies- 
bosch goed kenden, terwijl aangenomen kon 
worden, dat de SD-ers in dit gebied volkomen 
vreemd waren. 

(Ingezonden mededeling) 

Tanden   blank   en   rein;   adem 
fris als morgendauw. 

\ 

Historisch is dit verhaal van het 
gedurfde verzet in de Biesbosch 
geheel verantwoord. Het was de 
schrijver echter vooral te doen om 
de psychologische uitwerking van 
dit verzet bij iemand, die er nauw 
bij betrokken was. Daarom zijn de 
namen gewijzigd en is het accent 
niet gelegd op een reeks van daden, 
maar  op  het   hart  van   een   mens. 

De commandant voelde — terecht — niets 
voor het plan om het tot een vuurgevecht met 
de colonne van de SD te laten komen. Wel 
zouden ze die vijftig man van de SD waar- 
schijnlijk van de dijk kunnen houden, maar de 
vraag was maar, met hoeveel man en met welk 
materiaal de moffen dan terugkeren zouden? 
De verzetsgroep zou dan weliswaar gelegen- 
heid krijgen om zich nog uit de voeten te ma- 
ken, maar de kans bestond, dat de Duitsers zich 
dan zouden wreken op de boeren, die hier en 
daar in de uitgestrekte polders van de Bies- 
bosch woonden. Bij een vorige gelegenheid 
hadden de Duitsers op de Bandijk reeds een 
boerderij in vlammen doen opgaan en, het 
was wel zeker, dat het ditmaal hier niet bij 
blijven zou. Men besefte heel goed, dat men 
ook verantwoordelijk was voor de boeren, die 
op zichzelf part noch deel hadden aan het 
gevangennemen van vijandelijke soldaten. 

porteerd worden, evenals het voedsel dat 
men niet direct zelf nodig had. 
Het schip met creaturen zou men op de lig- 
plaats bij het Ganzennest laten. Men had 
goede hoop, dat de Duitsers het bij een in- 
spectie van de Biesbosch niet zouden ontdek- 
ken... tenzij ze met bootjes zouden gaan zoe- 
ken. Bovendien wist men niet, waar men. met 
het schip heen zou moeten varen. 

Er werd begonnen met het ontruimen van 
de woonarkjes. Ook Arie hielp ijverig mee. 
Zijn onrust was weer verdwenen. De moei- 
lijkheden waren er en men zou alles in het 
werk moeten stellen om die te overwinnen. 
Daarom pakte hij, evenals de anderen, hard 
aan. Het was goed om te werken, om actief 
bezig te zijn; dat verdreef het onbehaaglijke 
gevoel van naderend onheil. Hij vroeg zich 
af, of dit betekende, dat hij de ogen sloot voor 
het gevaar. — Neen, dacht hij, dat is het niet 
—maar iets in mij zegt me, dat ik niet bij de 
pakken mag neerzitten. 
Toen het water opkwam, zodat de. kreekjes 
bevaarbaar werden, voer men met een aakje 
de gewonden naar het gevangenenschip, het- 
geen heel wat moeilijkheden gaf. 

Met het komende gevaar voor ogen,  zat 
men nu  toch wel in de maag  met het 

schip vol creaturen. 
Arie rilde, toen hij vernam, dat het plan ge- 
opperd was om de gevangenen neer te schie- 
ten want men kon zich niet veroorloven om 
bij naderend gevaar de Duitsers in vrijheid 

....  Coer men met een aakje de 
gewonden naar hei gevangenenschip .... 

Er werd besloten, dat de woonarkjes, waar- 
in de verzetsmensen gehuisvest waren, zou- 
den worden ontruimd. De voedselvoorraad 
zou verdeeld worden, evenals het wapen- 
arsenaal. 
Iedereen zou naar zijn eigen onderduikplaats 
moeten vertrekken. De gewonde krijgsgevan- 
genen, die afzonderlijk werden verpleegd, 
zouden  naar  het  gevangenenschip  getrans- 

te laten. Hiermee zou men feitelijk zijn eigen 
doodvonnis tekenen. Als een groot bezwaar 
van het neerschieten werd genoemd: het ge- 
luid van de schoten, die tot ver in de omge- 
ving te horen zouden zijn. 
Nog afschrikwekkender was de overweging 
om het schip vol creaturen geheel te blin- 
deren en te grendelen en daarna op een diepe 
plaats tot zinken te brengen. De vraag was. 



of men in de buurt van het Ganzennest een 
plaats zou vinden waar het diep genoeg zou 
zijn om het schip geheel onder water te laten 
verdwijnen. En dan was er bovendien nog 
het gevaar, dat door de stroming van het 
water de luiken van het schip zouden los- 
spoelen, waardoor de lijken naar boven zou- 
den komen en gaan drijven. 
Een ander, niet minder afschrikwekkend 
voorstel was, om de krijgsgevangenen met 
blauwzuurgas te vergassen en daarna in een 
massagraf te bergen. 
Het was allemaal verschrikkelijk, te ver- 
schrikkelijk zelfs om er alleen nog maar aan 
te denken. Iedereen was dan ook zeer afkerig 
van de opgesomde mogelijkheden. 
Ook Arie was er diep van onder de indruk 
gekomen. 
■— Dit komt er nu van, dacht hij. — We heb- 
ben te' veel hooi op onze vork genomen. We 
zijn te overmoedig geweest. Nu komen de 
moeilijkheden en worden wij bijna genood- 
zaakt, een bloedbad onder de creaturen te 
gaan aanrichten. Maar ik zou daar niet aan 
mee kunnen doen  
Zo dachten ze er vrijwel allen over, hoewel 
iedereen begreep, dat indien werkelijk de 
nood aan de man zou komen, er niets anders 
zou opzitten. 
Iemand stelde nog voor om de gevangen ge- 
nomen Duitsers als gijzelaars te gebruiken. 
Maar er zou natuurlijk niemand voor te vin- 
den zijn om hierover met de SD t^ onder- 
handelen, want men kon er zeker van zijn, 
dat dit de onderhandelaar het leven zou 
kosten. 
Toch, toen er plannen werden geopperd die 
iedereen tegen de borst stuitten en waar allen 
afkerig van waren, dacht Arie er aan, dat 
hun werk, hoe gebrekkig ook uitgevoerd, tot 
op dit ogenblik verantwoord was geweest. 
Ze hadden de gevangen genomen Duitsers 
ook steeds terstond kunnen neerknallen, dan 
zouden ze minder moeilijkheden hebben ge- 
had met berging, voeding en bewaking. Maar 
dit hadden ze niet gewild; men had beseft, dat 
een dergelijk optreden beestachtig geweest 
zou zijn en voor God en mensen niet te ver- 
antwoorden. Daarom hadden ze zich de 
enorme moeilijkheden getroost om een ge- 
vangenenschip in te richten en te onderhou- 
den. Het was alles wel primitief en vaak had- 
den ze afkeer gekregen van hun eigen werk 
als ze zagen, dat zowel zijzelf als de gevange- 
nen aan vervuiling toe waren, — maar niette- 
min hadden ze toch zoveel als in hun vermo- 
gen was ridderlijkheid en rechtvaardigheid 
betracht. Ze waren geen stel avontuurzoekers 
en gewetenloze vogelvrijen; ze hadden zich 
gehouden aan -de militaire wetten, al was 
alles uiteraard op primitieve wijze geschied. 
Ze hadden verantwoordelijkheidsgevoel ge- 
had en nu ze voor de moeilijke beslissing ge- 
plaatst werden, wat ze moesten aanvangen 
met het schip vol creaturen, voelden ze zich 
niet in staat om de krijgsgevangenen massaal 
uit de weg te ruimen. 
Zover behoefde het gelukkig ook niet te ko- 
men. De SD-colonne verscheen niet, doch wel 
kwamen er uit Drimmelen gunstige berichten. 
Er was weer beweging in de fronten geko- 
men. Den Bosch was ge'vallen en de geallieer- 
den zaten nu in de buurt van Tilburg, werd 
gezegd. 

'Ingezonden mededeling) 

«^Natuurlijk wilt U straks ^" 

„Het grote gebocT 
bezitten! 

Schrijf hieronder Uw adres, knip uit en verzend aan 

Boekhandel W« Karssen & Zoon 
te Bodegraven» 

en op de dag van verschijnen kunt U het tegemoet 
zien. , Naam  

Adres  _  
Woonplaats , _  r 

Wel doorleefden ze nog spannende dagen, 
want het bericht van de Dordtse illegaliteit 
was te betrouwbaar geweest om er geen 
waarde meer aan te hechten. 
Intussen werden weer gevangenen gemaakt, 
zodat het schip een steeds groter aantal 
creaturen herbergde. 
Uit de verte klonk het gerommel van zwaar 
geschut tot de Biesbosch door. Dat geluid 
kwam steeds nader, terwijl de berichten bijna 
elk uur gunstiger werden. Men was nu vol 
hoop en ook Arie, die de laatste dagen zeer 
somber gestemd was geweest, kon weer flui- 
ten en lachen over de scherts van de vrouwe- 
lijke kok. 
Maar de SD uit Dordrecht zette toch nog 
koers naar de Biesbosch en het zou er voor de 
verzetsgroep donker hebben uitgezien, als 
zich niet de gelukkige omstandigheid zou 
hebben voorgedaan, dat de colonne op de 
Moerdijkbrug door een Engels vliegtuig werd 
aangevallen. 
De SD had het daar niet op begrepen èn keer- 
de naar Dordrecht teruc, met het plan om ter 
gelegener tijd alsnog de Biesbosch te gaan 
uitkammen. Doch daar is nooit meer iets van 
gekomen. 
Toen Arie van deze terugtocht vernam, kreeg 
hij tranen in de ogen van vreugde en hij liep 
een- griendbosje in om daar ongezien zijn 
ogen te sluiten en God te danken voor deze 
uitredding. (Slot volgt). 
^^^■«^V^l^»»!»»—^II^I^W^^I^^^»»» ^^■■^^W^^M»^^! ■■ ■» ■ Ml ^*»^*^I»^^^^^^^S^^ 

OM DE ZUIVERHEID DER 
BIJZONDERE RECHTSPLEGING 

(Vervolg van pagina 6) 
tegen de „opdracht" of „wens" van de Bij- 
zondere Raad van Cassatie, dat de Bijzon- 
dere Strafkamer in Den Bosch 12 vraag- 
punten zonder meer zou onderzoeken. 
In een zeer gedegen betoog zette Z.E.A. 
uiteen, waarom hij, zonder voorafgaand ge- 
rechtelijk onderzoek, de zaak ter openbare 
behandeling aanhangig had gemaakt. Met 
klem van redenen drong hij erop aan, dat 
de Rechtbank slechts datgene binnen de 
kring van haar onderzoek zou betrekken, 
wat vereist wordt om inzake Pegels, Viëtor 
en Leemhuis op de grondslag der bestaande 
telastelegging opnieuw recht te doen. De 12 
punten, aangegeven door de Raad van Cas- 
satie behoorden daar — behoudens een 
enkele — niet toe. 
De Bijzondere Strafkamer der Arrondisse- 
ments-Rechtbank te Den Bosch heeft aan 
de Officier van Justitie gehoor gegeven. In 
een tussenvorming kortelings gewezen, ver- 
klaart dit College uitdrukkelijk, dat het de 
wens van de Raad van Cassatie voor ken- 
nisgeving zal aannemen! 
Daarmede vervliegt de hoopt en verwach- 

ting van velen, dat eindelijk ook de 
„hoge heren" hun beurt zullen krijgen. Ik 
weet dat velen deswege met critiek, zelfs 
zware critiek, zich hebben gekant tegen de 
Bosse Rechtbank. 
Maar is die critiek gegrond? 

. Ik moge nog eenmaal de Officier van Justi- 
tie, die deze critiek ontketende, citeren: 
„Gaarne wil ik erkennen, dat het een verre 
van aangename taak is om zich, met betrekking 
tot de vragen, waarop de Bijzondere Raad van 
Cassatie een antwoord verwacht, tegen dat 
College te moeten keren en dat niet alleen 
wegens het gezag, dat het alom geniet en de 
eerbied, die ook het Openbare Ministerie het 
toedraagt, maar ook omdat —■ naar met stel- 
ligheid mag worden verwacht, — de snel en 
maar al te vaak uiterst voorbarige oordelende 
menigte de principele grondslag van dit betoog 
niet zal kunnen of willen zien en er de voor- 
keur aan zal geven de beschuldiging te uiten, 
dat er du s wat te verbergen valt en men dus 
optreedt als beschermer van corruptie en on- 
recht". 
Zijn klemmend betoog verdient ruimer bekend- 
heid; in een volgend artikel moge ik Uw aan- 
dacht daarvoor vragen. Kees-NBO 

DEJQ&GErSTEM 

'n Hele tijd heelt „De Jonge Stem" gezwegen. Mis- 
schien getrollen door 'n speelse pijl van Cupido o{ 
alleen maar door gebrek aan belangstelling? Er waart 
immers een geest van pessimisme rond door ons volk. 
Een geest van „Laat maar waaien" en „Hpt loopt 
wel los" heelt bij velen postgevat. 
De jeugd is pessimistisch, zij gelooft niet meer in een 
toekomst, waarin zij alle vertrouwen heeft verloren. 
Eenzelfde geest die het Franse volk bracht op de 
rand van de ondergang, bedreigt thans ons volksbe- 
staan. Het is nodig deze realiteit te zien. Juist een 
tijd als deze vraagt mensen die te allen tijde precies 
weten waar ze moeten staan. Mensen die niet alleen 
of allereerst denken aan uitgaan en pretmaken, aan 
bioscoop en danszaal om voor enkele uren dat andere, 
dat onzekere en dreigende, te vergeten. 
Juist nu een jeugd die geen inspanning schuwt om 
de duur verworven vrijheid te behouden. Een jeugd 
die de toestand nuchter onder ogen durft zien en de 
handen uit de mouwen weet te steken. 
Immers, we waren niet klaar toen de Hunnen na 
bange, harde strijd werden verdreven. De latere 
jaren hebben dat voldoende bewezen en het is goed 
dat duidelijk te verstaan. We moeten onszelf zijn 
en blijven, ook als aan al onze (misschien te hoog 
gespannen?) verwachtingen de bodem werd inge- 
slagen. Dat kan alleen als de jeugd doordrongen 
wordt   van  haar   roeping. 
Waar blijven onze leiders uit het verzet? Waar de 
leiders, die de jeugd kunnen begrijpen met al haar 
problemen en teleurstellingen en haar over het dode 
punt heen  kunnen  helpen? 
De jeugd vraagt niet om medelijden, ook niet om 
zedepreken! Alleen om leiders, die hun de weg 
door het na-oorlogse probleemmoeras kunnen wij- 
zen, waarin vele dreigen te verzinken. 
De jeugd heeft in' de oorlog getoond en bewezen 
zijn mannetje te staan als er gevaar dreigt. Wel- 
nu, het gevaar is thans groter dan ooit, wie zal dat 
durven ontkennen? Zowel de Rode vloedgolf uit 
het Oosten als de dollarstroom uit het Wespen be- 
dreigen onze Nationale zelfstandigheid (denk slechts 
aan de rampzalige Indiê-politiekl). Aan onze ge- 
vallen makkers zijn we verplicht het ons toever- 
trouwde pand te bewaren. 
Waarom stierven zij en bleven wij gespaard? Om- 
dat onze taak nog niet is afgelopen!!!! Is de jeugd 
klaar als het er op aan komt? Weet ieder van ons 
klaar en duidelijk wat hij moet doen als 10 Mei 
1940 zich eens ging herhalen? L' histoire se répète! 
Houden we er voldoende rekening mee dat dit kan 
gebeuren? Waarom dan bijv. zo weinig belang- 
stelling voor de Nationale Reserve, het S.W.G.? 
Misschien door de gedachte die ook bij zoveel der 
onzen heeft postgevat: „Mij krijgen ze niet weer?" 
Kunnen we dit verantwoorden tegenover onze ge- 
vallenen* die stierven in vast geloof en vertrouwen 
in een vrij en onafhankelijk Nederland? 
Wij weten niet wat de toekomst zal brengen. Dat is 
ook niet nodig. God gaat door met Zijn plannen 
en leidt de wereld naar het Laatst Appèl. 
Dan zal het blijken wie ook in deze tijd zijn taak en 
roeping heeft verstaan en zijn plicht vervuld heeft. 
Over enkele weken gaat „De Zwerver" verdwij- 
nen,   haar taak is dan  volbracht. 
Een nieuwe taak, een nieuw arbeidsveld roept: De 
jeugd   van  Nederland. 
Kan ons blad niet voor de jeugd behouden blijven? 
Denk aan de jeugd in Indië, aan de duizenden die 
straks zullen terugkeren, boordevol onopgeloste 
vragen. 
Nu wordt er zo ontzaglijk veel jonge kracht ver- 
morst in allerlei klein gedoe en egoïsme. Wie brengt 
de jeugd ertoe weer samen de schouders er onder 
te zetten als in de bezettingsjaren? Katholieken en 
Liberalen, Calvinisten en Vrijzinnigen, omdat we 
toch samen Nederlanders zijn, die ondanks alles hun 
landje liefhebben. 

SJIRK A. B. 

InQczonden  mededelwQ.l 

Last van zeimwen? 
Mijnhardt's   Zenuwtabletten 

helpen U er overheen. 

1 



Om de Zuiverheid der Bijzondere Rechtspleging 
NAAR   AANLEIDING   DER ZAAK   PEGELS   -   VIETOR   .LEEMHUIS 

Het is mij gebieken, dat er in brede 
kringen — zo in als buiten de illega- 
liteit —■ een ernstig misverstand dreigt 

te ontstaan over het standpunt dat de Bij- 
zondere Strafkamer der Arrondissements- 
Rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft inge- 
nomen tegenover de Bijzondere Raad van 
Cassatie in de zo geruchtmakende zaken 
contra Pegels, Vietor en Leemhuis, 
Voor hen die deze zaak niet op de voet 
hebben gevolgd volgt vooraf een korte 
samenvatting: 

DOOR Mr H. B. S. HOLLA 

Op 22 December 1947 veroordeelde het Bij- 
zondere Gerechtshof te Den Haag de ge- 
noemde verdachten elk tot levenslange ge- 
vangenisstraf. Zij waren, resp, als chef, 
brigadier en rechercheur van Politie, werk- 
zaam geweest bij de Documentatiedienst en 
hadden als zodanig gewerkt voor de Duitser 
Protze, chef van een Abwehrstelle (Duitse 
contra-spionnage),'welk werk zich o.m. uit- 
strekte tot het opsporen van zenders, het 
vaststellen van de organisatie, doelstelling 
en werkwijze der „ondergrondse", het 
penetreren van illegale organisaties en ver- 
zamelen van allerlei gegevens omtrent de 
illegaliteit, het opsporen van ondergrondse 
werkers en organisaties, die spionnage ten 
nadele van de Duitsers bedreven, het ver- 
krijgen van contacten met de Belgische 
illegaliteit en het opsporen van doorslui- 
zingssystemen en berichtenlijnen naar het 
geallieerde buitenland. Een macabere lijst 
van slachtoffers — waaronder vele LO-ers 
en LKP-ers — is in de dagvaarding opge- 
nomen en geeft een triest beeld van de 
sinistere werkzaamheid dezer handlangers 
van de vijand. Een lange reeks getuigen — 
vaders, vrouwen, vrienden uit het verzet, en 
enkele overlevenden van hun verraderswerk 
— stapelden bewijs op bewijs. 
De verdachten speelden ter zitting niet het 
spel hunner meesten: „Es ist nicht wahr". 
„Wir haben es nicht gewuszt", „Wit haben 
es nicht gewollt", neen, de feiten werden in 
grote lijn erkend, maar zij beriepen zich op 
wettelijk voorschrift, op ambtelijk bevel en 
noodtoestand. 
Het Hof Den Haag maakte daar korte met- 
ten mee: geen wettelijk voorschrift — en 
met name niet het Landoorlogreglement — 
gebiedt de gewraakte handeling; geen Ne- 
derlands ambtenaar had de bevoegdheid aan 
verdachten bevel te geven voor de Duitsers 
te werken op de wijze zoals zij dat gedaan 
hadden, en het Hof kon niet aannemen, dat 
zij te goeder trouw gedacht hadden, dat 
zulks wel het geval was; beroep op nood- 
weer faalt omdat verdachten zich zelve 
doelbewust hadden geplaatst in een positie, 
waarin hun leven van de zijde der illegali- 
teit gevaar kon lopen. 
Het Hof zag af van de hoogste straf — de 
doodstraf — o.a. omdat het wil aannemen, 
dat verdachten beïnvloed zijn geweest door 
het voorbeeld van anderen, waaronder te 
vermelden zijn de leiding, door Mr. Hamer 
als Hoofdcommissaris aan het Haagse 
politiecorps gegeven, en door het zg. „Toct- 
sings-arrest" van de Hoge Raad. 

De veroordeelden gingen in cassatie. 
De Bijzondere Raad van Cassatie vond 

termen om — deels op bewijsrechtelijke, 
deels op formele gronden — de sententie van 
het Hof Den Haag te vernietigen, en de 
zaak te verwijzen naar de Bijzondere Straf- 
kamer der Arrondissements-Rechtbank van 
's-Hertogenbosch „ten einde op de grond- 

slag der bestaande ten laste legging opnieuw 
te worden berecht". (Uitspraak van 8 Nov. 
1948). 
Zij dééd echter meer. 
Ambtshalve overwoog de Raad van Cas- 
satie: ' 
„dat, nu de bestreden sententie toch in haar 
geheel moet worden vernietigd en nieuwe 
feitelijke behandeling moet volgen, de Raad, 
ook in verband met het door requiranten 
gevoerde, gedetailleerde en met namen en 
toenamen toegelichte verweer, het voor een 
rechtvaardige beoordeling van het gehele 
complex van strafbare feiten, waarop de 
sententie betrekking heeft, en in het belang 
van de zuiverheid der bijzondere rechtsple- 
ging en van het betrachten van evenwich- 
tigheid in de berechting van die politische 
misdrijvenj welke om hun zwaarte naar de 
bijzondere gerechtshoven zijn of worden 
verwezen, onmisbaar oordeelt, dat in het 
nieuwe onderzoek ook de hieronder nader 
aan te geven punten betrokken: 
dat immers in vele politiekorpsen, — gelijk 
de Raad uit de behandeling van vele soort- 
gelijke zaken steeds duidelijker is geworden 
■—, ook in de hoogste rangen zwaar tegen 
het vaderland en zijn bevolking is gezondigd 
door te grote meegaandheid tegenover de 
bezetter, door opoffering van het leven, de 
vrijheid en het levensgeluk van vele goede 
en onschuldige burgers aan eigen veiligheid 
en positie en — wat het ergste is — door 
afwenteling van eigen verantwoordelijkheid 
als meerderen voor handelingen, die de be- 
zetter wenste, op ondergeschikten, die ten- 
slotte het vuile werk te doen kregen; 
dat indien bepaalde, door requiranten uit- 
voerig vermelde feiten juist zijn, zelfs boven 
de politiekorpsen geplaatste gezagdragers 
mede schuldig zijn aan de verwording dier 
Korpsen tot een instrument in 's vijands 
hand en aan de verwarring der geesten in 
die Korpsen." 
Zo, dat was gezegd, en het zal velen — 

ja, allen — uit het hart gegrepen zijn! 
Dit is „midden roos"! 
De feiten, waarop de veroordeelden wezen, 
zouden — aldus vervolgt de Raad van 
Cassatie — mee kunnen wegen bij het be- 
palen van de straf voor hen, die zich met 
enig recht op de medeschuld van hun meer- 
deren kunnen beroepen en tevens twijfel 
kunnen wekken aan de billijkheid van be- 
straffing van bepaalde politic-ambtenaren, 
met uitsluiting van anderen. 
Ter verruiming van inzicht nu over verhou- 
dingen en voorvallen in de kring der politie 
gedurende de bezetting, wenste de Raad 
van Cassatie in het nieuwe onderzoek ook 
betrokken te zien een twaalftal punten, door 
de verdachten gesuggereerd en welke in 
hoofdzaak inhouden een aantal betichtingen 
of verdenkingen jegens met name genoem- 
de staats- en politie-functionarissen, welke 
echter — en daar gaat het om — niet in di- 
rect verband staan met de feiten, waarvan 
zij zelve werden beschuldigd. 
Kenmerkend noemde de Officier van Justi- 
tie in Den Bosch, Jhr. Verspijck, dit ..een 
poging van verdachten om kracht te putten 
uit de. bij door de ouderlijke macht getuch- 
tigde jeugdige personen algemeen met 
enthousiasme aangehangen stelregel, die 
zich pleegt te uiten in de verzuchting: 
„waarom ik wel straf en hij niet?" 
Zo kwam de zaak in Den Bosch in behan- 
deling. Na het verhoor der getuigen a charge 
vroeg de Officier van Justitie het woord. 
Niet omdat hij zijn ongeduld niet langer kon 
bedwingen (de getuigen a décharge waren 
nog niet gehoord), maar omdat hij op prin- 
cipiële gronden zeer ernstige bezwaren had 

(Vervolg op pag. 5) 

in    memoRiam 
JAN EVERHUIS 

Inspecteur der Invoerrechten en  Accijnzen, 
Geboren: 15 /anuari 1896 te Leeuwarden. 
Geiasilieerd: 18 Augustus 1944 te Vught. 

De indruk was verpletterend, toen in midden 
Juli 1944 de mare kwam dat Jan Evenhuis 
zich in Amsterdamse SD-handen bevond. 
De Friese illegaliteit zat in zak en as. Deze 
zó algemeen geactote en gewaardeerde „Ge- 
neraal" in SD-handen, was haast ondraag- 
lijk. 
Slechts weinig was bekend van de omstan- 
digheden, die hadden geleid tot dit noodlot 
en het zou in grote trekken een geheim zijn 
gebleven, als niet via een Amsterdamse pro- 
fessor één dag na de arrestatie een indirect 
contact met hem in de cel kon worden ge- 
legd. 
Kog wist de SD niet welke belangrgke prooi 
hun in handen was gevallen. Deze onwetend- 
heid bood een schone kans, mits er snel werd 
gehandeld. De professor was bereid zich in te 
zetten en het stond menselijkerwijze gespro- 
ken, reeds spoedig vast, dat slimheid en ver- 
nuft het zouden winnen van het domme brute 
geweld. 
Het verliep echter anders. Twee dagen vóór 
het vastgestelde tijdstip van vrijlating wegens 
„geestelijke ontoerekenbaarheid", trof Fries- 
land een tweede ramp. 
Een belangrijk depot van verzetsmateriaal 
te Leeuwarden viel eveneens In SD-handen. 
Zwaar materiaal werd hier tegen Evenhuls 
gevonden. In alle delen van het land werd de 
SD voor deze man gewaarschuwd en snelle 
arrestatie bevolen. De Amsterdamse SD be- 
reikte deze oproep ook, slechts enkele uren 
vóór het moment van vrijlating. 
Evenhuis was nu menselijkerwijs gesproken, 
reddeloos verloren. Een ramp voor zijn dier- 
baren, vrouw en kinderen. Ook een ramp voor 
de Friese verzetsactie. Nimmer is er weer 
enig contact met hem geweest. Pas na de be- 
vrijding werd zijn einde bekend. 
Onnoemlijk veel werk was door hem verricht. 
Reeds kort na de bezetting werkte hij voor 
de verzorging van de nagelaten betrekkingen 
van de zeevarenden, van de naar Engeland 
uitgeweken militairen en van de gesneuvel- 
den. Dit werk werd de inleiding tot het ver- 
zetswerk, waaraan hij zich in volle overtui- 
ging overgaf. Van de Friese financiële actie 
was hij de stuwende kracht, intens medewer- 
ker van de NC-club, LO en LKP. Daarnaast 
verleende hij nog veel persoonlijke hulp aan 
vervolgden. Bij dit alles vervulde hij ambitieus 
zijn verantwoordelijke functie bij de belas- 
tingdienst. 
Zwaar moeten zijn verhoren zijn geweest 
Ontkennen kon niet baten en lag ook niet in 
zijn aard. Hij wist zich, ook vóórdien, gedra- 
gen door een hogere macht, zelfs na de dood, 
door Gods genade, een zekere overwinning. 
Ridderlijk en moedig moet zijn houding bij de 
verhoren en folteringen zijn geweest. 
Hy had tientallen personen, alsmede de ge- 
hele organisatie aan de SD kunnen openba- 
ren. Niets van dit alles is gebleken. Na hem 
scheen de stroom wonder boven wonder af- 
gedamd. Dit is nog zijn laatste grote daad 
geweest. 
Een geliefde man en vader ontviel aan vrouw 
en kinderen, een beminde makker aan de 
Friese illegaliteit. Zijn werk werd in men- 
selijke ogen ontijdig afgebroken. God vond 
het genoeg. In hem was veel geschonken, ook 
voor het verzetswerk. Zrjn inspiratie werkte 
door tot de bevrijding, ja zelfs, al is ieder 
medewerker zich dat niet altijd bewust, tot 
ver n& de bevrgdlng. 
Dankbaarheid past ons, maar ook zijn vrouw 
en kinderen, voor de gaven, door God in hem 
geschonken. Dat inzonderheid afj hier troost 
uit mogen putten. 

DOUWE 
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In M emonam 

Simon Lindhout 
Adjunct-commies ter Gemeenfesecrefarie. 

Geboren: 17 Maart 1918 te Tholen. 
Gefusilteerd: 29 Juli 1944 te Vught. 

Simon Schot behoorde vanaf October 1943 tot de 
LO-kern te Tholen. Simon was een heel stille rustige 
jongeman, iemand die niet veel sprak maar een kerel, 
waar je van op aan kon. Hij was de enige kostwinner 
voor zijn Moeder, die weduwe was, en tèch waagde 
ook deze jonge kerel zijn leven voor zijn Vorstin en 
Vaderland. 
In Maart 1944 moest Simon onderduiken, na de arres- 
tatie van enkele OD-ers, die in de gevangenis, door- 
sloegen". Men bracht Simon in Nieuwendijk. Daar 
werd hij naar zijn onderduikadres gederigeèrd. Simon 
vroeg echter al spoedig of hij niet kon samenwerken 
met de groep van Altena. „Hij zou liever gevild wor- 
den dan praten", zei één der LO-leiders uit Altena. 
Toen Kees van de Sande op 15 Juni 1944 kwam met 
de vraag of er enkele knapen waren, die mede wilden 
werken aan een wapendropping, was Simon natuur- 
lijk één dergenen, die meewilde en meeging. Eindelijk 
zouden er dan wapens komen! In Helvoirt bij Den 
Bosch lag het terrein van de dropping. Alles bleek 
echter provocatie te zijn en bij aankomst te Helvoirt 
lag de S.D. op de loer om de groep jonge Hollandse 
jongens  te overvallen. 
Allen,   ook Simon, werden  naar Vught  gebracht. Op 
29 Juli d.a.v. werden allen gefusilleerd. 
Wij hebben de stille zekerheid, dat deze mannen, trots 
alle reactie van tegenwoordig, de goede strijd streden. 
„De mensen zijn gelijk de baren, 
Maar Jezus'  trouw houdt eeuwig  stand !" 

COR. 

aan hen öie vallen 
Blijl bij hen. Heer, haast daalt de donk're nacht 
diep wordt hef duister, wees hun trouwe wacht, 
als — machtloos — vrienden wijken ver van hen; 
O Gij, die helpen kunt, blijf hun nabij. 

Snel ebt hun  jonge leven naar de  dood; 
vreugde gaat onder —   kil in 't avondrood; 
verderf   en  ondergang staan  aan   hun   zij; 
Gij,  Onvergankelijke,   blijf   hun nabij! 

Heer, draag  hen door   Uw   tegenwoordigheid! 
Uw arm verwinr.' de Booze  in de strijd; 
Wie   is  een   Gids, een   Helper, Heer   als   Gij? 
Gij blijft dezelfde  Heer,  blijf   hun   nabij. 

Geen   vijand duchten zij, door  Uwe kracht. 
Gij  droogt hun tranen, stilt hun  bift're klacht. 
Waar is, o dood, uw prikkeLwaar uw eer? 
Meer dan   verwinnaar  zijn   zij in den Heer. 

Houdt Gij Uw kruis hoog   voor hun brekend oog, 
een lichtend teken, wijzend  naar omhoog. 
Schaduwen   vliên; Gods eeuwig licht draagt blij: 
In  sterven,  stervensnood, blijf hun nabij. 

(Overgenomen uit:  Climax). 

Franciscus Maria Lcm 
Cyclostylist. 

Geboren:   28  Februari   1923   te   Amsterdam. 
Gefusilleerd:   12 Maart   1945 te   Rotterdam. 

Frans Lem, door zijn medewerkers steeds bij zijn 
schuilnaam „Leo" genoemd, was een der trouwste 
medewerkers van het illegale blad „Het Nieuws", 
dat gedurende enige jaren der Duitse bezetting, te 
's-Gravenhage en omgeving verscheen. 
Maar ook het verzorgingswerk in L.O. verband, 
had zijn volle aandacht. Vele ondergedokenen ont- 
vingen uit zijn handen hun distributie-bescheiden 
en de noodzakelijke gelden voor levensonderhoud. 
Totdat ook zijn uur was aangebroken. Door ver- 
raad viel bij ten offer aan de niets ontziende vij- 
and. Tijdens zijn arrestatie op 6 Maart 1945 deed 
hij nog een poging zich daaraan te onttrekken door 
uit een raam te springen. Deze poging faalde om- 
dat hij door de kogels van een machinepistool werd 
getroffen. 
Hij werd naar Scheveningen overgebracht en in de 
cellenbarakken ingesloten. Op 12 Maart 1945 werd 
Leo naar Rotterdam vervoerd, waar hij, met 19 mede- 
gevangenen, uit represaille, aan de Pleinweg werd ge- 
fusilleerd, nadat hem een priester was geweigerd om 
hem in zijn laatste ogenblikken bij te staan. Zijn 
ouders getuigden: „Wij weten hem zalig te zijn afge- 
storven door zijn dagelijkse H. Comrauniën." 

GEERT. 

Gcrardus Aloysius Averdicck 
R.K.   Priester. 

Geboren: 6 Februari 1899 te Alphen aan de Rijn. 
Gefusilleerd: 11 Augustus   1944 te  Vught. 

In November '43 kreeg £k bericht, dat er in Roosendaal 
(NB) een Pater was, die gaarne contact wilde leg- 
gen met de L.O. Op het aangegeven adres, 't kloos- 
ter „Mariadal", ontmoette ik Pater Alfons. Hij had 
hier, zelf door de bezetter «It zijn klooster ver- 
dreven, een gastvrij onderdak gekregen. . 
Pater Alfóns had een aangeboren afkeer van alles 
wat in strijd was. met de leer van, Christus. Om dit 
te kunnen tegengaan, te kunnen bestrijden, zou hij 
alles willen geven. Leefde hif m zijn eigen klooster 
niet ia algehele onthouding en armoede, zoals zijn 
orde dit voorschreef? Hij hieeft me er veel over 
verteld. 
Naa*t zijn verplichtingen als R.K. priester, had hi} 
zichzelf de verplichting opgelegd, te helpen de noden 
van de ondergedokenen en hun gezinnen te ver- 
lichten. De middelen, welke frf; tot vóór onze ken- 
nismaking tot zijn beschikking had, waren te gering. 
Er moesten meer konkaairteti, geW, valse p.b.'s cd. 
komen. 
Hij werd een trouwe en hardwerkende steun in onze 
L.O. 
In Juli 1944 kwam plotseling het bericht, dat Pater 
Alfons was gearresteerd. Waarheen hij. na zijn 
arrestatie werd gebracht, weten wij niet. Slechts 
enkele dagen heeft hif in het kamp Vutfht doorge- 
bracht. Dit waren de laatste dagen van zijn leven. 
Op 11 Augwstus 1944 werd hij geftisiBeereL 
Zijn gedachtenis moge in ons blijven voortleven. 
H| wijdde zijn leven aan de Dienst vao God en aan 
zijn medemensen. J.   G. 

Harmcn van Rossam 
Distributieambtenaar. 

Geboren: 22 Februari 1917 te Bergen op Zoom. 
Gefusilleerd: 26 Mei 1944 te Vught. 

Harm van Rossum begon, als zovele goede Vader- 
landers, op zijn eentje verzet te plegen tegen de 
vijand. Later kwam hij bij de OD — doch het zinde 
hem niet te wachten tot de bevrijding, eer hij aan 
het werk kon gaan. Hij zocht contacten en kwam 
bij de L.O. terecht. Johannes Post en Ted van 
Huessen bezochten Harm. en vroegen zijn mede- 
werking om het distributiekantoor te Bergen op 
Zoom te overvallen. Ted zag echter onoverkome- 
lijke bezwaren tegen de overval en er werd lang 
en breed over de aanslag gesproken. Toch trok de 
ploeg onder leiding van Jan Wildschut naar Ber- 
gen op Zoom, doch keerde onverrichterzake terug. 
Ted had gelijk — Er was geen beginnen aan. In- 
middels was ook Sam uit Rotterdam gekomen, die 
alles op alles wilde zetten toch het distributiekan- 
toor te kraken. Harm gaf wederom zijn medewer- 
king. De kraak mislukte en Harm werd, vermoe- 
delijk omdat, volgens de bekend zijnde gegevens, 
hij de laatste was geweest die de sleutels had, ge- 
arresteerd en opgesloten in het Huis van Bewaring 
te Breda. Pogingen Harm en nog enkele anderen, 
die opgesloten waren, te bevrijden, mislukten. 
Ook de overval op het transport naar Vught liep 
door misverstand en autopech mis. In Vught werd 
hij. op een zonnige lentedag 26 Mei 1944 gefusilleerd. 
Weer liet een trouw Vaderlander het leven vioor 
de goede zaak en voor de zoveelste maal klonken 
de geweerschoten over de fusiïïadeplaats, omringd 
door het jonge  groen. 
Meer   dan   vierhonderd   maal  gebeurde   dit   op  de- 
zelfde  plaats. 
God   alleen   weet   wat   er  HI   die   laatste   momentetr 
van hun leven  in deze mensen omging. 
God  gaf hun de kracht om te strijden.  Deze  Grote 
Regeerder   zal   hen   ook   nabij   geweest   zijn  in   het 
lijden,   want 
„Als   ge'   in  nood   gezeten,   geen   uitkomst  ziet   — 
Wil dan nooit vergeten 
God verlaat  U niet." 
Harm kon bidden! 
Döt is ook de enige troost COR. 

Benjamin Blankenstein 
Onderwijzer. 

Geboren: 20 Februari  1914 te Hilversum. 
Overleden: 24   Februari  1945- te Bergen-Belsen. 

Ofschoon nog jong, had Ben al een mooie staat 
van dienst achter de rug en had hij veler sympathie 
verworven door zijn ongedwongen omgang en door 
zijn altijd klaar staan voor anderen. 
Groot is dan ook het medeleven geweest, toen hij 
op 5 Juni 1944 'smorgens op de school, waar hij 
onderwijzer was, werd gearresteerd, nadat te zijnen 
huize 3 Joden gevonden waren, die bij hem reeds 
sedert 2 jaren onderdak genoten hadden. 
Direct na zijn arrestatie werden door zijn vrien- 
den 2 radio's, grote partij bonkaarten en illegale 
lectuur bij hem weggehaald, die door de SD over het 
hoofd waren gezien. 
Aanvankelijk werd gehoopt, dat hij er met een ge- 
ringe straf af zou komen, doch hoe geheel anders 
is dit gelopen. 
Nadat hij  op 6 Juli   1944  naar Vugt werd vervoerd, 
hebben wij  weinig meer van hem vernomen. 
Op  5  Sept.   1944 werd hij   vervoerd  naar  Oranien- 
burg en vandaar naar  Bergen-Belsen,   alwaar hij 24 
Febr.  1945 is  overleden. 
Zijn vronw, die hem altijd terzijde heeft gestaan, 
bleef achter met 3 kinderen, waarvan de jongste, 
geboren tijdens zijn gevangenschap, haar vader nooit 
heeft gezien. 
Moge  het voor de  achtergeblevenen  een troost zijn, 
dat Ben  Blankestein de goede strijd  gestreden heeft.' 
Hij was een  roa», die opïrwam  voor recht en waar- 
heid. 
Moge God hem geven het eeuwig   geluk. 

A. P. St. 
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Opnieuw werd ons gezin geregend met 
de geboorte vnn een zoon. die wij 

Pulps   Vinceniius 
hebben genoemd. 

W. C. VALSTAR 
J. VALSTAR - BOMHOF 
Herman 
Jannie 
Johan 

Delft. 22 {November 1949 
Tak  van Poortvlictstraat 33 

God schonk ons op 22 Nov. 
een zoon, die wij 

Johannes Pieter 
noemden. 

H. van Riessen 
H. van Riessen- 

v. Dongen Torman 
Deurloostr. 127', Amsterdam. 
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-►    emöhovenARen   «4— 
bestellen het gedenkboek „HET GROTE GEBOD" 

BOEKHAMUUL  THEO VRIJDAG 
Mathildelaan 9    -    EINDHOVEN    -    Tel. 3538 

nitiiiiiiiiiNiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirjiiniiiiiriiiiiMiiiiiiiiiiriiMiiiiiiiiiiiiiifiniiiiiiiri' 

Bij BLANKEVOORT'S BOEKHANDEL, Rooseveltlaan 62 te 
Amsterdam is opengesteld de Intekening op Het Standaardwerk voor tijd- 
genoot en nageslacht. 

Het grote gebod 
Gedenkboek van het verzet in LO. (de grootste verzets- 
organisatie) en LKP. (de meest succesvolle gewapende 
verzetsorganisatie). 

De intekenprijs zal bedragen i. 13,75 per deel, 
na verschijning f. 16,25 per deel. Desgewenst 
betaalbaar met f. 2,50 oi meer per maand. 

Norel 

De grote bijdragen In dit boek zijn geschreven door: 
Rogier van Aerde, Antoon Gooien, 

Ad   Goede,   K.   Norel,   Anne   de   Vries. 
„Het Grote Gebod" wordt uitgegeven in opdracht van de LO-LKP-Stichting. 
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IPTet is toch wel een 
wonderlijk geval. 

Ieder jaar opnieuw 
kan ik me er over 
verbazen.    De    kribbe 
van het Goddelijk Kind duwt mij op de 
knieën. Daar word ik stil en moet bidden. 
Tot zover mijn herinnering reikt, deed ik 
dat. Misschien dat het de ontroering was, 
welke er doorklonk in Moeder's stem, als 
zij — ongewild en onbewust — in sobere 
testanïentaire woorden ons van het altijd 
nieuwe oude wonder vertelde, dat God op 
aarde kwam en mens, kind werd met ons 
mensen. Je voelde je dan herder, kind van 
Bethlehem en alle jaren en afstand ver- 
getende, holde je mee door de velden naar 
dat onbekende en toch ook weer bekende 
plekje om met hen te knielen, en te kijken. 
En toch moet het iets anders geweest zijn. 
Voor mij èn voor U. We zijn immers groot 
geworden en 't leven met al zijn voorname 
dingen is al jaar en dag over ons heenge- 
spocld. Moeders' stem is al lang verstild en 
haar woorden zijn weggevoerd op de stor- 
men, welke rond ons hebben gegierd. We 
staan in het leven, misschien recht op, om- 
dat de kracht nog sterk is in ons, misschien 
ook 'n beetje gebogen; omdat de lasten en 
klappen al te zwaar waren — maar allen 
omringd met 'n wal van belangen en be- 
langetjes, van zorgen en bezorgdheden, van 
verdriet, pijn, angst, van niet-weten wat de 
toekomst ons brengen zal. Er is geen tijd 
meer voor ontroering en ook de lust is ver- 
gaan. 

TV/T aar het is Kerstdag en we zullen knielen. 
U en ik. Neen, dat is geen appèl aan 

Uw gevoel of een poging, om U via een 
nog heel late en heel vage herinnering aan 
onze kinderjaren te vangen in een - 
vredig-makende en berustende 
stemming. Heel mijn zekerheid, 
dat we elkaar vandaag weer zul- 
len ontmoeten, dat we weer onder 
elkaar zullen zij als broeders en 
zusters, als oude vrienden, zonder 
geschillen en verschillen, zonder 
al die groot-opgeblazen menselijke 
dingen ■— is géén andere dan 't 
Kerst-mysterie zelf. Dan dat 
menselijk onbegrijpelijke, dat God 
zelf — uit Zijn hemel van groot- 
heid en vreugde — neerdaalde 
naar de aarde, onze aarde van 
enkel kleinheid en verdriet — en 
mens werd. Heel mijn zekerheid 
in géén andere dan dit Goddelijk 
Kind zelve, waarvoor,wij knielen 
en het hoofd buigen. 
Heus, ik vergeet niet al wat ons 
scheidt. Afstand en afkomst, tijd 
en ontwikkeling. Ik vergeet niet 
de dingen, die ons bezig houden - 
de inzichten en opvattingen, 
welke ons misschien een jaarlang 
nevens   elkaar    deden heengaan 

DOOR PASTOOR NIC. APELDOORN. O.P. 

— of de kortzichtigheid, welke ons ^elfs 
wel eens tegenover elkaar deden staan om- 
dat we niet wilden of konden zien — maar 
nu is 't Kerstmis en bij de Kerstkribbe zullen 
we elkaar weer vinden, omdat daar maar 
één ding mogelijk is: bidden! 

jD idden, die wondelijke gave, welke God 
in ons hart legde — en waarmee Hijzelf 

een brug sloeg over de afstand, welke ons 
scheidt van Hem. Het gebed, dat aan geen 
taal of uitdrukking geboden, alleen maar 
vraagt om nederigheid en 'n oprecht ge- 
moed. Waarin alle mensen gelijk worden 
en iedere voorrang vervalt. Het waren toch 
immers herders èn koningen, welke er in 
Bethlehem knielden! Waarin zelfs de gren- 
zen van afstand er door vervagen, zodat we 
de afwezigen en hen, die ons voorgingen 
en die we toch maar moeilijk misten, weer 
heel dicht bij ons weten. Verenigd met ons 
om dat Goddelijk Kind. 
En vooral dat laatste hebben we op een 
Kerstmis zo nodig. Zeker, de tijd heeft ge- 
heeld, en God is de trouweloosheid van de 
mensen vreemd. Wij hebben beloofd en 
vergeten;     Hij   heeft gedaan en Zijn troost 

."U> 

en kracht niet ont- 
houden aan U, die 
achter bleef. Maar elke 
dag is er nog de 
plaats, die zo plotseling 

vijf^ zes jaren geleden openviel — midden 
op 'n stralende dag of in 't holst van de 
nacht — om nooit meer gevuld te worden. 
En zoiets blijft pijn doen diep in ons hart 
én maakt ons stil. Stil, omdat het toch niet 
in mensenwoorden is uit te spreken, zelfs 
niet onder vrienden. Dat is alleen maar te 
doorleven in de stameling van 'n gebed, 
wanneer we weten, dat we in God weer 
worden verenigd. En wanneer zou dit méér 
waar zijn, dan wanneer we bijéén zijn rond 
die kribbe? Nog altijd word ik getroffen 
door die simpele tekening, welke één der 
onzen enkele jaren geleden voor me maakte. 
Technisch misschien niet volmaakt, maar wel 
volmaakten zuiver van gedachte; want ter- 
wijl „wij" knielen vóór de kribbe met het 
Goddelijk Kind, stralen uit de waas van 
de achtergrond de gestalten van hen, die 
na veel leed en na bang verwachten met 
eindelijk de dood, het: „Komt, gezegenden 
mijns Vaders" reeds mochten vernemen. 
Rond die kribbe zijn we verenigd, zoals 
wij één waren verenigd door de éne ge- 
dachte en de eendere wil, dat het bij al onze 
opdrachten slechts ging öm Hem, zoals wij 
zo dikwijls spraken in ons gemeenschappelijk 
gebed. Want niet vechtend, maar biddend 
vinden wij elkaar. 

\ 

aóventsBeóe 
WIJ WAREN VÉR VAN U GEWEKEN; 
UW HAND HEEFT ONS ZWAAR GEKASTIJD; 
NU WACHTEN WIJ, HEER, OP HET TEKEN 
DAT GIJ NOG ALTOOS MET ONS ZIJT. 
WIJ ZIJN TE TRAAG OM TE GELOVEN 
HET WOORD DAT EENS DE ENGEL SPRAK; 
WIJ ZIJN HET DIE UW LICHTEN DOVEN, 
UW STER, DIE EENS HET DUISTER BRAK. 

T 
•SN 

DOE ONS ALS EENS DE WIJZEN KOMEN 
TOT D' OVERGAVE VAN ONS HART 
AAN 'T KIND DAT ÓP ZICH HEEFT GENOMEN 
ONS ALLER SCHULD, ONS ALLER SMART ... 
EN GEEF ONS LIED'REN DAN ALS KLOKKEN, 
DIE JUUB'LEN DOOR DER AND'REN NACHT 
EN HUN VERMOEIDE ZIELEN LOKKEN 
NAAR 'T KIND, DAT OOK OP HÉN NOG WACHT... 

A. WAPENAAR 

•-^KV^o 

IP» n zou dan Kerstmis 1949 een waar Kerst- 
feest voor ons kunnen zijn zonder dat 

gebed? Een waar Kerstfeest! Verstaat dat 
goed. Een Kerstfeest, waar de glans nog 
oplicht van die eerste Kerstnacht in Bethlehem. 
'n Kerstnacht zonder alles, wat wij mensen naar 
.^ onze     menselijke     gedachte     en 

maatstaf hebben aangesleept, om 
er feest van te maken, doch zoals 
het eens was enkel met Maria en 
Joseph en 'n paar biddende her- 
ders. Biddende herders, biddende 
mensen! 
Zo alleen zal 't werkelijk Kerst- 
mis zijn. Voor U en de Uwen. 
Voor de groten en de kleinen. 
Voor hen, die door 't leed wer- 
den getekend en voor hen, die 
van 't leven nog verwachtingen 
hebben. Voor ons persoonlijk en 
voor de wereld, ook voor 'n 
wereld vol onrust. 
Zo alleen zal het een „Zalig" 
en 'n „Gelukkig" Kerstfeest zijn. 
Want biddend alleen is de diep- 
ste betekenis van Kerstmis te be- 
naderen: dat is.- Emmanuel — 
God met ons! 
Het ongedachte, het onbegrijpe- 
lijke; maar de enige werkelijkheid, 
welke U allen van harte wordt 
toegewenst en toegebeden door 

Pater Victor. 



r 

óe óonkepe KERSTNACHT 
M      Historisch verhaal door Joep Naninck      J^ ~\T i^ l^T / li^/—IM 

Over enkele dagen zal het Kerstmis zijn. 
Dit zijn de donkere dagen, die eraan 

voorafgaan. De grauwe lucht hangt zwaar 
en laag boven de Langstraat, waar de 
frontlijn loopt. Hier opereren, elkaar steeds 
afwisselend, Canadezen, Schotten, Polen, 
Irene-Brigade en Binnenlandse Strijdkrach- 
ten tegen de Duitsers, die aan de andere 
kant van de Maas in het Land van Heusden 
en Altena zijn genesteld. 
Regelmatig ratelen de snelle carriers op hun 
stalen rupsen met de jonge kerels uit het 
verre land naar de dijkstellingen. Nu en dan 
wordt een half ontzield lichaam per jeep 
teruggebracht naar het geïmproviseerde 
fronthospitaaltje. Dan worden al die bon- 
kige kerels als bezorgde vrouwen: het gaat 
immers om het leven van een kameraad, van 
een jonge kerel die zich met hen een weg 
hierheen heeft gevochten van Frankrijk af, 
die een moeder en een meisje heeft ginds in 
Amerika, in  hun  Amerika en die tóch ook 
deze Kerstmis graag mee wil vieren  En 
de volgende dag brengen ze hem naar het 
noodkerkhof langs de spoorlijn, bij het 
Waalwij kse stationnetje, waar er al meer 
liggen die hun leven hebben gegeven voor 
idealen, die hoger waarde hebben dan dit 
tóch zo kostbare leven. 
's Avonds, als het donker en mistig is bo- 
ven en langs de Maas, hebben deze duivels 
van het goede soort hun weer. Dan snellen 
de lichtseinen in allerlei kleur door het on- 
doordringbaar zwart. Dan klinkt van de 
waterkant de zwiepende knal van een 
stengun en het scherpe tikken van een 
machinegeweer: de jacht is open; de jacht op 
edel wild dat op twee benen loopt en ver- 
stand heeft. Dan steken ze over in hun 
bijna geruisloos varende bootjes om op de 
noordelijke Maasoever hun hinderlagen uit 

Af en toe sturen de Duiters, zo maar in 
het wilde weg meestal, wat mortiervuur 

over. Maar hoogstens tien schoten  achter- 
een. Nooit meer;  ze wensen niet het risico 
te lopen door de geallieerde artillerieverken- 
ners   gepeild   en   dus   geraakt   te   worden. 
Want die Canadezen houden niet van halve 
maatregelen   en   geven  voor   iedere  Duitse 
granaat er met plezier.vijf terug: een scherpe 
ketsende knal, als hij afgeschoten wórdt....... 
met een gierend alarmerend fluitgeluid gaat 
hij boven je hoofd over het stadje heen  
en dan, aan de overkant, een doffe dreun: 
inslag. En dan blijft het weer een dagje stil 
waarschijnlijk. 
Sinds enkele dagen is er een nieuwe sensatie 
toegevoegd aan het lugubere grote-mensen- 
spelletje: De V-l. Niemand hier in de buurt 
heeft ze tot nu toe gezien, behalve de mili- 
tairen, die ze in Engeland al hebben meege- 
maakt. De eerste is, toen de lucht al een 
lage grijze vacht was, overgekomen als een 
onzichtbaar geheimzinnig tuig met een drei- 
gend zwaar ronkend knorgeluid. En toen 
is er iets gebeurd wat panische schrik ver- 
wekt heeft, nadat de vrees voor „doodge- 
wone" granaten eigenlijk al verdwenen was. 
Het ding is overgegaan en zijn geluid in 
de nevel van de verte weggestorven. En 
toen opeens is er een dreun geweest, een 
aarbeving of zoiets leek het, en die grote 
winkelruit bij de Gruyter in de Grotestraat 
is kapot geslagen als enige in de hele plaats. 
Dat was de eerste kennismaking. En de 
huiver voor al wat er in Duitse hellebreinen 
was en werd uitgedacht leeft weer volop. 
Van toen af zijn ze. regelmatig overgekomen 
op hun blinde weg naar de haven van Ant- 
werpen. Maar vele halen het eindpunt niet 
en patsen hier in de buurt als lugubere 
zevenklappers uit elkaar. En wee wat er 
dan in de buurt is  

Hr stijgt aa'omatisch een 
lichtkogel op,   are   de  hee 
omtrek in een   spokerig 
geelachtig licht zei. 

te zetten. Dan planten ze kleine instru- 
mentjes in de grond met lange draden eraan 
gespannen; als de moffen in het donker die 
draad raken, gaat er een veer tegen een 
slaghoedje en er stijgt automatisch een licht- 
kogel op, die de hele omtrek in een spokerig 
geelachtig licht zet. Dan staan die Duitsers 
in het zonnetje  en aan de overkant wordt 
aangelegd    Die nacht zal  geen   Duitse 
patrouille de Waalwijkse winterdijk onveilig 
maken. 

Morgen is het Kerstmis. Nog steeds houdt 
de gure lucht de zon weg. 

„Zo,s Driek", zegt het kleine donkere schoen- 
makertje Franske Puls, als hij in het mid- 
daguur de ouwe Driek Frensen tegen het 
lijf loopt, „het zal morgen niet veel Kerstmis 
geven, jong." 
„Ja,  toch wel", antwoordt Driek. 
„Ja, ja", grinnikt Franske terug, „zeker 'nen 
Kerstboom  mee  echt  moffenvuurwerk  van- 
V-l's en zo erin!" 

„Nee, nee", geeft Driek terug, welke, straat- 
slenteraar die hij is, steeds de laatste nieuw- 
tjes weet, „dat zal oe toch meevallen. D'r 
is morgen weer een echte Nachtmis." 
„Ga nou, ge moet toch heel de nacht binnen, 
blijven van 's avonds zes uur af. Of dacht 
gij soms, dat er geen avondklok bestond? 
We zijn wel bevrijd, maar vrij zijn we 
nog niet." En Franske lacht, omdat hij zich- 
zelf zo geestig vindt. „Hedde gij 't dan niet 
gehoord?" vraagt Driek verwonderd. „De 
Poolse commandant heeft permissie gegeven 
om vannacht op straat te zijn. Niet heel de 
nacht natuurlijk, maar om naar de Nacht- 
mis te gaan. Dieë Canadees wou er niet aan. 
Maar bij die Polen zijn er zelf veel katholiek 
en de pastoor is het zelf .gaan vragen. En 
schieten, nou, dat zullen ze mee Kerstmis 
toch niet doen. Dat was in de vorige oorlog 
ook zo. Op Kerstmis krijgde ommersf toch 
genen enen mof aan een kanon! Bij die lui 
is Kerstmis alles." 
„Dus het is werkelijk waar?" 
„Maar wat zeg ik oe dan? Heb ik oe ooit 
een leugen verteld, zo oud als ik ben?" 
„Kom, kom, Driek, niet kwaad worden; zo 
meen ik het niet. Dus dan hebben we mor- 
gen tenminste weer een bietje echt Kerstmis. 
Ik zal 't eens rap aan ons vrouw gaan ver- 
tellen. Houdoe, war!" 
Driek mompelt weg, iets in de dichtge- 
slagen revers van zijn jas brommend over 
het „jonk volk van tegeswoordig", dat de 
wijze ouden maar niet direct op hun woord 
gelooft. En Franske spoedt zich naar huis, 
met in zijn binnenste iets van dat blijmaken- 
de Kerstgevoel van vroeger jaren, toen hij 
nog niet wist wat oorlog betekende. En op- 
getogen haast, vertelt hij tegen zijn Mien 
het grote nieuws. 
„Dan zal ik nou maar vlug voortdoen", zegt 
ze. „Als gij nou vanmiddag de stal zet, zal 
ik de Kerstboom wel aankleden. Dan ga 
ik tegen 't donker nog gauw efkes te biech- 
ten. Gij lijmt dieë zwarte Koning wel, war, 
want die z'ne kop is er af. En zorg dat 
Andréke de beeldjes niet te pakken krijgt, 
want dan blijft er geen een over. 

Als Mien naar de kerk trekt, met de 
vergroende koperen koepel en de hoge 

ranke naaldtoren, die al verschillende malen 
het mikpunt van het Duitse geschut is ge- 
weest, omdat hij wel eens als uitkijkpost 
gebruikt zou kunnen worden, is het al knap 
donker. 
In de kerk zelf is het schemerig. Uit voor- 
zorg. Alle ramen zijn wel met zwart papier 
afgeschermd, maar hoe minder licht hoe 
beter. En daarom'brandt er maar een enkel 
klein pitje. En bovendien is electriciteit nog 
schaars. 
Het is nog al druk aan de biechtstoel, peinst 
Mien bij zichzelf. Tegen half zes, als ze nog 
lang niet aan de beurt is, komt er iemand 
van het stadhuis. Maar die gaat niet aan het 
eind van de wachtende rij zitten. Hij loopt 
recht naar de biechtstoel en klopt op het 
deurtje waar de pastoor achter zit. „Wat 
zal d'r nou weer gebeurd zijn", denkt Mien 
en haar gewetensonderzoek loopt helemaal 
vast door de nieuwsgierigheid. 
De pastoor steekt zijn hoofd door het gor- 
dijntje, verwonderd van achter zijn onge- 
rande brilleglazen opkijkend. Er wordt ge- 
fluisterd tussen die twee. De stadhuiskoerier 
kijkt bezorgd en de pastoor deels verbaasd 
en   deels   verontwaardigd:   want   een   door 



hem gesloten overeenkomst wordt bij deze 
eenzijdig en zonder nadere motivering opge- 
zegd. 
Dan krijgen de biechtelingen, die ondertussen 
zitten te vergaan van nieuwsgierigheid, het 
ook te horen: de Nachtmis gaat niet door; 
de commandant heeft het verlof weer inge- 
trokken; iedereen, behalve de O.D.-ers die 
het wachtwoord hebben, moet gewoon als 
altijd van zes uur af des avonds binnen blij- 
ven tot morgenvroeg; ,,en of iedereen die 
boodschap maar door wil geven", want deze 
maatregel is zo op het nippertje af gekomen, 
dat het haast onmogelijk is nog heel de plaats 
te bereiken. 
Er lopen er al een paar weg uit de kerk. 
Mien is diep teleurgesteld. Het enthousias- 
me, waarmee ze naar de biechtstoel is ge- 
komen, is ergens weg in haar schoenen met 
halve zolen gezakt. En ze gaat ook. Als ze 
blijft zitten, tot ze aan de beurt komt, is 
ze misschien maar amper om zes uur binnen. 
Ze zal het maar vlug tegen Franske gaan 
vertellen. Gedeelde smart is halve smart. 
En Franske neemt inderdaad zijn echtelijk 
aandeel in deze tegenvaller van Mien over. 
Want ook hij vindt het erg. Nou is het 
morgen dus nog geen echte Kerstmis. 

„Maar waar het goed voor is,  dat snap 
ik niet", schudt hij  zijn zwart kopke. 

Mien en Franske zijn maar niet te laat 
naar bed gegaan. Wat zullen ze hun 

ogen gaan zitten bederven bij het zwakke 
lampke, dat ze maar mogen aan hebben? 
Naar bed wil zeggen naar de kelder. Als 
het aan Mien alleen lag, zou ze het niet ge- 
daan hebben. 
„Als oeuwe tijd gekomen is, gaat ge toch" 
vindt ze. Maar Franske is wat banger voor 
zijn hrtid en zolang het nog spookt en er nog 
granaten te verwachten zijn en zeker nu dat 
vliegende geheime wapen erbij is gekomen, 
voelt hij er niks voor om zichzelf op het 
zolderslaapkamertje vrijwillig als oorlogs- 
slachtoffer klaar te leggen. Dus slapen ze 
in de kelder. Wat er daar predes met hen 
zal gebeuren, als hef huis in elkaar wordt 
gegooid, weet Franske ook niet. Maar op 
zolder is het gevaar zeker het grootste. 
Zelf slapen ze op de matras, die op de vloer 
is gelegd en Andréke is er compleet met 
zijn ledikantje geïnstalleerd. Voor alle zeker- 
heid heeft Franske de pan met het in stukken 
gesneden Kerstkonijntje — dat hij tegen een 
stukske zoolleer heeft geruild — ook maar 
mee in de kelder genomen. 
In het donker van de kelder, voordat ze in 
slaap zijn gevallen, hebben ze het over de 

Heb ik oe 
ooif een 
leugen 
verleid, zo 
oud als ik ben ? 

Nachtmis gehad, die niet doorgaat. Als enig 
motief heeft Mien op straat opgevangen, 
dat de commandant het toch niet verant- 
woord achtte, omdat er best w.eer eens Duit- 
sers over de Maas konden komen, misbruik 
makend van de stille nacht, om zich dan 
onder het kerkvolk te mengen. Een pracht- 
gelegenheid voor spionnen om te infiltreren! 
Maar Franske wil daar niet aan. Als dit 
werkelijk het motief zou zijn, had die com- 
mandant dat niet wat eerder dan uitge- 
rekend pas om half zes op die gedachte kun- 
nen komen? Die militairen zijn altijd rare, 
eigenwijze snaken; dat is de enige conclusie, 
waar Franske toe kan geraken. 
Plotseling heeft Mien zich herinnerd, dat 

* ze Franske nog een nieuwtje moet vertellen. 
,,Dieë V-l, die vanmorgen naar beneden 
is gekomen, is in Capelle gevallen, weet ge 
dat, Frans?" 
„In Capelle?" 
„Ja, op het raadhuis." 
„Dat is nogal. Zijn er doden bij gevallen?" 
„Dat weet is niet precies. Marietje van hier- 
tegenover, die met dieë korporaal op en af 
gaat, vertelde het. Het raadhuis moet hele- 
maal plat zijn. En ze zei, dat er 'nen O.D.-er 
onder zat, ene van de ondergrondse; die 
hadden daar 'ne zender of zoiets. Maar of 
dieë jongen dood is, wist ze ook niet." 
„Nou, als hij nog leeft, dan zal hij er wel 
zo aan toe zijn, dat hij maar beter ineens 
dood had kunnen gaan." 
Bij de discussie over de vraag, of die V-l 
daar toevallig precies op dat oude raadhuis 
is gevallen, of dat hij erop gericht was, val- 
len Franske en Mien in slaap. En hef enige 
geluid, dat de stille, heilige nacht verstoort 
in de kleine kelder, is de zaagadem van 
Franske, die met open mond slaapt, en het 
in de lakens gesmoorde kuchje van het 
jongske. 

WAT is dat!" roept Mien, midden in de 
nacht wakker, geworden, verschrikt 

uit en ze schudt Franske genadeloos hard 
met zijn schouder. 
Het enige wat hij, slaapdronken maar on- 
middellijk tot de werkelijkheid geroepen, 
kan uitbrengen, is: „Tjonge, wat gaan ze te 
keer! Is het inslag of afschieten?" En ze 
luisteren, met bijna ingehouden adem. „Neen 
d'r is geen inslag bij. Dan zijn het de En- 
gelsen", concludeert Franske na een tijdje. 
„Engelsen" is bij hem gemakshalve het 
verzamelwoord voor al het gevarieerde in- 
ternationale soldatenvolk dat geen Duitser 
is. 
Buiten schijnt het er inderdaad als een hel 
toe te gaan. Er wordt met zwaar geschut 
gewerkt en niet zuinig. De schoten klinken 
vlakbij en veraf. Franske volgt het geluid: 
Het felle afschieten, het fluitende suizen en 
de doffe inslag — pang! — wjieie! — dzjng! 
Het doel kan niet ver af zijn, vlak over de 
Maas, zo vlug volgt de gesmoorde plof van 
het inslaan op het afschieten. Het huisje en 
de kelder schudden en dreunen geregeld 
mee, zo davert het daar buiten. En de kel- 
dervloer vibreert. Franske en zelfs de veel 
heldhaftiger Mien voelen zich niks op hun 
gemak, al komen de granaten van de goede 
kant. Het knalt en boemt en giert en fluit 
en dreunt en kraakt van alle kanten in de 
hele omtrek. De stilte van de nacht en het 
ontbreken van ieder ander geluid, doet het 
onheilspellende van dit knetterende krijgs- 
rumoer nog sterker en dreigender uitkomen. 
De Langstraat ervaart inderdaad, dat ze in 
de voorste linie van het front ligt. 
Franske kan d'r niet bij. Op de eerste plaats 
snapt hij niet, waarom die herrie nou net 
deze nacht gemaakt moet worden. En twee- 
dens: waar komt het ineens vandaan? Hij 
heeft vanmorgen met eigen ogen gezien, dat 
de Canadezen weg zijn gegaan en al hun 
kanonnen hebben meegenomen. En de Po- 
len, die 's middags zijn gekomen, hebben 
geen zwaar spul meegebracht,  't Is  onbe- 

het qeöenkBoek 
Nu de eerste fase van de voorverkoop 
achter de rug is, doen wij er goed aan 
onze lezers voorzover mogelijk op de 
hoogte te stellen van de resultaten. Wij 
weten immers, dat de lezers van „De 
Zwerver" niet maar zonder meer beta- 
lende abonné's zijn, doch over het alge- 
meen intensief meeleven met ons werk, 
het min of meer ook als hun werk be- 
schouwen. 
Zoals we verwacht hadden, is de voor- 
verkoop voortreffelijk geslaagd. Onze 
opinie was, dat zij, die met het verzet 
dichtbij of verder verwijderd te maken 
hadden en m 't bijzonder zij, die bij de 
LO of de LKP betrokken waren, dit 
boek toch tot elke prijs zouden willen 
bezitten, voor zichzelf en voor hun kin- 
deren en kindskinderen. "Die verwach- 
ting is wel uitgekomen. Nauwkeurige 
getallen zijn natuurlijk niet te geven, 
want de bestellingen zijn verspreid over 
het gehele land, maar men krijgt toch 
langzamerhand een indruk van de be- 
langstelling voor het boek. 
De boekhandel blijkt grote interesse te 
tonen. Men ziet een kans in dit boek. 
Van twee boekhandelaren uit verschil- 
lende streken van het land vernamen 
wij, dat zij ieder reeds meer dan tachtig 
boeken verkocht hadden. Op grond van 
allerlei overwegingen veronderstellen 
wij, dat ruim de helft van de oplage 
reeds thans verkocht is. Dat hieraan de 
lage prijs,, de prijsreductie bij kopen vóór 
de verschijning en het systeem van voor- 
uitbetaling niet vreemd zijn, is duidelijk, 
maar overwegend is uit de aard der 
zaak het vertrouwen, dat men in de op- 
zet van het boek en in de schrijvers 
heeft, en het feit, dat dit boek een stuk 
geschiedenis beschrijft, waaraan zo 
velen onder ons intensief hebben mee- 

. gewerkt. LO-LKP-STICHTING.  l * -k 
grijpelijk. En Franske ligt op z'ne matras 
zijn eigen kwaad te maken op „die Engel- 
sen", die ook al geen haar beter blijken dan 
de Duitsers. 
„Ik wou, dat ze maar ophielden", bromde 
hij. 
„Ze konden beter wat bidden , beaamt 
Mien, „en dat in de Kerstnacht, 't is treu- 
rig". 
Maar de kanonnen daveren door en trekken 
zich er niets van aan. En misschien is er bij 
die kerels die de koude koperen granaat- 
hulzen hanteren, toch wel een die er aan 
denkt, dat het Kerstnacht is, en een ge- 
bedje prevelt. 

Er zijn echter deze nacht in de Lang- 
straat mensen, die evenmin slapen als 

Franske, maar toch anders over dit moor- 
dende kabaal denken. Daar is in elk geval 
één man, voor wie het schoner klinkt dan 
het lieflijkste Kerstlied. Het is de leider van 
de Langstraatse KP-,,André". Zodra de 
eerste granaten de winterlucht zoevend door- 
klieven, is zijn hart open gegaan en raakt 
hij in een stemming van tevredenheid. Want 
hij weet: nu is de zaak safe; nu is het gevaar 
afgewend. En in snelle flitsen rolt de hele 
geschiedenis van de dreigende tragedie zich 
nog eens langs zijn geestesoog af. 

Een week geleden is plotseling von Rund- 
stedt het geweldige* op de Antwerpse haven 
gerichte Ardennen-offensief begonnen, dat 
de Amerikaanse Inlichtingendienst verzuimd 
had te voorspellen. Het ziet er voor de ge- 
allieerden werkelijk niet bijzonder fraai uit, 
deze laatste stuiptrekking van het machtige 
Duitse leger. Juist vanmorgen zijn de Cana- 
dese zware artillerie-onderdelen, die aan 
de Maaslinie in de Langstraat stonden, naar 
België gedirigeerd om assistentie te verlenen. 
Tegelijkertijd met het offensief echter heb- 
ben de Duitsers een troepenmacht van zeker 
16.000 man, waaronder zelfs parachutisten, 
en voorzien van veel licht en zwaar mate- 
riaal, geconcentreerd in het Land van Heus- 
den en Altena. Van Woudrichem tot Dron- 
gelen is het één stapelplaats van materieel. 

(Vervolg op pagina 5.) 
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De devaluatie van het gezins- 
leven, 
die tot uithuizigheid en andere 
excessen voert, moet o.m. geweten 
worden aan het gebrek aan fan- 
tasie en het vaak volkomen gemis 
aan initiatief bij de gezinsleden, 
waarbij de ouders soms voorop- 
gaan. De huiselijke haard is voor 
velen een dode haard geworden. 
Een kring, waarin de gezinsleden 
elkaar treffen zoals kostgangers 
in een pension. Onder heel wat 
daken weet men niet meer wat 
huiselijke gezelligheid betekent. 
Men kent niet meer de intieme 
sfeer en verbondenheid van het 
gelukkig samenzijn. 
Een gezin dat de godsdienstig- 
zedelijke -waarden devalueert, de 
kerkgang afschaft en de christe- 
lijke feestdagen profaneert, be- 
landt in de zogenaamde „mo- 
derne" sfeer van volkomen 
wereldsheid, die kenmerkend is 
voor het heidendom. Hun gods- 
dienst is het periodieke welkom 
aan de „vrolijke kerstman" en de 
„blijde Paashaas": surrogaten 
voor hun geestelijke leegheid. Ini- 
tiatieven zijn trouwens nooit de 
vrucht van een ziel zonder in- 
houd. Als de gezinsleden daarbij 
hun vreugde hoofdzakelijk zoe- 
ken buiten het gezin, hapert er 
wel iets aan de basis waarop het 
gebouwd moet zijn. 
De ziel van het huiselijk leven is 
natuurlijk de vrouw en moeder, 
maar zij kan de medewerking van 
haar man en kinderen niet ont- 
beren, ook niet die van haar jon- 
gen of meisje in verkerings- en 
verlovingstijd. 
Verloofden, die reeds voor hun 
huwelijk blijk geven, dat zij het 
huiselijk leven en familiaal ver- 
keer maar matig waarderen, zul- 
len na hun huwelijk meestal op de 
ingeslagen weg doorlopen met het 
risico, dat een groot deel van 
hun geluk verzandt. 
Cursussen over de dagindeling 
van de huisvrouwen, die steeds 
meer in zwang komen, kunnen 
ons tot nadenken stemmen. 
Verwacht men van een goede 
huisvrouw niet, dat zij inzicht 
bezit betreffende haar dagtaak 
en dat zij haar huishoudelijke 
arbeid kan regelen? Men kan 
veronderstellen, dat een derge- 
lijke cursus practische wenken 
geeft en in het algemeen nuttig 
is om economischer te leren ar- 
beiden. Maar de praktijk wijst 
ook uit, dat er tamelijk veel huis- 
vrouwen zijn, die niet opgewas- 
sen blijken tegen hun taak en 
zelfs in hoge 'mate onbekwaam 
zijn. 
Initiatief gaat niet van hen uit 
en overleg kennen zij niet. Wa- 
ren zij voldoende op het huwe- 
lijks- en gezinsleven voorbereid? 
Dit is de grote vraag. De be- 
doelde cursus kan misschien veel 
verhelpen, maar blijft een lap- 
middel als de grote voorberei- 
ding voor de levenstaak ont- 
breekt. 
Het benutten van een dergelijke 

cursus vóór het huwelijk kan 
aanbevolen worden als een be- 
langrijk onderdeel van de totale 
vorming als vrouw, echtgenote en 
moeder. 
Een groep jeugdleiders 
constateerde onlangs op een bij- 
eenkomst, een gemis aan per- 
soonlijk initiatief bij zichzelf en 
bij de aan hun zorgen toever- 
trouwde jeugd.  Zij  schreven dit 

papieren leden. 
Een groot percentage papieren- 
leden voert een vereniging op 
dood spoor. Gebrek aan interesse 
verdrijft op de duur niet alleen 
het persoonlijk initiatief, maar 
ook het daadwerkelijk medeleven, 
de individuele inspanning en het 
offer, dat iedereen op tijd voor 
de goede zaak moet brengen. 
Toch kan men in de organisaties 
zowel het algemeen als het per- 
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aan diverse factoren toe zoals: 
te grote centralisatie met te sterke 
druk van uit het toporgaan; het 
onvoldoende bekend zijn met de 
regionale behoeften en toestan- 
den; de papieren molen met haar 
stroom van schrift el. cursussen, 
circulaires, handleidingen, enz. 
De persoonlijkheid en de vrijheid 
van de jeugdleiders achtten zij 
te streng gebonden aan richt- 
lijnen en voorschriften, te zeer 
uitgestippeld en gereglementeerd 
alsof het een schabloonfiguur of 
standaardtype geldt. 
Op de toch verkondigde vrijheid 
en het nemen "van initiatief 
meende men zich dan ook terecht 
te kunnen beroepen om een deel 
van die papieren leiding op zij te 
schuiven. 
De jeugdigen zeff, vond men, 
hebben er in het kader van 
de jeugdbeweging weinig be- 
hoefte aan om te gelijken op het 
„model-lid" zoals het uniform 
van de een lijkt op dat van de 
ander. Het persoonlijk element 
vraagt om meer aandacht in het 
gemeenschapsverband, die het 
opgaan in de groep belet. Wak- 
ker daarom het persoonlijk 
initiatief aan. Laat opdrachten of 
taken persoonlijk uitwerken, zo- 
dat het resultaat niet de weer- 
spiegeling is van de groep of de 
massa, maar wel de weerspiege- 
ling van het individu, gevormd in 
groepsverband. 
Het spelpeil van de Nederlandse 
voetbalsport, zo klaagde nog 
maar kort geleden een' sportjour- 
nalist, valt erg tegen. Hij noem- 
de het over de hele linie mat, te 
stijf gebonden aan opdrachten 
van de trainer of het verenigings- 
bestuur. Oorspronkelijkheid en 
spelvernieuwing worden geremd 
en zelfs bedreigd door een groot 
tekort aan persoonlijk initiatief 
bij de speler. 
De betekenis van het organisatie- 
leven, 
zo verklaarde mij eens een des- 
kundige, kan gemeten worden 
naar de initiatieven van het be- 
stuur en de leden. 
Het kampen van sommige ver- 
enigingen met belangstelling 
schreef hij toe aan: tanende in- 
teresse, taaie en vaak vervelende 
of afmattende vergaderingen en 

soonlijk belang dienen en vaak 
moet het onverantwoord ge- 
noemd worden om zich hier vrij- 
willig buiten te stellen. Deze af- 
zijdigheid spruit voort uit onver- 
schilligheid en gaat vaak gepaard 
met ontevredenheid, waarbij nie- 
mand, ook de gemeenschap, ge- 
baat is. 
Er gaat slechts een verlammende 
invloed van uit 

Op sociaal en charitatief gebied 
heeft het particulier initiatief 
jarenlang een diepe inzinking 
gekend. Het was niet opgewas- 
sen tegen de steeds groeiende 
geestelijke en stoffelijke noden. 
Geleidelijk aan nam de over- 
heidszorg zo reusachtig toe, dat 
men, geschrokken voor deze toe- 
stand en de hieruit voortvloei- 
ende gevolgen, allerwege wak- 
ker en waakzaam geworden is. 
Het particulier initiatief tracht 
zich nu te herstellen en zoekt in 
te halen. Men is tot een overtui- 
ging gekomen, dat de maatschap- 
pelijke zorg principieel ten volle 
verantwoord en doorgevoerd 
moet worden. Men zoekt het nu 
in de coördinatie, centralisatie, 
samenwerking en overkoepeling. 
Laten we echter oppassen hier- 
mede niet op dood spoor te ge- 
raken. Systemen bouwen op pa- 
pier is gemakkelijk, maar hét 
werk in de praktijk eist levende 
en overtuigende mensen, persoon- 
lijkheden met initiatief en werk- 
lust, die niet in een keurslijf ge- 
stoken kunnen worden waaraan 
zij zelf en het werk ten gronde 
zouden  gaan. 
Coördinatie en centralisatie zijn 
goed voor zover de noodzake- 
lijkheid aanwezig is en biedt zeer 
veel voordelen. Meer dan dode 
letters hebben wij levende gees- 
ten nodig en die kan men niet 
schematiseren. Een waarachtig 
Christendom mag op sociaal en 
charitatief gebied nooit te laat 
komen met initiatieven tegen de 
zich openbarende noden. De zich 
momenteel ontplooiende activiteit 
van het particulier initiatief, ge- 
steld op principiële basis en ge- 
stuwd door de kerken, juichen wij 
van ganser harte toe. 
Dit ontslaat de leden van die 
kerken niet van de plicht om de 
naastenliefde te   beoefenen;   een 

plicht die soms zelfs een zware 
gewetensplicht kan zijn. Helaas 
ervaren wij maar al te vaak, dat 
onder invloed van materialisme 
en egoïsme heel wat mensen het 
persoonlijk initiatief t.o.v. het ge- 
bod der naastenliefde radicaal 
verloren hebben. 
Gebrek aan initiatief 
is de klacht, die op menig ter- 
rein doorklinkt. 
Met bovenstaande notities wil- 
den wij dit bevestigen zonder 
daarom te generaliseren. We 
deden heus geen ontdekking en 
Willen er zeker geen nieuw 
levensprobleem van maken. 
In talrijke paedagogische publi- 
caties heeft men gewaarschuwd 
tegen de „massa-mens" of het 
„kudde-dier". We kunnen dit 
vrij interpreteren als: de mens 
zonder  initiatief. 
De gegeven notities.wijzen zon- 
der voorkeur verschillende ge- 
bieden aan, waarop zij tot ont- 
plooiing kunnen komen, terwij' 
ieder van ons deze verder kan 
aanvullen. We denken natuurlijk 
niet aan hersenschimmen en 
luchtkastelen, maar aan gezonde 
te verwezenlijken initiatieven, 
waartoe het dagelijkse, werke- 
lijke leven talrijke gelegenheden 
biedt. Het is waar dat vele initia- 
tieven niet in vervulling gaan of 
kunnen gaan. Dit vormt echter 
geen reden om er moedeloos .bij 
neer te zitten. 
Tijdens de bezetting zijn er b.v. 
door talrijke verzetsmensen tal- 
rijke initiatieven ten berde ge- 
bracht, niet alleen strekkende tot 
onze bevrijding maar ook in het 
belang van onze nationale ge- 
meenschap. Gingen alle initia- 
tieven ook al niet in vervulling, 
toch is er enorme winst geboekt 
bij de erkenning van onze een- 
heid in verscheidenheid. 
Het benadrukken van het per- 
soonlijk initiatief is vanzelf het 
accentueren van de menselijke 
persoonlijkheid, waaruit het ge- 
boren wordt. Want het vervul- 
len van een initiatief vraagt: ver- 
standelijk inzicht, doorzettings- 
vermogen en verantwoordelijk- 
heidsgevoel. 
Een goed initiatief, tijdig genomen 
heeft soms de richting van een 
geheel leven bepaald en wat meer 
is: tot resultaat en geluk gevoerd. 
Het edelste initiatief met het ver- 
ste perspectief ligt in het dage- 
lijks zich vertrouwd wenden tot 
de Heer van hemel en aarde, 
waarbij wij nimmer beschaamd 
zullen worden ondanks onze men- 
selijke zwakheid. Onze zwakheid 
wordt in God onze kracht! 
Zij, die dit vergeten komen voor 
veel menselijke fiasco's te staan. 
En het laatste fiasco is nog lang 
niet geleden! 

„IAN PATRIOT". 
Ingezonden mededeling.) 

Snuffen wrijf 
Uw verkoudheid van neus, 
keel    of   borst    weg    met 
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Nadat vanmorgen de Canadezen hier 
reeds zijn weggegaan naar het Zuiden 

en voordat de Polen zijn gearriveerd, is er 
op het raadhuis van Capelle een V-l ge- 
stort, die het hele gebouw heeft plat gelegd. 
Er zat één man onder, de jonge KP-er Dick 
van de knokploeg-,,André", die daar een 
ontvangtoestel bedient. Hij is er beroerd aan 
toe, maar hij leeft goddank nog en bezit 
nog de tegenwoordigheid van geest het 
code-telegram dat hij juist heeft opgevangen 
te laten doorgeven aan zijn baas, „Kapitein 
André". > 
De boodschap is voor Ahdré maar al te 
duidelijk. Ze is afkomstig van Jan de Rooy, 
een van zijn jongens. Die is vrijwillig, na de 
bevrijding van Brabant, als spion met een 
geheime zender naar het Land van Altena 
overgestoken en houdt de overzijde op de 
hoogte. 
De code-boodschap luidt: weest paraat. 
André weet wat dat betekent. Dat betekent, 
dat de moffen op deze Kerstavond ook van 
Altena uit hun offensief zullen beginnen. Dat 
betekent, dat ze een bruggenhoofd zullen 
vormen bij Keizersveer en een bij Drongclen 
tegenover Waalwijk. Dat betekent, dat ze, 
nu de Maaslinie aan deze kant vrijwel on- 
gedekt is, de Langstraat zullen overrompe- 
len en dwars door Brabant naar België 
zullen oprukken in de richting Antwerpen, 
aldus von Rundstedt ondersteunend en de 
geallieerden in de rug aanvallend. 
Jan de Rooy, heeft zijn werk. goed gedaan 
André zal het voltooien. 
Er is maar één oplossing: alleen de Cana- 
dese artillerie, die onderweg is naar België, 
kan deze ramp tegenhouden. En dus: on- 
middellijk die vechtduivels achterna! Die 
zitten al een eind achter Eindhoven. Maar 
diezelfde avond hebben ze met hun geschut 
de stellingen in de Langstraat al weer be- 
trokken om de overkant van katoen te ge- 
ven. En ondertussen is de vergunning voor 
de Nachtmis in Waalwijk ingetrokken. Hoe 
kan het anders  
Terwijl André dit hele gebeuren weer 

voor zijn geest ziet, geniet hij van 't 
oorverdovende geblaf van het geschut en 
ziet hij door zijn raam de telkens lichtende 
vuurmonden en de flitsen der honderden 
granaten, die de Maasoevers onder vuur 
houden, de vorming van bruggenhoofden al- 
dus beletten en het gereedstaande Duitse 
materiaal een voorlopige maar gevoelige 
knauw geven. De typhoons moeten dat een 
der volgende dagen nog maar eens over 
doen  
Die nacht is de Langstraat en Brabant 

voor een catastrophe-behoed en een ge- 
vaarlijke Duitse aanvalsbeweging definitief 
verijdeld. Het heeft Franske en Mien een 
Nachtmis gescheeld en hun slaap gekost. 
Maar Jan de Rooy —- die zich vrijwillig 
heeft aangemeld bij de Duiters omdat die, 
na de ontdekking van zijn zender, zes on- 
schuldige gijzelaars dreigden te fusilleren — 
heeft het zijn jonge leven gekost. (Zie In 
Memoriam-pagina. Red.) 
Moge hij van het Kerstkind zijn loon reeds 
lang  ontvangen hebben. 

'Ingezonden mededeling) 

Natuurlijk wilt U straks ^ 

^Het grote gcbocT 
' bezitten! 
Schrijf hieronder Uw adres,,knip uit en verzend aan 
Boekhandel W* Karssen & Zoon 

te Bodegraven. 
en op de dag van verschijnen kunt U het tegemoet 
zien.    Naam       

Adres   __... ..  
Woonplaats zr 

Een lied gaat 
door de wereld 

Stille nacht, heilige nacht 
Slaap gerust, sluimer zacht! 
Kindje, niets dat Uw rust nog verstoort 
Stil   is  alles,   slaap  rustig,   slaap   voort. 
Eng'len houden  de wacht 
Slaap dan rustig, slaap zacht.' 

(Ned. tekst van Jac. Bonset). 

Het zou kunnen zijn, dat ge U op een van de beide Kerstdagen in   het   dorpje   X.   binnen   onze 
landsgrenzen  bevond;   het   zou  evengoed  kunnen zijn, dat ge op die dagen in Batavia, New-York, 
Canberra of waar ook elders ter wereld vertoefde. Hoe dit zij, de kans, dat ge er het „Stille nacht", 
— dit bij elk Kerstfeest, waar en hoe ter wereld ook gevierd, opklinkend gezang — zoudt horen 
zingen of spelen, dunkt ons wel zeer groot. 
Mag dit op zich zelf al merkwaardig worden genoemd, niet minder merkwaardig is het,  dat   dit 
meest bekende Kerstlied door welhaast elk milieu  — van Zondagsschool  tot  dronkemans-bar — 
is   geaccepteerd en   hetzy   kinderlyk   vroom  (aan   het   orgel),  hetzy  vals-sentimenteel   (by  „sgn- 
copated miisic)   te  beluisteren valt. 
Ligt het aan de inhoud, die zo zeer appelleert aan   het  grote   verlangen  van   een  moe-gestreden 
mensheid naar  de   rust   en zuiverheid,  die  uitgaan van  dat   Goddelyke   Kind,   liggende   in   een 
kribbe, ergens in Betlehem's dreven? 
Ligt het aan  de gevoelige melodie, die volkomen oanshtit   by  wat de dichter  ons   heeft willen 
zeggen? 
Of spelen wellicht beide factoren  een rol? 
Wat er van zy, het is een feit, dat het „Stille nacht" allen, die het hoorden, in de loop van 130 
jaren steeds weer ten diepste heeft weten te treffen. 
AAN  WIE  HEBBEN  WIJ   DIT   LIED  TE   DANKEN? 
Het was   23   December   1818,  één   dag   voor Kerstmis. 
Joseph Mohr, kapelaan van de St. Nicolaaskerk in Obemdorf, bereidde zich voor op het feest, 
dat zijn parochie 's anderen daags ter gedachtenis aan Christus' geboorte zou vieren. Diep onder 
de indruk van het steeds, weer nieuwe Kerstverhaal welden de beelden in hem op, die hij in 
de thans alom bekende woorden van het „Stille nacht, heilige nacht", wist te vangen. Het lied 
beviel hem en aanstonds ging hij er mee naar zijn vriend, de dorpsonderwijzer Fr. Xaver Gruber, 
die tevens organist was en componist van kerkmuziek, met het verzoek er een melodie bij te 
schrijven. 
Het resultaat viel te beluisteren op eerste Kerstdag in het kleine bergkerkje van Obemdorf, 
waar het werd gezongen door een koor van kerkgangers, begeleid door gitaarspel van de com- 
ponist. Liever had Gruber de begeleiding door het orgel laten geschieden, maar helaas was dit 
instrument sinds  kort defect. 
Aan deze laatste omstandigheid is het misschien te danken, dat Gruber's schepping haar reis door 
de wereld kon beginnen. Voor het herstel van het orgel werd namelijk een orgelbouwer uitge- 
nodigd, die zo door inhoud en melodie van het „Stille nacht" werd getroffen, dat hij het mee- 
nam naar zijn woonplaats en het door een plaatselijk zangkoor op de jaarbeurs in Leipzig liet 
uitvoeren. Daar hoorde een musicus uit Dresden het en deze nam het op zijn beurt weer mee 
naar Dresden, waar hij  het in druk uitgaf. 
Ter nagedachtenis aan „de verkondiger van de wereldboodschap des uredes en der verzoening", 
werd de gevel van Gruber's geboortehuis gesierd door een bronzen plaat met reliëf. Hetzelfde 
geschiedde aan het   geboortehuis van Mohr. 
Een bescheiden blijk van grote dank jegens twee mannen, die de liederenschat der Christenheid 
zozeer   hebben  verrijkt. (Op de foto: Links: Frans Xaver Gruber: rechts: Josef Mohr. 

FREULE VAN  DORTH 
(Vervolg van pagina 7.) 

die de rechters zou genoopt hebben haar de zwaar- 
ste straf op te leggen, kan men dan ook minder 
spreken dan wel, dat hun Patriottische gezindheid 
hen dermate heeft verblind, dat zij in freule Judith 
van Dorth als vertegenwoordigster van de Gel- 
derse lage adel tevens deze adel hebben willen 
treffen. Want het was mede de adel, bij wie stad- 
houder Willem V steeds steun had gezocht. 
Daartegenover staat, dat indien de familie van 
Dorth bij de pachters en heel de omgeving van 
Harreveld gunstiger had bekend gestaan,- indien 
niet de freule en haar broer evenals daarvoor beider 
ouders door hun zonderling gedrag, afgezien van 
hun politieke gevoelens, niet zo dikwijls aanstoot 
hadden gegeven, het wel a,an te nemen is, dat zulk 
een zwaar vonnis niet over haar geveld zou zijn, 
of wel, dat dit vonnis niet geheel ten uitvoer zou 
gelegd zijn. In het onderhavige geval had de be- 
klaagde dus ales tegen en niets voor; ook zij nam 
door haar mannelijke verschijning, haar hovaardig 
en vaak laatdunkend optreden niet voor zich in, 
zeker niet als vrouw en dame van adel. 
Het over haar gewezen vonnis luidde: de dood door 
de kogel en de executie moest zo snel mogelijk 
geschieden. Reeds de buitengewone, haast, waar- 
mede deze even buitengewone rechtspleging haar 
beslag kreeg, gaf te denken en wekte bg vriend 
en vijand het medelijden op voor de vrouw, die het 
trof. 

Zij bracht de nacht vóór de executie wakende 
en schrijvende door, wilde van geen pardon 

of gratie te vragen weten en zong af en toe een 
geestelijk lied, nu eens een psalm, dan weer een 
gezang, een enkele maal een meer werelds lied. 
Daarentegen wees zij de haar geboden gelegenheid 
om geestelijke bijstand te ontvangen, min of meer 
bruusk af, niet uit minachting voor de troost van 
de godsdienst, doch doordat zij voorgaf zelf zeker 
te zijn van haar verhouding jegens de Schepper 
van hemel en aarde. Die ook haar levenslot had 
bepaald en waarin zij berustte. 

In de morgen van 22 November 1799 — het was een 
koude herfstdag — waarop de executie zou plaats 
vinden, liet zij zich een kop koffie brengen, zonder 
verder iets te begeren aan spijs en drank. Maar 
toen kwam nog een laatste en voor haar zeer ge- 
wichtige bezigheid, namelijk om zich te kleden als 
gold het een receptie! Zij wenste onder geen be- 
ding in een kerkergewaad de dood ii\ te gaan, 
kleedde zich langzaam en statig, dus niet opzichtig 
doch sierlijk en schreed vervolgens, voorzover haar 
voeteuvel dit toeliet, met enige waardigheid tus- 
sen twee gerechtsdienaars door naar de plaats 
van haar terechtstelling. Haar tred was vast, 
haar gang die van een zelfbewuste, die zich van 
geen schuld overtuigd hield. En waar op haar pad 
nog mensen waren, die haar voor het laatst in het 
gelaat wilden zien, knikte zij dezen blijmoedig 
tegen. 
Op de plaats gekomen, waar zij het dodelijk schot 
moest ontvangen, omwikkelde zij het hoofd met 
een zwarte sluier, knielde neder zonder een woord 
te zeggen tegen degenen, die zij als haar beulen 
beschouwde. Hier wachtte haar nog een zware 
beproeving, doordat de schutters, die haar met een 
welgemikt schot snel uit haar lijden moesten ver- 
lossen, de kunst van schieten al even slecht ver- 
stonden als haar rechters het rechtspreken. Mis- 
schien kwam het ook door een teruggevonden 
medelijden voor deze rampzalige vrouw, dat hun 
hand zó onvast was en niet tot juist mikken in 
staat bleek. In elk geval, meer dan eens moest 
het schot worden herhaald en men wil zelfs, dat 
toen het lichaam van de op deze wijze gefolterde 
reeds in de gereedstaande kist was gelegd, zij nog 
tekenen van leven gaf. De prent van R. Vinkeles, 
die van dit afschuwelijk schouwspel vervaardigd 
is, zou dit ook doen vermoeden. In elk geval was 
dit een schokkend gebeuren, dat nog lang de ge- 
moederen in de Achterhoek in beweging bracht, 
als voor de zoveelste maal het tragisch einde van 
freule Judith van Dorth van vader op kind werd 
oververteld. 



FREULE VAN DORTH ctoor 
A HALLEMA 

Een adellijke 
verzetsstrijdster 

%*S*iml —tS*****^ 

De historicus A. Hallema te Breda, 
van wiens hand de laatste tijd o.m. 
de boeken „Prins Maurits" en 
„Koning Willem II" verschenen, 
schreef voor ons blad een verhaal 
over de verzetsstrijd in ons land ge- 
durende de Franse overheersing. De 
schrijver baseerde zijn verhaal op 
nog niet eerder gepubliceerde bron- 
nenmateriaal. 
Op 22 November j.1. was het juist 
anderhalve eeuw geleden dat Freule 
van Dorth op Huize Harreveld bij 
Lichtenvoorde, wegens haar illegale 
activiteit, werd ter dood gebracht. 
Het is een geschiedenis, die in meer 
dan een opzicht parallel loopt met 
de Dolle Dinsdag, zoals wij dit in 
September 1944 medemaakten. Met 
dit verschil, dat het aantal van hen, 
die toen tot daadwerkelijk verzet 
bereid waren nog heel wat kleiner 
was, dan in onze tijd het geval bleek. 
Zo heeft de Achterhoek, die ook in 
de Duitse bezettingstijd zulke zware 
offers moest brengen — men denke 
aan het einde van „Zwarte Kees" 
en de zijnen — ook in 1799 een bloe- 
dige tol moeten betalen. Ook toen 
sluimerde het verraad niet. Ook 
toen waren er de hielenlikkers en 
baantjesjagers, die om maar in de 
gunst van de vreemde dwingeland 
te kunnen komen, eigen volk ver- 
kochten en de dood injoegen. 

7Ti sommige, lang nog niet alle leerboeken der 
vaderlandse geschiedenis komt onder het jaar 

1799 het volgende korte bericht voor: 
Freule van Dorth op den huize Hareveld bij 
Lichtenvoorde werd ter dood gebracht, omdat 
zij tijdens de inval der uitgewekenen een Oranje- 
vlag van haar slot had doen wapperen, zich met 
Oranje getooid, had laten zien te Lichtenvoorde, 
de uitgewekenen tegemoet was gegaan, zich over 
het vermoorden van een patriot verheugd ge- 
toond en oproerige gesprekken gehouden had. 
Wijlen prof. dr. H. C. Colenbrander vermeldt in 
zijn bekende boek over de Patriotten er alleen 
dit van: Een naspel op deze affaire (bedoeld is 
de mislukte inval der Engelsen en Russen in 
Noord-Holland en de actie van de Erfprins, om 
in 1799 een tegen-omwenteling in het leven te 
roepen ter verdrijving van de Fransen) was het 
fusïllement der freule van Dorth op 22 Novem- 
ber 1799. 
That's all! En toch was deze verzetsactie van 
freule van Dorth en anderen, welke zo tragisch 
eindigde, een daad van betekenis, die beunjst dat 
oofc toen weinigen tot het eigenlijke verzet durf- 
den over te gaan en dat de massa de prins van 
Oranje niet durfde volgen, hetgeen voor de latere 
koning Willem I anderhalve eeuw geleden een 
grote teleurstelling betekende. Min of meer ver- 
bitterd over zoveel lafheid en halfslachtigheid 
keerde hij via Duitsland naar Engeland terug. 

Het lijkt óns niet zonder belang, gezien de 
weinige bekendheid, die aan het werk, de per- 

soon en de dood van freule van Dorth in de be- 
schreven geschiedenis is gegeven, daarover wat 
meer licht te verspreiden aan de hand van een in 
ons bezit zijnd rapport, opgemaakt kort na de 
fusillade. Het betreft tevens de persoon van de 
freule en haar familie, waarin naast de lichr- ook de 
schaduwzijden, niet ontbreken. Maar de zuivere 
historie eist nu eenmaal het oordeel zonder aan- 
zien des persoons en daarom zullen we hier die 
donkere plekken in het overigens voor die tijd 
lichtende beeld ook geenszins verzwijgen. 
Vooraf herinneren we er nog even aan, hoe de 
Erfprins van Oranje persoonlijk vanuit Lingen de 
verzetsactie leidde, toen de inval der Engelsen en 
Russen in Noord-Holland plaats greep. Die actie 
had ten doel om langs de gehele Oostgrens de tot 
verzet geneigde, goede vaderlanders te mobiliseren 
om een tegen-omwenteling in het leven te roepen. 

c ANDERHALVE EEUW GELEDEN GEFUSILLEERD 
1799 - 22 NOVEMBER - 1949 

Dan, zo hoopte de prins, zou het merendeel der 
bevolking hem wel bijvallen en met de blijde mare, 
dat opnieuw een Pruisische armee gereed stond 
om de stadhoudersgezinden te helpen, was er grote 
kans om van de landzijde de Fransen te verdrijven. 
Ter bevordering van dit doel waren reeds in Win- 
terswijk proclamaties verspreid namens de prins, 
werden hier en daar Oranjevlaggen uitgestoken, 
werd de bestaande regering, onder Frans toezicht 
staande, vervallen verklaard en een nieuw bestuur 
samengesteld. 
En zoals wij spreken van een „Dolle Dinsdag" als 
inzet van een spoedig verwachte bevrijding, die 
helaas nog maanden op zich zou laten wachten, 
was er in die dagen, nu anderhalve eeuw geleden, 
een „Oranje- of gele Donderdag", ook een herden- 
kingsdag en zo genoemd naar de Oranjekleur, die 
plotseling op verschillende plaatsen in blijde jubel 
te voorschijn werd gehaald. Dat blijkt uit het 
bovenbedoelde rapport, hetwelk duidelijk laat 
weten, dat er toen in het Oosten van ons land wel 
wat gaande was. We zullen er een klein gedeelte 
van hier even laten volgen. 
„Dit plotseling te voorschijn komen der sedert 
jaren op zware straffen verboden kleuren heeft 
aan die dag — het was de vijfde September 1799 
— de naam van Oranje- of gele Donderdag gege- 
ven. Te Lichtenvoorde, Grol, Borculo en elders 
had hetzelfde plaats als te Winterswijk en vele 
ingezetenen namen ook daar deel aan de beweging 
vóór Oranje en tegen de bezetters, de Fransen. 
Doch, geenszins zoals men hoopte door een alge- 
mene omwenteling gevolgd, was zij slechts van 
korte duur en binnen weinige weken geheel onder- 
drukt. Het departementaal bestuur te Arnhem 
ontwikkelde buitengewone veerkracht. Aangezien 
deze stad grotendeels zowel van geregelde troepen 
als van gewapende burgers ontbloot was, werden 
er vrijwilligers tot de strijd opgeroepen en dezen 
verschenen in vrij groten getale. Men vermeldt 
als een bijzonderheid, dat zich als zodanig ook een 
aantal komedianten aanbod, die zich juist te 
Arnhem bevonden, behorende tot een reizende 
troep onder directie van Obelt, later de firma Kup, 
Obelt en De Koning. Zij waren het dus, die hand- 
en spandientsen verleenden aan de bezetter die de 
verradersrol speelden en dat nog wel in het land,- 
dat hun gastvrijheid verleende en jegens het volk, 
dat hun brood gaf voor hun spelen. Sommigen 
hunner gingen zo overhaast te werk, dat ze zich 
vertoonden in hun tonéelgewaad en zich uitrustten 
met hun toneelwapens, een vrij potsierlijke klucht 
en even dwaas als belachelijk. Ook uit Utrecht 
daagden vrijwilligers op en uit Nijmegen rukten 
Franse troepen op naar Arnhem en de Achterhoek. 
Bij het vernemen van deze onheilsmare verdwenen 
de Oranjekleuren even schielijk als ze te voor- 
schijn waren gehaald, de proclamaties werden 
verscheurd, de stads- en dorpsbewoners die op 
enigerlei wijze hadden deelgenomen aan het ver- 
zet, zoals ie Rheden en in andere plaatsen aan de 
IJsel, hielden zich schuil in hun eigen woning of 
bij anderen en ook namen er velen de vlucht. 
„Onder de Gelderse Adel van die dagen had zich 

ons Vorstenhuis was zijn adellijke woning rijkelijk 
voorzien, schilderijen waarop hij eveneens zeer 
trots was. Overigens was hij minzaam en voor- 
komend jegens zijn minderen en in de omtrek zeer 
gezien. Aan de onlusten voor en na 1787 had hij 
ijverig deelgenomen, veel vervolgingen moeten 
verduren en meermalen had zijn leven gevaar ge- 
lopen. Hij was dan ook wel genoodzaakt geweest 
na de omwenteling van 1795 uit te wijken, doch 
vertoefde meestal dicht in de buurt zijner eigen 
woning op een adellijk landgoed aan de overzijde 
der grenzen. En vaak nam hij de gelegenheid 
waar om, vermomd als boer, arbeider, visser of 
jager, korte tijd op zijn eigen territorium in ons 
land te vertoeven. Doch hij moest voorzichtig zijn, 
want het veraad loerde aan alle kanten. Teneinde 
tegenwoordig te zijn bij ledere poging, welke hij 
hoopte dat met behulp van een Pruisisch hulp- 
leger zou worden ondernomen, om herstel van de 
oude orde van zaken onder stadhouder Willem V 
te verkrijgen of bewerken, had hij zich liever kort 
over de Pruisische grens neergezet dan met de 
prinselijke familie naar Engeland uit te wijken. 
Zodra de landing der Engelse en Poissische troe- 
pen aan de Noordhollandse kust dan ook in 
Oostelijk Nederland was bekend geworden en de 
proclamaties van de Erfprins hem in handen 
waren gekomen, achtte baron van Heeckeren het 
ogenblik gekomen om het lang gekoesterde plan 
tot uitvoering te brengen. Met een niet zo heel 
groot aantal uitgewekenen kwam ook hij over 
de Duitse grens naar zijn land en bezittingen 
terug in de verwachting, dat heel de Achterhoek 
en het Oosten des lands in opstand zouden komen 
tegen de Fransen. Hij en de zijnen verspreidden 
de mare, dat Pruisische troepen gereed stonden 
om te helpen, als de Nederlanders zelf maar in 
voldoend aantal de wapenen zouden opnemen 
tegen de  gehate bezetter." 
Doch hoe spoedig moest hij tot zijn grote ontstel- 
tenis en woede ervaren, dat de smeulende vonk 
van het verzet in zijn eigen vertrouwde omgeving 
uitdoofde, toen bezetter en verrader samenspanden 
om elke vorm van opstand in de klem te smoren. 
We zagen reeds hoe uit Utrecht, Nijmegen en 
andere centra, waar nog een voldoend aantal 
Fransen was gelegerd, de troepen aanrukten, om 
de Erfprins en de zijnen weer over de grens te 
drijven, waarmee alle Oranjevertoon ineens ver- 
dween. Heeckeren zelf zag zich nu ook genood- 
zaakt naar Duitsland terug te keren, want reeds 
was een prijs van duizend gouden dukaten op 
zijn hoofd gezet voor wie hem levend of dood aan 
de Fransen in Nederland kon overleveren. Die prijs 
zou trouwens gemakkelijk te verdienen zijn ge- 
weest, als men slechts had gewild en gedurfd, 
want de baron gaf zich nadien nog meermalen 
bloot om gevangen genomen of vermoord te wor- 
den. Maar wel beklaagde hij zich over de lafheid 
van het gros zijner landgenoten. Voor het overige 
had de zaak, waarvoor hij bleef strijden en zich 
verzetten met wapens en andere middelen, te 
zéér de sympathie der menigte, dan dat iemand 
er zich voor wilde lenen," om het Judasloon voor 

Toen de heide Prinsessen 
van Oranje mei ae kleine 
„Guillot" vanSchcOeningen 
naar Engeland ocerstake", 
18 Januari 1795 (Naar 
een ataa'gravure uit die tijd) 

het aloude geslacht der Heeckerens het meest 
door zijn ijver voor het Huis van Oranje onder- 
scheiden. Niemand onder die edelen was met een 
warmer zucht voor dat Vorstenhuis bezield dan 
Heeckeren van Suideras, een man van reeds ge- 
vorderde leeftijd, driftig van inborst en trots op 
zijn overoude stamboom. Geen vreemdeling van 
rang bezocht zijn kasteel, die hij niet met zelf- 
voldoening langs de lange reeks zijner familie- 
portretten rondleidde. En ook van portretten van 

zijn liquidatie te verdienen. De expeditie en invasie 
in Holand bleken al spoedig een te grote misluk- 
king voor de massa, om hem en enkele andere 
hoofden van het verzet in 1T99 te volgen,—terwijl 
de leiding van dit verzet in verkeerde handen was 
geraakt en dus' eigenlijk geen leiding meer kon 
heten, om nog te hopen aan enige goedo uitslag, 
waar dan ook in het beproefde vaderland. Een 
geschiedschrijver uit die dagen merkte dan ook 
niet zonder recht op. dat de geringe actie in het 



Oosten des lands nauwelijks verdiende in het ge- 
heugen van het nageslacht bewaard te blijven, 
„ware het niet gevolgd door een hoogst betreurens- 
waardig, droevig en tragisch feit, dat schier de 
enige bloedige bladzijde uitmaakt in het geschied- 
boek van het verzet in Nederland anno 1799." 

Die tragische bladzijde nu wordt gevuld door 
het verhaal van het verzet en de gewelddadige 

dood van freule van Dorth, wier korte levensge- 
schiedenis en bitter einde hierna nu verder beschre- 
ven zullen worden. 
Wie onzer lezers thans het fraai gelegen dorp 
Lichtenvoorde en zijn omgeving in het Gelderse 
bezoekt, wordt getroffen door de pittoreske lig- 
ging van de buurschap Harreveld met zijn glooien- 
de korenakkers, welig groeiehd kreupelhout, afge- 
wisseld door hoger en schaduwrijker geboomte, 
waartussen op de plaats van het oude kasteel van 
die naam zich thans de R.K. opvoedingskolonie 
of het gesticht van die naam verheft. Het voor- 
malige slot of kasteel was niet groot en zwaar 
gebouwd, maar toch voldoende sterk van struc- 
tuur en goed Onderhouden, met een vriendelijk 
torentje op een der hoeken en verder uitgebreid 
met ruime veestallingen en een fraaie tuin, alles 
omsloten door een brede gracht. Eens behoorde 
dit buiten of de havezate tot de oud-adellijke 
familie van Dorth, die heel lang voor zeer rijk 
was doorgegaan, doch in de 18de eeuw reeds in 
verval was geraakt. Ze leefde toen vrij afgezon- 
derd van haar omgeving en was ook niet meer zo 
gezien als eertijds. Allerlei geruchten waren over 
haar leden in de omtrek verspreid, welke niet 
bepaald gunstig luidden. De oude baron had zich 
de haat der boeren, waarvan er verschillende tot 
zijn pachters behoorden, op de hals gehaald door 
zijn nukken en grillen, welke niet in hun voordeel 
waren. Hij schoot soms met zijn jachtgeweer op 
hen, enkel om hun schrik aan te jagen. Toen hij 
oud en gebrekkig was geworden, kwam hij niet 
meer buiten, doch nu had zijn gezin veel met hem 
te stellen. • • 
Dat gezin bestond uit de barones en twee kinderen, 
een zoon en een dochter, welke laatste, Judith 
genaamd, het slachtoffer zou worden van de ver- 
zetsactie in de herfst van 1799. Maar in huis was 
ze geen katje om zonder handschoenen aan te 
pakken, want in de huiselijke kring was mede 
tengevolge van haar driftbuien dikwijls grote 
onenigheid en ruzie. Wat er waar is van de ver- 
halen over die twisten en zelfs vechtpartijen, welke 
er het gevolg van heetten te zijn, zal moeilijk naar 
waarheid uitgemaakt kunnen worden, maar In 
één ding waren ouders en kinderen het volmaakt 
eens: hun volhardende liefde jegens het Oranje- 
huis, ook toen dit in de ongenade van een deel van 
ons volk was gevallen en in hun haat jegens de 
bezetter, die de Oranje's genoodzaakt hadden het 
land te verlaten. En nog gebetener waren zij op de 
Patriotten, die zij openlijk scholden voor land- 
verraders. De zoon was dan ook in 1795 het land 
uitgeweken en hield meestal verblijf In de omtrek 
der grenzen. 
In deze tijd stierf de oude baron en in verband met 
de onenigheid in dfe boezem der familie werd de 
nalatenschap verzegeld. Doordat dit geschiedde 
in naam der „Bataafse" overheid door ambtenaren 
van de Republiek, erkende freule Judith deze 
overheidsinmenging niet, verbrak de zegels en 
eigende zich een aantal papieren toe, welke haar 
naam droegen. Natuurlijk was dit een eigenmach- 
tige daad, welke gestraft moest worden en zij ge- 
raakte daardoor ook voor korte tijd in gevangen- 
schap. Dit zette natuurlijk nog meer kwaad bloed 
en nog opstandiger werd zij jegens de bezetter 
en landsregering, die alle adellijke rechten en 
tradities negeerden. Freule Judith was niet zo 
jong meer, enigszins gebrekkig van gang, doch 
voor het overige fier en stoutmoedig, een vrouw 
met een mannelijk voorkomen en doortastend, 
wanneer ze ergens haar wil op gezet had. Daarbij 
welbespraakt en met een overredingskracht, die 
menig advocaat haar zou benijden en waaraan zij, 
die haar nog niet zo goed kenden, moeilijk weer- 
stand konden bieden. 
Van deze eigenschap maakte zij ook gebruik, toen 
zij om bovenvermelde redenen in de gevangenis 
verbleef. Met behulp van enige kleine geschenken 
en mooie praatjes wist zij de dochter van de cipier 
der gevangenis te Winterswijk te bewegen, om haar 
vlucht uit de kerker te begunstigen. Het gevolg 
was, dat freule Judith spoedig daarna was onder- 
gedoken in haar eigen kasteel en dat 'de cipiers- 
dochter in haar plaats in de verlaten cel terecht 
kwam. Zonder scrupules aanvaardde zij die ruil 
en lachte de overheidsdienaren uit, die zij op haar 
manier zo fijn bij de neus had genomen. 
Zelfs durfde zij zich niet lang daarna weer in het 
openbaar te paard te vertonen, want ondanks haar 
gebrekkige gang was zij een volleerde en koene 
amazone. Geen hindernis was haar te hoog, te 
breed of te diep, ze nam ze alle met gemak en 
behendigheid. Zij bewoonde nu zo goed als alleen 
het huis, want de oude barones was geheel kinds 
geworden en lag steeds te bed, terwijl de zoon 
slechts af en toe in het geheim binnen de ouderlijke 
woning vertoefde en dan nog slechts heel kort. 
Bij deze bezoeken vielen er ook tussen broer en 
zuster ^aak heftige tonelen voor, want elk van 
beiden achtte zich bekort in de rechten «p de ge- 

meenschappelijke, nog' te verwachten nalaten- 
schap. Was het wonder, dat vele bijgelovige land- 
lieden uit de omtrek het kasteel Harreveld allengs 
begonnen te beschouwen als een soort spookhuis, 
waarbinnen de duivel zijn tenten zou hebben op- 
geslagen. 
Maar nauwelijks was in de buurt van Winterswijk 
het sein van de opstand gegeven, of freule Judith 
getrouw aan de tradities van haar geslacht, gaf 
last om de Oranjevlag uit de toren van haar 
kasteel te doen afhangen. Spoedig daarna zag men 
haar in gezelschap van haar broeder te paard uit- 
rijden, beiden rijkelijk met Oranje getooid. Zelfs 
ontbraken niet de Oranjestrikken in de manen en 
staart van de paarden. Te Lichtenvoorde aange- 
komen, deelden zij de meegenomen Oranje uit aan 
de verbaasde menigte, die haar met verBaasde ogen 
aanstaarde en waarvan sommigen de geliefde 
kleur, die de vrijheid beloofde, nog maar nauwelijks 
durfden aannemen. Vervolgens begaven zij zich 
naar het dorpshuis, d.w.z. wat thans het gemeente- 
huls heet, om aldaar zogenaamd officieel de nade- 
ring der Pruisische troepen aan te kondigen en 
de op handen zijnde omwenteling te voorspellen. 
Vooral freule Judith vertelde bij die gelegenheid 
zeer lelijke dingen van de Patriotten als handlan- 
gers der Fransen, wier zware straf nu aanstaande 
was. 

:? or. 

De Amsterdamse Beurs In 1787 na de resiauratie met be- 
hulp oan een Pruisisch leger in Oranje-stemming. De koop- 
man-Patriot L Hoüy, die niet mee wil doen, wordt op het 
teven bedreigd. {Prent van R.  Vikeles    1787) 

Maar ongeveer tezelfder tijd had in een naburige 
herberg een bloedig toneel plaats. Zekere 

Reesink, een der ingezetenen van de gemeente en 
bekend als vurig Patriot, die zijn politieke gevoe- 
lens ook niet onder stoelen en banken stak, kreeg 
daar twist met zijn dorpsgenoten, die al spoedig 
tot handgemeen overgingen. In het gevecht, dat 
nu ontstond, werd Reesink door tal van messteken 
gewond en overleed spoedig ter plaatse. Zijn par- 
tijgenoten en handlangers der Fransen brachten 
die noodlottige afloop van een politieke bekvech- 
terij in verband met de Orangistische actie van 
freule Judith, die er echter part noch deel aan had. 
Tal van voor haar beledigende verhalen werden 
de Fransen overgebriefd en deze zaak heeft haar 
later veel kwaad gedaan. Naar waarheid kon haar 
toen alleen ten laste worden gelegd, dat zij zich 
bij het vernemen van deze euveldaad ingenomen 
had betoond met de dood van genoemde Patriot en 
gezegd zou hebben: zo moest het alle landverraders 
en vijanden van ons Oranje-Huis vergaan! Ook 
blijkt zij de dader van deze doodslag in de eerste 

tijd een schuilplaats in haar kasteel te hebben 
verleend. 
Intussen liep de hele tegenomwenteling op niets 
uit, want in Noord-Holland verloren de verbon- 
den Engelsen en Russen de slag en in andere delen 
dca lands waren de hier gelegerde Franse garni- 
zoenen sterk genoeg om elke opstand te onder- 
drukken, die vooral doordat de massa niet in ver- 
zet kwam en de opstand niet algemeen werd. 
Waar deze als in de Gelderse Achterhoek nog ge- 
leid werd door enige kopstukken van het verzet, 
in het Zuiden noch in het Noorden was dit het 
geval. Maar ook aan onze Oostergrenzen bleken 
de Fransen en Patriotten de sterksten, zoals we 
zagen, vooral door de hulpbenden uit de garnizoe- 
nen van Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Bovendien 
kwam geen Pruisisch hulpleger over de grenzen, 
gelijk in 1787 wel het geval was geweest en zoals 
freule van Dorth en haar broer aan de bevolking 
van Lichtenvoorde hadden toegezegd. Niets van 
deze toezeggingen kon worden gestand gedaan en 
ook dit was een oorzaak, dat de bevolking van de 
Achterhoek al spoedig de moed in de schoenen 
zonk. Zij voelde zelf aan, dat het verzet ook in 
die streek niet goed georganiseerd was en dat het 
aan de eigenlijke verzetsleiders ontbrak. Het is 
eigenlijk nog een wonder, dat alleen de adellijke 
bewoonster van het kasteel Harreveld het slacht- 
offer van de beweging is geworden. 
Zij werd namelijk al spoedig met enige anderen, 
die er aan meegedaan hadden, op last van de Com- 
missie, benoemd tot onderzoek van „de revolu- 
tionnaire gebeurtenissen te Winterswijk en omstre- 
ken" door het Departementaal Gouvernement, In 
hechtenis genomen en onder militaire geleide over- 
gebracht naar het Tuchthuis te Arnhem. Maar hier 
waren deze en andere gevangenissen, de zg. poort- 
en stadhuiskerkers, zó opgepropt met gevangenen, 
dat een behoorlijk vooronderzoek van rechtswege 
onmogelijk was. Tijdens haar verblijf in de genoem- 
de Arnhemse gevangenis trachtte zij opnieuw haar 
bewaarders en geleiders om te kopen, ook toen zij 
uit Arnhem naar Winterswijk werd overgebracht, 
maar ditmaal alles tevergeefs. 

f ntussen werd overal de staat van beleg afge- 
■•■ kondigd en het kostte de Franse generaal Girod, 
die hier het opperbevel voerde, nog al enige moeite 
om de gewapende burgers aan het verstand te 
brengen wat deze staat van beleg had te betekenen, 
namelijk dat ook toen de invloed en het gezag 
der burgerlijke autoriteiten ondergeschikt werden 
gemaakt aan het militaire bestuur. Dit had dus 
ook tot gevolg, dat de verdachten en beschuldig- 
den in deze mislukte tegenomwenteling terecht 
moesten staan voor een militaire rechtbank instede 
van door hun eigen, d.w.z. de burgerlijke rechter 
te worden gevonnist. 
Bij de rechtbank, die voor deze speciale berechting 
in het leven was geroepen, fungeerde als rechter- 
commissaris de drost van Bredevoort, zekere 
Paschen, een gematigd Patriot en als mens niet 
onwelwilend en inhumaan, maar die zeer bang 
was van de Fransen en niets riskeerde, om in dis- 
crediet te raken bij de Franse bevelhebber. Erger 
was nog, dat hij van de rechtspleging zelf niet de 
minste kennis droeg en zelfs de eigen landswetten 
Onvoldoende kende, zodat ook hij een der satel- 
lieten bleek, die tot een ambt was benoemd zonder 
daarvoor te zijn berekend. Wij kennen dat ook uit 
onze jongste geschiedenis met tal van Duitsge- 
zinde burgemeesters, politiefunctionarissen enz. 
Die geschiedenis heeft zich dus ook in onze tijd 
herhaald. 
Op voordracht van deze heer Paschen nu was de 
zogenaamde militaire vierschaar samengesteld uit 
even onwetende lieden als hij zelf, althans op het 
stuk van de rechtspraak. Maar deze mederechters 
waren veel heftiger Patriotten dan hij en Frans- 
gezind door dik en dun. Het waren lieden, die in de 
maatschappij het overigens eerzaam beroep van 
bakker, slager, barbier, koperslager enz. uit- 
oefenden en die zich nu eensklaps geroepen zagen 
om over anderen vonnis te vellen. En die anderen 
waren hun gehate politieke tegenstanders, die 
plotseling in opstand waren gekomen tegen een 
huns inziens onwettig gezag. De gevolgen laten 
zich raden. 
Zonder voldoende vooronderzoek werd freule 
Judith van Dorth als hoofdaanlegster van de 
tegenstand wegens hoogverraad ter dood veroor- 
deeld. Waarin dat hoogverraad had bestaan, werd 
niet nader omschreven noch gemotiveerd aan de 
hand van de vigerende wetsartikelen. Het over 
haar gewezen doodvonnis was even summier ge- 
steld als de gehele rechtspleging summier, ondes- 
kundig en zelfs in strijd met de wet kon worden 
genoemd. Maar dat onder haar „rechters" persoon- 
lijke vijanden zijn geweest, zoals wel beweerd is, 
kon ook nimmer worden bewezen. Het was eenvou- 
dig het geval van Barbertje moet hangen! Van een 
persoonlijke  vete  jegens  de  ongelukkige  vrouw, 
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WAT ER AAN VOORAF GING: 

Arle, een jongen van de Veluwe was in 1943 
genoodzaakt om onder te duiken en ging 
toen naar de Biesbosch. Door bemiddeling 
van de LO. te Werkendam was hij, na een 
avontuur in Dordrecht, daar terecht geko- 
men. In de Biesbosch geeft hij er zich reken- 
schap van, dat er iets In hem veranderd is. 
Hij meent, dat hij onverschilliger is gewor- 
den. Het verzet aldaar ging er toe over, om 
Duitsers gevangen te nemen en op te 
sluiten in een schip. Op deze wijze kwam 

' men aan de wapens om zich bij de bevrij- 
dingsgevechten te kunnen inzetten voor de 
laatste stoot. Arie geeft er zich rekenschap 
van, wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. 
Er ontsnapte een Duitser uit het schip en 
spoedig bleek, dat hij aan de SD gemeld 
had, wat er in de Biesbosch gebeurde. 
De SD "werd op weg naar de Biesbosch 
echter door een Engels vliegtuig aange- 
vallen en keerde toen naar Dordt terug. 

r 

öe film 
Het gaat boven verwachting goed met de 

vertoning van onze film. Niemand kon 
met zekerheid voorspellen, hoe het publiek 
zou reageren. Welnu het heeft gereageerd 
en een streep gehaald door al onze twijfel 
en zorg. 
De film is in Amsterdam nu reeds twee- 
maal geprolongeerd en zonder vooruit te 
lopen op verdere prolongatie mag men 
dus constateren, dat de film een succes is 
en behoort tot de kleine keur van films, die 
het doen. Met temeer vertrouwen zeggen 
we dit, omdat we ervan overtuigd zijn, dat 
de film op het platte land zelfs beter zal 
gaan dan in de grote stad. Het verzet was 
op het platteland nog meer een zaak van 
de gehele of van de dominerende burgerij. 
Nu is het bekend, dat het aantal bioscopen 
In ons land beperkt Is. Velen zullen er dus 
een reis voor over moeten hebben om de 
film te zien. Wij weten intussen ook, dat 
sommigen om principiële redenen niet in de 
bioscoop willen verschijnen. Men vraagt ons 
daarom wel eens, of smalfilmyertoning in 
besloten kring niet mogelijk is. 
Om de film in de bioscopen te laten draaien, 
was echter een contract vereist, waarin 
voor geruime tijd (een jaar ongeveer) de 
bioscopen een exclusief recht van vertoning 
gegeven is. Wie dus om welke reden ook 
de smalfilmvertoning van verenigingen en 
dergelijke wil afwachten, moet zeker een 
jaar geduld oefenen en zij, die zich op de 
organisatie van deze vertoningen willen 
toeleggen, moeten zich verstaan met de 
verhuurder: N.V. Columbia Film Boeking 
Office, Nw. Doelenstraat 8, Amsterdam. 
Wij hebben in het kader van de exploitatie 
van de film natuurlijk ook aan de Stichting 
1940-1945 gedacht. In de eerste plaats 
hebben wij besloten, dat een deel der baten, 
die de LO-LKP-Stichting uit de vertoning 
toekomen, ten goede zullen komen aan 
'40-'45. 
Bovendien Is de gelegenheid opengesteld 
om van de eerste vertoning in ledere plaats 
een première te maken met een' bijzonder 
karakter. .Zo'n première wordt dan, dank 
zij overleg van de bioscoopdirectie en het 
bestuur van '40-'45, ter plaatse georgani- 
seerd. In Amsterdam werd deze première 
geopend door de wnd. burgemeester; in 
Den Haag was, naar wij vernemen, o.a. de 
Minister-president aanwezig. In Amster- 
dam leverde een collecte voor de Stichting 
belangrijke baten op. 
Het Is aan de stichtingsbesturen om In 
voorkomende gevallen attent te zijn op 
deze kansen voor de kas en voor de pro- 
paganda van de Stlchtingsldee. 

DE  LO-LKP-STICHTING. 

SLOT ■^.-'w^-i.i-iir'u^   " ■* *i~ ~v 
Historisch is dit verhaal van het 
gedurfde verzet in de Biesbosch 
geheel verantwoord. Het was de 
schrijver echter vooral te doen om 
de psychologische uitwerking van 
dit verzet bij iemand, die er nauw 
bij betrokken was. Daarom zijn de 
namen gewijzigd en is het accent 
niet gelegd op een reeks van daden, 
maar  op  het  hart  van  een  mens. 

\ r 
Het geallieerde front kwam nader, dat 

was in de Biesbosch duidelijk te horen. 
Het geluid van het zware geschut was als 
een naderbij rollende donder; het klonk de 
verzetsmensen in het land van water en riet 
en modder als een bevrijdende muziek in de 
oren. Het gaf de mannen moed en ook Arie 
werd weer geestdriftig. 
Toch waren de ogenblikkelijke gevaren er 
niet geringer op geworden; de Duitsers had- 
den op De Steen, de polder tussen Bergsche 
Maas en Steurgat, een bezettingstroep van 
vijftig man gelegerd. Ook op het Jannezand, 
dat schuin tegenover het Ganzennest ligt — 
waar het schip vol creaturen gemeerd lag! 
— waren Duitse soldaten gekomen en meer 
dan ooit was dus uiterste voorzichtigheid ge-. 
boden. 
Bovendien was het niet uitgesloten, dat ook 
de dijk zou worden bezet en dat de SS-ers, 
die door de geallieerden teruggedreven wa- 
ren en zich in Drimmelen hadden genesteld, 
zouden oversteken naar de Biesbosch. In dat 
geval zou men tussen hete vuren komen te 
.zitten. 
Anderzijds leefde bij allen de goede hoop, 
dat men spoedig zou worden verlost van de 
tyrannie. Dan zou men de creaturen uit het 
schip kunnen overleveren aan de geallieerde 
strijdkrachten, zodat men van de last der 
meer dan zeventig krijgsgevangenen zou zijn 
ontheven. 
Juist in deze spannende en tevens hoopvolle 
dagen verlangde Arie er hevig naar om naar 
huis te gaan, naar ouders en verloofde. 
Graag zou hij de spoedig komende bevrijding 
gezamenlijk met hen vieren. De vreugd der 
verlossing wilde hij delen met degenen die 
hem het naast waren. Het zijn niet alleen 
nood en verdriet, die de mensen tot elkan- 
der kunnen brengen, maar ook de vreugde 
zoekt mededeelzaam te zijn, dacht Arie tij- 
dens een van zijn wachtdiensten'op het ge- 
vangenschip. — Dit is het goede van verdriet 
en van vreugd, dat het de mensen naar elkan- 
der drijft  
De bevrijding van de Biesbosch naderde nu 
snel, — maar juist deze laatste dagen en 
deze laatste uren gingen, naar de mening van 
de Biesbosch-groep, vi^el te traag voorbij. 
In Arie kwam nu weer angst op. Zou hij, met 
de bevrijding in zicht, toch nog het slacht- 
offer van de Duitsers worden? 
Hij herinnerde zich, dat hij altijd gehuiverd 
had voor het spreekwoord, dat zegt, dat men 
in het zicht van de haven kan stranden. 
Steeds wanneer in zijn leven bijzondere ge- 
beurtenissen zich voordeden, was hij bang 
geweest, dat op het laatste nippertje er nog 

roet in het eten zou worden gegooid. Waar 
kwam die angst uit voort? Was het, omdat 
hij niet geloven durfde in het heerlijke en 
vreugdevolle? Of was het ■— en die gedachte 
kwelde hem gedurende de hele nacht, dat 
hij zijn wachturen doorbracht op het schip 
met creaturen —■ waa het soms omdat hij ge- 
brek aan geloof had? 
Arie huiverde opnieuw. Ja, wist hij, dat is 
het.-Ik durf niet te geloven, ik kan niet ge- 
loven. Mijn geloof is niet groot genoeg en 
daarom heb ik altijd de vrees, dat ik op de 
drempel zal sterven, en dat ik zal schip- 
breuk  lijden  in het  gezicht van   de   haven. 

Eindelijk rukten de geallieerden op tot 
Drimmelen. Op 5 November '44 werd 

deze plaats bevrijd — en toen stonden de 
Polen aan de Bergsche Maas! 
Het leed was dus geleden. De verzetsmensen 
uit de Biesbosch voeren met hun gevangenen 
over de Maas en gaven de „creaturen" over 
aan de Polen, die uiterst verrast waren, toen 
een stel burgers met ruim 70 Duitsers kwam 
aanstappen. Onder die burgers was zelfs een 
meisje — het was de dappere kokkin, de 
kookster van de „staf" van de Biesbosch- 
groep! 

In de kerk van Made — een dorp bij Drim- 
melen, waar de officiële overdracht van 

de gevangenen had plaats gevonden — werd 
enige dagen later een dankdienst gehouden. 
Ook Arie was daarbij aanwezig. In zijn hart 
was grote dankbaarheid over het feit, dat hij 
weer vrij was, vrij van bezettingskluisters, 
vrij tevens van het bijzondere bezettingsge- 
vaar, waarin hij zo lang geleefd had. 
Het verlangen leefde in hem, met Kerstmis 
thuis te zijn. Hij was er aanvankelijk stellig 
van overtuigd, dat dit inderdaad het geval 
zou zijn. Het werd dan ook een grote teleur- 
stelling, toen hij de Kerstdagen moest door- 
brengen ergens in Brabant, ver van de Ve- 
luwe. Tot Mei 1945 moest hij wachten eer 
hij terug kon gaan naar zijn geboortegrond, 
naar het Veluwse land, waar zijn ouders en 
verloofde in hoop en vrees op hem zaten te 
wachten. 
Na de bevrijding van Drimmelen en daar- 
mee samenhangend de bevrijding van de ver- 
zetsgroep in de Biesbosch, heeft Arie zich 
vaak afgevraagd, of hij ooit nogmaals ver- 
zet zou willen plegen in de ruige, gedurfde 
vorm, zoals hij die had meegemaakt in de 
woeste, bijna onbegaanbare Biesbosch. 
Op die vraag had hij altijd diep in zijn hart 
het antwoord gereed: Neen, dit nooit meer! 
...En God geve, dat het nooit weer nodig 
zal zijn. 

{Ingezonden mededeling) 
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Want hoe belangrijk, hoe schitterend dit 
verzet ook geweest was, toch had Arie het 
gevoel, dat het bijna boven de draagkracht 
van hem en zijn vrienden was uitgegaan, 
omdat de directe autoriteit van het wettig 
gezag ontbroken had. Daardoor had hij per- 
soonlijk dikwijls het gevoel gehad, dat men 
een morele ruggesteun.had gemist. Men had 
geen bekrachtiging van hun daden verkre- 
gen en bij Arie was tenslotte altijd de vrees 
blijven leven, dat hun blik niet breed genoeg 
zou zijn en dat daardoor ernstige fouten zou- 
den worden gemaakt. En dat er inderdaad 
fouten waren begaan, daar was hij zeker van. 
Maar hoe kon dat ook anders? Men had ge- 
dacht, dat men slechts enkele weken de krijgs- 
gevangen genomen Duitsers te verzorgen zou 
hebben, omdat de bevrijding immers in de lucht 
had gehangen? Inplaats van weken waren 
het moeilijke maanden geworden en altijd 
kwam men weer voor onaangename verras- 
singen te staan. Creaturen die ziek werden, 
tweedracht onder de gevangenen, moeilijk- 
heden met de fouragering, spanning over de 
mogelijkheid van ontdekking. Het ging alle- 
maal primitief toe en dat kon ook niet an- 
ders. Maar van primitief naar barbaars was 
slechts één stap en Arie had altijd de vrees 
gehad, dat die stap ongewild en misschien 
zelfs ongeweten zou  worden  gedaan.   Daar 

deelnemen aan zo'n ingrijpend en gedurfd 
verzet als later in de Biesbosch werd ge- 
pleegd, zou hij ongetwijfeld gezegd hebben: 
Neen. Hij zou het niet gedurfd hebben, hij 
zou te bang zijn geweeste 
Later, na de algehele bevrijding van het land, 
heeft Arie er meermalen aan gedacht, dat 
ze in de Biesbosch bijna nooit vaste grond 
onder de voeten hadden gehad. Met zijn 
waterlaarzen was hij vaak in de modder 
gezakt, centimeters diep. In de grienden had 
het water verraderlijk onder en naast zijn 
voeten geborreld en op de modderdijkjes 
was hij meer dan eens uitgegleden. Toch 
had hij het gevoel gehad, op vaste bodem 
te staan, omdat de verzetsgroep was bijeen 
gehouden door een hechte band, zodat zij op 
elkander hadden kunnen rekenen. Ze had- 
den dezelfde vreugden gekend, dezelfde ang- 
sten. Ze hadden allemaal op zijn.tijd gemop- 
perd en op zijn tijd gelachen, ze hadden haat 
gekoesterd tegenover de creaturen in het 
schip, maar zij hadden jegens de krijgsge- 
vangenen toch ook zachtere gevoelens ge- 
kend. Arie dacht aan de mof, die dag voor 
dag met het portret van zijn vrouw en zijn 
twee dochtertjes in de handen had gezeten 
en dan altijd betraande ogen had. Misschien 
was het die wonderlijke Duitse sentimentali- 
teit geweest, waar het nationaal-socialisme 
altijd op gespeculeerd had — en helaas met 
succes. Het doet er niet toe, maar Arie was 
toch soms begaan geweest met die soldaat en 
vaak had hij de man moed ingesproken. 
Ja, hun sterke verbondenheid als verzetsmen- 
sen had hun in ideële zin toch vaste grond 
gegeven. Alleen het was een vaste grond, 
die toch volstrekt ontoereikend was geweest 
om een innerlijk conflict te bezweren. Vooral 
tijdens de dankdienst in de kleine kerk van 
Made had Arie gevoeld, dat er tenslotte iets 
anders en iets oneinig beters is, dat vaste 
grond geeft: Het vaste geloof in God, de 
Rechtvaardige. 

aan denkende, kon hij God danken dat ze 
geen barbaarse methoden hadden toegepast 
tegenover   de   creaturen. 

T a, nadat zij onder de hoede van de gealli- 
) eerde legermacht waren gekomen, dacht 
Arie er vaak aan, hoe vreemd het kan gaan 
in een mensenleven. Hij was destijds met een- 
voudig verzetswerk begonnen en als men hem 
toen  had  gevraagd,  of   hij   ooit zou  willen 

In de kerk Pan Made werd een   dankdienst 
gehouden.  Ook  Arie was daarbij aanwezig. 

Toch heeft Arie zich na de bevrijding dik- 
wijls de vraag gesteld, of hij tijdens zijn 
Biesbosch-periode niet een vastere grond 
onder de voeten had, dan thans, bevrijd van 
de knellende greep der barbaarse bezetting. 
Hij behoefde nu niet meer door verrader- 
lijke rietvelden te waden en hij kende niet 
meer het gevaar van het plotseling wegzak- 
ken in de drassige veenbodem. Maar had 
hij — ideëel gezien    —    thans een vastere 

bodem onder de voeten? De toekomst was 
onzeker, de idealen die tijdens de bezetting 
leefden, waren weggezakt in de modder 
van onzuivere zuiveringen en wonderlijke 
berechtingen, naar hij stellig meende.. Op 
alle gebied was een vervlakking te consta- 
teren, haat en twist en nijpende onzekerheid 
omtrent  de   toekomst   van   de   gebiedsdelen 
in de Oost    neen,  als men het zó  zag, 
stond hij nu niet op vaste grond. 
Het geloof is- een vaste grond, heeft Arie 
geleerd. Maar gedurende zijn verzetswerk 
in de Biesbosch is zijn geloof klein geweest. 
Hij herinnert zich de angst, die hij toen 
gekend heeft. Vaak was hij bang, bang als 
een kind dat zijn moeder kwijt is. Ries was 
ook bang geweest, al had hij zijn angst 
achter ongezouten woorden proberen te ver- 
bergen. Zal er bij de ploeg wel één zijn ge- 
weest, die altijd heldhaftig was, óók in zijn 
denken? 
Neen, wist Arie. Allen hadden ze vrees ge- 
kend, in welke vorm dan ook. Misschien had- 
den ze vrees gehad op het moment van hun 
meest heldhaftig optreden. 
Ze waren geen helden of avonturiers van 
professie geweest. Burgers waren ze; dat 
waren ze ook, toen ze met hun zware water- 
laarzen door de Biesbosch slopen. Schilders, 
slagers, griendwerkers, kantoorbedienden, 
schippers. Burgers, die de vrijheid minden 
en slechts helden werden door de omstandig- 
heden, — en daardoor des te gróter helden 
waren! En is dat niet het mooiste, dat een 
volk in de zwaarste druk de grootste helden 
kan opbrengen. 
Maar toen ze in de kerk van Made zaten, 
zaten ze daar niet als helden. Ze zaten daar 
als dankbare mensen, in wier hart het besef 
leefde, dat ze veel verkeerd hadden gedaan 
en dat ze veel kanser hadden gemist en dat 
het God is, die hen beschermd had in tijden 
van groot gevaar. 

Uiteindelijk weet Arie toch één ding: Het 
volk van Nederland is geen ideaal volk, 

al dachten ze dat tijdens hun gesprekken 
in de Biesbosch. Maar ook de verzetsmensen 
zijn geen ideale mensen. Europa is geen 
ideaal werelddeel en de aarde bezit geen 
ideaal land of volk. Daarom zullen er altijd 
teleurstellingen komen en wellicht zal Arie 
zich nog het meest teleurgesteld voelen in 
zichzelf. 
Het kan niet anders, want het Paradijs is 
niet het woonoord van de mens gebleven. 
Maar dit mogen wij weten: God wil ons 
uitzicht geven op het nieuwe Paradijs. Hij 
wil ons daarin ook opnemen, indien wij 
slechts geloven. 
Arie, jongen, er is niet veel terecht gekomen 
van de idealen, die wij gedurende de be- 
zetting hebben opgebouwd en vertroeteld. 
Wij mopperen wel eens en zelfs zouden wc 
soms willen emigreren. En we zeggen vaak: 
Waarom hebben we 't gedaan en we zijn 
gek geweest, dat we 't gedaan hebben  

Arie, laten we desondanks dankbaar zijn, 
dat we 't hebben mógen doen. En laten wc 
vaststellen, dat wij in de bezettingstijd heb- 
ben zitten breien aan allerlei schone toe- 
komstbeelden, maar dat we met één ding 
veel te weinig rekening gehouden: Dat mijn 
hart en jouw hart geen Paradijsharten meer 
zijn — en daarom zal het Arcadië dat wij 
ons droomden nooit aanbreken. 
Ter wereld niet, Arie — maar als wij in 
Hem geloven, zullen wij na dit leven het 
nieuwe Paradijs ontvangen. 
Dat moet onze blijdschap  zijn! 

£%£ 

(Ingezonden mededeling) 
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Om de Zuiverheid der Bijzondere Rechtspleging 
HET REQUISITOIR VAN  DE  BOSSCHE  OFFICIER  VAN  JUSTITIE  IN   DE  ZAAK 

VIËTOR - LEEMHUIS - PEGELS 2 

In dit artikel zou ik nagaan, welke motieven de 
Officier van Justitie, Jhr. Mr Verspyck, ertoe 

hebben geleid, om de Bijzondere Strafkamer der 
Bosse Rechtbank te verzoeken, niet in te gaan op 
de opdracht, door de Bijzondere Raad van Cassatie 
gegeven, om een 12-tal vragen in het gerechtelijk 
onderzoek te betrekken. 
Ik kan niet beter doen, dan de Officier op de voet 
te volgen bij zijn helder en scherpzinnig requisitoir 
en zal het zelfs vaak letterlijk citeren. 

DOOR Mr. H. B   S. HOL LA 

Voorop stelt Z.E.A. dat de Raad van Cassatie niet 
het recht heeft bindende opdrachten te geven als 
de onderhavige: de vragen raken niet de strafbaar- 
heid, maar alleen de strafmaat; zij raken andere 
punten, dan die, waarin de grond tot vernietiging 
van het Haagse vonnis en de verwijzing naar de 
Bosse Rechtbank zijn gelegen. 
De desbetreffende overwegingen uit het arrest 
kunnen dus geen andere betekenis hebben, dan die 
van een oordeel van een wetenschappelijk zeer 
gezaghebbende en practisch zeer invloedrijke 
instantie. Maar bindend is dat oordeel niet. Het 
kan goed en wijs zijn van de lagere rechter om met 
dat oordeel rekening te houden, maar het kan deze 
rechter er nooit toe brengen om in te gaan tegen 
zijn eigen overtuiging over de juiste berechting 
der zaak. 
En dan stelt de Officier zeer scherp, dat de beant- 
woording der 12 vragen, door de Raad van Cassatie 
omschreven: 
a. voor de berechting der zaak Viëtor c.s. zonder 

nut is; 
b. voor    anderer   rechtsbelangen    zeer    bepaald 

schadeiyk. 

V 

(Ingezonden mededelingen) 

VOOR AMERSFOORT, 
DE GELDERSE VALLEI 
EN DE VELUWE 

tekent U in op 
,,Het grote gebod" 

bij Boekhandel G. G. VEENENDAAL 
Langestraat 33, Amersfoort, Tel. 3232 

Qvate feiten daa* meeóte%ó 
óaamyevat en vereeuwigd 

Beter kunnen wij het Standaardwerk 

Het grote gebod 
als OFFICIEEL GEDENKBOEK van de heldhaflige 
verzelsstrijd   van   de   LO.   en   de   LKP.  niet typeren. 
V ij f auteurs van na am ; Rogier van Aarde. Antoon Coolen, 
Ad Goede, K. Norel en Anne de Vries, allen meesters als schrijvers, 
hebben in opdracht van de Stichtingen van de LO. en de LKP. dit 
boeiend en ontroerend grootse document geschreven. 
We verwijzen naar de uitvoerige redactie-mededelingen in vorige 
nummers van  dit blad. 

Over de uitvoering het volgende ; 
• 1100 bladz,  (23 x 30 cm) prima houivr.  papier. 
• 2 delen  in zwaar  linnen band. 
• 1 500 portretten en foto's. 
• Talrijke tekeningen, landkaarten, documenten, etc. 
• Verschijning in de loop van  1950. 
iedere verzetsman en vrouw en allen, die hun strijd 
niet willen vergeten, noch voor zich en noch voor het 
nageslacht, leveren wij graag franco dit grote boek thuis. 
Stuurt daartoe direct onderstaand bestelbiljet aan 

Fa. H. WUESTMAN   (E. WESTERHOF) 
Boekhandel 
MELKMARKT 36 - ZWOLLE   - GIRO 42146 

Ondergetekende wenst voor intekenprijs te ontvangen 
 ex. Het grote gebod. 

Adres: _  

Woonplaats:    

oor de beoordeling van het nut der vragen, 
deelt Z.E.A. deze in drie categorieën In: 

1. Van geen nut is de vraag, hoe het komt, dat de 
opvolger van de verdachte Pegels als chef van 
de Documentatiedienst niet schuldig werd be- 
vonden aan hulpverlening aan de vijand, terwijl 
hem. Pegels, toch het enkele feit van „chef- 
zijn" van deze dienst wordt aangerekend. 
Deze vraag is daarom van geen nut, omdat bij 
het vertrek van Pegels — Dolle Dinsdag — de 
Documentatiedienst feitelijk nog slechts in 
naam bestond en niet meer de dienst was die — 
zoals aanvankelijk onder Pegels — voor en In 
overleg met de SD werkzaam was en tot taak 
had Illegale werkers en Joden te arresteren, 
radio's op te sporen, e.d. 
Van geen nut ook voor de berechting van de 
zaak der verdachten is de vraag of een der 
verbaliserende PRA-rechercheurs, die een 
onderzoek in deze zaak hebben verricht, zelf 
schuldig zou staan aan vergrijpen, vergelijk- 
baar met de ten laste gelegde. 
De beantwoording van zulk een vraag zou van 
belang kunnen zijn, indien bezwarende bijzon- 
derheden, die verdachten ontkennen, aleen of 
in hoofdzaak op gezag van zulk een verbalisant 
zouden worden aangenomen. Het aangevoerde 
bewijsmateriaal moet objectief, op zijn eigen 
waarde, worden getoetst, ook al zou de ver- 
balisant beticht worden van eigen onbetrouw- 
baarheid. In casu is het aangevoerde bewijs- 
materiaal  onweerlegbaar en betrouwbaar. 

2. De tweede categorie vragen betreft de authen- 
ticiteit van enkele circulaires, die aanwijzingen 
inhouden van verschillende hoge autoriteiten, 
bij en boven de politie. 
De beantwoording van deze vragen zou inder- 
daad van eminent belang zijn, Indien was komen 
vast te staan, dat de verdachten door of ten- 
gevolge van die aanwijzingen hadden gehandeld 
gelijk zij deden. 
De feiten, door hen gepleegd, zijn echter zo 
afschuwelijk en zo apert uit hun eigen wil 
voortgekomen, dat daar eenvoudig niet over 
te praten valt. 
Reeds om die reden is het onderzoek naar 
welke aanwijzingen dan ook voor deze zaak 
volkomen onbelangrijk. 

Terecht wijst de Officier In deze op een over- 
weging van de Raad van Cassatie zelve: 
„dat ook al mochten deze feiten" (n.1. het geven 
van aanwijzingen per circulaire van boven af) 
„door een nader onderzoek bevestigd worden, 
„zij uiteraard slaafsheid, wreedheid en dienst- 
„kloppery in de lagere rangen allerminst zou- 
„den verontschuldigen; 
„dat ook een beroep op ambtelijke bevelen en 
„het slechte voorbeeld van meerderen w a a r- 
„d e I o o s is, wanneer dit gedaan wordt door 
„politiebeambten, die blijkens hun optreden de 
„thans door hen met zoveel nadruk ingeroepen 
„ambtelijke bevelen en slechte voorbeelden in 
„het geheel niét nodig hadden of zelfs gretig 
„hebben aangegrepen om de vyand te dienen 
„en hun landgenoten te vervolgen, te verraden, 
„te mishandelen of zelfs te doden, en aan dit 
„bedrijf met voldoening en ijver, wellicht zelfs 
„met hartstocht, hebben deelgenomen." 
Precies — aldus de Officier —: waardeloos is 
zulk een beroep op ambtelijk bevel en met name 
in een zaak als deze, waarin van alle drie de 
verdachten zonder een spoor van overdrijving 
mag worden gezegd, dat zij het bijna als een 
roeping hebben gevoeld de vijand te dienen en 
dat zij hun landgenoten met ware hartstocht 
hebben vervolgd en verraden. 
Is dit ook niet altijd ons eigen standpunt ge- 
weest: niet het „Befehl ist Befehl", maar de 
gewetensplicht om elk bevel te toetsen op zijn 
innerlijke, zijn morele waarde? Geeft God, wat 
Gode is. 
Hier beroepen de lafaards zich op „bevel"! 
Neen, zij staan ter verantwoording voor e ig e n 
daden en eigen initiatieven en 
zoeken dekking achter circulaires, waarvan 
eik goed Nederlands politieman — en dat 
waren er duizenden — wist en begreep, dat 
hij ze voor kennisneming kon, mocht en 
moest aannemen. 

3. De laatste en uit principieel oogpunt de meest 
merkwaardige rubriek vormen de vragen, die 
de Bijzondere Raad van Cassatie stelt met 
betrekking tot beweerde misdragingen van 
functionarissen, welke met deze zaak, de zaak 
Viëtor—Leemhuis—Pegels, in geen enkel ver- 
band staan. 
Met klem roept de Officier van Justitie de 
Bosse Rechtbank toe, niet toe te geven aan de 

wens (of de opdracht?) van de Bijzondere 
Raad van Cassatie om betichtingen, tegen 
anderen geuit, in het onderzoek te betrekken. 
Het gaat er in eerste instantie niet om of deze 
betichtingen een grond van waarheid bevatten, 
dan wel lasterlijk zijn — het gaat erom, of deze 
betichtingen iets te maken hebben met de 
strafzaak Viëtor—Leemhuis—Pegels. 
En dan spreekt Z.E.A. openlijk uit, wat Inge- 
wijden reeds wisten, dat daar in de Cellen- 
barakken in Scheveningen een waar complot 
was gevormd onder leiding van Mr Hamer, de 
inmiddels tot 15 jaar veroordeelde NSB-Com- 
missaris van Politie van den Haag. Zijn mede- 
werkers  de  ter   dood   veroordeelde   (intussen 
met   levenslang    begenadigde)    Krom   en  
Viëtor en  Leemhuis. 
Zij hebben een serie verdachtmakingen op 
schrift gesteld tegen „goede" leden van het 
Haagse politiecorps en tegen andere autori- 
teiten. De vragen van de Bijzondere Raad van 
Cassatie vormen slechts een bloemlezing daar- 
uit. 
De Procureur-Fiscaal te den Haag achtte deze 
campagne niet alleen zonder practisch belang, 
maar hij achtte het ook beneden de waardig- 
heid der Justitie om er meer aandacht aan te 
schenken. Dat liet hij over aan de sensatie-pers. 

Moeten dan de gelanceerde beschuldigingen niet 
onderzocht? Ik heb hiertegen allerminst be- 

zwaar, zegt de Officier, ook al staat vast dat de 
grieven niet voortkomen uit het gemoed van een 
om de Nederlandse zaak bekommerde. Zij worden 
niet geuit om het Nederlandse volk te zuiveren 
van lieden, die voor deszelf s welzijn een blaam vor- 
men. 
Hij wijst zelfs de weg aan: Minister, Parlement. 
Maar misbruik daarvoor niet de rechter, aan wie 
de beoordeling is opgedragen van een bepaalde 
zaak, de misdragingen van een bepaalde ver- 
dachte. 

„Wat de rechter niet behoort te doen, dat ia 
„in een zaak, met welker berechting hij Is he- 
llast, uit onbevredigdheid-in-het-algemeen een 
„andere beslissing  geven,  dan  voor die zaak 
„zelve juist zou zijn." 

En dan toont de Officier van Justitie aan, hoe niet 
alleen het treden in de beantwoording der niet ter 
zake dienende vragen voor de berechting der ge- 
vallen    Viëtor—Leemhuis—Pegels    nutteloos    is, 
maar bovendien hoe de rechtmatige belangen van 
anderen daardoor zouden worden geschaad. Met 
bijtende spot licht hij de consequenties toe aan de 
hand van een voorbeeld, dat hij als onweerlegbare 
laster aan de kaak weet te stellen. 

Neen, „de Rechtbank mag zich niet laten mede- 
„voeren op de weg, die deze verdachten haar 
„wensen te zien betreden. Slaagden de verdach- 
„ten daarin, zo zouden zij de door hen reeds 
„lang en met grote hardnekkigheid gevoerde 
„campagne met succes bekroond zien." 

In dit verband wijst de Officier van Justitie op het 
feit, dat alleen al het verwijzingsarrest van de Raad 
van Cassatie zelf in de ogen van velen, voor wie 
een verdenking reeds een half bewijs Is of — op 
zijn minst — een sterk vermoeden is, een smet heeft 
geworpen op de daarin genoemde personen, op de 
opsporings- en vervolgingsorganen, die wèl tegen 
Viëtor, Leemhuis en Pegels en niet tegen anderen 
zouden zijn opgetreden, op de Bijzondere Rechts- 
pleging, wier zuiverheid in twijfel wordt getrokken, 
ja zelfs in zekere zin op een leder, die bezwaar zou 
hebben de door de Bijzondere Raad van Cassatie 
Ingeslagen weg verder te volgen. 
En toch: het wèl volgen van die weg zou er toe 
leiden,  dat  in  dit  proces  allerlei  mensen  in  de 
positie   van verdachten   worden gebracht,   maar 
dan zonder de mogelijkheid van verdediging, al- 
thans met  mogelijkheden,  welke bij die van een 
werkelijk verdachte verre ten achter staan. 

„Daarmede dient men het recht niet. Ons 
„recht kent voor iedere grief passende wegen 
„om tot onderzoek en — waar nodig — tot 
„redres te komen. Men doet niet goed met 
„buiten die wegen te gaan* en een strafzaak 
„tegen A aan te grijpen als een middel van 
„onderzoek tegen B." 

l n een zeer gedegen uitspraak heeft de Bijzondere 
' Strafkamer van de Bosse Rechtbank de Officier 
van Justitie in zijn betoog gevolgd, en beslist, dat 
de zaak Viëtor—Leemhuis—Pegels door deze 
berecht zal worden zonder de vragen van de Raad 
van Cassatie te beantwoorden. 
Het voert te ver, ook dit vonnis te analyseren. 
Alleen moge vermeld worden, dat in nuchtere, 
koele zakelijkheid — men proeft er de President, 
Mr J. Poerlnk, uit, die om deze, een rechfer sieren- 
de eigenschappen vermaard is — feit ma feit ge- 
noemd wordt ten bewijze van de armzaligheicj en 
petieterigheid van de poging der verdachten om 
zich achter circulaires te verschansen: NSB-er; 
SS-er; Hauptsturmführer; dagboekcitaten. 
Twaalf punten, keihard, tegenover twaalf vragen! 
Interessant is ook, dat een incidenteel beroep der 
verdachten op de Raad van Cassatie tegen de 
beslissing der Bosse Rechtbank intussen door de 
Raad van Cassatie is verworpen! 

„KEES-NBO". 



In M emonam 
JAN     DE     ROOIJ 

"Die 't leven in de waagschaal stelt 
Omdat 't meedogenloos geweten 
Geen rust hem liet, die heeft gekweten 
zich van de taak, door God gesteld." 

(Uit "De Patisanen" van 
A. den Doolaard) 

^ 

f 

r 
Geüoren 20-8-'23   -   Gefusilleerd 4.1-'45 

DE   HELD   VAN   DE   LANGSTRAAT 

XTt7are de oorlog niet over ons land gekomen, Jan de Rooij zou 
W de onopvallende onbekende arbeider gebleven zijn die hij was 

en zijn naam zou waarschijnlijk nooit verder geklonken hebben 
dan in de kleine kring zijner familie en kennissen in het stille 
Langstraatse dorpje Sprang, waar hij op 20 Augustus 1923 werd 
geboren. Hij was daar op de christelijke school en kwam, gelijk 
zovelen in zijn omgeving, in de voor de Langstraat typische in- 
dustrie terecht als arbeider op een schoenfabriek. Niemand zou 
ooit iets bijzonders aan de jongen ontdekt hebben, doch de oorlog 
legde zijn edel karakter en zijn verbazingwekkende zielegrootheid 
voor een ieder open. Zijn naam kwam op ieders lippen, zijn roem- 
ruchte heldhaftigheid werd door pers en radio tot over de lands- 
grenzen toe verkondigd, hij ontving de eretitel „held van de Lang- 
straat" en hij kan gelden als het ideale type van de verzetsheld. 
Zijn geschiedenis is reeds vaak verteld en als hêt ware gemeen- 
goed geworden voor alle Nederlanders. In het kort mogen de fei- 
ten hier gereleveerd worden. 
Na zeven maanden gedwongen arbeid in Duitsland wist hg te ont- 
snappen, dook onder bij zijn broer en kwam aldus in aanraking 
met het verzet. Spoedig werd hij medewerker van de bekende KP- 
André. Met de bevrijding van het Zuiden achtte hij zijn taak ech- 
ter niet geëindigd en hij meldde zich dan ook vrijwillig om over 
te steken naar het Land van Heusden en Altena om daar met 
enige medeleden van zijn groep het werk voor de goede zaak voort 
te zetten, daarbij opnieuw de' gevaren trotserend welke een verzets- 
man elke minuut van zijn leven bedreigden, thans nog in zoveel 
sterker mate, van de zijde van een teruggeworpen en in het nauw 
gedreven verbitterde en cynische nationaal-socialistische bezetter. 
Daar seinde hij — het was daags voor Kerstmis 1944 — het alar- 
merende „Weest Paraat" met zijn geheime zender naar zijn luister- 
post in Capelle, een voor de Duitsers verpletterende en fatale daad. 
Een geweldige concentratie van troepen en materiaal was door 
hen in het land van Altena bijeen gebracht en werd gereed ge- 
houden om bij verrassing de Maas over te steken, op de zuidelijke 
oever enige bruggenhoofden te vormen en meteen door te stoten 
naar het Zuiden teneinde in een tangbeweging contact te krijgen 
met het vinnige Ardennen-offensief, dat von Rundstedt geheel 
onverwacht had geopend. De Canadese zware artillerie, die de 
Langstraat verlaten had om zich in de strijd In de Ardennen 
te werpen en Eindhoven reeds gepasseerd was, keerde op het 
alarmsein van Jan de Rooij naar het Langstraatse Maasfront 
terug en beukte in de Kerstnacht met helse kracht het Duitse 
materiaal — en daarmee de Duitse krijgsopzet — tot puin: Jan 
de Rooij had een Duitse aanval in de rug der geallieerden voor- 
komen en tegelijk de Langstraat en een groot deel van Brabant 
voor een   catastrophe   behoed. 
Doch Jan de Rooij was niet slechts een parate spion en dappere 
strijder; hij was tevens een edel mens. Hij vocht niet voor een onbe- 

grepen leuze, evenmin voor eigen lijf of goed: hij streed voor 
God, Koningin en Volk, voor waarheid, rechtvaardigheid en naas- 
tenliefde en hij zou dat met zijn bloed bevestigen. 

De Duitsers vermoedden splonnage, gingen op onderzoek en 
vonden de geheime zender: vijf onschuldigen werden als gijze- 

laars gevangen genomen en zouden als afschrikwekkend voor- 
beeld moeten dienen. Toen Jan de Rooij dit vernam, stond zijn 
besluit meteen vast: hij nam afscheid van zijn vrienden en meldde 
zich, aldus de onschuldige burgers het leven reddend, in het volle 
besef van de consequenties van zijn edelmoedige opofferende daad. 
De Duitsers voerden hem weg naar Amsterdam, waar ze hem ge- 
nadeloos neerknuppelden. Jan de Rooij zou de zijnen niet meer 
zien en zijn vurig verlangen om na de oorlog mee te trekken en 
het Overzeese Gebied van de Japanse bezetting vrij te maken zou 
niet meer in vervulling gaan. Zonder zijn beulen ook maar enige 
inlichting omtrent zijn verzetsgroep en zijn werk te gunnen, met 
de lippen vast op elkaar geklemd, geen minuut aan zichzelf of 
eigen lot, maar steeds aan zijn medemensen en strijdmakkers 
denkend, gaf hij op 4 Januari 1945 te Amsterdam zijn schone 
ziel aan God terug. Op 7 Juli van hetzelfde jaar werd hij op in- 
drukwekkend plechtige wijze begraven in de omgeving waar hij 
zijn God en Volk had leren liefhebben, waar de zware oude toren 
hoog boven het vlakke land en de lage daken der eenvoudigen 
staat  te  dromen. 
Jan de Rooij werd beroemd, zijn naam werd een legende. Niet 
doordat hij de roem en de grootheid zocht. Maar omdat hij de 
eenvoudige en zuivere van harte, deed wat hij als zijn plicht zag; 
diep gegriefd en gekweld om het onrecht, dat vredelievenden en 
onschuldigen werd aangedaan door een barbaarse onderdrukker, 
koesterde hij de liefde voor het edele en goede steeds sterker en 
groeide daarmee In hem de drang om zich te verzetten. Hij ging 
recht op zijn doel af en verachtte de weg van de minste weer- 
stand. Hij kende slechts één gedragslijn: het recht doen zege- 
vieren of mèt het recht ten onder gaan. Hij stelde het duurste 
offer boven onverschillig welk compromis met zijn geweten. 
Jan de Rooij, de held van de Langstraat, zal voortleven in de ge- 
schiedenis als de verpersoonlijking van fier burgerlijk verzet, als 
het toonbeeld van waarachtig heldendom. Met eerbiedige lippen 
zullen wfl zijn naam en zijn daden doorgeven aan onze kinderen 
en de na ons komende geslachten, opdat zij zich sterker aan de 
wetenschap van wat een eenvoudig en oprecht hart vermag, mits 
het zich laat inspireren door de enige drie deugden, die een ge- 
lukkige samenleving kunnen waarborgen: waarheid, rechtvaar- 
digheid en naastenliefde, zoals Christus ze ons allen te onder- 
houden heeft gegeven en zoals ze in Jan de Rooij verwezenlijkt 
waren. 
In Jan de Rooij kunnen alle gevallen verzetsstrijders hun Idealen 
belichaamd zien; in  hem mogen zij allen geëerd worden. N. 

VOOR   ONZE   GEVALLENEN 
Uw  leven  was  zo   kort,   mijn   broeders. 
Uw dood kwam vroeg en  vlug; 
Uw vreugde was zo kort, o moeders. 
En snerpend   leed   kreegt   gij  terug. 

Wat baat het U, dat wij als helden 
U eren van het front? 
De  wind  vaart  over Uwe velden 
En  God bewaakt Uw stille grond. 

Veel  meer dan wij  U kunnen geven 
Gaaft  Gij voor ons:  Uw bloed; 
Gij leerde ons om voort te leven 
Gelijk Gij  sneuvelde:  met moed. 

Gij hebt in ons de brand ontstoken. 
De fakkel van de   kracht; 
Ons hart is door  Uw  dood ontloken.   
Gevallen   broeders,  sluimert zacht. 

JOEP NANINCK. 
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HET   GROTE   GEBOD 
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De  grote bijdragen in dit boek zijn geschreven door: 
Rogier van Aerde, Antoon Gooien 

Ad Goede, K. Norel en Anne de Vries 
„HET GROTE GEBOD"  wordt  uitgegeven   in  opdracht  van de LO. - LKP. - STICHTING. 

r 
L Zendingen door geheel Nederland. 
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GRONINGEN - JAN HAAN 

„Het   Grote   Gebod" 
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HEUTINK's BOEKHANDEL 
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'Het Grote Gebod 
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Wij raden U echter aan, vooraf en du» direct te be- 
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TEILINGERSTPAAT 91 - TEL 47356 - ROTTERDAM-C 
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\ 

l^ja de stroom van verzetsliteratuur, die betrekking 
had op de strijd tegen Duitsland, verschijnt thans 
eindelijk  het eerste  boek   over het Nederlands 
gewapend verzet tegen de Japanners. 

A        Op  15 November is verschenen 

Drie Nederlanders bestrijden Japan door 
A. Luxinger 

-X.       Met  illustraties  van den schrijver,   148 bladz., 
ingenaaid f 3.90,  met een kleurige stofomslag. 

Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of bij de uitgever 
E. J.  Brilt ■ Oude RUn 33-35 • Lelden 
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OEMEENSCHAP OUD-ILLEGALC WERKERS NEDERLAND 
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LANDELIJKE ORG. VOOR HOLP AAN ONPERDDIKERS ♦ LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

TESTAMENT 
(„DE ZWERVER" VERDWIJNT EN DE REDACTIE NEEMT AFSCHEID VAN DE LEZERS.^) 

Na een jaar getypt' of gestencild uitge- 
komen te zijn in bezettingstijd, rond- 
gebracht door koeriers, is „De Zwer- 

ver" nu vier en een half jaar, deftig gedrukt, 
op pad; de eerste weken per auto, dan 
officieel vervoerd door tante Pos. Maar nu 
is dat voorbij en er blijft de lezers en ons 
niet veel meer over dan een handvol her- 
inneringen, wat sympathie, een beetje wee- 
moed om wat niet terugkomt en een weinig 
zorg om wat niet gekomen is. 
Grote verwachtingen hebben we nooit ge- 
koesterd. We wisten, dat het getal der 
verzetsmensen klein en hun invloed gering 
was en we wisten, dat 't ook slechts mensen 
waren. We begrepen bovendien, dat het 
gemeenschappelijk verzetsfront geen ge- 
meenschappelijk vrijheidsfront kon worden. 
Verder aanschouwden we een moreel en 
materieel verval, dat jaren van herstel 
nodig zou hebben. En reeds spoedig gingen 
we iets vermoeden van de onmogelijkheid 
om een volkomen rechtvaardige zuivering 
en berechting ten uitvoer te leggen. 
Zo gezien was er werk aan de winkel voor 
„De Zwerver". Wat wij allemaal nodfg 
hadden, was een pantser tegen de onver- 
mijdelijke teleurstellingen, een thermometer 
om de graad van eigendunk onder controle 
te houden, een alarmsignaal voor ontspo- 
ringen en tenslotte geduld, veel geduld. 
Maar „De Zwerver" had gelukkig nog iets 
anders te doen dan het vervullen van deze 
negatieve functie. Hij kon de verzetsmensen 
voorhouden, waarvoor zij gevochten had- 
den, hun vrijheidszin kweken, hun rechts- 
besef versterken. Hij kon de moedelozen 
wijzen op de tijd, toen ze nog moed en 
idealen hadden; en zij, die dreigden uit te 
glijden, overrompeld door een wereld vol 
van onbekende gebeurtenissen, van tegen- 
slagen of successen, moesten vastgehouden 
en gesterkt worden, herinnerd aan de tijd, 
toen zij in het kleine groot, in het offeren 
belangeloos waren. 
Ons gehele volk moest leren verstaan, wat 
het verzet was en waartoe het ontstond, 
moest respect krijgen voor het offer van 
zovelen, die hun leven voor de vrijheid lie- 
ten. Nederland moest leren het offer der 
dankbaarheid te brengen aan hen, die door 
het verzet in nood geraakt waren. 

Als wij op al dit werk terugzien, dan zijn 
wij als redactie dankbaar, dat God het op 
onze weg plaatst en ons in staat stelde iets 
bij te dragen op de bevrijdingsweg van ons 
volk. We weten te goed, hoe gebrekkig het 
veelal was, om er ons op te verheffen. Wij 
zijn er ons van bewust, dat we ook in dit 
werk niet vrij van schuld zijn gebleven. Nu 

eens een te snel geveld en onrechtvaardig, 
grievend oordeel over een medemens, soms 
als men een beroep op ons deed, een na- 
latigheid, omdat 't zoveel werk meebracht; 
en een andere maal was er de verleiding 
om het betoog kracht bij te zetten door de 
zaken eenvoudiger voor te stellen dan ze 
waren. 
Wij hebben geen behoefte hieraan stilzwij- 
gend voorbij te gaan, nu we met weemoed 
en men vergeve  ons dat maar  •— ook 
met enige -voldoening terugzien op „die 
Zwerver" van iedere week. 

Intussen, terugzien heeft slechts zin, als 
we er niet in blijven steken. We moeten 

ook vooruitzien. Wij vertrouwen een goed 
getuigenis van het verzet te hebben afge- 
legd, maar wij weten, dat de man uit het 
verzet zelf een beter getuigenis is, waar hij 

ö& 

Paleis Soestdijk, 20 December 1949. 

Nu „De Zwerver" opgeheven wordt, 
wil ik graag uitdrukking geven aan 
mijn waardering voor de voorlichting, 
welke steeds door dit blad is gegeven. 
Met heel veel belangstelling heb ik 
altijd van de inhoud kennis genomen. 

Ik meen, dat „De Zwerver" er in 
geslaagd is een goede weg te wijzen 
KI. ook d* juiste toon te vinden voor 
een blad, dat zich in het bijzonder 
bezig hield met de vaak grote pro- 
blemen van de voormalige illegaliteit 
en dat zich rechtstreeks tot de verzets- 
mensen richtte. 

„De Zwerver" heeft rechtop de dank- 
baarheid van het Nederlandse volk 
voor de wijze, waarop het blad heeft 
bijgedragen tot een goede harmonie 
onder ons volk en tot de verwezen- 
lijking van de idealen van het verzet. 

Prins der Nederlindcn 

de vaan van het verzet smetteloos bewaard 
heeft, de liefde tot de naaste niet Verzaakt, 
en nog weet, wat het betekent, uit een 
overtuiging te leven en zichzelf daarin weg 
te cijferen. Dit alles moet ons dierbaar zijn, 
niet slechts als een herinnering aan het 
verleden, maar ook als een roeping voor 
de toekomst. Een roeping, die haar hoogste 
vervulling vindt, wanneer zij verstaan wordt 
als een dienst aan God, die wij lief moeten 
hebben boven  alles. 

Hïbben wij terrein gewonnen sinds 1945? 
Wij vrezen van niet; noch in Nederland, 

noch daarbuiten. Het bevrijdingsélan heeft 
plaatsgemaakt voor matheid en twijfel; de 
zekerheid van een nieuwe maatschappij is 
reeds weer verdrongen door de zorg over 
een voortgaande geestelijke ontbinding, én 
de blijdsèhap van de vrede is veranderd in 
zorg om een nieuwe oorlog. 
Wij laten nu maar daar, wat Nederland 
heden ten dage in het bijzonder verontrust 
en we willen thans zwijgen over gebeurte- 
nissen, die verbazen en bedroeven. 
Wie het communisme als de dader aanwijst, 
ziet het gevolg voor de oorzaak aan. Het 
communisme is altijd hoogstens zo sterk, 
als de vrije landen — niet militair, maar 
geestelijk — zwak zijn. 
Twee feiten verontrusten ons en schijnen de 
diepste grond voor de dalende beweging 
van onze Westerse beschaving te zijn; Het 
voortdurend en blijkbaar niet te stuiten pro- 
ces van maatschappelijke ordening, gepaard 
gaande met toenemende devaluatie van de 
arbeid, waardoor zowel de vrijheid van het 
bestaan als de zin van de arbeid bedreigd 
worden. En vervolgens het gestaag voort- 
woekerend proces van ontkerstening. Deze 
twee hangen in de oorsprong samen ea. ver- 
sterken eikaars effect, maar dat laten wij 
nu maar rusten. 
Zij resulteren in een mens, die geen lust 
meer in zijn arbeid heeft, geen perspectief 
in zijn bestaan ziet; een leven op topsnel- 
heid en met maximum drukte, zonder rust 
en zonder eenzaamheid, zelfs in de ruim 
toegemeten vrije tijd. Een leven als de zes- 
daagse, na iedere ronde nog een ronde, 
maar waarheen en waartoe weet men niet. 
„Ueber den Tag hinaus werfen sie kaum 
noch ziele". 

'VU'il men weten, waar onze wereld met 
haar idealen terecht gekomen is, dan 

moet men de „Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens" maar eens lezen, 
aanvaard door de Algemene vergadering 
van de Verenigde Naties op 10 December 

(Vervolg op pagina 2.) 



o. Na jaren trouwe dienst 
nder de afscheidswoorden mogen die van de LO-LKP-Stichting niet ont- 

breken. Op begrafenissen en in oorlogen wordt het meest gelogen, zegt Bismarck, 
maar hier is dan eens een begrafenis, waarop het ons niet moeilijk valt de waarheid 
te zeggen. „De Zwerver" was ons allen een dierbare vriend en hij was de LO-LKP- 
Stichting een ware hulp tegenover haar. 
Met blijdschap heeft de LO-LKP-Stichting gezien, hoe „De Zwerver" groeide en 
de sympathie van de brede kring van verzetsmensen won; hoe tenslotte een samen- 
smelting tot stand kon komen met het verwante blad van de GOIWN: De Vrije Stem 
Wij zijn er ons steeds van bewust geweest, dat de voorlichting van „De Zwerver" 
een zeer bepaalde gerichtheid moest hebben en van aflopend karakter was. Het eind- 
punt is nu bereikt en we zijn er dankbaar voor, dat zich in de opheffing geen argumen- 
ten kenbaar maakten dan dit ene, dat „De Zwerver" zijn taak als beëindigd be- 
schouwde. 
In de afgelopen tijd heeft „De Zwerver" een functie bekleed in onze Nederlandse 
samenleving. Het past ons niet over het effect daarvan een uitspraak te doen. Wel 
willen we er op wijzen, dat „De Zwerver" ook belangrijke diensten aan de LO- 
LKP-Stichting bewezen heeft. Hij heeft zijn rol gespeeld in al die bijzondere functies, 
die de Stichting op zich genomen had en waarvan de meeste nu voltooid zijn. 
Wij denken daarbij aan de thans voltooide taak om de finantiële nalatenschap van 
de LO en de LKP te regelen, waardoor wij tot nu toe in staat waren de Stichting 
1940—1945 meer dan ƒ 800.000 te doen toevloeien. Onze gedachten gaan ook naar 
de film, waarmee wij gehoopt hebben het Nederlandse volk te kunnen voorlichten 
over de bron, het karakter en de bedoeling van het verzet. Deze arbeid is boven ver- 
wachting gezegend, want de film is haar tournee begonnen met de vertonings- 
duur van vier weken in Amsterdam. 
Het gedenkboek wacht nog op de afwerking, maar „De Zwerver" heeft in het ver- 
leden ruimschoots het zijne bijgedragen aan de documentatie van het verzet en laat- 
stelijk aan de voorverkoop, die boven verwachting slaagt. 
Tenslotte, maar in onze gedachten nooit op de laatste plaats, heeft „De Zwerver" 
e^i steun willen zijn voor hen, die door de gevolgen van het verzet, in leed of zorg 
waren. De Stichting 1940—1945 had steeds de belangstelling van de redactie en 
kreeg een aparte plaats in het blad. 
Aan het eind van de weg wil de LO-LKP-Stichting dank brengen aan de redactie 
voor de wijze waarop en het enthousiasnje waarmee zij haar taak vervulde. Ook 
danken wij de GOlWN voor de hartelijke samenwerking, in het bijzonder met be- 
trekking tot de uitgave van „De Zwerver". 
De Commissie van Toezicht op de redactie heeft zich op een zeer prettige wijze 
van haar taak gekweten. Een enkele maal gaf zij richtlijnen en voor het overige liet 
zij de redactie vrijheid van beweging. Wij zijn dankbaar voor haar medewerking. 
Wij mogen niet nalaten een bijzonder woord van waardering aan het adres van de 
lezers te wijden. Door deze jaren heen hebben wij begrepen, hoe men gesteld was op 
„De Zwerver", hoe de lezers er zich één mee gevoelden, en uit de vele brieven 
van dit laatste half jaar hebben wij begrepen, hoe zeer dit afscheid de lezers aan het 
hart gaat. Zij zijn „De Zwerver" reeds door hun abonnement een steun geweest in 
de vervulling van zijn taak en hun schriftelijke en mondelinge blijken van critiek of 
sympathie, waaruit men steeds de belangstelling en het saamhorigheidsbesef kon 
proeven, inspireerde de redactie in haar werk. 
Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor de producten van de talloze 
medewerkers, die in de loop van de tijd in de kolommen van „De Zwerver" hun 
krachten aan het werk gaven. DE LO-LKP-STICHTING, 
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Het gemopper in Assen over hef daar provisorisch 
opgerichte en daarna door de Bxirgemeestet in het 
plantsoentje vóór het als gemeentehuis in gebruik 
zijnde Huis Tetterode officieel onthulde monument, 
voorzover dit gemopper op de vorm en de uitvoering 
van het tijdelijke gedenkteken, zowel als op de 
plaats waar het werd opgericht, betrekking had — 
en omtrent welke beide punten tot op heden nog 
nimmer enige definitieve beslissing genomen is, 
misschien ook nog wel niet genomen is kunnen wor- 
den e* zulks niet met het oog op het eventueel pro- 
vinciale karakter dat aan het monument in de 
provinciale hoofdstad zal worden gegeven —, ook 
dit gemopper kan, niet worden gerekend tot de 
moeilijkheden, waarvan elders zo voor en na bleek: 
die nu weer in Middelburg en Schiedam in het 
middelpunt der plaatselijke belangstelling staan en 
die kennelijk mogetijk zijn, na het „zoveel hoofden 
zoveel zinnen" weer ongestoord opgeld doen kan. 

Deze zin van 147 woorden vonden we in de Prov. 
Drentsche en Asser Courant. We hebben geprobeerd 
de,c zin zonder haperen in één keer te lezen en te 
begrijpen. We zijn er nog buiten adem van. 

In verschillende plaatsen heeft de Middenstand een 
nieuw middel gevonden om het publiek te trekken. 
Het mag het juiste gewicht raden van de gezamen- 
lijke middenstanders ter plaatse. 

We vinden dat een kostelijk idee. Waarom neemt de 
Regering het niet over? We willen allemaal graag 
weten hoe zwaar dit Kabinet nu eigenlijk is. En Iaat 
men er dan als hoofdprijs een "jaar belastingvrij<k)m voor 
uitloven. • 
De redactie van „De Zwerver" voelde er ook wel iets 
voor de lezers te laten raden naar het gezamenlijk 
gewicht van de redactieleden, maar aangezien dit ons 
laatste nummer is, kunnen we de juiste oplossing niet 
meer aan onze lezers mededelen, zodat ieder voor zich 
maar moet uitmaken of hij ons gewicht kan vaststellen. 

* 
„Elseviers   Weekblad"   bracht   vorige   week   een 
nummer van 48 pagina's. 

We hebben een kruier moeten aannemen om het voor 
ons te dragen. En laat er nu een artikel in staan onder 
de kop: „Het teveel dat schaadt". 
En nu wordt er gefluisterd, dat „De Zwerver' ermee^ 
ophoudt, omdat men bang is ook tot een dergelijke 
omvang uit te groeien. 
Ir. de „Gids voor Adverterend Nederland" kunt ge 
lezen, dat ons blad een oplage heeft van 32.000 abon- 
né s, waaruit ge kunt zien dat dit gevaar niet denk- 
beeldig was. 

—■"■W*»»  ^<>,l»»   Hl 

1948. Dat is dus de verwezenlijking door 
het hoogste college ter wereld van een 
eeuwen oude droom. 
Dat daarin de verontrustende tendenz van 
de maatschappelijke ontwikkeling op het 
punt van de vrijheidsbeperking en de 
arbeidsdevaluatie niet onder ogen is ge- 
zien, zullen we buiten beschouwing laten. 
Maar in dat stuk wordt God niet genoemd; 
wordt Hij uit Wicn. door Wien en tot 
Wien alle dingen zijn en gemaakt zijn, noch 
geeërd noch aangeroepen. 
Deze mijlpaal in de geschiedenis der mens- 
heid, deze belijdenis van een levensbeschou- 
wing, draait om de mens, die rechten heeft, 
„onvervreemdbare rechten" en een „inhae- 
rente waardigheid", omdat die mens „vrij 
en waardig geboren is". 
Zeven en twintig artikelen lang worden 
dan die heerlijke rechten van de mens op- 
gesomd; we hebben ze alle teruggevonden 
op één na: dat de mens recht heeft te blij- 
ven leven; maar zover zijn we ook nog 
niet. Aan 't eind komt dan voor eenmaal 
een vage aanduiding van het feit, dat de 
mens ook plichten heeft, tegenover de ge- 
meenschap dan. 
Wij weten wel, dat men erover gediscus- 
sieerd heeft of Gods' naam in dit stuk ge- 
noemd zou worden. Nu, het is maar goed, 
dat dit niet geschied is, want Zijn naam in 
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dit puur heidens stuk zou een aanfluiting 
van Zijn almacht en barmhartigheid gewor- 
den zijn. Dat zou slechts passen in de theorie 
van hen, die menen, dat Christendom 
humanisme met een hutje hood op ia, ten 
hoed, die men zoals in dit stuk ook wel 
eens af kan zetten. 
Maar als men eerbied heeft voor wat God 
over Zichzelf geopenbaard heeft, dan weet 
men, dat de mens met zijn rechten niet in 
de plaats van God in het midden der wer- 
kelijkheid gesteld mag worden, maar dat 
hij met zijn plichten voor God gezet moet 
worden; dat de mens niet vrij en waardig 
geboren is, maar onwaardig, slaaf van de 
zonde en zodoende leven moet van Zijn 
genade en barmhartigheid. 
God zegt van Zichzelf, dat Hij een naijverig 
God is;Hij wil geeërd en gediend worden, 
voor alles en boven alles. En zo men meent 
Hem te kunnen negeren. Zijn eer te mogen 
roven, dan gaat Zijn toorn over ons werk, 
dan zet Hij een streep door de resultaten, 
dan slaat Hij ons met machteloosheid, zin- 
loosheid, normloosheid (nihilisme), vertwij- 
feling. Wie de rechten van de mens najaagt, 
zal  slechts   onrecht  baren,  en   wordt   met 

lamheid geslagen. Doe uw ogen maar open 
en zie om U heen. 
„Europa sterft, omdat het geen God heeft", 
zegt Gould. Inderdaad en Amerika ook en 
de UNO ook. Sterven is afsterven, los- 
raken van de wortel en van het perspectief. 
De mens zegt: „Zoekt de rechten van de 
mens en bouwt daarop voort", maar Chris- 
tus zegt: „Zoekt eerst het Koninkrijk Gods 
en Zijn gerechtigheid en al deze dingen 
zullen U bovendien geschonken worden." 
Als de wijste man, die ooit geleefd heeft, 
alles wat vermoeid maakt en verontrust, 
opgesomd heeft, besluit hij: „Maar het einde 
van de zaak is: vreest God en houdt Zijn 
geboden". 
Onze bezorgdheid bij het afscheid van „De 
Zwerver" is, dat men God niet meer vreest, 
niet meer erkent, ja, niet meer kent; Zijn 
liefde en Zijn genade niet. Zijn toorn en 
Zijn naijver niet. Want daardoor zinkt onze 
beschaving, ondanks een onvergelijkbare 
welvaart en ondanks de schoonste idealen, 
sinds eeuwen steeds verder in het moeras, 
de vernietiging tegemoet: de geestelijke ont- 
binding en dan ook de afbraak van die 
welvaart. 
Onze bede bij dit afscheid is, dat de mens- 
heid zich bekere van deze heilloze weg, 
opdat het leven weer grond en zin krijge. 

H. v. R. 



De triumf van het opportunisme 
Tijdens de bezetting is er in de illegale 

pers een discussie geweest tussen 
„principiëlen" en „opportunisten". Er 

waren in ons verdrukte land velen, die de 
nuttigheidsleer aanhingen; zij waren er in 
allerlei schakeringen. Men vond hen niet 
slechts onder de bunkerbouwers en andere 
collaborateurs,   maar   ook   onder   lage   en 

Door Dr IrN.A. J. VOORHOEVE 

hoge ambtenaren, onder kleine en grote 
kooplieden en industriëlen, onder professo- 
ren en studenten, onder juristen en helaas 
ook bij de rechterlijke macht, tot in de 
Hoge Raad toe. Hun redenering kwam in 
principe er op neer, dat men verstandig deed 
en in het „algemeen" landsbelang handelde 
door met de vijand samen te werken zonder 
daarbij zó ver te gaan, dat aan direct lands- 
verraad gedacht kon worden. Zij „stonden 
met hun beide benen op de grond" en zagen 
met een zekere minachting neer op de fan- 
tasten, die tegen de vijand in verzet gingen, 
een verzet dat de opportunisten gevaarlijk 
en nutteloos achtten. 
Beide groepen zijn tot het eind der bezet- 
ting blijven bestaan, maar toch mag wel 
geconcludeerd worden, dat toen de „prin- 
cipiëlen" het pleit toch eigenlijk gewonnen 
hebben. Het verzet groeide boven verwach- 
ting uit tot een machtige beweging en de 
verzetters wonnen de achting en het ver- 
trouwen van brede lagen van ons volk. 
Na de bevrijding heeft echter het monster 
van het opportunisme weer allerwege de 
kop opgestoken en het oefent een enorme 
invloed uit op de gang van zaken in ons 
Vaderland, helaas ook op de nationale en 
internationale politiek. 
De plaatsruimte ontbreekt, en het lijkt mij 
ook niet nodig, dit in den brede aan te to- 
nen. Om een voorbeeld uit de overgangs- 
tijd te noemen, wijs ik alleen op de gebrek- 
kige uitoefening van zuivering en berech- 
ting, die zeker voor een deel door opportu- 
nisme is veroorzaakt. In dit verband moge 
ik een enkele opmerking maken over de al 
of niet georganiseerde activiteit van de 
oud-illcgaliteit na de bevrijding. 
In zijn onvergetelijke rede, op een landdag 

van de GOIWN te Valkenburg kort voor 
zijn dood • gehouden, heeft pater Bleys ge- 
wezen op de geestelijke achtergrond van 
het verzet. De verzetsstrijd werd niet alleen, 
zelfs niet in de eerste plaats, gevoerd omdat 
de natie in gevaar was, maar bovenal om 
de handhaving van de Christelijke bescha- 
ving die de slagader van ons volksleven 
vormt. Toegevende, dat in die strijd ook fou- 
ten zijn gemaakt, mag aan de andere kant 
erkend worden, dat er vele offers zijn ge- 
bracht. Ook na de bevrijding heeft de oud- 
illegaliteit een strijd gevoerd, een strijd al 
weer voor handhaving van het recht op 
allerlei terrein. Ook daarbij zijn fouten ge- 
maakt, maar hoezeer velen mogen afgeven 
op deze na-oorlogse activiteit, toch zal de 
historie naar ik meen uitwijzen, dat ook deze 
strijd op principiële gronden werd gevoerd. 
Het   ging  bijv.  in   de  strij.d  om  een  juiste 

• Ingezonden mededelinqi _^_^—— 

„het QRote geBoó" 
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door Rogier  van Acrde.    Antoon Gooien.   Ad Goede. 
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zuivering en berechting niet om uitoefening 
van wraak,   het   ging om handhaving van 
het recht. 
Wie nog eens naleest wat hierover bijv. in 
„De Vrije Stem" en in „De Zwerver" werd 
geschreven en overdenkt wat de GAC hier- 
over zeide, zal dit zonder twijfel moeten 
toegeven. Uit die grond ontsproot bijv. het 
felle protest tegen de massale vrijlating van 
politieke delinquenten zónder berechting, 
die door de Regering op voornamelijk op- 
portunistische overwegingen werd voorge- 
staan. 
H^t is gelukkig, dat er velen in den lande 

zijn die het opportunisme afwijzen en 
die een principiële houding handhaven. 
Voor zover deze houding is gebaseerd op 
het Christelijk geloof, kan dat niet anders 
dan ons volk op de duur tot zegen zijn. 
Sommigen mogen hen verwijten niet „nuch- 
ter" te zijn of niet „met beide benen op de 
grond" te staan, in werkelijkheid staan zij 
op de vaste rots van hetgeen God ons om- 
trent het leven van volken en mensen heeft 
bekend gemaakt. 
Wie iets wil verstaan van de verwoestende 
invloed die het opportunisme uitoefent, die 
lette op de wijze waarop wij thans werden 
geregeerd. Meer en meer worden dictato- 
riale methoden , van regeren toegepast en 
een hoofdkenmerk van de dictatuur is toch 
wel het opportunisme! Als het nuttig wordt 
geacht, zet men grondwet of wet op zij, 
licht men volk en volksvertegenwoordiging 
onvolledig en/of onjuist in, komt men de 
plechtigste beloften niet na, laat men zijn 
vrienden in de steek! 
Dit alles treedt ten duidelijkste aan het 
daglicht in de huidige Nederlandse politiek 
met betrekking tot de Indonesische kwestie. 
En daarom' is de beslissing die thans defini- 
tief is gevallen met betrekking tot de aan- 
vaarding van de resultaten van de R.T.C, 
van zo enorm grote en historische betekenis. 
Het gaat ten slotte over de vraag: zal 
Nederland het opportunisme kiezen óf zal 
het bereid zijn een offer te brengen om de 
allerhoogste beginselen, die van waarheid, 
trouw, vrijheid en recht, te handhaven? 
Tot nu toe triumfeert het opportunisme, 
maar deze triumf leidt ons volk en ons Rijk 
vroeg of laat naar de ondergang. 
Op 1 Dec. 1945 schreef ik in „De Vrije 
Stem": 
„Het heden is de overgangstijd waarin wij 
ons bevinden en de toekomst zijn de jaren 
die vóór ons liggen, wanneer na herstel, 
wederopbouw en zuivering het dan herrezen 
Nederland een nieuwe eervolle plaats in 
de rij der democratisch bestuurde volkeren - 
zal hebben ingenomen." 
Nu is het zover gekomen, dat ik in mijn 
vorig artikel in dit blad moest schrijven: 
men schaamt zich Nederlander te zijn! Hoe 
anders is het geworden dan wij gehoopt 
hadden! 

Dit is een pessimistisch geluid! Het kon 
naar mijn overtuiging niet anders klin- 

ken. Toch is er geen reden om te wanhopen. 
Nog is er hoop, dat er een keer ten goede 
komt. ,Maar er is meer: ons blijft de blik 
naar Boven! Dan jubelt ons hart want dan 
zien wij in het geloof de Christus Triumfator, 
de grote overwinnaar over dood en graf, 
zonde en duivel. Dan zien wij, dat er nog 
een schone taak voor ons is weggelegd, 
dezelfde taak die wij in zwakheid tijdens 
de bezetting verrichtten, de taak om in het 
geloof te strijden voor Hem, voor de uit- 
breiding van Zijn Koninkrijk, voor de hand- 
having van Zijn wetten en Zijn rechten. 
Daartoe sterke ons God! 

ZOEKT WAT U SAMENBINDT.  

De eerste Zaterdag in het Nieuwe Jaar 1950 zullen 
wij tevergeefs de post nazien om er de oude 

vertrouwde „Zwerver" bij te vinden. En ongeturij- 
feld zal het vele trouwe lezers vergaan: .—.een ge- 
voel van Meen zijn zal zich van ons meester maken. 
Zo zal dan weer een van onze idealen — een eigen 
blad te bezjtten — opgegeven moeten worden. 
Wij vragen ons echter al of dit het einde is van 
ieder contact tussen de over het gehele land ver- 
spreide oud-illegale-iverkers. Hoe goed herinneren 
wij ons de geestdrift die ons allen bij de bevrijding 
van ons Vaderland bezielde. Hoe was de geestdrift op 
één der gehouden nationale bijeenkomst te Draken- 
burgh. Wij wisten dat onze taak nog niet teneinde 
was. Wij beschouwden het vele bloed, dat vergoten 
is. de vele opofferingen en ontberingen, die ons volk 
geleden   heeft, als   uitgezet  kapitaal, waarvan de 
rente ons gehele volk tengoede zou komen, wan- 
neer wij maar eenmaal ons zélf weer mochten zijn! 
Hard was en is de strijd ook na de bevrijding, maar 
onze strijdlust kreeg iedere week bij het verschijnen 
van „De Zwerver" toch weer een injectie. Zal dit élan 
bij het uitblijven van deze injecties niet xterflauwen? 
Wie zal onze geest uitdragen aan ons Volk? Wie 
zal zijn stem laten horen wanneer, zoals in het ver- 
leden, de nagedachtenis onzer gevallen vrienden wordt 
beklad? Wie zal het voor ons opnemen, wanneer de 
oud-illegaliteit wordt aangevallen? Wie zal dit zo 
goed kunnen doen als „De Zwerver"? Wie zal ons 
weer moed inspreken wanneer wij strijdensmoe het 
bijltje erbij neer dreigen te leggen? 
Vrienden, allemaal vragen die op een oplossing wach- 
ten. Gij allen, oud-illegale-werkers in Nederland, 
zult hierop het antwoord moeten geven. In Uw le- 
venshouding zult gij datgene moeten leggen wat 
respect afdwingt. De gevallen kameraden zult gij 
steeds levend moeten houden. Houdt het cofrfart 
met de verzetsyrienden uit Uw omgeving in stand. 
Steunt elkander waar en hoe dit mogelijk is! Meent 
niet, vrienden, dat onze strijd reeds gewonnen is. 
Wij zullen elkaar terugvinden, misschieen nog eer- 
der dan we zelf denken. Vele van onze idealen 
wachten nog op verwezenlijking en vele problemen 
nog op een oplossing. 

Tenslotte nog  een suggestie: 
Waarom zouden vele lezers van „De Zwerver", 
nu zij hun blad moeten missen, niet met elkaar kun- 
nen corresponderen? 'n Uuurtje per week of per 
maand kan er toch wel af voor het schrijven of 
beantwoorden van een brief. Zo zouden wij elkaar 
kunnen steunen, elkanders inzichten leren kennen 
en het contact ook buiten onze omgeving gaande 
kunnen houden. Gaarne ontvangen wij enkele cor- 
respondentie-adressen. Komen er teveel, dan geven 
wij ze wel door aan anderen die ons ook schreven. 
Redactie en medewerkers van „De Zwerver", de 
leden der GOIWN-district Venray zeggen U op- 
rechte dank voor alles wat gij ons in Uw blad 
geboden hebt. Wij wensen U GocTs Zeg^n op Uw 
verdere levensweg en mocht het nodig zijn. dan zult 
gij ons  aan  Uw zijde vinden. 

Namens het Bestuur en leden der 
GOlWN-district Venray, 
De Voorzitter, P. SCHOESTER 
DeSecrefaris,M.A.VERBLAKT 

Correspondentieadres:   Oostsingel   8,   Venray. 

Ingezonden mededeling) 

Natuurlijk wilt U straks 

„Het grote gebod" 
bezitten! 

Schrijf hieronder Uw adres, knip uit en verzend aan 

Boekhandel W» Karssen & Zoon 
te Bodegraven* 

en op de dag van verschijnen kunt U het tegemoet 
zien,     Naam    -    

Adres  
Woonplaats  

Mijnhardtjes: de cachet, 
die pijn verdrijft en kou afzet. Doos 40 en 75 et. 



UZERSVAHOEZWERVE^^ 

Ons blad moge gaan, 
IZe band bUj/rbestaan. 
Want voor „zovers 

.:.., .A verfrissend is niets zo 
als Faam 

FAAM 
PEPERMUNT 

vt oor al Uw MOTOREN 
REVISIE en DRAAIWERK. hetzij groot of klein, 
moet ge bij de oud-LO-er Den Drijver zijn. 

Totale revisie van benzine- en dieselmotoren, 
schokbrekers, tuimelassen, -waterpompen, 

voorassen, verbussen, oplossen, 
afdraaien van kleppen 

enz. 

Motoren-revisiebedrijf en  Me taal draaierij 

C.   DEN  DRIJVER 
KORTE LEIDSCHEDWARSSTRAAT 147-149 

TEL. 34147 (K 2900) 

Alle motoren (benzine-diesel) worden afgehaald en terugbezorgde 

,9De commiiSisariis vertelt^S 
Veertig jaren bij de Amsterdamie Politie 

Omvang 250 bladz. geïllustr. prijs geb. t 6.90 
Betaalbaar in twee maandtermiinen a f 3.45 

*•     Zie de boekbespreking elders in dit nnmmer     * 
BESTELB1LJET Zw. 3S 

Ondergetekende verzoekt BLANKEVOORT's BOEKHANDEL 
EOOSfVELTLAAN 62. AMSTERDAM. Tel; 91244, Portglro 14199S 
hem/haar bl) verschijning te willen zenden 1 exempi. ..Commissarli 
vertelt geb. J 6.90 met betaling van I 3-45 per maand. Eerste be- 
taling bij zending onder rembours. 

Naam i  ___ 
Adres:  

H. VOORDEWIND 

^ycLccöa 

n.v.Paul C.Kaiser 
v^. 

Wie tijd cl geld 
aan de Stichting 

besteedt. 
Voorkomt  veel 
zorg en heelt veel 

leed. 

STICHTING 1-45 

Giro 194045 
Bankt HOPE & Co., Adam N.V. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND • EINDHOVEN 



» HAAR TAAK * 
Zonder dat ze het merkte, balde ze haar 

ene hand tot een vuist, zodat de huid 
wit om de knokkels spande. Haar andere 
hand steunde op het marmerblad van de 
schoorsteenmantel. 
Ze staarde door de grote spiegelruit naar 
buiten, waar de voorzomer een schilderij 
van overdadige schoonheid vertoonde. 
Ze zag niets van al dat mooie. Haar ogen 
stonden open en wijd te staren in de verte 
en zagen smartelijk in het tijdloze van het 
verleden. 
Ze zag alles weer tergend als tegenwoor- 
dig, alsof de tijd had stilgestaan. 

Die ene Duitser, had kinderlijke blauwe 
ogen, waarin toch alle kinderlijkheid gestor- 
ven was. Zijn muts stond correct op zijn 
bruine haren, die jongensachtig weerbarstig 
waren. Heus hij had een vriendelijk gezicht. 
In zijn heimat was hij misschien een aardige 
gulle boerenjongen geweest. Nu was dat 
vriendelijke weerzinwekkend geworden. 
Hij had vlak naast Henk gelopen. Twee 
liepen er voor en twee er achter. Die beide 
voorste hadden gezichten als maskers. Die 
kleinste, er achter had een vaal rattenge- 
zicht met stekende, hatende ogen. 
Ze voelde een huivering als die haar aan- 
keek, als werd ze geconfronteerd met de 
duivel zelf. 
De kamer lag wanordelijk overhoopgehaald. 
Verbeten hadden ze overal gezocht. Ze wist 
zelf niet waarnaar. En Henk had met een 
wit gezicht roerloos tegen de muur moeten 
staan, tot ze hem meenamen. Hij had haar 
aangekeken met zijn lieve ogen, waar- 
in geen spoor van vrees meer was, maar 
een glans van een groot vertrouwen. 
Ze had naar hem toe willen vliegen, hem 
om de hals willen vallen, nog van alles wil- 
len zeggen. Maar het grimmige rattenge- 
zicht had haar afgesnauwd en met z'n 
zware dienstrevolver gedreigd. 
Toen waren ze gegaan. 
't Was heel koud om haar hart geworden. 
Door dé grote spiegelruit had ze hem nage- 
keken. 
Henks ene mouw was wit geweest van het 
behang, dat altijd een beetje afliet. Gek, 
dat ze in dat vreselijk ogenblik zoiets bij- 
komstigs nog gezien had. Hij leek smal en 
nietig tussen de breed geüniformeerde en 
zwaargewapende soldaten, een weerloos 
mens tussen roofdieren. Bij 't tuinhekje, 
had hij zich omgekeerd en vrijuit daggewuifd. 
't Had hem een stomp van één der soldaten 
gekost, maar 't had haar kracht gegeven 
om een opgewekt gezicht te zetten en haar 
wuiven tot een bemoediging te maken. 
Toen hadden ze hem in de overvalwagen 
geduwd en was ze dodelijk vermoeid op 
de divan neergevallen. 

Veel later, toen ze weer tot zich zelf was 
gekomen, was in haar een plotselinge ener- 
gie wakker geworden. Ze had de kamer 
zorgvuldig opgerédderd, ze had vrienden 
gewaarschuwd, ze had alles geprobeerd om 
verboden contact met Henk te krijgen. En 
aldoor had ze zich vast voorgehouden: Henk 
komt terug! De moffen hadden immers geen 
enkel bewijs gevonden. Er waren wel meer 
mensen gearresteerd geweest, die toch weer 
waren vrijgelaten. 
't Had niet eens lang geduurd. Toen was 
al haar hoop onherroepelijk vernield. Een 
kort bericht. Hard en zakelijk. 
Henk was dood. Dood! Dood!! Ze dacht 
dat ze gek zou worden. Haar bidden was 
een wanhopig verwijten geworden: God, 
waarom! 
Ze had later niet kunnen begrijpen hoe ze 

die vreselijke tijd was doorgekomen. Ja 
zeker. God, Die genadig was, had haar 
staande gehouden. Het felle verdriet was 
verstild, Gods mildheid was over haar diepe 
pijn gekomen. Na de bevrijding was Henk 
herbegraven hier in 't dorp. Een marmeren 
oorlogskruis dekte zijn graf. 
Het leven had nu zijn rechten weer her- 
nomen. Zij had haar dagelijkse drukke be- 
zigheden en geen financiële zorgen. Ze 
woonde hier mooi in deze schilderachtige 
omgeving. 
Er was weinig dat de regelmaat van haar 
eenzaam leven verstoorde. 
Tot vanmiddag! Ja vanmiddag! 
Harmsen was geweest. Harmsen de diaken. 
Ze had hem zo argeloos binnengelaten. Hij 
kwam immers wel eens vaker. Ze hielp zo 
af en toe wel eens mee met de diaconie, 
waar hulp nodig waS voor een zieke of 
een oude weduwe. Zo iets zou natuurlijk 
deze middag weer de vraag wezen. Ze had 
eigenlijk pas later gemerkt, dat hij wat ver- 
legen gedaan  had. 't Was eerst  niet eens 

Door de grote spiegelruit had ze hem nagekeken. 

tot haar doorgedrongen. Ze had vragend 
gewacht, wat hij zeggen zou. En toen hij 
uitgepraat was, waren haar wenkbrauwen 
in dezelfde vraagstand gebleven. Ze had 
even niet geweten of ze dit droomde of dat 
't werkelijkheid was. Ze voelde als een 
lichamelijke pijn, de oude wond opengaan. 
"Wat vroeg die donkere man daar voor haar? 
Wat durfde die man daar zeggen? Haar 
hand had de tafelrand geknepen. Ze had 
heftig neen geschud. Haar keel was te 
droog geweest om te spreken. 
„Of ze niet een Duits kindje een poosje 
wilde opnemen!" 
De diaconie had nog één adres te kort. Ze 
hadden aan haar gedacht. Aan haar nota- 
bene! 
Harmsen was na haar uitdrukkelijk neen 
schudden wat haastig opgestaan. Hij had 
nog wat gezegd, maar ze had niet eens 
gehoord wat. 
Nu stond ze voor de grote spiegelruit. Zon- 
der dat ze 't merkte kneep ze haar hand tot 
een krampachtige vuist. Ze zag als in trance 
de héle   geschiedenis weer voor zich.   Die 
moffen  Zij zou een moffenkind in huis 
nemen!   Zij   zou   duits   moeten   aanhoren! 
't Hart kwam haar voor de keel. 
Nooit! Nee nóóit!! 
't Was al erg genoeg dat anderen het de- 
den.   Een  volk   instand  houden,  dat  niets 

anders gekund had, dan oorlog en ellende 
brengen. Een volk, dat haar Henk ontnomen 
had. Dat hun prille geluk meedogenlooe ver- 
nietigd had. 
Buiten viert de voorzomer zijn uitbundige 
triumphen. Een roodborstje parelt zijn klok- 
jesklanken vanuit een bloeiende heester. Ze 
ziet en hoort niets van dat alles. Ze ziet 
slechts het vreselijk verleden als een rauwe 
werkelijkheid. 
Tot ze vermoeid haar hand over haar voor- 
hoofd strijkt. Ze mag zo niet blijven staan. 
Ze moet alleen 't leven weer verder door. 
De zon is ondergegaan. 
In de hoeken van de kamer nestelt reeds 
het donker. Ze heeft een schemerlampje aan- 
gestoken en een fluwelig rood licht strijkt 
zacht over de schoorsteenmantel en over 't 
staande portret van Henk. Ze heeft er net 
het gezicht op als ze in haar lage stoeltje 
zit. Haar vingers peuteren traag aan een 
gemakkelijk breiwerkje, 't Wil niet vlotten 
en ze blijft verloren zitten staren naar Henk's 
portret. En dan herinnert ze zich een ge- 
sprek, 't Was hier in deze kamer. Een paar 
„ondergrondse" vrienden hadden na hun 
plannen maken druk zitten debatteren. Over 
't verzet en een «indelijke bevrijding. Henk 
had ze zo rustig zitten aanhoren. En toen 
was hij begonnen te praten, 't Was als of 
ze zijn stem nog hoorde. Hij verzette niet 
om „dit of dat", 't Was voor hem een ge- 
wetenszaak. Een regime, dat kennelijk geen 
rekening hield met God en zich openlijk 
verzette tegen de vrijheid van geweten, kón 
hij niet gehoorzaam zijn. 't Was een zaak 
van gebed, ook zijn verzetsdaad. „En reken 
maar, als je ér niet voor bidden kunt, is 't 
mis." 
't Is alsof ze dat laatste nóg hoort. 
Henk, die  zo dicht   bij  God leefde en 20 
méénde wat hij zei. 
En langzaam maakt zich een stille angst 
van haar meester. „Als je er niet voor bid- 
den kunt, is 't mis". En zij dan? Haar néén 
van vanmiddag? 
Voor Henk was het altijd zo kinderlijk een- 
voudig geweest: „wat vraagt Gód van me". 
Zou God nu van haar vragen, dat ze haar 
vijanden zou moeten vergeven? Ze kón niet, 
nee dat kón ze niet. En kon de Here zoiets 
eigenlijk wel van haar vragen? Zo iets on- 
mogelijks? Henk zou zeker zeggen: „durf 
je bidden om bij je besluit te blijven?" Durf- 
de ze dat. Neen, dat dufde ze zeker niet. 
De weg naar de hemel leek versperd. Wat 
had Christus zelf gedaan? Die had zich vrij- 
willig gegeven voor zondaren die Hem ge- 
schonden hadden zoveel ze konden. Zou Hij 
iets voelen van haar angst voor deze on- 
mogelijke opdracht? Henk, die is er niet 
meer. Maar ze weet wat hij zeggen zou. En 
Christus? Die is er nog. Nu. Op dit ogenblik. 
Maar Hij lijkt zo hopeloos ver en ze voelt 
zich zo geïsoleerd eenzaam. 
Buiten is het donker dichter geworden. Een 
verdwaalde nachtvlinder fladdert grillig 
rond de schemerlamp en ritselt af en toe 
met z'n vleugels tegen 't behangsel — een 
irriterend geluid in de mystieke stilte. 
Ze zucht. Henk had zijn hele verzet ge- 
weten als eên opdracht, 't Had hem zijn 
leven gekost. Zou dit nu haar opdracht zijn? 
Zich zelf te verloochenen, haar nog nooit 
gestorven haat laten afsterven en een duits 
kind wél te doen? Christus had bloed ge- 
zweet, maar Hij was ook waarlijk geïsoleerd 
geweest. Nu zou Hij haar gruwen voor deze 
opdracht kunnen begrijpen. — Als ze dat 
weet slaat door de stilte haar gebed als een 
zilveren bliksem naar boven. 
Ze gaat staan, 't Is net of de ogen van 
Henk's portret haar begrijpend aanzien. 
Ze doet haar mantel aan. En door de zwij- 
gende donkerte van de late avond gaat ze 
naar Harmsen om haar taak te aanvaarden. 

J. W. DE VRIES. 
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EEN ERNSTIGE WAARSCHUWING! 

r 

Nu het verschijnen van ons blad tot ieders 
Keedwezen ten einde is, is het goed nog 

eens met elkaar te praten. 
Wat  nu? De  band, door   middel van „De 
Zwerver" is verbroken. 
Geen Zwerver-reda€tiehd kan h«t 
woord meer tot ons richten. 
Wij staan op eigen benen! 
Het hoofdbestuur acht zich van 
haar plicht ontheven, ons verder 
voor te lichten, no aHe taken die 
rij zich stelde vervuld zijn» 
Jammer,     doodjammer    t»    dat, 
maar de beslissing is gevallen ea 
er is niets meer aan te doen. 
AHe gestelde taken, zo zegt het 
bestuur, zijn vervuld! 
Wij kunnen dit van harte beamen. Het dage- 
lijks bestuur heeft inderdaad deze taken met 
ernst en ijver, trots teleurstellingen (veelal 
door ons berokkend) en desillusies volbracht. 
Wil dit zeggen, dat óók wij, voormalige ver- 
zetters, LO-ers, KP-ers, GOIWN-ers, etc. 
klaar zijn en dat wij de ons gestelde en op- 
gelegde taken volbracht hebben? 
We dienen ons dan eerst af te vragen: welke 
zijn deze taken dan? 
Welnu, naar mijn oordeel zijn de belangrijk- 
ste de volgende: 
1. Zorg  voor  de  nabestaanden   van   onze 

gevallen makkers,  en 
2. Blijvend het wettig Gezag onder het Huis 

vaa Oranje steuaien. 

Met punt 1 zijn we vlug klaar. 
De Stichting   1940^1945 doet dat  en er is 
geen enkele verzetter die geen medewerker 
is. Daarvoor behoeft „De Zwerver" dus nkt 
meer te blijven voortbestaan. 

Maar punt 2. Daar zit ik mee. 
Blijvend en daadwerkelijk het wettig Gezag 
steunen. 
Geschaard rond de troon van Oranje, met 
de tanden op elkaar, een gebed in ons hart, 
met een wapen in onze hand gereed staan 
om de tyrannie te verdrijven, die bezig is — 
ook in ons land — ons te overrompelen. Doen 
we dat? 
Zijn we bereid om, wat God moge verhoe- 
den, opnieuw al onze krachten te geven om 
ons geloof, onze kinderen» in één woord onze 
heilige beginselen, onze vrijheden te ver- 
dedigen? 
Laten we maar eerlijk zijn. Er zijn er tallozen 
die zeggen: 
„Ik vertik het om ooit nog iets te doen!" 
Maar daarmede zijn we niet klaar! Onze 
plicht tegenover onze gevallen makkers is, 
dat wij, blijven vechten yoor de vrede waar- 
voor zij hun leven gaven. 
„Ik breng graag mijn offer voor de vrede", 
stond er op een „In Memoriam"-pagina van 
„De Zwerver", 
Ambrosius bad om éénheid na de vrede. 
Wat is het goed, steeds opnieuw deze blad- 
zijden te lezen en te herlezen.  („Den vijand 
wederstaan" en straks „Het Grote Gebod") 
Wat vergeten we toch spoedig. 
Op grond van onze  gegeven beloften  aan 
onze vrienden torsen wij de plicht op onze 
schouders, het werk foor de vrede over te 
nemen en verder te vechten totdat eenmaal 
de echte vrede er zal zijn. 
„Ons staat een sterke Held terzij!" 
Dat weten we: waarom dan gewacht? 

Steun aan het wettig Gezag is ieder Chris- 
ten verplicht! 

Dan is onze plaats ook bij het Nationaal In- 
stittmt Steun Wettig Gezag. In dit instituut 
vinden de voormalige verzetters de band 
weer terug, die door de opheffing van „De 
Zwerver" verloren dreigde te gaan. 

Bezwaren? O, die zijn er vele. 
Maar weet ge wat er in de landen in Oost- 
Europa gebeurt? 
Hebt ge de brief geleren van de Tsjecho- 
Slowaakse   arbeider, die hij in een   wagen 

HOUDT UW TROTS EM HOUDT IK ERE 
HOUDT UW VRIJHEID - HOUDT UW MOED 
NEERLAND FIER, HET HOOFD OMHOGE 
EN VOORUIT MET CHRlSTENGLOEDf 

(Vmriatie op het Brabantse volkslied) 

J 
graniet frommelde, bestemd voor alle vrije 
arbeiders in Nederland? 

„Lieve vtienden, waardeert jullie demo- 
cratie. Wy hebben geen vrijkeid meer. 
Bij ons worden voor de „democratie" 
moorden gepleegd. Mén stuurt mensen, 
die hun vaderland liefhebben, naar con- 
centratiekampen, en zij die htm leven 
wensen te behouden, vluchten over de 
grens. Probeert het communisme in de 
kiem te smoren; het is dictatuur, het is 
terreur en geweld!" 

Zo gaat hij verder. Ik kan de gehele brief 
hier niet neerschrijven. 
Maar hij eindigt met de woorden; 

„Met onze verraders maken we het zelf 
wel in orde. Maar jutlie moeten ons hel- 
pen; ons hulp brengen; wij  wachten?" 

Bij deze laatste woorden herinneren we ons 
de verdrukking weer door de Nazi's. Onze 
kreten om hulp, om een invasie. 
Ik vraag alleen:; Zijn wij bereid mee te hel- 
pen om «Mas eigen vaderland te helpen ver- 
dedigen tegen het communisme, voor het te 
laat is? 
Zijn wij bereid om het drievoudig snoer: 
„God-Nederland-Oranje!" samen te klem- 
men, opdat het niet te eniger tijd verbroken 
zal worden door een Godlozen-beweging, 
het communisme. 
Daarop moeten   we een antwoord   vinden, 
voor wc uit elkaar gaan! 
Het gaat om „te zijn of niet te zijn!" 
Nu hebben we nog een kans om te leven, om 
voort te bestaan in de rij der christenvolken. 

Draalt dan niet langer l 
Ons vaderland is gelukkig geen eiland 

meer. De neutraliteit is prijsgegeven. We 
hebben getekend om samen met alle andere 
democratische landen onze vrijheden, indien 
we worden aangevallen, te verdedigen. 
Veldmaarschalk Montgommery sprak hier- 
over in de Ridderzaal op 15 Juli 1949, als 
voorzitter van het comité van opperbevel- 
hebbers van de strijdkrachten der West- 
Europese-Unie. 
Hij bracht hulde aan het verzet. 

„Ik beschouw het als een eer, zei hij, 
„dat mijn huidige taak de verantwoorde- 
lijkheid voor de verdediging van Neder- 
land tegen agressie met zich meebrengt. 
Er zijn echter grote moeilijkheden. 
Ik stel het Christendom voorop als de 
meest hechte grondslag van de Wester- 
se levensstijl. 
Wie is de vijand die de Westerse be- 
schaving uitdaagt en onze levensstijl 
bedreigt? 
Die vijand is het Communisme, want 
het communisme is een. religie en — een 
anti-Christelijke religie. Als een chris- 
tensoldaat, die trouw heeft gezworen 
aan jde christelijke idealen, welke ik U 

zojuist heb omschreven, verklaar ik, dat 
ik een vijand van het Commanisme betu" 

Dit is duidelijke taal! 
„Ah een christensoldaat", zegt Montgom- 
mery. Zo heeft hij ons hart gewonnen. Dan 

^ zetten we alle bezwaren aan de 
\ kant Tot dat leger wilka we 

ook behoren. 
„Ons rest niets anders". al~ 
dus Prinses Wilhelmina, 
„dan afstand te doen van 
onze zelfgenoegzaamheid, 
want dit blijkt steeds weer 
een staketsel te zijn tussen 
de mensen onderling en 
tussen God en de mensP 

Vieze pijl is recht op ons hart gericht Daar- 
aan lijden we! Aan zelfgenoegzaamheid. 
Wij zijn verdeeld onder elkaar en vechten 
veten uit, zijn zogenaamd gcdesillusionneerd, 
en onderwijl gaat de communist met zijn 5e 
colonne zijn gang. 

Wij moeten weer in de aanvat. 
De   geest   van   Admiraal   Doorntan, 

moet weer in  ons varen. 
„Ik val aan — volg  mij";  terwijl hij  wist 
dat dit zijn laatste uren waren. 
De geest van de ter dood veroordeelde in 
de cel, die bad: „Heere, help de ander, want 
ik kom wel terecht!" 
Wilt ge de hel van een nieuwe oorlog voor- 
komen? 
Treedt dan toe tot het Nationaal instituut 
Steun Wettig Gezag en zoekt daarin Uw 
taak. 
Velen zijn li reeds voorgegaan. Waarom 
volgt gif niet? 
Nimmermeer zult ge met een oprecht hart 
herdenken op 4 Mei van ieder jaar, als ge 
Uw taak niet weet — als ge Uw plicht niet 
verstaat. 
Herdenken wordt dan: met een leger der 
Nationale Reserve, met de reserve grens- 
bewaking en de reserve politie, langs de 
monumenten trekken, zonder zwarte jassen, 
zonder hoge hoeden, zonder inhoudsloze 
speeches, maar met slaande trom en vlie- 
gende vaandel. 

„Ja, dan zullen zich vervullen. 
Deze tijden van geluk, 
Deez' ellenden,  gaan volenden 
En  verpletterd   wordt  het   juk." 

Dan vervult ge Uw taak als oud-verzetter, 
als christen, als vaderlander. 
Het kan! 
Omdat ons geloof ons hoogste goed fs. 
Omdat   onze   gevallen   vrienden  ons  vooe- 
gingen, volgen wij! 
De band blijft dan bestaan,  al gaat   „De 
Zwerver" verdwijnen! 
Omdat  God dit van ons  vraagt. 

COR VAN DER HOOFT. 
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II DE ZWERVER" 
MOET     TERUG     KOMEN 
Een telegram, meldende: Schrijf een artikel 

voor de laatste „Zwerver", bereikte me. 
Dat   binnenkort   de   laatste   „Zwerver" 

verschijnt, heeft me even diep ontroerd. 
Ik weet wel: „De Zwerver" moet verdwij- 
nen, maar ik weet zeker: „De Zwerver" 
komt terug! 
De naam zal anders zijn,  maar  hij  zal ten 
dele dezelfde taak hebben te vervullen. 
Laat dan deze „Zwerver" maar een poosje 
verdwijnen  hoewel het me spijt, dat het 
moet  
Als ik voor jullie stond: oud-illegale vrien- 
den, weduwen, kinderen van onze kame- 
raden, dan had ik jullie allemaal zoveel te 
zeggen. 
Ik zou de verzetsgeest, de echte, zuivere 
verzetsgeest, bij U willen wekken en ver- 
sterken. Dat is vandaag meer dan nodig. 
Toen ik in 1942 het land doortrok, was mijn 
taak: de mensen de grote gevaren te laten zien 
en ze op te wekken om dé strijd op leven en 
dood tegen de nazigeest te beginnen. 
Duizenden hebben aan de roep gehoor ge- 
geven en het werd onder Gods zegen een 
groot verzetsblok, door geen vijand te breken. 
In liefde voor onze Koning, voor Jezws 
Christus, waren Rooms-Katholieken en 
Protestanten  één. 
Men wilde ons de .kinderen ontroven en 
men zei openlijk— of in zijn hart — een ver- 
beten: neen, dat nooit. Liever sterven, dan 
onze jeugd prijsgeven aan dit satanisch gedoe. 
En deze strijd werd met de grootste zege- 
ningen bekroond. 
Zware offers vielen er. Bressen werden er 
geschoten in de gelederen, 'maar dadelijk 
waren de gelederen weer aangevuld. 
Ik heb het al zo vaak gezegd, in Holland, 
hier op de posten, hier in de ziekenzalen, 
dat déze strijd, de meest gezegende strijd is 
geweest, 

Ïa, zegt ge, maar de uitkomst? 
Blijkt het niet, dat alles tevergeefs is ge- 

weest? 
Nee, de grote zegen zal men zien, in de 
volgende verzetsactie. 
Dan zal men zien, dat Nederland nóg een 
jeugd heeft, met niet te breken geestelijke 
kracht 

VAN   EEN   PRINS 
EN   EEN   MINISTER 

Dat in Londen een uitstekende 
samenwerking bestond tussen ons 
Koninklijk Huis en onze Regering, 
bleek wel, toen Minister-President 
Gerbrandy, te gast bij de Koninklijke 
Familie, gedurende een boottochtje 
zijn zwemkunst in de Theems wilde 
demonstreren. Het viel hem niet mee 
en hij geraakte door de stroom onder 
water. 
Het Vaderland was zogezegd in 
watersnood. 
Hoewel Z.K.H. Prins Bernhard van 
dit spel met 's lands belang ongetwij- 
feld het Zijne gedacht heeft, aarzelde 
hij niet Minister Gerbrandy uit zijn 
benarde situatie te redden, daarmee 
de dank van het Vaderland en zijn 
Minister-President oogstend. 

t 

Ik tref ze aan, de jongens en meisjes, die 
willen offeren, als het moet tot in de dood. 
Ik mag altijd zo graag nog vertellen en 
de jongens mogen altijd nog zo graag horen 
van onze helden bij de gratie Gods. 

Een brief van Ma/. Ds F. Slomp 
(„Frits de Zwerver") 

^^•M  ■S^^^»"^'* 

Ik weet wel, dat het getal abonné's van 
„De Zwerver" daalde; ik weet wel, dat dit 
te begrijpen is. Toch is het erg jammer, dat 
„De Zwerver" verdwijnt. 
Ja, we hebben vandaag nog een blad als „De 
Zwerver" nodig. 
Niet om alleen stil te staan bij 't verleden, 
dat heeft „De Zwerver" ook niet gedaan, 
maar wél om ons met elkaar te bezinnen, 
wat we doen moeten. 
Dit is zeker, dat die mensen, die elkaar in 
't verzetswerk in 't verleden gevonden heb- 
ben, elkaar in de toekomst nodig hebben. 
Dit is zeker, dat vooral de oud-illegalen een 
grote taak in de toekomst hebben. 
Zeg nu niet, ze krijgen me niet weer voor 
dit werk, want de teleurstellingen na 1945 
waren groot. 
De meesten van ons hebben het werk ge- 
daan, niet om het succes, maar om dat ze 
wisten, dat God hen opriep. 
Denk nu niet, dat wij met onze beperkte 
blik, de zegen volkomen kunnen bepalen. 
Die is veel groter, dan velen denken. 
Pas nu op, dat ge niet inslaapt; pas er voor 
op, dat anderen niet inslapen. Laten we 
elkaar wakker houden. 
Laat geen vrees, of defaitisme uw kracht 
verzwakken. Zie de werkelijkheid. 
En de werkelijkheid is deze: dat de ge- 
varen groot zijn, maar ook, dat onze ge- 
zamenlijke kracht, door geen vijand van 
onze geestelijke vrijheid is te breken. 

O, papieren Zwerver, je hebt veel gezwor- 
ven. Je kwam op de soldatenkamers in Indië, 
je' werd gelezen in de rimboe en je hebt de 
jongens geopend: de wereld in het offer. 
Verdwijn dan Zwerver, maar  we roe- 
pen je weer tot het leven. 
Je wordt misschien wel weer een illegale 
Zwerver. Maar je komt terug, al is het in 
illegaal tenue. 

Beste vrienden en vooral, gij nabestaanden 
van onze gevallen kameraden, ons con- 

tactblad verdwijnt. 
Ik kan jullie geen briefje meer schrijven. 
Ik leef hier onder de jeugd, alle dagen zit 
ik hier bij de jongens op de bedden, en 
dan kan ik niet laten om te vertellen van 
uw man, uw zoon, uw dochter. 
Laat u nu a.u.b. door pessimisten niets wijs 
maken; door mensen, die jullie zeggen, dat 
het allemaal voor niets is geweest. 
God riep en  God roept nooit tevergeefs. 
We geven elkaar uit de verte de hand en 
zeggen: volhouden, vasthouden. 
Onze  kinderen  inspireren   tot  de  machtig 
mooie geloofstaak die hun wacht. 
De grootste vreugde wordt altijd nog  ge- 
noten onder de hardste strijd. 
Maak van uw kinderen geen materialisten. 
Geef ze het verzetsboek: „Het grote gebod". 

en laten ze daarin lezen, dat er geen sterkere 
mensen   zijn,  dan  geloofshelden  en   dat  er 
geen  groter  vreugde  is,   dan  die  vreugde, 
die God geeft, als de mens zich zelf wijdt 
tot het hoogste offer. 
Vanuit Soerabaja roep ik u toe: Tot ziens! 
In   gedachten   geef  ik   jullie   allemaal  een 
stevige poot en kijk jullie in de ogen en zeg: 
Volhouden! 
Rooms-Katholieken   en  Protestanten,  laten 
we voor de toekomst één zijn in onze actie 
voor de vrijheid. 
We   hadden   elkaar   nodig   en  we  hebben 
elkaar nodig. Veel hebben we samen kunnen 
doen. Veel is er zelfs samen gebeden, denk 
b.v. aan Vugt. 
Wij moeten samen doorvechten, de wapens 
overgeven aan onze kinderen, als God ons 
aflost van onze post. 
Strijdt dan de strijd des geloofs! 
Allen de hartelijke groeten, van 

„FRITS DE ZWERVER". 

Aan de abonné's 
In het komende jaar zult U, zoals U reeds 
bekend is, de wekelijkse lectuur van „De 
Zwerver" moeten missen. Het enige dat dan 
overblijft is Uw naam en adres in ons kaart- 
systeem. 
Wij hebben ons vanzelfsprekend afgevraagd, 
of het juist zou zijn „De Zwerver" zonder 
meer te laten verdwijnen, of dat een of meer 
uitgevers van weekbladen er belangstelling 
voor zouden hebben voor hun bladen. In dit 
laatste geval zou het misschien mogelijk zijn, 
een gedeelte van de gelden, uitgegeven voor 
de opbouw van „De Zwerver", terug te krij' 
gen. Zulks zou des te aangenamer zijn daar 
de LO'LKP-Stichting evenals in het ver- 
leden zich ook in de toekomst voorneemt de 
Stichting 1940-^1945 geldelijk te steunen. 
Het ïs ons gebleken dat men in het algemeen 
toch niet zodanige belangstelling had als wij 
aanvankelijk meenden. Het liefst zouden wij 
te doen hebben gehad met een combinatie van 
weekbladen overeenkomstig de stromingen 
in de LO en de LKP. Dit is echter niet moge- 
lijk gebleken. Alleen bij „Vrijheid" (Week- 
blad Trouw) bleek deze belangstelling wel 
aanwezig te zijn, zodat daarmee een overeen- 
komst is gesloten. 
Het spreekt vanzelf dat onze abonné's door 
deze procedure niet zodanig gebonden zijn, dat 
zij zonder meer naar „Vrijheid"' (Week- 
blad Trouw) moeten overgaan, maar dat zij 
het volste recht hebben, er wel of niet gebruik 
van te maken. 
Evenzeer spreekt het vanzelf dat „Vrij- 
heid" (Weekblad Trouw) tot deze koop 
is overgegaan in de verwachting, dat velen 
Uwer zullen instemmen met deze gang van 
zaken. Uit de aard der zaak onthoudt de LO- 
LKP-Stichting zich van het geven van advies. 
Onze lezers kunnen dus spoedig toezending 
van „Vrijheid" (Weekblad Trouw) ver- 
wachten. 
Door het bovenstaande meenden wij onze 
lezers op de hoogte te moeten stellen van onze 
maatregelen in dit verband genomen en van 
de argumenten die ons er toe hebben geleid. 

,JDE ZWERVER". 
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Grote verzetsfeiten door schrijvers van naam te boek gesteld. 

RoqieR van aepöe   *. antoon coolen 
aö qoeöe    ^    k. noRel   ^   anne öe VRies e.a. 

In opdracht van de LO-LKP-Stlchtlng. 
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HET   GROTE   GEBOD •& 

Nu ons gedenkboek zijn voltooiing nadert 
en men reeds in de gelegenheid is een 
exemplaar te bestellen, voordat het boek 

in de etalage ligt, zal men er prijs op stellen 
te vernemen, hoe het boek zal -worden. 
Steeds hebben wij als de bijzondere aan- 
trekkelijkheid van het gedenkboek naar vo- 
ren gebracht, dat het fundament van het 
boek een uitvoerige documentatie van het 
LO- en LKP-verzet overal in den lande is 
geweest. ledere medewerker en iedere plaats 
is in de gelegenheid gesteld de verzets- 
bevindingen op schrift te stellen. De meesten 
hebben daaraan ook voldaan. 
Maar de volgende vraag was, op welke 
wijze men dat moest verwerken. Wij heb- 
ben daarvoor deze oplossing gevonden: 
Het boek bestaat uit twee delen; in het eerste 
deel is de geschiedenis van de LO en LKP 
beschreven en wel de geschiedenis van de 
Landelijke leiding en de geschiedenis van 
de provinciën. Wat de LKP betreft, kon op 
deze wijze in grote lijnen de geschiedenis van 
ieder der ploegen verhaald worden. 
Tal van interessante gegevens moesten zo- 
doende in dit deel achterwege blijven. Daar- 
toe is het tweede deel systematisch 
van opzet gemaakt. D.w.z. in dit deel 
is de beschrijving gegroepeerd naar de 
aard van het werk en de wijze van 
werken. Dit deel biedt zodoende 
gelegenheid om deze onderwerpen 
rijkelijk te illustreren met allerlei 
interessante voorvallen, die we uit de 
documentatie konden putten. 

In het historische deel is dus 
achtereenvolgens behandeld: De 

geschiedenis van de leiding der LO, 
van de verschillende provinciale af- 
delingen der LO, van de leiding der 
LKP en van de verschillende provin- 
ciale ploegverbanden der LKP. Ver- 
volgens is daarin behandeld de ge- 
schiedenis van de drie specialisten- 
afdelingen der LO en LKP: de Fal- 
sificatie-Centrale (FC), de Per- 
soonsbewijzen Sectie (PBS) en het 
illegale CDK, dat het vervoer van 
de gekraakte bonkaarten verzorgde. 
Bovendien is de geschiedenis van de 
zelfstandige Centrale Inlichtingen 
Dienst (ClD) beschreven. Tenslot- 
te is in dit deel een hoofstuk opge- 
nomen, waarin de beschrijving is 
gegeven van de contacten met andere 
organisaties, met officiële instanties 
en met de Regering in Londen. 
Voor de indeling van het tweede 
deel hebben wij ons op het stand- 
punt gesteld, dat LO en LKP hun 
ontstaan te danken hebben aan het 
onderduikersprobleem. Dit bracht 
ons allereerst tot een indeling in drie 
hoofdstukken: De Onderduiker, De 
Illegale Werker en De Verzorging. 
Een vierde hoofdstuk behandelt het 
werk van de LKP in BS-verband: 
Semi   Militair   Verzet.   Een   vijfde 

hoofdstuk is getiteld: De illegaliteit en de na- 
oorlogse problemen. Daarin zijn behandeld 
de onderwerpen; politiek en verzet, de so- 
ciale organisaties en de stoottroepen. Dit 
deel wordt dan afgesloten met een paragraaf 
over  documentatiemateriaal,   een  historische 
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kalender en een alphabetische lijst van de 
gevallenen, voorzien van enkele persoonlijke 
gegevens en van een verwijzing naar de 
bladzijde, waar de betrokkene ter sprake 
komt en waar zijn foto  geplaatst is. 

Over deze hoofdstukken nog een enkele 
opmerking. In het hoofdstuk „De On- 

derduiker" worden uitvoerig de verschil- 
lende typen onderduikers besproken (Joden, 
piloten,    Franse   krijgsgevangenen,   studen- 

ten, onderduikers voor de arbeidsdienst en 
voor de arbeidsinzet, spoorwegstakers, Duït- 
se onderduikers, de mannen van Arnhem, 
enz.). 
In het hoofdstuk „De illegale werker" wordt 
het type van de illegale werker besproken 
en vervolgens: besprekingen en vergaderin- 
gen, financiële verzorging, verbindingen, be- 
veiliging, leefwijze, de vrouw in de illegali- 
teit, karaktervorming, geestelijk leven, ver- 
raad, provocatie en liquidatie, arrestatie, ge- 
vangenschap, bevrijdingen en ontvluchtingen 
uit gevangenissen, politie-bureaux e.d. 
In het derde hoofdstuk „De verzorging" komt 
achtereenvolgens aan de orde: bewerking, 
vervoer en huisvesting van de onderduiker, 
voedselvoorziening, werk, financiële verzor- 
ging, overvallen (Distributiekantoren, Bevol- 
kingsregisters, Gewestelijke Arbeidsbureaux, 
Politiebureaux etc), vervalsingen, beveili- 
ging van de onderduiker, étappendienst en 
crossings, en geestelijke voorlichting. 
Het hoofdstuk „Semi Militair Verzet" is als- 
volgt ingedeeld: droppings, wapentranspof ten 
wapeninstructie,   sabotage. 

In het laatste hoofdstuk worden be- 
sproken : De Nationale Advies Com- 
missie, bundeling, zuivering, berech- 
ting, Stichting 1940-1945, Lande- 
lijk Herstel, NVH en Stoottroepen. 

De gedachtengang bij de beschrij- 
ving is vanzelfsprekend geweest, 

dat het werk en niet de persoon in 
het middelpunt moet staan. 
Voor zover personen toch vermeld 
moesten worden, heeft men een zo 
groot mogelijke soberheid betracht 
en zich voornamelijk beperkt tot de 
ongeveer 1500 illegale werkers, die 
in het LO-LKP-verzet gevallen 
zijn. 
Het verzet ten behoeve van onder- 
duikers was meer dan enige andere 
vorm van verzetswerk afhankelijk 
van particulier initiatief overal in 
den lande en op grond daarvan was 
dit verzet typisch geschikt voor het 
Nederlandse volk. Dat blijkt ook 
wel uit het feit, dat nergens in de 
bezette gebieden het onderduiken 
zo'n geweldige omvang kreeg als in 
Nederland, waardoor dit verzets- 
werk hier een dominerende positie 
binnen het verzet innam. 
Meer dan in enig ander type van 
verzet gold in het onderduikerswerk, 
dat het gedragen en genormeerd 
werd door het grote gebod: „Gij 
zult God liefhebben boven alles en 
Uw naaste als uzelve." Het is om 
die reden, dat wij als titel voor het 
gedenkboek gekozen hebben: Het 
Grote Gebod. 

De Gedenkboekcommissie. 



Een koerierster met wapens in haar fietstas eens 
door een Duits officier werd aangehouden; 
de  Duitser haar vroeg wat zij In haar fietstas 
vervoerde; 
de koerierster antwoordde: een V2, welk ant- 
woord de Duitser zo geslaagd vond, dat hij van 
verder onderzoek afzag. 
Sommige bewakers zich bij een gewapende over- 
val van de LKP. op distributiekantoren e.d. op- 
zettellijk bewusteloos lieten slaan, om zodoende 
hun medewerking aan de overval te kunnen geven 
en tegenover de SD. een goed alibi te hebben; 
een politieagent in Doorn gedurende zo'n overval 
nog niet goed bewusteloos was, omdat de klap 
niet hard genoeg was aangekomen; 
deze man toen om een tweede en hardere 
klap vroeg om vooral goed buiten westen te zijn. 
Het bij een transport van piloten dikwijls ge- 
bruikelijk was, de piloten „doofstom" te houden 
en hen een witte wandelstok mee te geven; 
zo'n „doofstomme" piloot eens bij het uitstap- 
pen uit de trein met zijn zwaar bespijkerde laar- 
zen per ongeluk op een elegant damesschoentje 
trapte; 
hij toen, in tegenwoordigheid van enkele moffen, 
verschrikt uitriep: I beg your pardon. 

Pater Bleys, die door de Duitsers zwaar gezocht 
werd, weigerde om onder te duiken, zelfs niet 
nadat hij was gewaarschuwd voor een a.s. be- 
zoek van de Duitsers aan het klooster, waarin 
hij woonde; 
een drietal Limburgse KP-ers, als Marechaussee 
vermomd, hem toen in de nacht van z'n bed ge- 
licht en „gearresteerd" hebben. 
De Friese KP in Leeuwarden een luisterpost 
had, die verbonden was met het hoofdkwartier 
van de SD; 
het zodoende mogelijk geweest is gedurende ge- 
ruime tijd alle gesprekken en verhoren van de 
Duitsers te volgen; 
dit wel eens zeer veel van de zenuwen der luis- 
teraars heeft gevergd, doch anderzijds een uit- 
stekende gelegenheid bood om bij te blijven met 
wat de Duitsers van de illegaliteit afwisten; 
het b.v. mogelijk geweest is om alle personen, 
die bij verhoren en in gesprekken genoemd wer- 
den, tijdig te waarschuwen. 

Dit stempel, dat de Duitsers de laatste 
weken van de oorlog tot hun verdriet bij 
allerlei gelegenheden eraan herinnerde, dat 
hun rijk van tyrannie zijn einde naderde, 
was niet slechts een speels gebaar van de 
Falsificatie Centrale der LO. Het was een 
hart onder de riem van het Nederlandse 
volk en een publieke aanval op het moreel 
van de Duitse bezetter. Want dit stempel 
leerde beiden, dat het kleine onhandige 
verzet van het begin, dat voor de Duitsers 
eigenlijk geen partij was, uitgegroeid was 
tot een machtig volksverzet, dat zich de 
luxe van bespotting van de vijand kon 
veroorloven. 
Het Gedenkboek vertelt U dit verzetsepos. 

* DE  LIESE-ACTIE * 
Het onderstaande biljet, door de FC vervaardigd, 
werd in de dagen van de Liese-actie, de laatste Duitse 
aanval op onze arbeidskracht (Jan. 1945), op grote 
schaal verspreid. De aanval mislukte geheel. 
Men leze wat Antoon Coolen in het Gedenkboek schrijft 
over de grote strijd om de Nederlandse arbeider. 
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ï * het leqeR öCR qezochten * 
g In 't donker uur, met stil gebaar; 
fl Bewust van 't grijpende gevaar, \ 
§ Gedreven door de vaste wil t 
§ Zijn piicht te doen — zo  God het wil, t 
C Zo trokken z'op en vochten, ( 
n Het leger der gezochten. £ 
o. l 
§ Door d' overmacht terneer geveld; 
ffl Ontrukt, beroofd, bedreigd, gekweld, ^ 
n Gedood, onteerd, tot as verbrand, S 
| Zo was  't in  't vrije Nederland. i 
S Toen trokken z'op en vochten, § 
ij Het leger der gezochten. S 

g Hun legers groeiden tot een  macht; 
S Het onrecht wekte op tot kracht, | 
| Tot offerdaad, tor offermoed, 
s Tot offeren van goed en bloed. 
9 Zo trokken z'op en vochten, 5 
5 Het leger der gezochten. I 

s Hun legers telden rang noch stand; l 
« 't Verschil viel weg, slechts éne band ' 
| Verbond hen allen, groot en klein. e 
S Zij wilden dienen, redders zijn. I 
§ Zo trokken z'op en vochten, 
| Het leger der gezochten. !] 

9 En velen vielen om hen heen — — l 
§  I 
ö Hun rijen sloten weer ineen. § 
| En steeds opnieuw en onverstoord ^ 
9 Werd 's vijands macht'ge druk verstoord.      fi 
B Zo trokken z'op en vochten, n 
S Het leger der gezochten. i 
3 (Uit: Climax!      8 

Mist U ctctt ? 
De KP-ers in Amsterdam eens een pakje met een 
tijdbom in een geparkeerde Duitse auto hadden 
gelegd; 
korte tijd daarna de eigenaar der auto arriveer- 
de, die — begrijpend wat de bedoeling was — 
het pakje onmiddellijk een eind de straat op- 
slingerde; 
er juist  een  bedelaar  passeerde,   die  het  pakje 
opbeurde en in z'n  zak stopte; 
de betreffende  bedelaar hierdoor het  leven  ver- 
loor. 
Op een Beursvergadering van de LO het be- 
sluit was gevallen, een berucht handlanger van 
de Duitsers te liquideren; 
één der Beursbezoekers aan een andere een 
pistool overhandigde met de opmerking: X moet 
doodgeschoten worden; doe jij het even, je moet 
er toch langs. 
Bij verschillende overvallen van de KP op dis- 
tributie kantoren e.d. de humor niet ontbroken 
heeft; 
een KP-er bij een overval b.v. de bewaker eens 
bij wijze van prop een luier in  de mond  stopte; 
op een distributie kantoor de werkster eens juist 

' de knop van de begeerde kluis blinkend gepoetst 
had, toen de KP   voor een overval binnenstapte; 
er eens eén distributie kantoor gekraakt is ge- 
durende het kwartier, dat de dienstdoende wacht- 
meester naar Radio» Oranje was gaan luisteren. 
Het Bevolkingsregister van Hengelo na de over- 
val plechtig — met bloemen — op het kerkhof 
is begraven. 
Een dominee, die tot de KP behoorde, tijdens de 
kerkdienst z'n pistool in z'n broekzak op de 
preekstoel meenam, omdat hij na de kerkdienst 
een wapendropping  moest meemaken. 
In de Haarlemmermeer op een boerderij ge- 
durende de oorlog zeventig personen, waaronder 
vele Joden ondergedoken zijn geweest, waarvan 
er bij een Duitse overval 34 werden gearresteerd. 
In Staphorst maar liefst zes keer door de KP 
een gewapende overval is gepleegd. 
Deze en honderden andere Interessante en his- 
torische gebeurtenissen in ons gedenkboek „Het 
Grote   Gebod"   staan   beschreven. 

DE   DAVIDSSTER 

De Joden werden op 29 April 1942 gedwongen 
de gele Davidsster te dragen, opdat ieder hen als 
Jood kon herkennen. In deze ster der ontrechting 
ligt de dood en het verderf van ruim 110.000 
Joden begrepen. De Jodenster is het symbool 
geworden, van razzia's, deportaties, moord en 
gaskamers, maar ook van verzet tegen al dit 
onrecht. Slechts een betrekkelijk gering aantal 
van onze Joodse landgenoten wist zich aan de ] 
meedogenloze greep van de Duitsers te onttrek- 
ken. 
Over  het   onderduiken   dezer   Joden   schrijft   K. 
NOREL in ons Gedenkboek. 

LANDELIJKE  ORGANISATIE VOOR HULP AAN ONDERDUIKERS *      LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 



foto's   uit   het   qeöenkBoek 

1. Het spoorwegverkeer werd voort- 
durend door de KP gesaboteerd. 
In Harmeien moest een spoorbrug 
het  ontgelden. 

2. „Zwarte Kees", de KP-lelder uit 
de Achterhoek, had zich bij een 
overval in een konijnenhok achter 
zakken verstopt. Hij werd door 
de Duitsers ontdekt en in dit hok 
doodgeschoten. 

3. In de nacht van 6 Maart 1944, 
werd bij een poging tot verkrij- 
ging van een Duitse auto, toe- 
vallig een aanslag op Rauter 
gepleegd. Rauter werd zwaar 
gewond; de chauffeur en Rauter's 
adjudant werden gedood. Men 
heeft plm. 75 kogelgaten In de 
wagen  geteld. 

4. De ondergrondse garage van de 
KP-Utrecht   in   een   tussenstand. 

5. Er' bestond een voortdurend we- 
derzijds   contact   met  Londen. 

6. Ondergedoken piloten konden 
moeilijk in uniform blijven rond- 
lopen. Men ziet ze hier, gestoken 
in een monnikspij, een Duitse 
wachtpost  passeren. 

7. „Tante Annle". Een KP-er en 
pilotenhelper, die zich ongeveer 
een jaar lang als „juffrouw" 
vermomde. 

8. De bevrijding in zicht. Z.K.H. 
Prins Bernard en de KP-er 
„Peter-Zuid" (Cdt. BS-Str.Ged.) 
bij de capitulatie -onderhandelin- 
gen  te  Wagenlngen. 

Foto's van: Insp. v. Pol. de Groot-Apeldoorn (3)    *   Gas Oorthuys - Amsterdam (5)    *.   Philips - Eindhoven (6)    «   Achterberg - Heerlen (8) 



* HET GROTE GEBOD * 
GEDENKBOEK VAN HET VERZET IN LO EN LKP. 
Reeds in de bezettingstijd is in de kringen van de 

Landelijke   Organisatie    voor   hulp  aan   onderduikers 
en van de Landelijke Knokploegen 

het plan gerijpt voor het te boek stellen van 

De geschiedenis van het Verzet, 
opdat ons volk zou weten:   dat er voor de vrijheid van Nederland gestreden is, 

hoe voor die vrijheid  gestreden  is, 
. waarom voor   die  vrijheid gestreden  is; 

• opdat herdacht zouden worden, zij die inde verzetsstrijd gevallen zijn; 
opdat levend zou blijven  in  het   bewustzijn  van ons   nageslacht, 

dat  een  volk  niet  bestaan  kan  en niet  bestaan   zal, 
als  het   niet bereid   is  voor zijn   bestaan   te   vechten. 

LET OP DE 

GUNSTIGE 
BETALINGS- 
OOMWAARDE: 

* 

VOOR   DE    BOVENSTE   PLANK 

*   het   QRote   qeBoö   ^ 
God liefhebben boven alles en Uw naaste   als Uzelve. 

Ziedaar: 
het devies van LO en LKP, 
het richtsnoer voor de hulp aan honderdduizenden onderduikers, 
het motief voor honderden levensgevaarlijke overvallen op distributiekantoren, 

bevolkingsregisters, arbeidsbureaux, gevangenissen   etc. 

• EEN DOCUMENT: 
Jarenlang is men bezig geweest de historische gegevens van het verzet 
van vele duizenden medewerkers in alle plaatsen van Nederland te 
verzamelen. Op grond van deze gegevens is   het  boek   geschreven. 

• EEN BETROUWBAAR DOCUMENT: 
Het boek bestaat niet uit de altijd subjectieve inzichten van knappe 
mannen en leiders, maar het is opgebouwd op de feiten, op de ge- 
schiedenis van alle verzetslieden in LO en LKP. 
Zo is in dit boek voor het eerst in ons land een samenvattende 
documentatie gegeven van het verzet, en wel van de LO, de grootste 
verzetsorganisatie, en van de LKP, de meest succesvolle 
gewapende verzetsorganisatie. 

• EEN LEESBAAR DOCUMENT: ' 
Documenten zijn dikwijls onleesbaar. Niemand zal echter betwijfelen, 
dat enkele onzer beste romanschrijvers in staat waren van deze docu- 
menten een boeiende geschiedenis te maken. 

De grote bijdragen in het boek zijn geschreven door: 

RoqieK van aeRóe    *   antoon coolen 
aö qoeöe    *    k. noRel   *    arme óe vRies 

Een    aantal    kleinere   bijdragen   zijn   door 
andere medewerkers verzorgd,   t.w: 

A. Algra,  Batavia. 
Kees Bauer, Zeist. 
|.  A. v.  Bennekom,  's Gravenhage. 
Lt.  Kol. b; d   Th. A.  Boeree, Ede. 
Adriaan van Boven,  Kampen. 
J.  Bulthuis, Amsterdam. 
Karel van  Dorp, Veenhuizen. 
Mevr.  C.  Grandia-Smits,  Rotterdam. 
Frits van der  Haar, Amersfoort. 
J. W   Hofwijk,  Rotterdam. 
Mr H.  B. S.  Holla, Vught. 
Drs L. E. M. A. van Hommerich, Heerlen. 
H. Jong,  Noord-Scharwoude. 
Jan Kroeze, 's-Gravenhage. 
G.  H. Ligterink, Oldekerk. 
K. van  Loon,  Dordrecht. 
Drs J.  H. Middelbeek, Apeldoorn. 
A. Mulder,  Halfweg. 
Jan Naber, Hoogeveen. 
Drs Joep Naninck,   's-Hertogenbosch. 
Drs Joan  K. A. v.  Nooy, Voorburg. 
A. Omta, Noordbroek. 
J. W.  Ooms, Soestdijk. 
Prof. Mr W. P. J.  Pompe,  Utrecht. 
Drs A.  Raaymaakers, Vught. 
Rudolf van Reest, Goes. 
Dr Ir H. van Riessen, Amsterdam. 
Maj. Ds F. Slomp, Soerabaja. 
G. Spanhaak,  Kampen. 
Drs P. A. Verburg, ^ageningen. 
A. W. Vingerhoets, Veldhoven. 

HET STANDAARDWERK VOOR TIJDGENOOT  EN   NAGESLACHT 

De   Gedenkboekcommissie; 

Dr Ir H. van Riessen, A'dam.Voorz. 
Frits van der Haar, A'foort, Secr. 
Rogier van Aerde, Rotterdam. 
A. W.  Bijl, Zwolle. 
Antoon Coolen, Waalre. 
H. A.  Douqué, Amsterdam, 
Ad Goede, Assen 
Dr. A.  Kessen, Leiden. 
K.  Norel, Nieuwer-Amstel. 
Bob Scheepstra, Amersfoort. 

'Maj.  Ds F. Slomp, Soerabaja. 
G. Spanhaak, Kampen. 
Anne de Vries, Zeist. 

Het boek verschijnt in twee delen. Het wordt gedrukt op royaal formaat (23 x 30 cm.) houtvdj 
papier en bevat ca. 1100 blz., ruim 1500 portretten en foto's, talrijke tekeningen, landkaarten 
en documenten. Beide delen worden gebonden in zwaar linnen band. 
    De prijs van het boek is zo Zaag'mogeZi/A:   gesteld. Het kost per deel s/ec/ifs ƒ 16.25.   -— 

Bovendien is de prijs voor hen, die het boek vóór de verschijningsdatum bestellen, 
SLECHTS   f 13.75  PER DEEL, 

waarmede zij zich dus ƒ  5.—  op het volledige boekwerk besparen. 
Het boek wordt in opdracht van de LO-LKP- Stichting uitgegeven door: 

Uitgevers-Mij. J. H. KOK N.V. te Kampen en 
Uitgeverij H. NELISSEN te Bilthoven en is 

  bij    iedere   erkende   boekhandelaar   verkrijgbaar.   
De copie gaat thans naar de drukker, zodat het boek in de loop van 1950 gereed komt. Wij weten 
dat duizenden verlangend uitzien naar de uitgave van dit werk. Wij weten ook, dat velen het boek 
met een bescheiden beurs moeten kopen. Daarom is tevens de gelegenheid opengesteld het boek- 
werk   te   voldoen   in: 

TERMIJNEN VAN  MINSTENS  f  2.50   PER  MAAND. 

Met deze termijn-betaling is reeds nu aan te vangen, waardoor bij verschijnen van de delen het 
verschuldigde bedrag reeds geheel kan zijn voldaan. 



BLAHKEVOOKT's BOEKHANDEL 
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tf 
Verzekert U van een exemplaar van het Gedenkboek : 

„het  QROte  qeBoó 
door onderstaand intekenbiljet in te vullen en omgaand in te zenden. 

U bespaart f 5.— door thans te bestellen tegen de     f     ^ M   p» jfk 
voor-intekenprijs. Totaalprijs twee delen t '^ • • *# \W 

^^»W^^M^»»^W ■>»'^^^IM^'l^^^^^^^.M»l''MI^MI ^^^^^^^^1 

Zendingen door geheel Nederland, zonder verhoging van kosten* 

Aan de lezers van 
„DE ZWERVER" 

"D eeds in de bezettingstijd is in de kringen van 
■^•de Landelijke Organisatie voor hulp aan' Onder' 
duikers   en   van   de   Landelijke   Knokploegen   het 
plan gerijpt voor het te boek stellen van 
DE GESCHIEDENIS VAN HET VERZET, 
opdat ons volk zou weten: 
dat er voor de vrijheid van Nederland gestreden is, 
hoe voor die vrijheid gestreden is, 
waarom voor die vrijheid  gestreden is; 
opdat herdacht zouden worden, zij die in de ver- 
zetsstrijd gevallen zijn; 
opdat levend zou blijven in het bewustzijn van 
ons nageslacht, DAT EEN VOLK NIET BE- 
STAAN KAN EN NIET BESTAAN ZAL, ALS 
HET NIET BEREID IS VOOR ZIJN BESTAAN 
TE VECHTEN. 

* 
„het quote geaoó" 

God  liefhebben  boven   alles  en   Uw  naaste   als 
Uzelve. 
Ziedaar: 
het devies van LO en LKP, 
het richtsnoer voor de hulp aan honderdduizenden 

onderduikers, 
het motieLvoor honderden levensgevaarlijke over- 

vallen op distributiekantoren, bevolkingsregis- 
ters,  arbeidsbureaux,   gevangenissen etc. 

Voor   hen,   die   met   de   bovenstaande   treffende 
verantwoording     van     de     Gedenkboekcommissie 
kunnen  instemmen,    zijn   geen   verdere    woorden 
Van   aanbeveling  meer noodzakelijk. 
Dit boek behoort in elk Nederlands gezin op de 
bovenste plank van de boekenkast te staan. 
Daartoe    moeten    alle    Zwervervrienden    zonder 
uitzondering  hun  aandeel   bijdragen. 
Wekt daarom anderen   op  in  te tekenen op   dit 
voor ons gehele volk  zó belangrijke Gedenkboek. 
Geeft zo mogelijk de adressen en namen op van 
hen waarvan U verwachten kunt, dat zij — even- 
als U — prijs zullen stellen op het bezit van „Het 
Grote  Gebod",   het  Gedenkboek, dat zal  worden 
uitgegeven ter nagedachtenis van hen, die — ook 
voor ons — Vielen  in de verzetsstrijd,  maar  
niet mogen worden vergeten. 
Aan hieronder door U op te geven  adressen zul- 
len wij gaarne een prospectus  toezenden. 

NAAM:      
ADRES:   _ _  
WOONPLAATS:     

NAAM:  
ADRES:  
WOONPLAATS: 

NAAM:     
ADRES:      
WOONPLAATS: 

óe QROte BijöRAQen in óit Boek 
zijn QeschReven óOOR: 

RoqieR van aeRóe ♦ antoon coolen 
aó goeöe * k. nopel * arme óe vmes Wmm 

Rogier van Aerde 

Antoon Coolen Ad Goede K. Norel Anne de Vries r BESTEL BILJET 

De ondergetekende: Dhr./Mevr./Mej. 

Adres:        

Woonplaats:    „ 

(S.v.p. invullen   met blokletters.) 
tekent hierbij in bij 

Blankevoort's Boekhandel, Rooseveltlaan 62, Amsterdam 
op 

„het   QRote   QeBoó" 
tegen de voor-intekenprijs van ƒ 13.75 per deel. (Totaal prijs ƒ 27.50). 

Betaling:   *) f  per maand       (te be8innen na bevestiging van deze bestelling). 
*) contant   bij   aflevering 

Zw. 35 (Datum en handtekening) 
*) Doorhalen hetgeen niet van toepassing is en het per   maand 

te   betalen   bedrag     (minstens  ƒ   2.50)  invullen. 

Dit  bestelbiljet   kan   in   een   open   enveloppe,   voorzien  van  een   2  cents postzegel  worden verzonden. 
Indien U dit laatste nummer van „De Zwerver" niet wenst te beschadigen door het uit- 
knippen van het bestelbiljet, kunt Uook per brief of briefkaart „Het Grote Gebod" bestellen. 

Verzoeke dan echter te vermelden: Adv. Zwerver 35. 



r af scheiö 
aan „öe zweRveR' 

Is het met spijt of met tevredenheid, dat 
wij van „De Zwerver afscheid moeten 

nemen? Bij mij overheerst thans de spijt. 
Met dit weekblad verdwijnt voor mij het 
meeste aantrekkelijke van de vele druk- 
werken, die mij worden toegestuurd. Ik 
denk, dat de actieve leden van LO-LKP 
en van GOIWN nog meer dan ik het ge- 
mis zullen voelen. „De Zwerver" bracht 
het beste van de bezettingstijd in herinne- 
ring: samenwerking ten bate van het vader- 
land zonder baatzucht en zonder partijzucht, 
met de inzet van persoonlijke vrijheid en 
van het leven, en als enige drijfveer, dat 
toch het vaderland maar gered zou worden. 
Ons niet op het heroïeke aangelegde volk 
heeft in deze tijd een heldenperiode door- 
gemaakt, waarvoor nog altijd het Neder- 
landse epos moet geschreven worden. In 
de bezettingstijd waren wij het er niet allen 
over eens, dat wij moesten vergeven, maar 
wel waren allen er diep van doordrongen, 
dat wij niet moesten vergeten. Men krijgt 
thans de indruk, dat het vergeten gemakke- 
lijker gaat dan het vergeven. Maar met 
dit vergeten doet men niet alleen onrecht 
aan de slachtoffers, die in het verzet ge- 
vallen zijn, doch slaat men ook een waar- 
schuwing in de wind, die voor ons volk wel 
zeer heilzaam is en waarvan wij niet weten 
of wij nog van een tweede zullen kunnen 
profiteren. 

Er is echter bij dit afscheid ook reden voor 
tevredenheid en, wat mij betreft waag ik 
het ook te zeggen, reden voor dankbaar- 
heid. „De Zwerver" heeft zijn taak vol- 
bracht. Hij heeft een band gegeven tussen 
de werkers in het verzet in een tijd, waarin 
voor verschillenden van hen de aanpassing 
aan de toestand in het bevrijde Nederland 
met het dragen der daarbij onvermijdelijke 
teleurstellingen makkelijker gemaakt is. 
Mogen wij aannemen, dat dit werk thans 
voltooid is? 
Hij heeft tegelijk winst gemaakt voor de 
Stichting 1940—1945 ten behoeve van de 
nog in leven zijnde slachtoffers en van de 
nabestaanden van de gestorvenen. Deze 
blijven n.l. onverbiddelijk bestaan, ook al 
vergeten velen in het Nederlandse volk nog 
zo graag de gehele bezetting en het hele 
verzet. Om hen niet in hun nood te doen 
vergeten, zou ik „De Zwerver" bovenal 
graag nog vele jaren hebben toegewenst. 
Maar al verdwijnt „De Zwerver" dan ook, 
de leden de LO-LKP en GOIWN blijven 
persoonlijk ieder in hun kring er waarborg 
voor, dat deze cretaak van ondersteuning 
niet door ons volk zal vergeten worden. 

De persoonlijke band Van al deze „illegale 
werkers" kan ook zonder organisatie en 
zonder weekblad betekenis blijven houden. 
Hoe meer persoonlijke betrekkingen over 
de grenzen van partijen en kerken heen 
blijven, des te meer kans dat de samenwer- 
king in het ene vaderland zal toenemen. 
De banden tussen al deze werkers zijn ge- 
heiligd door hun gezamelijke strijd tijdens 
de bezetting en door hun gestorven mede- 
strijders. Tenslotte komt het niet aan op 
organisaties en organen, maar op de per- 
soonlijkheid. Een onbaatzuchtig, trouw en 
vaderlandslievend mens werkt ten goede 
in zijn omgeving ook al spreekt hij niet van 
wat er tijdens de bezetting voor het vader- 
land gedaan is. 

Prof. Mr W. P. J. POMPE. 

VOOR DE 
BOVENSTE 
PLANK? 

„DE COMMISSARrS 
VERTELT" 

H. Voordewind, Uitg. Daamen, 
's-Gra venhage. 

Deze Amsterdamse commissaris ■— 
een man, die zich ook aan het ver- 
zetsfront niet onbetuigd heeft ge- 
laten — kan inderdaad vertellen. 
Hij heeft zich in dit vlot geschreven 
boek weten te ontworstelen aan de 
droge stijl vao rapporten en pro- 

I—*^*üïPt—--;-_     cessen-verbaal. 
^l5\^|*   gp    En   het   onderwerp,    dat  hij   be- 
"^glj [^^^     schrijft, waarborgt zelf reeds een 

boeiende lectuur, want Amsterdam 
is voor de politie nu eenmaal geen 

stad om zonder handschoenen aan te pakken. Wij willen 
eerlijk bekennen, dat we dit boek in één adem uitge- 
lezen hebben. 
Met genoegen willen wij de lezing ervan bij het publiek 
aanbevelen. Daar is nog een bijzondere reden voor. De 
politie komt n.l. niet alleen in aanraking met interessante 
raken, maar ook met zeer vieze zaakjes. De verleiding 
voor een uit hoofde van zijn beroep ingewijde, is groot 
om al schrijvende zijn boek z.g. interessanter te maken 
door juist die onderwerpen breed uit te spinnen, of, wat 
nog erger is, net genoeg te vertellen om verkeerde 
belangstelling te prikkelen. Commissaris Voordewind 
beheerst zich op dit punt volkomen, maakt van derge- 
lijke feiten slechts melding in algemene bewoordingen, 
voorzover hij zulks in zijn betoog nodig heeft. 
In het algemeen slaagt de schrijver er overigens uit- 
stekend in, zich tot de politionele zijde te beperken, 
zonder daarbij zwevend te blijven in de vraag, of het 
recht aan de zijde van de politie dan wel aan de zijde 
vao de overtreders der wet is. 
Een gaaf en beheerst boek, met interessante illustraties. 

H.y. R. 

A 
„SLAG BIJ ARNHEM", 
door  Th. A   Sberee. 

Uitg. N.V. Drukkerij vJu J. Frouws. Ede. 

Een paar maat waren we io de afgelopen jaren de gast 
in de aardige villa „De Bonte Specht" te Ede, waar de 
gep. Overste Th. A. Boeree ons altijd zo gastvrij 
ontving. We hebben daar een diep respect gekregen 
voor de werkkracht van deze oud-officier, die met 
verbazingwekkende nauwkeurigheid allerlei bijzonder- 
heden over de verzetsstrijd op de Veluwe had geboek- 
staafd. Zo er ooit eea volledig beeld van het verzet 
op de Veluwe tot stand zal komen, mogen wij zulks van 
hem verwachten. Daarom doet het ons zo groot ge- 
noegen in dit laatste nummer van ons blad een boek 
van onze vriend Boeree te mogen bespreken. Het is een 
beschrijving van de „Slag bij Arnhem" 
Met een-nauwgezetheid die bewondering wekt heeft de 
heer Boeree zijn gegevens verzameld. En hij is er in 
geslaagd de verschillende fasen van de strijd historie- 
getrouw weer voor ons te doen herleven. De schrijver 
behandelt achtereenvolgens de strijd op de Ginkelse 
Heide, Oosterbeek en de slag bij Arnhem, en de Strijd 
aan de Rijnbrug. Duidelijke situatie-tekeningen belpen 
daarbij een juiste indruk van deze gigantische strijd te 
verkrijgen. 
Welbewust heeft de schrijver vermeden ook maar ergens 
zijn fantasie te laten spreken. Hij maakte alleen gebruik 
van hetgeen hij van deelnemers aan de strijd vernam 
en van hetgeen hij uit eigen aanschouwen of van andere 
ooggetuigen vernam. Daarom zijn wij van mening, dat 
dit werk niet licht verbeterd zal worden. 
Met de schrijver hopen wij, dat dit boekje een beter 
begrip zal wekken voor de gigantische strijd, die de 
geallieerde legers hier leverden en onze sympathie zal 
uitgaan naar hen, aan wier opofferingen wij onze vrij- 
heid te danken hebben. AD. 

Geïnspireerd door de aankondiging van ons 
gedenkboek, zond één onzer lezen ons het 
onderstaande gedicht: 

momument 
Dit teken spreekt van vele dingen, 
wekt golven van heratneringen 
Aan leven, dat in dood vertvon — 
Wij staan in stilte te gedenken, 
Hoe macht hem kwetsbaar lijf mocht krenken. 
Maar nook htm ziet bedwingen kon. 

Zij vielen als getrelde eiken. 
Omdat ze nimmer wilden tvijken 
Voor brtmt geweld of wrede daad — 
Hun moed wordt in ons woord geprezen: 
Wat hebben wij in eigen wezen. 
Dat banden met hnn sterven daatl 

Hun ziel werd lel van leed dooriogen. 
Doch stond alléén voor God gebogen. 
In 't alletzwaarste. laatste mir — 
Laat, Heer, ook ons de tekenen dragen. 
Van waf hun heldendom Neef schragen. 
En branden deed als heilig vuur. 

Gedenken wÜten wtj fezamen — 
Als laatste boodschap staan hun namen 
Gebeiteld in een stenen kleed — 
Wij willen 't enig antwoord geven 
Door daden van persoonlijk leven: 
DAT NIEMAND ONZER HEN VERGEET. 

Apeldoorn. M. VAN WICHEN. 

•m^**^**  ■m»M-—« 

* EEN MISSTAP * 
Het i» wel zeer verdrietig, dat juist bij het verdwijnea 
van ..De Zwerver"' de pers mededeling doet van de 
arrestatie van 2 mannen, die in de LO en in de BS te 
Rotterdam gewerkt hebben, en zulks, wegens verduiste- 
ring, althans veronderstelde verduistering. Dat is eea 
blaam op de staat van verzetsdienst van 2 vrienden uit 
het verzet, die wij overigens hebben leren kennen als 
mannen van grote en doeltreffende verzetsactiviteit. 
Een Waam voor hen zelf en voor het gehele verzet. 
Want wij kunnen oos geestelijk niet los maken van man- 
nen, met wie we schouder aan schemder hebben gestaan 
tegenover de vijand, en die, zwaar gezocht, het risico 
van hun teven voortdurend namen. 
Wat zij gedaan hebben is verkeerd, radicaal verkeerdt 
wij wensen dat met alle scherpte te zeggen. Zq hadden 
de gelden onder hun beheer aan de daartoe aangewezen 
lichamen (Staat of NSF o* Söchting IWO-W-IS of LO- 
LKP-Stichting of BS-bureau) behoren af te dragen. 
Voor haar deel heeft de LO-LKP-Süchting daartoe ook 
op deze mannen herhaaldelijk aandrang uitgeoefend 
rekening en verantwoording af te leggen. 
Wij begrijpen beter dan wie ook, dat de mannen van 
het verzet aan ontzaggelijke verleiding bloot stonden 
om zich van illegale kassen t.b.v. het verretswerk een 
deel toe te eigenen. Meestal wist immers niemand dan 
de kashouder, soms nog een enkele meer. de omvang 
van die kassen, omdat men ze aanvnlde met periodieke 
bijdragen en schenkingen van borgers, die onbekend 
wensten te blijven. Het is voor kranten en rechterlijke 
instanties moeilijk om zich in zo'n situatie in te leven; 
men leeft daar aan de ketting van accountants en dub- 
bele boekhoudingen. En blijkens de graagte, waarmee 
men bovenop zo'n geval springt en het zonder commen- 
taar publiceert, terwijl men er voorheen nog nimmer 
zijn verwondering over oitgesproken heeft, dat prac- 
tisch niemand van al die lui uit het verzet met kassen 
onder eigen beheer verduisteringen gepleegd heeft, doet 
men ook geen pogingen om iets van de situatie te be- 
grijpen, y 
Er zal recht gedaan worden; wij begrijpen en respec- 
teren dat. Ook voor die mannen zelf zal — Indien zij 
schuldig zijn — de toepassing van dat recht heilzaam 
werken; hun ziel zal bevrijd worden van de ban, waar- 
in ze leefden. Maar we hopen, dat men — juist zoals bij 
misdadigers — ook bij deze verzetsmensen de omstan- 
digheden van hun vergrijp en tevens hun staat van ver- 
zetsdienst (die in ieder geval zeer lang zuiver is ge- 
weest) in aanmerking zat nemen. 

LD-LKP-STKHTINa 



M ZWERVER" EN DE STICHTING 1940-45 
„De Z-werver" — als voortzetting van het 
Mededelingenblad van de LO en de LKP — 
en de Stichting 1940-'45 zijn ontstaan uit het 
verzet. Zij zijn voorbereid in de oorlogswinter 
I944-'45 en na de bevrijding zijn beide open- 
lijk gestart. 
Hoewel de doelstellin- 
gen van „De Zwerver" 
en de Stichting 1940- 
'45 gehed verschillend 
zijn, hebben beide or- 
ganen toch in menig 
opzicht samengewerkt. 
Een samenwerking, 
welke uitsluitend ge- 
richt was op het werk 
van de Stichting 1940- 
'45 en de verwezenlijking van haar doel- 
stcüing. 
Veel heeft 1940^—'45, met nanse in de eerste 
jaren na de bevrijding, aan „De Zwerver" te 
danken. Zowel in voodichtende artikelen, als 
in een aparte nabriek — welke aanvankelijk. 
tot het verschijnen van het Maandblad '40— 
'45, geheel ter vrije beschikking van de Stich- 
ting 1940—'45 stond ■— zijn de lezers van ,,Dc 
Zwerver" gewezen op hun plicht om de arbeid 
van 1940^—'45 te zien als een dankbare taak 
jegens de nabestaanden van hen, die hun le- 
ven gaven voor onze vrijheid. 
,,De Zwerver" maakte het mogelijk om mis- 
verstanden ten opzichte van het Stichtings- 
werk weg te nemen, om onjwiste voorstellin- 
gen van zaken recht te zetten, om het ver- 
trouwen in de organisatie te versterken en om 
steeds opnieuw de •medewerkers te stiinuleren. 
Wel is waar werden langs die weg slechts 
een deel der Sttdhtiug-smedewerkers bereikt 
<— de Stichting 1940—'45 is immers niet alleen 
een zaak van de LO- en LJCP-vrienden —■ 
maar toch is middels „,De Zwerver" aan velen 
evenwichtige en verantwoorde voorlichting 
over het werk van J940—^5 gegeven. 
Van deze gelegenheid maak ik dan ook gaarne 
gebruik om redactie en medewerkers van ,,De 
Zwerver" zeer hartelijk te danken voor al dit 
vrijwillige werk ten behoeve van de Stichting 
1940—^45 gedaan. Zonder dit werk was de 
Stichting 1940—'45 niet geworden, ^wat zij 
thans is. 

Eo nu gaat ,,De Zwerver" verdwijnen. Hoe- 
wd ik dit verdwenen voor 1940—'45 uit een 
oogpunt van goede en deskundige voorlich- 
ting betreur, juich ik toch het besluit van de 
Besturen der LO- LKP-st*chting en der 
GOIWN toe. Als ik het goed zie, is de taak 
die „De Zwerver" zich had gesteld, afgelo- 
pen, en in dit licht is het genomen besluit een 
verstandig besluit. 

Dit betekent niet dat de Stichting 1940—'45 
vergeten mag worden. Haar taak is nog lang 
niet geëindigd; ook zij zal intussen haar werk 
zeker niet langer voortzetten dan strikt nood- 
zakelijk is. 

Allen,   die   betrokken 
zijn bij 1940—'45 wc- 

5 ten, dat nog steeds op 
volle toeren moet wor- 
den gewerkt. De dos- 
siers, ten behoeve van 
de vaststelling van het 
Buitengewoon Pensi- 
oen, moeten tijdig ge- 
reed, de werkzaamhe- 
den ten dienste van de 
adviescommissie Ver- 

zetsdaden (schade eigen verzet) moeten zo 
vlot mogelijk geschieden. Daarnaast wordt 
veel andere arbeid elke dag gevraagd, i 
De Stichting 1940—'45, dankbaar voor de 
wijze waarop de Overheid haar werk mogelijk 
maakt, moet nog steeds een beroep doen op 
het Nederlandse Volk. De arbeid van 1940— 
'45 moet als een ereplicht van geheel ons volk 
worden gezien. 
Wij mensen vergeten zo spoedig. Wij her- 
inneren ons uit de jaren 1940-—'45 nog wel 
onze persoonlijke moeilijkheden en zorgen, 
maar het leed dat over anderen, zelfs over 
onze beste vrienden werd gebracht, gaat zó 
snel aan ons voorbij. Het drukke leven van 
deze tij<t stelt telkens weer nieuwe eisen en 
vraagt nieuwe plichten, en doet veelal ver- 
geten wat in de jaren '40-—'45 als ereplicht, 
als ereschuld werd gezien, Oofc wq hadderi 
kunnen vallen. De dankbaarheid tegenover de 
gebrachte offers, ook voor onze vrijheid, 
vraagt van ons medewerking aan het werk 
van de Stichting 1940—45. 
Bij de onsmisbare voorlichting zal 1940—'45 
„De Zwerver" in de toekomst missen. Zij zal 
het nu uitsluitend moeten doen met haar eigen 
eenvoudig maandblad ,,'40—'45". Aan hen, 
die dit blad nog niet regelmatig ontvangen, 
zal het gaarne worden,Jocgezonden — dit 
kan- worden gevraagd: Stichting 1940—'45, 
Herengracht 527, A'dam. 
De Stichting 1940—'45 blijft voor haar werk 
gaarne rekenen op de belangstelling van allen, 
die tot de kring „De Zwerver" hebben be- 
hoord. 
Ook de oud-leden van "De Zwerver" Hgven 
de Stichting 1940—'45 trpaw, — zg zullen 
kan plicht niet vergeten. 

ASSEN, 20 December 1949. 
J. SMALLENBROEK. 

Voorz. Hoofdbestuur Stichting *40-"45. 

^s 
een Blik in het 

geöenkBoek 
• 

Een poging om een lid van de knokploeg, 
die in de trein was gearresteerd en als ge- 
woon onderduiker werd behandeld, uit het 
kamp Amersfoort te bevrijden, mislukte. 
Een met genever en geld omgekochte be- 
waker zou de gevangene 's avonds over 
het prikkeldraad helpen en twee man van 
de ploeg, Dirk en Henk, moesten hem dan 
buiten het draad opvangen. Er ging op 
onverklaarbare wijze iets mis en Henk, 
die voor de ingang van het kamp verdekt 
stond opgesteld, werd gearresteerd. Drie 
SS'ers reden met hem in een auto naar d« 
plaats, waar Dirk stond te wachten. Zij 
zette hem in het volle licht van de kop- 
lampen en twee man sprongen uit de auto 
en kwamen op hem af. Toen ze hem zeiden, 
dat hij gearresteerd was, deed hij zeer ver- 
wonderd, plaatste kalm zijn fiets tegen 
een boom, trok rustig een handschoen uit 
een greep toen met een snelle beweging 
zijn pistool. Hij schoot de belde SS'ers 
neer, waarop de derde, die met Henk ach- 
ter in de wagen zat, dwars door de voorruit 
op Dirk schoot. Dirk loste een schot in de 
richting, waar hij de vuurstraal had ge- 
zien en de getroffen SS'er kroop jammerend 
uit de wagen, over de weg en verborg zich 
In een greppel. Henk maakte zich uit' de 
voeten, maar van diens arrestatie wist 
Dirk niets en hg zag hem ook niet ont- 
snappen. 
Intussen bleek het nodig te zijn een van 
de neergeschoten SS'ers, die weer aggres- 
sieve bewegingen maakte, nog enkele scho- 
ten te geven. Toen vluchtte Dirk, want dit 
alies speelde zich af op de grote straatweg, 
die buiten het kamp loopt. De volgende dag 
ontmoetten Dirk en Henk elkaar in Amers- 
foort. Later vond Dirk een afgeplatte 
loden revolverkogel in zijn kleren; hij was 
afgeketst op een blikken doosje' In zgn 
vestzak  

X r 
VOOR     1940-1945 
Door de gewijzigde verschijningsfrequentie 
i.v.m. de liquidatie van ons blad, zijn er in 
het afgelopen jaar verschillende bedragen 
teveel betaald aan abonnementsgelden. 
De bedoelde lezers zijn hierover allen door 
onze administratie ingelicht, met de vraag op 
welke wijze zij dit bedrag terug wensten te 
ontvangen. 
Op advies van enkelen hunner werd in dit 
schrijven eveneens gewezen op de mogelijk- 
heid, dit bedrag voor de Stichting '40—'45 te 
bestemmen. 
Vrijwel alle lezers hebben de laatste mogelijk- 
heid gekozen, waardoor het ons thans moge- 
lijk is — onder hartelijke dankzegging aan de 
betreffende lezers — een bedrag van ƒ 606,43 
aen de Stichting 1940—1945 over te boeken. 
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Hoe vaak zijt Gij dit jaar 
Niet tot ons hart gekomen 
Met ieed en met geluk. 
Met ziekten en met pijn. 
Maar ook.: hoe vaak hebt Gij 
Verdriet en kwaal genomen. 
En deed Uw stil bezoek 
Ons stil en zalig zijnl 

En nu. 't is middernacht! 
O. mocht de wereld wijken 
Met de omzwaai van de tijd. 
Daal, hemel, tot ons neer. 
Wij laten de aarde los 
Om zelf niet te bezwijken. 
Ontruk ons aan onszelf 
En houd ons vast, o Heer! 

* o u ó e J AAR*        j 
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WILLEM DE MÉRODE.      | 
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DRUKKERIJ H.  J.   KOERSEN EN ZONEN 
SNOB. 2SI    -    AMSTERDAM    -   TELEFOON 31259 

Se sinds de bevrijding her drukken van 
„DE ZWERVER" verzorgde, zegt de Directie, 
Redactie en alle lezers van dit blad hartelijk 
dank voor de aangename wijze waarop steeds 
werd samengewerkt en geeft U gaarne de 
verzekering dat zij in de toekomst steeds voor 
ieder Uwer met haar bedrijf en vakkennis 

ter beschikking staat. 



De  opdracht voor hen  die vielen 
^Dc Redactie heeft gemeend, dat in deze 
laatste „Zwerver" in ieder geval de 
vrouw van één onzer gevallen verzets- 
vrienden aan het woord behoort te 
komen, om daarmede ook de herdenking 
op de In Memoriam-pagina definitief te 
beëindigen.'' 

Dit is een zin uit een brief die ik ontving 
van de LO-LKP-Stichting, waarin de 

Redactie van „De Zwerver" mij verzocht iets 
te schrijven over „de roeping van ons volk. 
met name ziende op het offer, dat zovelen in 
het verzet gebracht hebben." 
Deze brief werd eind November aan mij ge- 
richt. Eind November is voor mij de tijd van de 
„natte nevels en het koude morgenlicht", 
waarvan mijn man spreekt in zijn laatste ge- 
dichten. 
Mijn man. Goddank, ik mag hem zo nog noe- 
men, ook na wat er gebeurd is op 20 Novem- 
ber 1944. 
Vijf jaren liggen daartussen, nu. Een tijd, 
waarin mijn kleinste jongen opgroeide van een 
baby van 16 dagen, tot een kleuter van vijf 
jaar, en waarin mijn oudste jongetje van 2]/2 
jaar zeven werd, en in de tweede klas op 
school zit. 
Een tijd ook, waarin door de publicatie van 
een brochure in de V.D.M.-serie: „Laat uw 
licht schijnen" en door de uitgave van mijn 
boek: „Een Groninger Pastorie in de storm", 
waarvan de vierde druk in Novem- 
ber bij Kirchner, Amsterdam, ver- 
scheen en door lezingen, die ik 
hield over een onvoltooid ma- 
nuscript van mijn man: „De laatste 
dagen van de J. I." (Joodse Inva- 
lide) de gelden werden verzameld 
voor de bouw van een Vereni- 
gingsgebouw, dat tevens als kerk- 
je dienst zal doen, op Drieborg. De 
eerste steen hiervoor werd door 
mijn beide jongens gelegd op 19 
Nov. j.1., daar 20 Nov. dit jaar op 
een Zondag viel. 
Van de roeping van ons volk, ben 
ik teruggekeerd tot wat ik als mijn 
eigen roeping heb leren zien, n.l.; 
het uitwerken van de richtlijnen, 
die mij werden gegeven; het vol- 
tooien van het werk, dat door hen, 
die groter waren dan wij, werd 
begonnen. 
Wie zich daaraan geeft, ervaart, 
dat wondere krachten uit een an- 
dere wereld toevloeien. Ervaart 
het, met verwondering en dank- 
baarheid. 
Wat verloren scheen, dat. waar 
men om treurde, kwam terug in 
nieuwe vorm, glansrijk, heerlijk 
„Overwinnend". 
Wanneer iemand, die dit leest, het 
zelf heeft ondervonden, zal zij 
weten, wat ik bedoel. Zo niet, dan 
kan ik het ook niet uitleggen, daar 
dit evenzeer een ervaringsfeit is 
als het zien van licht of het voelen 
van warmte. 
Uit dit zien van de taak in eigen 
leven, leid ik af, dat ons volk zich 
ook alleen de offers die gebracht 
werden, waard kan tonen, wan- 
neer het „de hand aan de ploeg 

slaat" en de voren verder trekt, die zijn groot- 
ste zonen en dochters reeds kerfden. 
Zij, die heengingen, verwachten iets van ons. 
Zij bezielen ons, vuren ons aan om trouw te 
blijven aan wat zij als hoogste goed hebben 
beleden. (In dit belijden zit het verbum: 
lijden). En zij zijn bereid geweest ervoor te 
lijden, ja, er hun leven voor te geven. 

f 
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mevpouw 
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Iemand zei tegen mij: „In zeker opzicht 
was die tijd verkieselijkerdan de onze, want 
toen waren er waarden, waarvoor het waard 
was te leven en waarvoor het waard 
was te sterven. Die waarden zijn er nog, want 
ze zijn eeuwig. Alleen wordt ons nu niet ge- 
vraagd ervoor te sterven, maar ervoor te leven. 

Ik weet nog heel goed, welk een verschrik- 
kelijke zware opgave ik het vond om, na alles 

wat er gebeurd was, te moeten leven, verder 
te moeten gaan. Was het niet veel verkies'lijker 
geweest méé te mogen sterven? Wanneer ooit. 

opóat men   niet  vecqete 

dan gold nu het: „Niet de dood is zwaar, maar 
het leven." 
Er was een kloof gekomen tussen mensen en 
mensen. Er waren er in deze oorlog toch nog 
zovelen, die niets geleden en niets geleerd 
hadden. Die spraken een andere taal, leek het 
wel. Met hen was men het contact kwijtge- 
raakt. Maar dat moest toch weer hervonden 
worden. Van ons uit, want van hen uit was 
onmogelijk. Wij moesten leren begrijpen, dat 
onze gevoelens en gedachten voor hen een 
gesloten boek waren. Wij moesten leren zien, 
dat ook de smart, die wij te dragen gekregen 
hadden, een genade was, waardoor het ons 
gegeven werd, de dingen van het Koninkrijk, 
waarvan Christus spreekt, te verstaan, hoewel 
tot de grote massa slechts in gelijkenissen kon 
(en kan) worden gesproken. Want zou niet 
het Koninkrijk van Christus de grote waarde 
zijn, waar alles om draait? De ene grote parel, 
waarvoor we alles over moeten hebben? 
Goddank, dat wij onszelf verliezen kunnen 
aan Iets, dat groter is dan wij — een Werke- 
lijkheid, waarin we geloven kunnen, omdat 
wij hen, die ons lief zijn, er binnen hebben 
zien gaan. 
En nu spreek ik niet over de hemel als over 
een abstract begrip. Het is iets voor de toe- 
komst, ja, zeker. Maar het is ook iets voor het 
heden, waarin we gesteld zijn. „Actuele 
Eeuwigheid", noemt Kaj Munk het, de beken- 
de Deense dominé, die door de Duitsers 

neergeschoten werd aan de berm 
van de weg. Het is datgene, waar 
Dickens over spreekt in zijn 
Christmas-Carol, wanneer hij 
zegt, dat de invloed ten goede 
of ten kwade van één mens, wer- 
kend in eigen omgeving, verba- 
zingwekkend is. 
Wij, mensen, zijn, ieder van ons, 
scheppend bezig. Wij smeden een 
keten van onze daden, als indi- 
vidu en als volk. 
Moge in deze dagen om Kerstmis, 
ons volk de betekenis van de ge- 
boorte van Christus weer gaan 
verstaan: Hij, Die indaalde in de 
nood van ons menselijk bestaan 
om ons leven mee te leven en onze 
dood te sterven, om ons het Leven 
te geven. 
Wij weten — door de dood van 
vriend en geliefde — iets van het 
geheimenis van het plaatsvervanr 
gend lijden en sterven. Zij stierven 
immers, opdat anderen zouden 
leven! 
Wij leven: hun kinderen, hun 
vrouwen, hun vrienden, hun volk. 
Aan ons de plicht zó te leven, als 
zij het van ons verwachten. 
Zij rekenen op ons  zij wach- 
ten op ons, zij zien ons, zij sterken 
ons. 

Heil'ge Gemeenschap, band in 
lief en leed. 

Wij  hier in zwakheid, zij  in 
blinkend kleed. 

En toch reeds nu in U aaneen- 
gesmeed, 

Hallelujah, 
Gez. 122 



In Memoriam 
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Hendrik Drogt 
„Harty" -Marechaussee 

Geb. 10-2-1920 
Gef.  14-4-1944 o.d.  Waalsdorpecvlakte 

TD ijna vijf jaar lang zijn ze herdacht op deze 
•'-'plaats; de jongen en de ouden, de eenvoudi- 
gen en de intellectuelen, de berooiden en de beter- 
gesitueerden. Maar allen kerels, die gevochten 
hebben tot hun laatste ademtocht. Het is een lange 
rij. En nog is het einde niet. Maar nu voor het 
laatst zullen wij op deze plaats enkelen hunner 
gedenken. 
Het zijn drie Meppeler jongens. Hun foto's liggen 
voor me. En achter die foto's doemen de gestal- 
ten op van die vele anderen die vielen. Van mijn 
eigen makkers. Van hen wier werk en leven ik in 
de afgelopen jaren leerde kennen en hoogach- 
ten. En er is een diepe bewogenheid in mijn hart 
bij al die herinneringen. Een diepe pijn ook, om- 
dat nu ik voor het laatst in onze „Zwerver" over 
hen mag schrijven. Dit voel ik als een afscheid 
van wat mij dierbaar werd. 
Dit zal een In Memoriam worden voor Hendrik 
Drogt, Gerard Jansen en Jan Toet. 
Ik heb ze niet gekend, die drie jongens van de 
Meppeler-KP. En als ik hun persoonsgegevens 
lees op de formulieren, dan ken ik ze nog niet. 
Ja ze waren jong nog, toe ze vielen 24, 21 en 25 
jaar. Eén, Gerard, was Gereformeerd en de bei- 
de anderen Hervormd. Ik lees aan welke over- 
vallen ze hebben deelgenomen en hoe vroeg ze 
al daadwerkelijk in het verzet gingen. Och, ik 
kan u dat alles vertellen en nog zullen- ze u en 
mij vreemd blijven die jongens van Meppcl. 
Maar dan vind ik de afscheidsbrieven die Har- 
ry Drogt en Gerard Jansen op 13 April 1944 uit 
de gevangenis te Scheveningen schreven, de dag 
voor zij gefusilleerd werden op dé Waalsdor- 
per vlakte. En plotseling zijn het geen vreem- 
den meer voor me. Ik heb de brieven eerder ge- 
lezen — met diepe ontroering — in het illegale 
„Trouw" - van 1944. Kunnen we beter afscheid 
nemen van deze plaats, waar zovelen reeds her- 
dacht werden en nog zovelen zouden moeten 
velgen, dan door het samen herlezen van hun 
brieven? 
Dat wij dan samen deze brieven lezen en be- 
waren  in  ons  hart. 

..Het is de laatste keer dat ik u schrijf. Hef ia 
hard; voor jullie, die achterblijven is het veel 
moeilijker dan voor ons, want wij vieren: Jaap 
(Jacob Kraal), Pokko (Jagersma), Henk (Hen- 
drik Drogt) en ikzelf (Gerard Jansen) berusten 
in ons lot en zijn bereid te sterven. Ik ben zo 
geweldig rustig; de Almachtige geeft mij kracht 
en ik hoop ook, dat jullie daar kracht van krij- 
gen, want anders is het niet te dragen. 
Het was vroeger gemakkelijk om te geloven, maar 
nu, in de laatste uren, komt het erop aan. Maar 
ik heb geworsteld met den Vader in den Hemel 
en Hij heeft overwonnen. 
Ik heb vanmorgen de doodstraf gekregen en na 
is het wachten op het vonnis. Er was niets meer 
aan te doen en ik heb gezegd: mijn leven is in 
Gods Hand en dat te geloven en dat te belijden 
geeft kracht   en moed.   Want ik   kan   zingen   en 
 ach laat ik ophouden en het jullie  niet  moei- 
lijker  maken.   Delf   vrouw   en   kinderen   't   graf, 
neem goed en bloed ons  af, wij gaan  ten hemel 
in en  erven  Koninkrijken." 
Grietje,   berust   je   erin,   want   het   is   voor  jou 
moeilijk,   maar  ik  hoop, dat   wij  elkaar   spoedig 
boven   weerzien,  want daar   is   het toch heerlijk. 
Vader   en   Moeder,   Grietje,  laat   dat  een  troost 
zijn,   want   er   gebeurt   niets   bij  geval,   ook  dit 
niet. Gedenk ons allen. 
Dan neem  ik   afscheid   van  jullie   allemaal.  Doe 
de groeien, ook  aan vrienden  en  bekenden. 

Uw, zo  erg liefhebbende zoon 
GERARD. 

En Harry Drogt schrijft: 

„Lieve allemaal, ik moet jullie het ergste berich- 
ten; ik ben vandaag veroordeeld tot de dood- 
straf en mijn vrienden ook. Het is erg, dat we zo 

Gerard Jansen ' 
„Pijp"-Bakker 
Geb. 13-2-1923 

Gef. 14-4-1944 o.d.  Waalsdorpervlakte 

afscheid moeten nemen van alles wat je lief is. 
Maar gelukkig heeft de goede God me laten 
voorbereiden voor dit alles. Toch heb ik altijd 
nog hoop gehad, dat ik nog weer eens in jullie 
midden mocht zijn, maar God heeft het anders 
gewild. We houden ons vaak vast aan het aardse, 
maar waf is dit leven tenslotte bij het eeuwige 
leven? Dan pas zal het voor ons beginnen. Ik 
hoop zo, lieve ouders, dat ook jullie erin kunnen 
berusten. Dat we eens allen tezamen elkaar boven 
weer zullen zien bij Jezus, die voor ons is gestor- 
ven, begraven en wederopgestaan. Dat is hef 
Leven. Ouders, ik ben vaak stug en gesloten tegen 
jullie geweest, omdat ik iets zocht wat ik niet 
kon vinden, n.l. de rust van mijn hart. Maar toch 
had ik jullie echt en diep lief. alhoewel ik het 
niet altijd heb laten blijken. 
Ik had veel verkeerde dingen in me; ik had de- 
zelfde natuur als  Opa.  Dat is me  hier  duidelijk 
geworden, maar God heeft   me zo  veranderd  
Ik kan nog veel meer schrijven, maar ik eindig 
maar. Jullie weten hoe het met mijn geloof is en 
dat is het voornaamste. De laatste uren mogen 
we bij elkaar zijn met onze oude vrienden om 
elkaar te sterken  

Mijn  lieve  Winny 
Meisje, het is zover; ik moet scheiden van deze 
aarde, van jou, die ik zo innig lief had. Ik hoop, 
dat God ook jou sterkte geeft, zoals Hij mij ge- 
sterkt heeft. Winny, probeer mij te vergeten, om- 
dat je nog zo jong bent. Denk zo af en toe nog 
eens aan mij. Leg eens bloemen op  het graf van 
de onbekende soldaat  Wij hebben elkaar niet 
mogen hebben. Wees sterk, meisje. Eens hoop ik 
jou weer Boven te zien. Jij hebt nu ook het rechte 
gevonden; anders misschien niet. Winny ik kan 
niet meer schrijven. Ga je leven verder met 
God. Wees gegroet, lieve Winny, met liefde van 

HENK. 

Ja, die laatste uren hebben ze samen doorge- 
bracht. Veel weten we'er niet van. Alleen dit, 
dat ze gezongen hebben. Psalm 42, 91 en 118. 
En verder: De Heer is mijn Herder, Ga niet 
alleen door 't leven. Daar juicht een toon, daar 
klinkt een stem en tenslotte: 'k Wil U o God 
mijn dank betalen. 

r\p 15 April maakte de Höhere SS- und Poli- 
yS zei-führer „Nórdwest" bekend, dat het Po- 

lizei-standgericht 8 jonge Nederlanders ter dood 
veroordeelde en het vonnis met de kogel vol- 
trokken was. Hij deelde mee, dat zij aangesloten 
waren geweest „bij een terreur-groep, die haar 
bevelen heeft gekregen van een terreurorganisa- 
tie, waarin ook illegale communisten werkzaam 
zijn geweest." 
De jongens, die deze brieven schreven, dat wa- 
ren nu de terroristen en communisten. 
Zeker, ze hanteerden de revolver. Maar alleen 
om de onderduikers bonkaarten, persoonsbewij- 
zen en Ausweisen te verschaffen. Ja, ze hebben 
ook met hun wapens anderen neergeschoten, maar 
alleen om anderer leven te redden. 
Waarom gingen Harry, Pijp en Gijs (dat wa- 
ren hun schuilnamen) op 2 Aüg. 1943 naar Zwol- 
le? Alleen omdat zij van een zekere Ruys (een 
schoolvriend van Harry) vernomen hadden, dat 
die dag op het station Zwolle belangrijke gegevens 
over de verzetsgroepen Meppel, Hoogeveen en Zeist 

m 

Jan   loet 
„Gijs"- Boekhouder 

Geb. 13-6-1918. 
Gef. 20-9-1944 te Witten 

aan de SD zouden worden overgegeven. Ze wil- 
den hun vrienden redden en door een overval 
de gegevens bemachtigen. Met zn vijven gin- 
gen er heen, maar ééii hunner vergat z'n hoed 
en ging deze uit de auto halen, terwijl da 
ander op hem wachtte. En nauwelijks waren de 
drie op het stationsterras van Zwolle gearri- 
veerd of het vuur werd op hen geopend. Ruys 
was een verrader, die hen aan de SD uitlever- 
de. De lichaamskracht van de sterke Jan Toet. 
noch de schotvastheid van Harry en Gerard 
mocht meer baten. Jan Toet kreeg een schot 
door de arm, Gerard werd door 6 a 7 schoten 
in de rug gewond. En alle drie vielen ze in 
handen van de  SD. 
Hoeveel moeite hebben hun vrienden van de 
KP gedaan om hen te bevrijden. Er zijn grote 
bedragen ingezameld om hen vrij te kopen, men 
heeft getracht hen uit de gevangenis te bevrij- 
den, Gerard Jansen deed tot driemaal toe een 
poging uit Vught te ontsnappen. Eenmaal was 
hij al buiten het kamp, toen de Capo Teun 
van Es de wacht waarschuwde. 
„Terroristen en communisten". — Wat hebben 
deze jongens veel  pogingen in  het werk   gesteld 
om  aan  wapens   te komen,   vooral  ook    om 
een grootscheepse aanval op een der gevangen- 
kampen te kunnen doen. Ze brachten de Cana- 
dese vlieger Arthur Longfard Cullem naar Bel- 
gië en drongen er bij hem opaan, dat hij toch 
vooral zou zorgen, dat er wapens, veel wapens 
kwamen. En toen Harry contact met de ver- 
rader Ruys kreeg, die beweerde dat hij voor de 
Britse Geheime Dienst werkte, hoopte hij dat 
Ruys hen van voldoende wapens zou kunnen 
voorzien. Nooit beleefden deze jongens schoner 
dag dan toen zij een gevangen makker, die in 
het Acad. Ziekenhuis te Groningen verpleegd 
v/erd, konden ontvoeren en in veiligheid bren- 
gen. 
Jan Toet, de robuste machinist van de Grasdro- 
gerij in de Staphorster Maden, die vele onder- 
duikers verzorgde, het werk in de Wijk organi- 
seerde, hij werd 20 September 1944 op het Wit- 
terveld bij Assen neergeschoten. Zijn lichaam 
werd te Westerbork verbrand. 
Hendrik Drogt, de marechaussee > van Ezinge, 
weigerde een Jodentransport te begeleiden en 
dook onder in Meppel, waar hij de leider van 
de KP werd. In de duinen bij Waalsdorp werd 
zijn graf gevonden. Nu rust hij in Meppel, in 
de grond waarop hij en zijn makkers streden. 
Gerard Jansen, de jongste van hen, hij was 
nauwelijks 19 jaar oud, toen hij reeds zijn plicht 
als Christen en vaderlander zag. Met Hendrik 
Veldhuis (Vosje) en Henny Lenstra richtte hij 
in Dec. 1942 het positief-christelijk verzetsblad 
„De Oranje-bode" op, dat korte tijd later als 
„Trouw' werd voortgezet Hij was de organi- 
sator van het LO-werk in ZO-Drenthe. 21 jaar 
was  hij,  toen God zijn leven vroeg. 

TI/i/  nemen vandaag  afscheid  van deze plaats 
waaraan  voor  ons  allen zoveel weemoedige 

herinneringen   verbonden zijn. 
En vraag nu  vandaag niet  meer ons  menselükt 
waarom? 
Lees en herlees hef afscheidswoord van deze 
eenvoudige jongens. Het is ook voor ons ge- 
schreven. Ze hebben al hun vragen en moeiten 
gelegd m handen van hun God. Ze hebben ge- 
daan wat Hij van hen vroeg. Met veel gebrek 
en veel fouten. Maar uit liefde tot God en hun 
medemens. En Hij heeft hen gegeven ~ niet 
een aards Vaderland met ontgoocheling en on- 
veivulde verwachtingen — maar een hemels 
lehuts, waar geen rouw zal zijn en geen geknjt 
ooit wordt gehoord. 
Daü zo  ons afscheid  van deze  plaats moge zijn. 
Want zo namen ook  zij  afscheid, 

AD. 



•     Gesprek met ttDe Zwerver** 
Dat is te doen gebruikelijk, nietwaar? 

Als iemand, na een belangrijke rol in het maatschappelijk 
leven te hebben vervuld, zich daaruit terugtrekt, dan ga je hem. 
als krantenman. een bezoek brengen om er. op de valreep, nog 
even uit te pompen, wat er in zit. 
Dies beklommen we de stoep van de Prins Hendrikkade 152, een 
trap en nog een trap. in de verwachting, dat we er de ..zich moei' 
zaam uit het maatschappelijk leven terugtrekkende belangrijke 
figuur" zouden aantreffen, die we zochten-. „De Zwerver". 
We boften. 
Hij zat er-, stilletjes in een hoekje, een beetje down, bladerend in 
oude jaargangen van zich zelf. 
Onze diagnose was gauw gesteld: migraine d'eclipse; gaat over 
't algemeen spoedig voorbij, mits tactisch behandeld. En dat 
deden we. 

••*^m**-m*>  muM'»**!**!"^^ 

We nestelden ons in de tegen- 
overliggende hoek, staken 
een pijp op en wachtten af. 

Als wc een zucht hoorden, steeg 
er onzerzijds ook een zucht op; 
vernamen we niets dan reutelden 
we gevoelvol aan de pijp. Reeds na 
enkele minuten ontstond er een 
aanmerkelijk betere sfeer. Het 
zuchten hield op en nu en dan 
vernamen we een tevreden geknor. 
Toen we op een gegeven moment 
een glimlachende Zwerver tegen- 
over ons bespeurden, zagen wc 
onze kans schoon. 
„Jammer", voelden wc hardop 
mee, „dat daaraan (onze pijp wees 
naar het laatst uitgekomen num- 
mer) nu een einde moet komen. 
Bent U tevreden over het bereik- 
te?" 
„Tja, wat zullen wc daarop zeg- 
gen", begon het antwoord, „tevre- 
denheid is, in ideëel verband, een 
groot woord. Kan er met betrek- 
king  tot de verwezenlijking  van 
onze idealen wel ooit van tevre- 
denheid sprake zijn? 
Ik heb steeds naar eer en geweten 
mijn    beste    krachten    gegeven 
voor wat ik meende, dat mijn plicht 
was om te doen en voor de rest... 
soedah! Bijna vijf jaar heb ik week 
in week uit mijn stem in duizenden 
gezinnen   laten   horen   en   meer- 
malen   heb   ik ervaren,   dat mijn 
stem niet was als die eens roepen- 
den in de woestijn. 
Zeker, er waren mensen, abonné's, 
die me een oude „daas" vonden en 
die   me zelfs   niet   eens   aan het 
woord lieten  komen,   maar  och, 
kun je dat soms niet als een com- 
pliment opvatten? En bovendien: 
heeft iemand niet eens gezegd, dat 
de waarde van een mening nooit 
afhangt van het getal harer aan- 
hangers,   maar   van   de   kracht, 
waarmee   ze   wordt   verkondigd? 
En wat dat laatste betreft, mijn- 
heer, ik heb op bepaalde dingen 
niet gehamerd, ik heb er op gemo- 
kerd. 
In talloos vele kolommen heb ik 
geappelleerd aan het verantwoor- 
delijkheidsbesef   van   met   name 

Ingezonden mededeling.) 

GOED,  GOE»!, 
daar praten we niet meer over: 

Onbetwist de beste tandpasta 

onze oud-illegale lezers ten op- 
zichte van de mee door hen zo duur 
bevochten vrijheden; voortdurend 
heb ik gehamerd op een bestendi- 
ging van de in de oorlogsjaren 
ontstane samenwerking tussen 
allen, die voor de christelijke be- 
ginselen hun bloed veil hebben: de 
jaren door heb ik gevochten " 
„Natuurlijk, natuurlijk", onder- 
braken wij de spreker, die bezig 
was een stokpaardje te beklimmen, 
„maar wat we eigenlijk wilden 
weten is dit: bent U van mening, 
dat thans reeds het tijdstip is aan- 
gebroken om de strijd, "voor wat U 
zoeven bezig was op te sommen, 
te staken?" 
Met een ruk schoot hij overeind. 
„Om de deksel niet. Begrijp me 
goed.  Dat  tijdstip  zal voor een 
mens nooit aanbreken. Omdat ik 
nu het bijltje er bij neer leg, wil dat 
niet zeggen, dat ik van mening ben, 
dat we er zijn. Op geen stukken 
na. Maar wel ben ik van oordeel, 
dat het tijdstip thans is aangebro- 
ken, waarop de tot nu toe door mij 
verrichte   taak   doelmatiger   door 
andere organen kan worden ver- 
richt. Het is de tragiek van mijn 
bestaan geweest (vat het ook weer 
niet te tragisch op) dat mijn stre- 
ven er van het begin af op gericht 
moest zijn om mezelf overbodig te 
maken. Dat moment is thans aan- 
gebroken : ik pas niet' meer in het 
schema van deze tijd. Voelt U?" 
We voelden het. We voelden nog 
meer,   nl.   dat  we   hard op weg 
waren dit artikel niet aan zijn be- 
stemming te doen beantwoorden, 
want onze opdracht luidde: maak 
er een gezellig, licht gesprekje van 
over wat „die ouwe Zwerver" zo 
in de loop van zijn bestaan dier- 
baar is geweest. En al zijn we dan 
ook bijna onder het juk van de 
redigerende Zwerverleiding van- 
daan, haar wil is ons steeds nog 
tot wet. 

Dus begonnen we voorzichtig 
aan het geheugen van onze 

tegenzitter te peuteren en stelden 
de vraag: „Apropos, waaraan 
bewaart U eigenlijk de prettigste 
herinneringen uit de voorbije vijf 
jaren?" 
Er kwam even een peinzende uit- 
drukking op het gelaat tegenover 
ons, die direct plaats maakte voor 

een milde glimlach, toen hij naden- 
kend begon: „Deze vraag doet me 
genoegen, want ik bewaar inder- 
daad zeer prettige herinneringen 
aan die jaren, te veel om alles op 
te noemen. Laat ik even rustig 
doorgaan met waarmee ik bezig 
was, toen U binnen kwam." 
Hij begon weer te bladeren in zijn 
oude jaargangen. 
„Een heel verschil, mijnheer, tus- 
sen het eerste nummer van het 
Mededelingenblad van 3 Juni 1945 
en b.v. een van de willekeurige 
nummers uit latere jaren, althans: 
verschil in vorm; wat de geest be- 
treft, die er uit sprak, die bleef 
steeds dezelfde. 
Ha, hier stuit ik op de bewogen 
polemieken die plaats vonden na 
de vermaarde rede van Clara, ge- 
houden op de landdag te Zeist. 
Sjongejonge, wat wist die jonge- 
dame 'm te versieren. We waren 
het niet helemaal met haar eens, 
maar een pittige meid is het. 
En dan die Rossumse Dirk, die er 
weer met de „sten" op af wilde, 
mitsgaders de anderen, die daarbij 
niet achter wilden blijven. Ja, die 
„spreekbuis" had niet over gebrek 
aan belangstelling te klagen. Zo er 
ergens nog restanten van verzets- 
activiteit werden afgereageerd, 
dan was het wel in onze dierbare 
Spreekbuis. Je moest er af en toe 
wel een dictatoriale punt achter 
zetten op het gevaar af, dat we 
in nog nadruppelende briefjes voor 
dictatoren werden uitgekreten, 
maar, och. daar wen je ook aan. 
Daar   staat   een   rectificatie   en 
daar en daar en nog eens 
eentje! Ja, daar waren we gemak- 
kelijk in. Zo had een schrijvende 
lezer Hirschfeld eens in zijn hemd- 
je   gezet,   maar   dat zat ons niet 
lekker. Al heel gauw kregen we 
een departementale brief, met het 
dringende   verzoek   de man weer 
spoedig in een degelijk kleedje te 
hullen. Hetgeen we natuurlijk heb- 
ben gedaan. Zeg nou zelf, je kan 
iemand's uitstekende naam zo maar 
niet te grabbel gooien. 
Juist, daar hebben we de brand in 
ons   kantoorgebouw. De   abonne- 
menten-administratie werd gered, 
zodat de expeditie zonder vertra- 
ging voortgang heeft kunnen vin- 
den,  al kostte het ons dan ook 
enkele malen onze nachtrust. Maar 
we treurden niet, want in die tijd 
liep het aantal abonné's nog steeds 
op.   Onrustbarend,   noemde   een 
van de redactieleden het, die toen 
al vond, dat de Zwerveractiviteit 
moest worden gestaakt en hij kwam 
met het lumineuze voorstel om te 
beginnen   met   maandelijks   1000 
abonné's te schrappen. 
Dan krijgen we hier de demobili- 
satienummers geheel afgestemd op 
de belangen van onze terugkeren- 
de militairen uit de Oost. Dan nog 
de andere, groots opgezette, extra 
nummers als de jubileum-uitgave, 
de Kerstnummers, enz. enz. 
Laat ik er maar mee uitscheiden, 
je komt aan geen end. 't Waren 

goede dagen voor me, goede dagen, 
en ik hoop, dat we ondanks vele 
beperkingen, waaraan we waren 
onderworpen, velen toch nog een 
hart onder de riem hebben kunnen 
steken. Het was dikwijls hard 
nodig, mijnheer: lees er nog maar 
eens de In Memoriam-rubriek op 
na of de Stichtingskolommen. 
Misschien hebben we nog wel eens 
wat licht verspreid in donkerten 
van verdriet. Ik hoop het, ik hoop 
het " 
Rustig sloot De Zwerver de laat- 
ste jaargang, waarin hij nog even 
had gebladerd. 
„Kom", zei hij toen, „het wordt 
mijn tijd. Ik stap op. Groet alle 
vrienden en bekenden van me. Zeg 
hun, dat ik hen zeer dankbaar ben 
voor de steun, die ze me steeds 
hebben verleend. Ik zal het niet 
vergeten." 
Een ogenblik later zaten we alleen, 
een onbeschreven schrijfbloc nog 
in de hand en terwijl we niets- 
ziend het raam uitstaarden, mom- 
pelden we: „Toch jammer, die 
goeie, ouwe Zwerver.' 

TOON. 

FOEI! 
Ik wil niet zeggen dat de 
politieke    delinquenten    nu 
maar    hun    verdere    leven 
brodeloos    moeten    blijven, 
schrijft   een   lezeres,   maar 
wanneer er een betrekking 
te   vergeven   is.   gaan   toch 
zeker  onze  jongens die  in 
Indonesië   hebben   gezeten, 
voor. Ik kan me van kwaad- 
heid wel opvreten als ik denk 
aan   wat   mijn   broer  over- 
komen   is.   Drie  jaar is die 
jongen,    nadat    hij    eind- 
examen HBS had gedaan in 
Indonesië   geweest.   Nu   hij 
terug is. is hij natuurlijk aan 
het      solliciteren      gegaan. 
Laatst maakte hij een goede 
kans op een baan, maar ten 
slotte werd hij niet benoemd 
omdat de directie een poli- 
tieke   delinquent   in   dienst 
had  genomen,  die  door de 
reclassering was aanbevolen, 
een oud-NSB'er nota bene. 
U  begrijpt   dat   mijn   broer 
kookte, maar gelukkig heeft 
hij intussen  een  betrekking 
gevonden. Hoe vindt u dit 
echter?! Is het niet treurig, 
dat   een   werkgever   bij  de 
keuze tussen een landverra- 
der en iemand die drie jaar 
voor zijn land in Indonesië 
heeft gezeten, met levensge- 
vaar, en die bewezen heeft 
een goed vaderlander te zijn. 
de eerste de voorkeur geeft? 
Wel een prettig vooruitzicht 
voor de jongens die straks 
terug komen  uit Indonesië, 
als ze hun plaatsen ingeno- 
men zien door zulke heren! 

(Uit: „Het Parool".) 



VOOR HET LAATST 
\7oor het laatst zet  ik vandaag een  vel 
V papier in m'n schrijfmachine om iets voor 

onze „Zwerver" te schrijven. En ik   moet 
zeggen, dat het me zwaar valt. Zwaar, om- 
dat   ik  het  voel  als het  afsluiten   van  het 
mooiste deel van m'n leven.  Nooit  heb ik 
meer  voldoening van journalistieke  arbeid 
gehad dan  juist van mijn werk voor „De 
Zwerver".   Het is  voor  mij  geworden  het 
vasthouden van de vriendenband uit de be- 
zettingsjaren. Door  „De Zwerver" heb ik 
kunnen spreken met mijn oude illegale mak- 
kers in de Haarlemmermeer, met de vrouwen 
van mijn vrienden die omkwamen, met al die 
makkers, die ik door mijn werk voor  „De 
Zwerver" en het Gedenkboek door heel het 
land ontmoette. Ik zag hen altijd voor me, 
als ik voor hen schreef. 
Omdat ik hunner een was en gebleven ben, 
kon ik voor hen  schrijven;  wist ik wat ik 
schrijven  moest.  Soms  was   dat wel  eens 
moeilijk, want wat je schrijven moest was 
niet altijd wat je ook graag wilde schrijven; 
was ook niet altijd wat mijn vrienden lezen 
wilden. Och, het zou niet moeilijk geweest 
zijn de vlam van de haat en de vergelding 
brandende te houden  in eigen en anderer 
hart. Ik heb  getracht dat niet te doen, al 
zal ik daarin niet altijd geslaagd zijn. Want 
de haat verteert het leven. 
Er was voedsel genoeg om de haat nieuw 
leven in te blazen. Dat is er altijd in deze 
wereld.   Maar  wil   er  van   de  wereld   iets 
terecht komen, dan zullen wij moeten zoer 
ken   naar   datgene,   dat   de   liefde   in   ons 
brandende kan houden. Dat was  geen ge- 
makkelijke taak.  Het moest  voorzichtig en 
met grote tact   geschieden,   want er  waren 
20   schrijnende   wonden,   zoveel   leed    en 
ellende.  Daarom  ook is  er verschil   tussen 
het eerste nummer  van „De  Zwerver" en 
het laatste. Geen  principieel verschil. Wel 
een verschil in beklemtoning van de dingen. 
De redactie heeft altijd een vast doel voor 
ogen gehad. Ze heeft ons blad willen maken 
tot een orgaan, dat ons weer in het normale 
leven   en de normale^,verhoudingen terug- 

MEDEDELING 
Nu het ogenblik niet i»er verivijderd meet 
is — slechts de werkzaamheden voor het 
gedenkboek vorderen nog enige maanden 
tijd — dat 'het bureau der LO-LKP-Stich- 
ting opgeheven zal worden, menen wij goed 
te doen de aandacht van belanghebbende 
lezers te wijzen op het leit. dat dan ook één 
onzer vaste medewerkers beschikbaar komt 
voor ander werk. Wij willen de gelegenheid 
niet laten voorbijgaan, daarop te wijzen, 
omdat het mogelijk is, dat enkele onzer lezers 
juist zoekend zijn naar een kracht; in dat 
geval doen zij goed eens kennis met onze 
man te maken. 
Hy heelt zich na zijn verzetswerk in Gronin- 
gen verboniien aan onze LO-LKP-Stich- 
ting, waar hij op de duur de leiding over de 

•administratie van „De Zwerver" kreeg en van 
meetaf een deel van de gedenkboektaak zelf- 
standig beheerde en uitvoerde. In deze arbeid 
heeft hij zich administratief zowel als orga- 
nisatorisch zeer vindingrijk en accuraat ge- 
toond, terwijl de resultaten van zijn werk 
de toets der kritiek glansrijk kunnen door- 
staan. 
Een zelfstandig man in denken en doen, op 
wie men nooit tevergeefs een beroep deed 
met haast- en overwerk. Een man, die zich 
bemind wist te maken op het bureau door 
zijn bescheidenheid en vriendelijkheid in de 
omgang. 
Het bestuur der LO-LKP-Stichting zou het 
zeer op prijs stellen, indien deze man in de 
toekomst een hem passende werkkring kreeg 
en daartoe strekt deze mededeling. 

HET DB DER LO-LKP-STICHTING. 

bracht. Met bestendiging van de band, 
welke er gegroeid was, moest er toch weer 
een terugkeer zijn naar het zich geven aan 
de opbouw van ons vaderland, het maat- 
schappelijke leven in al zijn vormen. Daar- 
aan waren we ontgroeid. We konden niet 
meer aarden waar we eens hadden gewor- 
teld. We zochten allen wat anders. En 
dat was slechts voor de enkeling wegge- 
legd. 
Daar moest gestreden worden tegen allerlei 
na-oorlogse ontaardingsverschijnselen, maar 
zonder dat wij zelf daarbij buiten de samen- 
leving kwamen te staan als een groepje, dat 
zichzelf als „super-vaderlanders" zag. 
Ons blad moest zijn een orgaan, dat ver- 
troosting bood voor hen, die „ons nastaan 
't allermeest", de betrekkingen van onze 
dierbare doden. Het wilde de herinnering 
aan hen levendig houden. En de hele sfeer 
van ons blad mocht niet zo worden, dat 
hun weduwen en wezen het maar liever 
niet meer lazen. 

En nu gaan we die band, die laatste band 
voor velen,  radicaal doorkappen.   Voor 

velen van onze trouwe lezers is dat moeilijk 
te verwerken. Ze hebben iedere weck weer 
met verlangen uitgezien naar „De Zwerver", 
die als een oude makker uit de bezettingstijd 
bij  hen  binnenstapte.  Voor ons,  redactie- 
leden, is het misschien nog moeilijker. Want 
voor ons betekende het werk voor ons blad 
in  vele  opzichten   het   vasthouden   van   al 
het mooie, dat ons met de bezettingstijd ver- 
bond. We leefden nog volop in de vraag- 
stukken  van  de na-oorlogse  ex-illegaliteit. 
Maar hoe mooi ook, er zat voor ons ook 
een  gevaar   in.   Want er   waren   toch  ook 
vele zaken waar wij los van moesten komen. 
Nu kunnen wij wel zeggen: Dit is het j«iste 
ogenblik  voor   „De   Zwerver"   om  te  ver- 
dwijnen. Het blad is nog niet  verlopen.  Je  ' 
moet  niet  wachten  met  verdwijnen  tot  de 
omstandigheden je er toe nopen.  Ieder kan 
nu een mooie herinnering aan ons blad be- 
houden.   De  doelstellingen  zijn   grotendeels 
verwezenlijkt en eens moet  toch  het ogen- 
blik komen, dat wij ons  radicaal losmaken 
van hetgeen geweest is en alleen nog maar 
oog voor  de  toekomst hebben. 
Op  zichzelf is dat allemaal waar. En toch 
doet dit scheiden pijn.  Want er blijven er 
nog over, die onze steun node zullen mis- 
sen.  Er blijven ook nog   vraagstukken en 
gevaren, waarover wij ons zo gaarne in de 
eigen   vertrouwde   kring   zouden   beraden. 
Maar wij stonden voor de keuze, ons blad 
een steeds meer eenzijdig karakter te geven 
of een geforceerde verzetsgeest in het leven 
te   houden,   waarbij   niemand   meer   gebaat 
zou zijn. Het kostte ons pok dikwijls moeite 
om nog een blad samen te stellen, dat aan 
de hierboven geschetste gevaren ontkwam. 
Meermalen   hebben wc ons  zelf de  vraag 
gesteld: wat moeten we onze lezers nu nog 
voorzetten? En ook moest de redactie wel 
eens   vaststellen,  dat een bepaald nummer 
wat eenzijdig  was uitgevallen. 
Maar nu het dan zover is, kijk je niét meer 
naar de moeilijkheden, die er waren, doch 
overheerst de pijn van het scheiden. 
De  omstandigheden, waaronder dit laatste 
nummer verschijnt, zijn niet zodanig, dat wij 
mogen zeggen: er bedreigen ons vaderland 
thans geen accute gevaren. Daar is het zeer 
reële   communistische   gevaar.   Daar is   de 
rampspoed  die  ons  bedreigt door  de  ont- 
wikkeling in Indonesië. Daar zijn symptomen 
van  ontaarding   en   ontreddering   in  eigen 
land. En  door dat alles rijst de vraag hoc 
lang het nog zal duren voor  er weer   een 
beroep op ons als Christenen en vaderlan- 
ders zal  gedaan  moeten   worden om   weer 

Mijne Heren, 
Kort geleden maakte ik, op reis zijnde naar 
Spanje, in de trein tussen Parijs en Bordeaux 
kennis met de Heer Leon Artilin, wonende 42 
Rue Cornières te Agen (Lot et Garonne), tijde- 
lijk verblijvende te Colayrac — St. Cirq (Lot 
et Garonne). 
Deze persoon ontvluchtte in Juni 1942 als krijgs- 
gevangene uit een kamp in Duitsland en kwam 
in de onmiddellijke omgeving van Lichtenvoorde 
terecht bij een landbouwer (cultivateur), bij wie 
hij met een kameraad een paar weken onderdak 
vond. 
Door tussenkomst van de „ondergrondse" werd 
hij daarna met zijn kameraad naar de Belgische 
grens gebracht. 
De Heer Artilin is zijn gewezen gastheer en 
diens echtgenote, die volgens hem zeer veel 
belangeloos voor de goede zaak verrichtten, nog 
steeds zeer erkentelijk en zou zo mogelijk gaarne 
met hun identiteit in kennis worden gesteld. 

EEN LEZER. 

tot daadwerkelijke actie te komen. 
Daarom zijn wij dankbaar, dat nu „De 
Zwerver" zijn taak volbracht heeft, een 
ander werk vrijwel gereed is om de her- 
innering en de bezieling levendig te houden. 
Ons Gedenkboek zal in het komende jaar 
van de pers komen. Dat de lezing daarvan 
enigermate het gemis van „Onze Zwerver" 
zal kunnen vergoeden. 

Makkers, ik dank jullie voor de liefde en 
belangstelling, waarmede jullie onze 

„Zwerver" steeds hebt ontvangen. Voor 
mij persoonlijk is dat een stuk levensgeluk 
geweest, dat weinigen zullen vinden. De 
laatste jaren moest ik voor het bijwonen 
van de redactievergaderingen steeds een 
lange reis maken uit het Noorden. Het was 
me nooit teveel. En het samenzijn met Henk, 
Fons en Frits was altijd een genoegen. We 
waren het niet altijd in alles met elkaar 
eens, vingen elkaar wel eens vliegen af, 
zetten elkaar graag eens op de kast, maar 
de lijn van ons blad hebben we altijd in 
grote eensgezindheid kunnen uitstippelen. 
Voor mijn eigen ontwikkeling heb ik veel 
aan onze redactie-vergaderingen gehad. De 
man, die wel eens een aardig verhaaltje 
schreef, werd mede door de stuwkracht uit 
de redactie een medewerker, die ook .de 
vraagstukken, welke ons bezighielden, durf- 
de aansnijden. Deze tijd heeft' mij zelfver- 
trouwen en doorzettingsvermogen geschon- 
ken.  Daarvoor ben ik dankbaar. 
Voor het laatst richt ik nu tot u allen het 
woord. Maar nu hier en dan daar zal ik 
nog weer een oude „Zwerver"-lczer ont- 
moeten. En ik weet, dat er onmiddellijk 
weer de band zal zijn, die ons zo hecht bij- 
eenhield. Want uiterlijk moge deze band 
verdwijnen, in wezen blijft ze bestaan, om- 
dat niemand zich daarvan meer kan ont- 
doen. 
Vaarwel, vrienden! 
En vergeet de idealen niet, die ons samen- 
bindcn- AD. GOEDE. 

z.o.z. 
{Ingezonden mededeling) 

Kan «mgcfraakcwd 
zonder nadere 

worden verxoadta. 

Antwoordkaart 

Amsterdam-C. 
Machtiging Nr 3421 
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VOOR AMERSFOORT, 
DE GELDERSE VALLEI 
EN DE VELUWE 

tekent U in op 
„Het grote gebod 

bij Boekhandel G. G. VEENENDAAL 
Langestraat 33, Amersfoort, Tel. 3232 

99 

Friezen yn it Heitelan en om ütens bistelle 

„het QRote geBoö" 
* 

fansels bij: Printerij en Boekhannel 
„HASKERLAND" N.V. op   e Jouwer 

Gedenkboek van het 
verzet in  LO.  en  LKP. 

Tekent nü reeds in op 

Jet Grote Gebof 
compleet in 2 dln. Intekenprijs f 13.75 per deel. 
Totaal 1100 blz.,  ruim 1500 portretten en foto's. 

— franco zending   — 
BOEKHANDEL WERKMAN   *   UTRECHT 
Oudegracht 236 Tel. 21320 

HET GROTE GEBOD 
wordt U franco geleverd door , 

BOEKHANDEL   EN   UITGEVERIJ 
D.   J.   VAN   BRUMMEN 
GROENMARKT 12 - DORDRECHT 

Betaling desgewenst in maand. term. van f 2,50. 

Jje&etd tui \eedi Ui op Piet 
gAate iJtamlaa/tdme^j 

HET GROTE GEBOD 
♦ 

Boekhandel Karel Groels - Roermond 
Neerstraat 12, Tel. 3460 

Intekenprijs f 13,75 per deel. 
Betaalbaar   na   overleg,   ook   in   termijnen. 

Intekeningen op „Het gTOte gebÖd" 
worden gaarne aangenomen bij 

Boekhandel J. Hettinga - Oosterdijk 70 - SNEEK 

Tekent  in  op   „Het   Grote  Gebod" 
bij 

OEKHANDEL 
ERKMAN 

'ARENDRECHT 
DORPSSTRAAT 71, TEL. 365 (K 1806) 

B 
Geen Zwerver meer 

Bestel   daarom   direct   een   exemplaar   over Zwervers- 
leven tijdens de oorlog  1940 — 1945. 
Hel officiële   gedenkboek   van   de   LO. - LKP.   getiteld 

O   HET GROTE GEBOD 
samengesteld door bekende auteurs. 

Wie   NU   intekent  betaalt   straks   f 13.75   per deel. 
Na verschijning is de prijs f 16.25 per deel. 

Boekhandel Ant. Lammers * Tel. 265 ♦ AALTEN 

""""< > «■■■■"iiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiMiiniiiiiiiiiMiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 

->    emöhóvenARen   <- 
bestellen het gedenkboek „HET GROTE GEBOD 

Ü 
BOEKHAXOEJL  THCO  VBIJI>A« 
Mathlldelaan 9    -    EINDHOVEN    -    Tel. 3538 

IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Het 
Aannemersbedrijf D. VERSLOOT 

NIEUWERBRUG AAN DE RIJN, TEL. 9 
♦ 

belast zich met grote en kleinere 
Bouw-objecten door geheel Nederland. 

Steenwijck's Boeckhuys 
levert U gaarne 

Het Grote Gebod * 

SERVICE 
ALS IN DE 
VERZETS-    "^  
TIJD. ÜPKO    KOENEN 

TEL 32239 
SINGEL 281 - AMSTERDAM-C. 

Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

PERIODIEKEN [jj 
JiAHDELSORIIKWm 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

^ STEENDRUK 
CARTONNAGE 

Voor 
Dokkum en omgeving 

kunt U 

Het Grote Gebod 
bestellen bij 

• 
Boekhandel 

Fa. A. J. Schaaf 
DOKKUM 

ENGELS 
Spreken en schrijven in 
20 lessen, geheel nieuwe 
schriftelijke methode, vlot 
en praciisch. Zend voor 
kosteloze toezending pros- 
pectus Uw naam en adres 
met vermelding 

„Zwerver" aan: 

FABRITIilS' Modems Talen 
Lange Houtstraat 12 

DEN HAAG 

l) Ik neem een jaarabonnement a f 5.50 
*) Ik werk gaarne mede. 
*) Ik wil eerst een proefnummer zieat 

Ik vil gireren op postrek. nr 156828 
t.n.v. Drukker!} HrJ. Koersen'ea Zn* 

Ik ontvang liever een kwitantie. 

Ondertekening 

Doorhalen wnt niet verlangd wordt. 

KATHOLIEKE LEZERS VAN DIT BLAD I 
Betreurt ook gij het heengaan van „De Zwerver" 7 Zijt 
ook gij overtuigd van de steeds blijvende noodzaak van 
vernieuwing en verfrissing der Christelijke idealen? 
Abonneert U, dan op 

ieWdeiute 
het nieuwe 14-daags orgaan dat ook Uwe idealen wil 
levendig houden, oprecht en radicaal, zonder door enig 
belang van partij, organisatie of stand gebonden te zijn. 
Reeds hebben medewerking toegezegd o.a.: 

Naam:. 

Adres:.. 

Dr V. Beermann, Den Haag 
Mr A. Dlepenbrock pr,, Heemstede 
Anton van Duinkerken, Amsterdam 
Mr C. J. J. W. v. Groeningen, Gron. 
Pater Jelsma M.S.C., Den Haag 
Dr Marge A. M. Klompé, Arnhem 
W. Nuy, Vughl 
Piet Oomes, Hilversum 

Prol. Mr W. P. J. Pompe, Utrecht 
Prof. Dr L. J. Rogier, Nijmegen 
Drs H. H. Schure, Maastricht 
Dr W. Schuyt. Amstelveen 
Dr Ir F. Ph. A. Tellegen. 

Laag-Soeren 
Prof. Mr i. J. M. v.d. Ven, Bilthoven 
Drs A. H. M Wijffels, Den Haag 

VRAAQT OHflAAND  PROEFHUMMKR 

„HET GROTE GEBOD' i 

Gedenk- 
boek 
van het 
verzet 

voor de  ACHTERHOEK 
verkrijgbaar bij: 

RAADGEEP 6 BERREVOETS 
Boekhandel    —   Doetinchem 

§*afe lütm doM meeótenA 
óaamgeoat en aeteeuwigd 

Beter kunnen wij het Standaardwerk 

Het grote gebod 
als OFFICIEEL GEDENKBOEK van de heldhaftige 
verzetsstrijd   van   de   LO.   en   de   LKP. niet typeren. 
Vijl auteurs van na am : 'Rogier van Aerde, Antoon Coolen, 
Ad Goede, K. Norel en Anne de Vries, allen meesters als schrijvers, 
hebben in opdracht van de Stichtingen van da LO. en de LKP. dit 
boeiend en ontroerend grootse document geschreven. 
We verwijzen naar de uitvoerige redactie-mededelingen in vorige 
nummers van dit blad. 

Over de uitvoering het volgende: 
* 1100 bladz. (23 x 30 cm) prima houtvr. papier. 
9    2 delen in zwaar linnen band. 
* 1 500 portretten en foto's. 
* Talrijke tekeningen, landkaarten, documenten, etc. 
* Verschijning  in de loop van 1950. 
ledere verzetsman en -vrouw en allen, die hun strijd 
niet willen vergeten, noch voor zich en noch' voor het 
nageslacht, leveren wij graag franco dit grote boek thuis. 
Stuurt daartoe direct onderstaand bestelbiljet aan 

Fa. H. WUESTMAN   (E WESTERHOF) 
Boekhandel 
MELKMARKT 36 - ZWOLLE   - GIRO 42146 

Ondergetekende wenst voor intekenprijs te ontvangen 
 ex. Het grote gebod. 
Adres:      
Woonplaats:  

Intekeningen op   „Het CfTOtQ Cjebod" 
worden reeds aangenomen bij 

BOEKHANDEL  LÜNENBERG 
KL Overstraat 24 — DEVENTER 

Een prachtig 
boek  voor het 
hele gezin is: 

Waar 
vrijheid 
eeuwen 
stond 

door K. NOREL 

De complete geschiedenis van ons 
vaderland, boeiend en leerzaam ver- 
teld. 

De bekende kunstschilder J. W. Hey- 
ting zorgde voor ruim 170 illustraties. 

PRIJS IN LINNEN BAND 

£♦ 12+50 
Bestel nog heden een exemplaar 

by Uw boekhandelaar. 

N.V. GEBR ZOMER & KEUNING's UTTG. MU. 
WAGENINGEN 


