
5 Juli 1945 Nummer 51 

MEDE DEL G N 
VAN C.B.·L.O. 

Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 

. 

Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25 per kwartaal. Losse nummers 10 et. 

REDACTIE: Mr. A. J. Meyer, Drs. D. Mulder, T. van Vliet 

WE GAAN DOOR '• 
vervoegde met de vraag waar zij haar geld kon krijgen, 
nu haar man op de Levantkade zat. Daar zou Volks
herstel toch nu voor zorgen, beweerde ze, en ze meende 
het ook nog. ,,En dan moet je zo'n dame ook nog vrien
delijk te woord staan", mopperde mijn illegale vriend. We lezen vandaag in de kranten en het is verduidelijkt 

door foto's, wat er met onze mensen in Duitsland is 
gebeurd. 

Men probeert het te beschrijven, maar het is niet te 
beschrijven. We wisten wel, dat het erg was, maar dat 
het zo erg was hadden we toch nooit kunnen denken. 
De Na'zi's hebben onze mensen niet gedood, ook niet 
vermoord, maar ze hebben hun sadisme botgevierd aan 
deze mensen. Dat is nog veel erger ...... 
En nu 'kan men al deze dingen gaan schrijven op rekening 
van de Duitse mentaliteit en zichzelf dan ver verheven 
achten boven deze mentaliteit.· Maar dat is niet waar. 
De N.S.B.-ers hier en de Nazi-Duitsers daar zijn geen 
mensen van een bijzonder slecht "ras". Hier ziet men de 
wetten van het revolutionaire beginsel. De vreselijke 
vruchten en we huiveren. 

Men haat de Duitser, men haat de N.S.B.-er, men 
haat de zwarte handelaar, de collaborateur, maar mor
gen, als het uitkomt, haat men niet meer en gaat weer 
over tot de orde van de dag. 

Door haat tegen personen heeft .men nog nooit iets 
blijvends bereikt. De L.O. in 't bijzonder en de illega
iiteit in 't aliemeen is niet opgekomen uit haat tegen 
de Duitsers en N.S.B.-ers, neen maar uit haat tegen het 
Nationaal-Socialisme, uit haat tegen het revolutionaire 
beginsel. 

Kort verslag van de vergaderingen 

van de Sociale en Zuiveringssecties 

der G.A.C. gehouden op 4 Juli 1945 

Aangezien de G.A.C. een veel te groot lichaam is 
geworden, om snel te kunnen besluiten, is besloten de te 
behandelen onderwerpen in diverse secties af te werken. 
De betr. secties zijn de volgende: 

een voor sociale-, een voor zuiverings- en een voor 
Indische aangelegenheden. 

Wat niet onder een van deze drie secties resorteert 
zal worden afgedaan door het Bureau der G.A.C. D� 
grote vergadering zal slechts om de 3 à 4 weken bijeen
komen, tenzij belangrijke principiële agendapunten te 
behandelen zijn. 

Zowel de sociale als de zuiveringssectie hècft op 
4 Juli 1945 vergaderd. In de Sociale Sectie is medege
deeld, dat de door de G.A.C. ingestelde commissie, die 
is aangewezen om met de departementen te gaan spreken 
over de afbakening van het werkterrein tussen C.B.V.O., 
N.V.H., Stichting en HARK nog niet in audiëntie is 
ontvangen. (Waarschijnlijk zal dit plaats hebben op
Maandag 9 Juli). 

Uitvoerig wordt gesproken over de rechtspositie van 
de statenloze slachtoffers van het fascisme, zulks naar 
aanleiding van het binnenkomen van het Manifest van 
het Verbond, dat zich hiermede bezighoudt. 
Vele statenlozen zijn thans ondergebracht in kampen; 
besloten wordt een onderzoek in te stellen in deze kam
pen en zo nodig den Minister van Justitie deze aange
legenheid voor te leggen en onze wensen kenbaar te 
maken. 

In de Sectie Zuivering is o.m. medegedeeld, dat door 
de Regering aan de leiding van de Spoorwegen is toege
staan de zuivering van het bedrijf in eigen handen te 
nemen. De sectie maakt hiertegen ernstig bezwaar en 
zal hierover aan de Regering schrijven. Bij de nieuwe 
regeling der zuivering speciaal wat betreft de burge
meesters zijn aan de Commissarissen der Koningin grote 
bevoegdheden toegekend. Door het feit, dat de Commis
sarissen zelf dringend gezuiverd moeten worden, komt 
er van de zuivering in de betr. provincie niet bij1,ter 
veel terecht. 

Aan de Regering zal worden medegedeeld, dat de 
Commissarissen der Koningin naar mening der G.A.C. 
aan de hoogste eisen, speciaal wat betreft de betrouw
baarheid, zullen moeten voldoen. 

Veel mensen kunnen niet haten, omdat ze niet lief

hebben. Wij haten met een bittere haat omdat wij het 
recht, de vrijheid, de Wet Gods liefhebben. Omdat wij 
God liefhebben en om Gods wil onze kinderen, ons 
volk. Wij haten omdat wij liefhebben en daarom was 
onze haat zo intens en de actie uit die Liefde en haat 
voorgekomen zo geweldig onverbrekelijk. 

Wij gaan door. We mogen niet naar huis gaan. Ons 
werk is nog niet afgelopen. Wij willen aan alle Neder
landers zeggen, waarom onze jongens en meisjes zich bij 
honderden hebben opgeofferd. Hun bloed roept tot actie 
van Liefde en haat. Wij hebben lief de geestelijke goe
deren, die God ons meer dan enig land gegeven heeft. 
Wij haten elk revolutionnair gedoe met een bittere haat. 
Wij willen, dat er recht geschiedt. De oorlogsmisdadigers 
in de ruimste zin, moeten gevonnist worden, naar het 
strengste recht. \Vij eisen dat, omdat wij om Gods wil 
het recht liefhebben en het onrecht haten. 

Jongens en meisjes, werk door in sterke liefde en haat. 
Haat alle revolutiennaire actie, heb lief en stimuleer met 
een sterke opbruisende liefde, die idiele goederen, waar
voor honderden jongens en meisjes het leven gaven. 

FRITS DE ZWERVER. 

Er zal tevens bij Regering op worden aangedrongen, 
dat bij de toekomstige herbenoemingen zal worden gelet 
op de capaciteiten van de eventueel te herbenoemen 
burgemeesters, zodat zij kunnen worden vervangen door 
anderen, wanneer zij niet de c;ipaciteiten bezitten voor 
de betreffende functie, ook al is er op hun betrouwbaar
heid niets aan te merken. C. B. 

* 

Wat wil 

O�s illegale werk met al zijn risico's en zorgen, met 
al z11n spanningen en tegenslagen, maar toch ook met 
zijn vele rijke ervaringen en met zijn geheel eioen be
koring is voorbij. Maar wat niet voorbij is, dat is de 
e_I_lende, die ons 11legale werk in bezettingstijd noodzake
l1ik maakte, dat is het leed, dat door den vijand over 
tienduizenden van onze medeburgers en medestrijders is 
gebracht. Veel van dit leed is onherstelbaar. \Vaar vuur
peloton en concentratiekamp onze rijen dumlcn staan 
wij machtelooos; wij kunnen alleen de materiele 'zorgen 
van de nabestaanden misschien verlichten maar God 
alleen kan· hier berusting en vertroosting s�henken. Ge
lukkig blijft er, buiten het werk van de "Stichting", nog 
een rijk en ruim arbeidsveld voor ons over. Mag ik 
daarover eens een paar dingen zeggen? 

Dan wil ik het niet hebben over het. N.V.H. in zijn 
geheel, maar over "Volksherstel Amsterdam", enerzijds 
omdat deze stichting in het groot geheel van N.V.H. een 
veelszins aparte plaati; inneemt, anderzijds om de zeer 
nuchtere reden, dat alleen de inrichting en opzet van 
,,Volksherstel Amsterdamà mij wat meer van nabij be
kend is. Meermalen is als slagzin deze leuze geponeerd: 
"Volksherstel geeft hulp aan allen, Volksherstel vraagt 
hulp van allen!" Als reclamezin misschien niet onaardig 
gevonden, maar daarom nog niet juist! Althans niet wat 
het eerste gedeelte betreft. Laten wij dat er bij onszelf 
en onze medewerkers, maar ook bij onze medeburgers 
maar goed inhameren: Volksherstel geeft geen hulp aan 
allen! 

Nog zie ik het van verontwaardiging trillende gezicht· 
van een van onze medewerkers, die me onlangs vertelde, 
hoe de vrouw van een N.S.B.-er zich bij zijn tafeltje 

Wanneer wij "Volksherstel" zien als een sluitsteen van 
ons illegale werk, komen wij op een juister spoor. Het 
lenigen van de nood der oorlogsslachtoffers, ziedaar in 
grote trekken wat wij beogen. Maar daar moet dadelijk 
een aanvulling bij. De uit Duitsland gerepatrieerde ar
beider, die daar jaren lang goed gewerkt en goed gegeten 
heeft, mag nooit op gelijke voet worden behandeld met 
den uit de hel van Dachau of Buchenwalde ontsnapten 
politieken gevangenen. Het was zeer te betreuren maar 
niet altijd te voorkomen, dat in de eerste roezige �eken, 
toen allerwege nog gezocht werd naar de juiste vom1en 
en de juiste wegen, niet altijd de nodige selectie kon 
worden toegepast. Wij stellen er echter een eer in hier 
openlijk te formulieren, niet alleen als een theoretische 
leuze, maar ook als een richtsnoer voor de practijk: 
'Volksberstel geeft voorrang aan politieke gevangenc11. 

Prachtig, zegt zijn geduldige lezer, maar aan een voor' 
rangskaartje tot het luchtledige hebben we weinig. Wat 
is nu de daadwerkelijke hulp, die op 't ogenblik door 
Volksherstel kan worden geboden? Dan raakt U aan het 
hart van de kwestie en harten zijn altijd tere punten, 
maar hier wel in het bijzonder. Mag ik er eerst even 
aan herinneren, dat het gehele apparaat moest worden 
opgebouwd in illegale tijd, door illegale mensen, die al 
overbelast waren, met illegale middelen en een bijna 
volslagen gebrek aan communicatie. Erger nog was het 
feit, dat we moesten gaan draaien na vijf jaar bezetting 
(lees: plûndering). Geen kleding, geen schoeisel, geen 
huizen, geen baby-uitrustingen, geen fietsbanden, geen 
auto's, geen ...... vult U het tljstje zelf maar verdr,r aan. 
Beseft U iets van de bijna onoverkomelijke moeilijk�� waarmee "Volksherstel" iedere dag te worstelen :..,..-: � _ � 

Vergeet U ook niet, dat van de lierst dag af, dus nog?
vóór de medewerkers voldoende op hun taak waren inge
schoten, het publiek de gelegenheid heeft gehad zich op 
onze bureaux te vervoegen voor hulp en advies. En het 
heeft de weg weten te vinden ook, in de week van 
11-16 Juni vervoegden zich alleen aan onze bijkantoren
bijna 9000 bezoekers. 

Na de moeilijkheden de mogelijkheden. Wat heeft 
,,Volksherstel" in de 6 weken van zijn openlijke werk
zaamheid nu zoal kunnen doen? Ik doe even een greep. 
Ruim 13.000 aanvragen voor kleding werden in behande
ling genomen en daarop volgden reeds, in samenwerking 
met de distributie, 1500 toewijzingen; de eerste kleding
winkels zijn in de loop van deze week reeds bevoorraad 
(even een !lpmerking tussen twee haakjes) ook volkomev 
,,legale" personen, kunnen in noodgevallen, alleen wan
neer hun letter aan de beurt is, aan de bijkantoren een 
aanvrage voor kleding indienen. Ik ga verder. Meer dan 
1000 repatrierenden zijn door onze bemiddeling aan ge
meubileerde kamers geholpen, in 3 550 gevallen is bemid
deling verleend tot het verkrijgen van een eigen woning. 
Aan financiele hulp is in deze luttele weken reeds 
f 22.000.- uitgekeerd Aan enkele honderden Joodse 
stadgenoten, die bij hun aankomst geen woning meer ble
ken te bezitten, is tijdêlijk onderdak verleend in verschil
lende noodziekenhuizen Ons informatiebureau naar ver
miste personen heeft reeds velen kunnen helpen aan ge
gevens omtrent het verblijf van hun familieleden. In enkele 
gevallen is huishoudelijke hulp verstrekt aan gezinneP «m 
oorlogsslachtoffers. Voor verzetslieden, die door de Duitse 
��uien zo werden gemarteld, dat ze geestelijk of lichame
ll]k gebroken zijn, is de gelegenheid geopend herstel te 
vinden in een gezonde omgeving, ver buiten het stads
rumoer. 

Ik staak mijn opsomming. Mijn bedoeling was niet met 
een ze,�ere voldaanheid U te gaan aantonen dat "Volks
herstel toch al zo veel gedaan heeft. Alle medewerkers 
van "Volksherstel" worstelen dagelijks met hun oninacht

1 

zij houden het zichzelf en elkaar voortdurend voor dat 
zij eigenlijk nog maar zo bitter weinig k111111c11 doe�. Zij 
vragen U, hun illegale vrienden van vroeger en nu, alleen 
begrip voor de moeilijkheden, alsmede daadwerkelijke en 
morele steun. Bijna alle medewerkers van "Volksherstel" 
zijn uit de rijen der illegaliteit gerecruteerd. Maar omge
keerd zijn niet alle illegale werkers nog op de hoogte van 
het werk en het doel van "Volksherstel. Vooral tot de 
laatste categorie heb ik mij in dit artikeltje willen richten. 
Voorlopig bepalen wij ons alleen nog tot de vele stoffelijke 
noden, die gelenigd moeten worden, aan de wlturelè ver
heffing van ons volk door ontwikkeling en ontspanning 
kan eerst ernstig worden gewerkt, wanneer in de ergste 
materiele behoeften is voorzien. 

Maar voor die meer ideële zijde van ons werk zullen wij 
elkaar nog erg nodig hebben. Daarvoor de medewerking 
en het begrip van de gehele iilegalitcit in te roepen was 
mede het doel van dit stukje. ]. A. v. B. 



111 NOORD - HOLLANDSCHE • • • • 

ZUIVerIDlfSOVerpeIIIZlD;fell 

Het gaat niet goed, maar wel verkeerd m ons kleine, 
vrije land. 

Nauwelijks is de driekleur weer in top, pas hebben 
de kapers het onderspit gedolven, of het schip van staat 
is in een stom1 verzeild geraakt, die ons met schrik ver
vult. 

Dreun de droomers wakker, die in het voorond�r nog 
liggen te slapen, alsof er geen wolkje aan de lucht is. 
Dreun ze wakker en roep ze toe, dat het schip mPt man en 
muis staat te vergaan. De nood is groot. 

Want wis en waarachtig, we gaan naar den kelder. 
Tenzij Jona over boord gaat. 
De zuivering kan men onderscheiden in twee phasen, 

de z.g. eerste en tweede phase. De eerste phase is die, 
waarin uitsluitend het militair gezag zuiveringsmaatregelen 
neemt, aangezien de burgeroverheid nog niet in staat is de 
zuivering ter hand te nemen. 

De z.g. tweede phase treedt in, wanneer de tot zuiveren 
bevoegde burger-autoriteiten in bevrijd gebied in de ge
legenheid zijn, zelfstandig tot het nemen van zuiverings
maatregelen over te gaan. 

In den allereersten overgangstijd zuivert uitsluitend het 
militair gezag, zij het in overleg met de betrouwbare bur
ger-autoriteiten, zulks om misverstanden en gezagsver
warring te voorkomen (toe!. op. zuiv. bes!. pag. 2). 

En misverstanden en gezagsverwarring zijn thans 
schering en inslag. 

Ook bij de illegaliteit leidde de bezinning over haar 
plichten en bevoegdheden na den oorlog meestal tot con
clusie, dat zij als zoodanig zoo spoedig mogelijk moest 
worden geliquideerd. Onjuist is het derhalve de illegaliteit 
een soort revolutiestempel op te drukken. Van een illegaal 
front, dat de politieke partijen zou doorbreken, zooals men 
in sommige kringen hoopte, wilde men in illegalen kring 
in doorsnee niet weten. Men wenschte in dit opzicht geen 
herhaling van wat zich in het buitenland had afgespeeld 
en wilde alles vermijden wat zou kunnen leiden tot een 
tegenstelling van legaliteit tegenover illegaliteit. Men was 
bang voor illegale bonzen en achtte het van allergrootste 
belang, dat - de illegaliteit zich niet door wild-west 
gedragingen buiten het gewone leven zou plaatsen, door 
als een gesloten front op te treden, maar dat de illegale 
werkers, individueel in de teruggekeerde nonnale ver
houdingen ingeschakeld, nu niet meer hun leven, maar toch 
hun beste krachten zouden inzetten tot herstel van het, 
niet in het minst door hun daadwerkelijk verzet, vrij
gevochten vaderland. En met name in Protestantsch 
christelijken kring, waar men de zaken gewend is niet 
allereerst van den practischen kant te bekijken, maar 
vooreerst principieel wiftundeeren en belichten, waar men 
van nature reeds eenigszins gereserveerd staat tegenover 
alles, wat van den normalen gang van zaken afwijkt, af
keerig als men is, van alles wat naar revolutie riekt, waar 
men bovendien, wat de praktijk betreft, plannen tot een 

r-:'..,._.i._ der politieke partijgroepeering koesterde, vooral in 
:� kring had deze zienswijze diepen worstel. 
Het is niet de eerste maal sedert het begin van den 

oorlog, dat de zaken geheel anders liepen, dan wij hadden 
verwacht. Zoo ook hier. Want thans blijkt het gevaar van 

• een geheel anderen kant te komen en de waarschuwing
voor een illigaal front is een slag in de I ucht gebleken.

Er zijn in dezen oorlog mannen gevallen, wier namen 
niet spoedig vergeten zullen worden. Met die namen 
blijft het verzet tegen den overweldiger verbonden. 

Zal de herinnering aan deze mannen geen holle phrase 
worden, dan zal bekend moeten blijven, wat zij gedaan 
hebben en waarom zij vielen. 

Daarom voldoe ik gaarne aan het verzoek van de 
Redactie om iets te vertellen van Dienske's werk. 

Dat dateert van den gruwelijken duitschen bomaanval 
op Rotterdam. 

Als officier in het Nederlandsche leger heeft hij zich 
bij de Maasstad onderscheiden doo zijn moedig optreden 
in de hachelijke dagen van 1940. Toen hij na de capitu
latie thuiskwam, legde hij zijn officierskleeren af, maar 
begon onmiddellijk met een moeizaam, gevaarlijk pioniers
werk als soldaat aan het verzetsfront. 

'�Vie met de illegaliteit kennis maakte in de latere jaren 
van den oorlog, toen zij een geduchte en geraffineerde 
machine werd, een wapen, waarvoor menige SD'er vrees
de, kent nog in de verte niet de eerste schreden van het 
verzetswerk, zooals het in 1940 van ons geëischt werd. 

Dienske heeft die eerste schreden gemaakt. 
Door onvermoeid reizen en trekken, door eindelooze, 

dikwijls nachtelijke besprekingen, heeft hij een staf van 
menschen om zich heen vergaderd, die als toegewijde, 
trouwe werkers voor de nationale zaak zich gegeven 
hebben. 

Een zeer belangrijke plaats heeft hij ingenomen bij het 
schoolverzet. Onvermoeid heeft hij de besturen wakker 
geroepen om eendrachtig zich te verweren tegen de uit
sluiting van de joodsche kinderen, tegen het benoemings
voorschrift. 

Maar het schoolverzet was bij lange na niet zijn eenige 
bezigheid. Wat heeft de verzorging van de onderduikers 
aan hem te danken? 

Onvermoeibaar in het vinde111 van bronnen, die rijkelijk 
geld opleverden; onvermoeibaar in het vinden van plaat
sen voor duikers; onvermoeibaar in het verkassen van de 
�ene plaats naar de andere. 

En ondertusschen werden tal van piloten, op alle mo-
1elijke plaatsen in ons land neergekomen, door hem be
steld en doorgezonden; tienduizenden bonkaarten gingen 
,an het begin va11 elke periode door zijn handen en in de 
illegale pen; sprak ltij een organisatorisch woordje mee. 

Allereerst is er het gevaar, dat men zich in de juist 
genoemde kringen in het nu eenmaal vastgestelde "Prin
cipe" heeft vastgebeten, zooals men zich eertijds vastbeet 
in het principe van het particulier initiatief en dit zoo 
lang uitwerkte tot een werklooze geen sneeuw meer mocht 
ruimen. En tastbaar is thans het gevaar van een front, 
waar wij in dagen van strijd nooit iets van bespeurden, 
maar welks vertegenwoordigers plotseling nu van alle kan
ten opdoemen ter verijcielir:g van degene, waarvoor zoo
velen oeleden hebben en gestorven zijn: Niet slechts een 
vrij, n�aar ook een zuiver Nederland. Bedenkelijk, ze.lfsbeangstigend is het, hoe men zich in vooraanstaande krm
gen laatdunkend over zuiveringscommissies durft uit tè 
laten, die toch eiken toets der kritiek kunnen doorstaan 
en daartegenover zich niet schroomt in bescherming te 
nemen menschen, die, op verantwoordelijke posten gezeten, 
o ja, natuurlijk met honderd goede bedoelingen, laten we
het maar ronduit zeggen, ons hebben verkocht en ve,
raden.

Kransen leggen is prachtig, maar het is symbool. Doo
den eeren is wat anders en wanneer het bij kransen leggen 
blijft, dan doet men beter de bloemetjes maar thuis te 
laten, want dan wordt dit heele holle bedrijf een schrik
wekkende schande. Dan zijn niet wij, als illegaliteit, 
kinderen der revolutie, maar zij, die, al zien ze er nog 
zoo deftig uit, uit hun schuilhoeken gekropen, doen alsof 
Nederland deze vijf jaren van dood en ellende geslapen 
heeft en haar met bloed en tranen geschreven geschiede
nis voor kennisgeving op hun bureau ministre kan wor
den neergelegd om dan over te gaan tot de orde van den 
dag. Dan zijn niet wij de revolutionairen, laten wij dit 
goed vaststellen, maar zij,. die, hoewel misschien aan
spraak makende op de traditie, in strijd handelen met de 
beste tradities van ons volk in vroeger eeuwen. En stuk
gebroken moet hier worden de gedachte als zou een 
doortastende zuivering in strijd zijn met de christelijke 
naastenliefde. Ongetwijfeld moet erkend worden, dat onze 
voorouders in de 16e eeuw de verhouding van het heilige 
land tot het aardsche vaderland niet altijd juist voor 
oogen heeft gestaan en daardoor verkeerde conclusies 
trokken. Kerk en staat zijn nu eenmaal van geheel ver
schillenden oorsprong en aard. Maar we kunnen toch 
wel zeggen, zonder in historisme te vervallen, dat God 
ons door de tijden heen, onder zijn bestuur, in een be
paalde aardsche samenleving heeft te zaam verbonden 
en door ons het leven te schenken en in het leven te laten, 
een dure roeping ten opzichte van die samenleving heeft 
geschonken, ook de roeping om het aardsche vaderland,· 
dat niet heilig is, maar dat we wel als een der kost
baarste geschenken uit zijn hand ontvingen, met hand en 
tand te verdedigen tegen allen, die het willen belagen, 
hetzij van buitenaf, hetzij, wat misschien nog veel ge
vaarlijker is, van binnenuit. 

We moeten in het bestuur naar de nonnale verhou
dingen terug. Het is voor ons land een eerste voorwaarde 
om tot rust te komen. Maar voor alles zal er schoon 
schip moeten worden gemaakt. Onbegrijpelijk is het, dat 
men thans de zuivering gaat centraliseeren, zooals b.v. 
bij het departement van financiën, en gaat leggen in 
handen van het dienstvak zelf, zonder cenige garantie 
van onafhankelijkheid der zuiveringscommissies. In de 

Het is bij het overzien 
van al dit werk haast on
begrijpelijk, hoe hij zoo 
lang dit werk heeft kun
nen volhouden. 

Dat kon in dien tijd 
allereerst, omdat het 
aantal medewerkers veel 
kleiner was. Wie aan de 
illegaliteit toen mee
werkte, zat min of meer 
in alle onderdeelen. 

Den last van die eerste 
periode heeft Dienske 
blijmoedig gedragen. 
Met een ongebroken 
opgewektheid, altijd de
zelfde. Dienske met zijn 
twee tasschen. Wat heb

ben die tasschen ons vaak bezorgd -gemaakt. Daar zat 
letterlijk van alles in. En hij was niet te bewegen om ze 
thuis te laten. Nog den dag, dat hij door listige opzet 
gegrepen werd, vroeg ik hem 's morgens: Heb je die 
vandaag allebei noodig? Laat er toch één hier staan. 
Maar neen, voor de verschillende besprekingen had hij 
alles noodig. Ze gingen mee. Zoodoende was Dienske een 
uitermate kwetsbare figuur gewordeR. 

Dat wist hij. 
En hij heeft in den lateren tijd, toen de Nazi-terreur 

al feller den kop opstak, de noodzakelijkheid van andere 
wegen ook toegegeven. Anderen hebben het in die rich
ting geleid. Hij bleef aan den kop persoonlijk leiden. Met 
inzet van alle krachten. 

Ook toen hij gezocht werd; toen zijn naam in de dos
siers van de SD voorkwam. Was het eerst de naam: 
Henk, die allerleJ deuren opende; in de volgende periode 
was de naam: de Ridder de sleutel, die wonderwel hielp. 

Was Dienske dan zoo'n vuurvreter? Had hij iets van 
een dollen draver, die tot eiken prijs vechten wilde? 

. pers heeft men kunnen lezen hoe tot nu toe b.v. alle in 
Noordholland ingestelde zuiveringscommissies werden 
samengesteld in meerderheid uit personen, die niet be
hooren tot het te zuiveren dienstvak zelf. Zoo behoort 
het ook, wil men de deur niet wagenwijd voor corruptie 
open zetten en het vertrouwen van het groote publiek 
niet ten eenenmale verliezen. Ook al hebbeR we deze vijf 
jaren veel meegemaakt, we zijn menschen gebleven, en 
daarom vatbaar voor allerlei invloeden. Hier schort iets 
aan de noodige zelfkennis, zoo niet erger. 

De namen der leden voor de zuiveringscommissie voor 
de rechterlijke macht voor Noordholland en Utrecht b.v. 
zijn bijna zonder uitzondering voorgedragen door de 
il!eoaliteit en in elk geval door haar goedgekeurd. Wat 
zou
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men er van zeggen, wanneer de rechterlijke macht 
zelf een zuiveringscommissie ging samen stellen en dan 
nog wel bestaande uitsluitend of in meerderheid uit eigen 
kring? Zelfs de weldenkende leden van de rechterlijke 
macht zelf zouden dezen gang van zaken niet kunnen 
goedkeuren, omdat het vertrouwen van het Nederlandsche 
volk hiem1ede in hooge mate zou worden geschaad. En 
gaat men dan daarbij alles nog uit Den Haag regelen, 
dan heeft men hier een getimmerte, dat door en door 
"ondemocratisch" is en in de toekomst noodlottig zal 
blijken. 

De zuivering behoort principieel tot den overgangstijd 
en niet tot de normale sfeer. Daarom moeten de burger
lijke autoriteiten en de insiders der te zuiveren dienst
vakken, gebonden als zij zijn aan allerlei bestaande ver
houdingen, voor het geven van een doorslaggevende stem 
bij het uitspreken van een zuiveringsoordeel, ten eene
male ongeschikt worden geacht. 

Phase een ·is niet meer te redden. Maar wel zullen 
wij vast moeten houden aan: 

1 e. Decentralisatie in de zuivering, waar mogelijk. Nim
mer overdracht van bevoegdheden aan een meer
centrale commissie, maar wel omgekeerd;

2e. De meerderheid der zuiveringscommissi� moet be
staan uit buitenstaanders van het te zuiveren dienst
vak. De minderheid uit insiders voor allerlei tech
nische gegevens. De eersten worden aangewezen
door de illegaliteit, de laatsten door het te zuiveren
dienstvak.

3e. De commissie moet de goedkeuring hebben van de
gebundelde 11legaliteit;

4e. de autoriteiten, die Je staking, schorsing of het
omslag hebben uit te spreken, mogen van het advies
van de zuiveringscommissie niet afwijken, dan bii
een met redener1 omkleed besluit.

We gaan thans met een vaart den berg af.
Ons schip van staat verkeert in nood.
Snelheid, onverzettelijkheid en vastberadenheid zullen

in de plaats moeten komen voor alle halfslachtigheid en 
lamlendigheid.

Jona moet over boord.
Maar een Jona zonder roeping, 

bidden, dat hij nooit meer op het 
in de diepste zeeën wordt gesmoord. 

van wien we God
drooge komt, maar

H. JONG.
(Jan Peters).

goed, dat er op hem geloerd was. Ontkennen baatte niet. 
Hij heeft het ook niet :;edaan. Hij presenteerde zich ...... 
als officier. Dat is hij al de jaren van het verzet gebleven: 
Officier Dienske ! Als officier is hij getrokken van de 
Weteringschans naar Vucht en vandaar in September '44 
naar Oranienburg. Eén van mijn familieleden heeft hem 
daar vaak ontmoet, als de gevangenen bij duizenden op 
appèl stonden, eiken dag urenlang. 's Morgens, 's midctags 
telkens drie uur. Maar Dienske was nooit uit zijn humeur, 
nooit verslagen. Hij vocht door. 

Op de koude appèlplaatsen stonden zij met de ruggen 
tegen elkaar, langzaam tegen elkaar aanwiegend om sa
men warm te blijven. En Dienske zong psalmen, met allen 
die zingen konden. Met de Roomsch-Katholieken, die hun 
gebeden overluid opzegden. Nog voerde hij den troep 
aan, moedig in verzet. Totdat zijn kracht gesloopt werd 
en hij in een der kampen door ziekte, uitputting of wat 
ook, overleed. Van de laatste maanden ontbreken de be
richten. Dienske is niet teruggekeerd. God heeft dezen 
man, van wien zooveel verwacht werd, weggenomen. 
Maar Nederland heeft aan hem verplichting. Zijn voor
beeld beeft velen tot daden geroepen. Hij heeft anderen 
wakker geschud. En hij is zelf vooropgegaan in den strijd. 
Zoo is hij gevallen. Officier Dienske ! 

Vrouw 

van den gefusU/eerde 
Haar wanhoop in de lange nachten 
En het verlangen, dat ondraaglijk schrijnt, 
De vrijheid, die steeds nader schijnt, 

Allerminst. Een rustige kerel, gemakkelijk in den om
gang, eigenlijk iemand, die niet opviel. Maar aangegrepen 
door den smaad, dien de overmachtige geweldenaar ons 
volk aandeed. Van dat oogenblik is Dienske opgestaan. 
Eenvoudig. Zoo als hij was. Door zijn kinderlijk geloof 
sterk, onbuigzaam. Dienske beroemde er zich niet op, dat 
zijn verzet principieel verankerd lag in zijn overtuiging. 
Hij gaf zich en hij gaf zich geheel. Van de ie...arcn, tlic 
dreigden, was hij zich zeer wel bewust. 

Maar waarop hij niet meer kan wachten. 
Want als de vrije vlag weer wordt ontplooid, 
Zijn reeds op hem de schoten losgebrand, 
Staan naam en vonnis in de krant 
Misschien...... en is zijn lichaam in een kuil gegooid. 
Het is onnoemelijk groot en zwaar 
Om hierin te berusten, Heer. 
Zijn dood schijnt enkel· willekeur 
Van mensen, maar Uw hand stond kl.i.ir 
Om h�m te voeren naar Uw rijk. 
Zo is hij moedig heengegaan, 
Maar o, de leeite die hier is uitstaaR. 
Nov. 'H. HENNY A. ZWAft.T. Dat bleek wel, toen hij geirepen werd. Hij wist te 
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De kwestie van de- bundeling houdt vele leden der 
redacties m beweging. · · 

De Vrije Stem, het blad van de G.0.1.W. schrijft o.a.: 
De G.0.1.W. komt nu voor de vraag te staan of de 

idieele doelstelling moet worden gehandhaafd, dan wet 
of men zich accoord kan verklaren met het laten vallen 
van de idieele doelstelling, zich beperkend tot enkele 
concrete taken. 

De Vrije Stem schrijft dit naar aanleiding van het 
voorstel der Noordelijke en Oostelijke provincies, welk 
voorstel overgenomen is door de L.O., de ideële doel-. 
stelling te laten vervallen, om op pràctische grondslagen 
over te gaan tot individuele bundeling. 

Verder schrijft de Vrije Stem in afkeurende zin over 
het bericht, dat men bezig is de samenstelling der tri
bunalen te herzien. Zetr terecht merkt men op, dat de 
illegale werkers hoe langer hoe mer gebruikt worden om 
advies te geven. De Vrije Stem schrijft letterlijk: 

De illegalen worden iederen dag weer bij hun neus 
genomen! 

Men zal natuurlijk een Tribunaalraad instellen, die 
a d v i e s mag_ geven. 

Wat dat beteekent weten de Oud-Illegale Werkers 
zoo nu na acht maanden bevrijding wel! 

In dien Tribunaalraad mogen dan de leeken zitting 
nemen! 

Maar moeten wij dan blijven toezien en zonder dat 
men ons hoort, maar over ons laten beslissen en ons met 
een kluitje in het riet laten sturen? Wij vragen ons dit 
dagelijks af! 

Ook de kwestie van het N.A.C. houdt vele gemoederen 
in beweging. De Nieuwe Nederlander schrijft: 

110ok thans nog kan deze commissie ons inziens van 
nut zijn. Zeker wanneer men, naar wij hopen, de op
lossing zal zoeken in de richting van een noodparlement. 
De Nationale Advies Commissie is dan als een voorsta
dium voor het optreden van het nood-parlement te be
schouwen." 

11Vrij volk daarentegen wijst dit beslist van de hand". 
Ook hier dus zeer veel uiteenlopende meningen. 

De Staking te Rotterdam vraagt zeer veel plaats in 
de verschillende dagbladen. Trouw schrijft: Staking is 
onlogisch, staking is misdadig; deze staking moet ge
broken, omdat zij anarchie betekent. En daarom moet 
het uit zijn. Als het snel kan, goedschiks, en anders 
kwaadschiks. De Regering moet er niet voor terugschik
ken, zo nodig maatregelen te nemen tegen de raddraaiers. 
Ons volk is ennede gediend, dat het de teugels voelt. 

De Volkskrant, (Katholiek Dagblad), noemt het ulti
matum, waarin gedreigd wordt een landelijke staking te 
proclameren, een brutaal ultimatum waarmede de Rege
ring desnoods met harde hand moet optreden. 

Wie zich niet houdt aan spelregels moet uit het veld 
worden gestuurd. 

De Waarheid daarentegen noemt de staking een lich
tend voot'beeld. 

Over waardering, die de illegale werkers genieten 
schrijft de Vrije Stem het volgende: 

De menschen, die onder de meest moeilijke omstandig
heden een organisatie opbouwden en jarenlang leidden, 
die duizenden onderduikers een onderdak verschaften en 
deze regelmatig voorzagen van geld, waa1mee maande
lijks millioenen gemoeid waren, dat opgehaalci en ver
deeld moest worden, en van bonnen, die elke periode 
opnieuw met de revolver in den vuist gestolen en ver
volgens bij de menschen aan huis gebracht moesten wor
den dat die menschen niet in staat zouden zijn om mee 
te helpen aan de voedselvoorziening in het Westen? Of 
moeten de mannen die onder razzia's en vrijwel zender 
eenige vervoersmogelijkheid, ja zelfs zonder bewegings
vrijheid, een geheel leger in het geheim bewapenden en 
oefenden zooals voo'ral het laatste half jaar in het Noor
den ges�hiedde, nu maar verder met pensioen gaa� of 
zich hoogstens tevreden stellen met een zeer bescheiden 
plaatsje in de burgermaatschappij? 

Neen, deze personen behooren in de toekomstige maat
schappij een vooraanstaande positie te bekleeden en �at 
niet als belooning, maar omdat zij getoond hebben met 
alleen karakter te bezitten, maar ook in de hachelijkste 
omstandigheden leiding te kunnen geven en te kunnen 
organiseeren, terwijl de mind�ren toch in elk g�val min
stens getoond hebben onder goede leiding goed werk te 
kunnen verrichten, waarbij dikwijls veel aan eigen inzicht 
moest worden overgelaten. 

"Christofoor" schudt bedenkelijk het hoofd over de 
wijze waarop sommige persorganen vaak zonder reden 
officiele instanties becritiseren. Dit blad schrijft letterlijk: 

Het is begrijpelijk, dat hooge verontwaardiging snel 
naar de pen doet grijpen; het is even onbegrijpelijk, dat 
men, zijn verantwoordelijkheid kennende, zich niet bezint 
op het feit dat critiek in eerste instantie daar geoefend 
moet worden, waar deze gunstige uitwerking mogelijk 
maakt! 

Wie eenige genegenheid heeft voor het volk waar
tusschen hij leeft, en zijn lijden en moeilijkheden kent, 
weet dat het vertrouwen in het gezag de moeder is van 
de hoop spoedig uit dezen chaos te geraken naar voor
spoed en rust. Wie dit vertrouwen ondermijnt, onder
graaft deze hoopvolle verwachting en bevordert daardoor 
een afglijden naar een defaitistisch en lustelos volksbe
staan! 

Ook de Pen-Gun, het blad van het nieuwe Nederlandse 
leger schrijft in diezelfde geest: 

Dat kan nu eenmaal niet anders in dit uitgeplunderde, 
zoolano gemartelde en gedesorganiseerde land, dat eerst 
steen ;'oor steen kan worden opgebouwd en slechts voetje 
voor voetje den weg naar een betere toek�mst kan be
treden. Laten zij, die thans de voorlichting van ons 
volk in handen hebben, zich dit steeds voor oogen hou
den. Laten zij zich steeds afvragen, of de kritiek die zij 
willen uiten, wel gefundeerd is en of er niet andere 
wegen te bewandelen zijn, dan het public�eren van maar 
al te graag gelezen regelen van afkeuring en veroor
deeling. 

"Commentaar", het blad van de sectie voorlichting 
van Mil. Gezag verklaart ons, waarom de ambtenaren 
van het Mil. Gezag in uniform gestoken zijn en waarom 
men zo kwistig is met sterren en balken. Het blad 
schrijft: 

Dat het M.G. militair is, vloeit in de eeerste plaats 
voort uit het feit van den bijzonderen staat van beleg, en 
in de· tweede plaats uit de verhouding tot �e _Shaef, het
geallieerde hoofdkwartier, dat zijn activiteit m )1et Qe
vrijde gebied het beste kan regelen in samenwt!rk111g met 
een Nederlandsch militair apparaat. 

En uit deze laatste verhouding komt ook de rangen
bouw van het M.G. voort. Het M.G. moet als het ware 
een spiegelbeelcf zijn van de Shaef-organen, waarmee het 
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samenwerkt. De hoofdingenieur of de jurist, die bij het 
M.G. werkt, zou dat werk ook als tweede luitenant kun
nen doen; maar als zijn 11opposite number", zijn vis-à-vis
in de Shaef MissioH to the Netherlands een majoor is,
dan dient hij, wil de verhouding niet door militaire for
maliteiten bemoeilijkt worden, zelf ook een balk en een
ster op zijn kraag te hebben.

De sterrenhemel en de balkenladder van het M.G. zijn 
slechts een weerkaatsing van die aan den overkant van 
de tafel. 

De Pen-Gun neert1t het op voor de oud-strijders van 
de N.B.S. en schrijft: 

Het zijn, in één woord: Geuzen! Grooter compliment 
kan ik ze niet geven. Maar dat woord verklaart tevens, 
dat men niet te gauw schrikken moet, wanneer er eens 
iets raars gebeurt. Wind U maar op, goedmoedige Hol
landers, vertel elkaar sterke verhalen over het optreden 
van deze jongens. Als het een beetje wil, mengt U er ook 
nog de naam in van hun bevelhebber, Prins Bernhard. 
Ga Uw gang maar! Alleen verzoek ik U, eraan te den
ken, dat U daarmede een groot aantal Nederlandsche 

. patriotten buitengewoon boos maakt. 

STICHTING 

1940-1945 

Woensdag 4 Juli 1945 had in Amsterdam de eerste 
vergadering plaats van het overeenkomstig de nieuwe 
statuten der Stichting gevormde hoofdbestuur. 

Verschillende punten werden besproken, die kunnen 
leiden tot een zoo goed en snel mogelijke bevordering 
van het doel, waarvoor de Stichting is opgericht. 

Besloten werd o.m. een commissie irt het leven te 
roepen tot vorming en versnelde opleiding van jonge 
menschen, die tengevolge van den oorlog een achterstand 
hebben in te halen. Deze commissie zal zich tevens tot 
taak stellen jonge arbeidskrachten in het bedrijfsleven 
geplaatst te krijgen. In overleg met de Stichting van den 
Arbeid zullen besprekingen worden geopend met het 
departement van sociale zaken. 

Benoemd werd ook een commissie tot beheer der finan
ciën en voor het aantrekken van den noodige gelden. 

Met bijzondere instemming vermelden wij hier ten 
slotte nog, dat, op initiatief van Ds. Schokking, de g�
legenheid is geboden aan een aantal jonge menschen, die 
intensief werkzaam zijn geweest in het verzet, waardoor 
zij lichamelijk en gel!stelijk verzwakt zijn, deel te nemen 
aan ontspanningskampen in Zwitserland, Denemarken 
en Zweden. In deze ontspannmgskampen zal de ochtend 
worden gewijd aan sport. Na een flinke rust zal in de 
middaguren een voordracht worden gehouden over �en 
of ander belangrijk onderwerp op verschillend gebied. 
Des avonds zal onder leiding van den voordrachtgever 
over hetgeen besproken is onderling van gedachten wor-
den gèwisseld. 

Uiteraard zal ook van het natuurschoon m d,&,,:;n� 
geving worden genoten en zullen excursies wor;d, 8' 
houden naar musea, groote bedrijven e.d. 

De kosten aan dit verblijf ;n het buitenland bedragen 
.f 70.- per persoon. Voor zoover deze kosten niet door 
de gegadigden zelf kunnen worden gedragen, net>m.t de
Stichting deze voor haar rekening. Met het oog hierop 
werd door haar een voorschot verleent van f 50.000.-. 

Zij die aan de2e ontspanningskampen wenschen deel te 
nemen worden ·,erz0cht liefst via het Medisch contact 
aan ons Centraal Bureau hiervan kennis te geven. 

Met nadruk verzoeken wij onze medewerkers hierop 
de aandacht van bebnghebbenden te vestigen. 

Het vertrek van de ontspanningskampen is bepaald op 
1 Augustus e.a. N. 

KORTE B E·RIC H TEN 
1. Nederlandse gevangenen door hun illegaal we:k

in concentratiekampen of dergel�jke opgesloten, ko�en m 
aanmerking voor extra levensmiddelen. Zo spoedig mo
gelijk inzenden aan ons bureau: naam, voornaam, ge
boortedatum geboorteplaats, tegenwoordig adres, datum 
en plaats v;n arrestatie, in· welke kampen of gevang�
nissen men gezeten heeft en datum van terugkeer m 
Neëlerlanct. 

2. Door de Stichting Herstellingsoorden ".oor Ou�
illegale werkers is Huize Sarepta te Haarlem m geb�'.k 
genomen. Illegale strijders, die lichamelijk of geeste!t1k 
oqgesteld raakten, kunnen daarin opgenomen worc1.en 
Opgave aan ons bureau. 

3. De G.A.C. is voornemens een grote uitgave te doen
publiceren over het ondergrondse werk gedurende de be
zettingsjaren. Allen, die voornemens zijn een boek . of
brochure in die geest uit te geven worden verzocht zich 
te voren in verbinding te stellen met de G.A.C. Heeren
gracht 507, te Amsterdam. 

4. De G.A.C. zou zo spoedig mogelijk willen weten,
op welke plaatsen en wanneer Nederlanders door den 
vijand zijn terecht gesteld. Gaarne nadere bijzonderheden. 
Gegevens ten spoedigste aan het bureau der G.A.C., 
Heerengracht 507, Amsterdam. 

5. De Minister van Financiën heeft toegestaan onder
duikers tegemoet te komen bij hun financiële moeilijk
heden, als gevolg van het onderduiken. Men informere 
bij de belastingambtenaren. 

6. Voor de kinderhuiz'en van oorlogspleegkinderen
worden verzocht: opvoedsters, huishoudelijke hulpen, 
verpleegsters. Schriftelijke aanmeldingen aan sectie 13a 
M.G., Gebouw Atlanta, Amsterdam.

Dit is misschien iets voor onze medewerksters. Men
:zorge voor een aanbeveling van provinciaal- of districts
hoofd. C. B. 
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Cornelis Johannes Daniel van Gulick1 geb. 28-5-14. 
14-4-44 via Frankrijk naar Angeland. Laatste be
richt van 11Tante Loulou 11 uit Parijs.
Wilhelmus Bincke, geb. 26-3-93. Woonplaats Wor
mer1 Dorpsstraat 40a. Gearr. 16-5-44. Arrestatie 
staat in verband met P. Kramer (zie nr. 125). Naar 
Oranienburg vervoerd. Volgens Pol. Keizer uit de
Koog, aldaar nog op 5-4-45 gezien.
Paulus Kramer, geb. 22-12-96. Woonplaats Wor
mer1 Gasplein 6. Gearr. 21-1-44. Door een zekere
Verkerk verraden. Vught. !'Dolle Dinsdag 11 naar 
Oranienburg. Vermoedelijk in een Ziekenhuis te
Hagenau of Hagenow.
Mr. Gerrit Ruys1 wonende te Bussum, notaris te
Amsterdam1 geb. 2-7-88. 15-3-45 van Amersfoort 
naar Neuengamme. Waarschijnlijk aldaar nog ge
zien op 28 Maart.
Jan Walda, wonende te Hilversum. Geb. 28-12-93.
15-3-45 van Amersfoort naar Neuengamme.
Jan van Dam van Polanen1 geb. 9 Maart 08. Wo
nende te Amsterdam. 15-3-45 van Amersfoort naar 
Neuengamme. Laatste berichten d.d. 28-3-45. 
Theo Gysinck. Wonende te Amsterdam. Blok II1 
nr. 15029 te Amersfoort. Geb. 8-1-02. 15-3-45 van 
Amersfoort naar Neuengamme. Vandaar naar Sand
Borstel bij Bremen Vorden. Einde April aldaar nog 
gesignaleerd. 
Rein de Vries1 Bussum1 geb. 5-10-00. 17-11-44 van 
Oranienburg naar Neuengamme. Gev. nr. 8400. 
Willem Zwaneveld1 geb. 12-12-22 (schuilnaam: 
Willem Bakker). Gearr. 16-6-44 te Amsterdam. Op 
17-6-44 naar Haagsche Veer. Op 23-6-44 naar
Amersfoort. 30-6-44 naar Rotterdam. 14-7-44 naar 
Amersfoort (Blok 8 nr. 367). Begin Sept. 44 naar 
Duitschland getransporteerd. 
Simon Lindhout te Tholen1 gemeente Amtenaar. 
Ondergedoken te Nieuwendijk (Biesbosch). Met 
300 à 400 andere door SS gevangen bij Vught. 
Schuilnaam Simon Schot. In Juni 1944 vermoedelijk 
naar Amersfoort. 
Douwe Oppewal, agent van Politie te Groningen. 
Begin Sept. 44 van Vught naar Oranienburg. Begin 
Febr. 45 naar Bergen-Belsen. 
Loe Franzen. Begin April j.l. van gevangenis te 
Hameln a/d Weser naar Esscherhausen. 
Siert Kooi, geb. 14-7-01 te Wilnis. Begin Sept. van 
Vught naar Oranienburg. Waarschijnlijk eind Sept. 
of begin Oct. :aaar buitencommando. 
Cornelis Keizer. Barendrecht, geb. 22-8-9Ó te Rot
terdam. 8-6-44 gearr. en 17-6-44 overgebracht naar 
Vught. Kampnr. 10419; blok Sa. 7 Sept. naar 
Duitschland. 9-12-44 gezien in Versen. 
Jacob van der Linden. Barendrecht, geb. 27-3-20 
te Barendrecht. 6-6-44 gearr. Amersfoot, kampnr. 
2040. Vandaar naar Duitschland. 
Marinus Maasdam1 Barendrecht1 geb. 17-1-88 te 
Westmaa. 8-6-44 gearr. 17-6-44 naar Vught; kamp
numm�r 104231 blok 17. 7-9-44 naar Oranienburg
Sachsenhausen. 
Bastiaan Moekestorm1 ijarendrecht, geb. 29-11-13 
te Barendrecht. !il-6-44 gearr. 17-6-44 naar Vught. 
Kampnr. 10420 blok 18a. 8-9-44 naar Duitschland. 

UIT EIGEN KRING: 

Alphen aan den Rijn 

Op 3 Juli 19·15 hield de afdeling der LO. een her
denkingssamenkomst in de Nederlands Hervormde Kerk. 
Ruim 1500 bezoekers woonden de vergadering bij. 

De bijeenkomst werd geleid door den vroegeren dis
trictsleider van de Rijnstreek: Mr. A. J. Meyer; deze 
vertelde het een en ander van de geschiedenis der L.O. 
in Alphen en omstreken. 

Aanvankelijk bestond er een afspraak tussen Alphen en 
Kampen om de adspirant-onderduikers tegen elkaar uit te 
wisselen1 eerst later ontstond een landelijk verband. 

Uiteengezet werd hoe de bonkaarten1 de p.b.'s t'nz. 
werden verkregen. Ook werd gememoreerd de overval oo 
de Alphense Bank om de daar opgeslagen bonkaarten t� 
11kraken 11

• 

Daarna werden de gevallen plaatselijke L.0.-medewer
'kers herdacht: 

De Heer J. W. Hoornenburg, Hoofd van de Oranje
school1 die in de bezettingstijd de vraagb'aak is geweest 
van velen. 

De Heer Jac. Groeneveld, directeur van het Distributie
kantoor, op wien wij nimmer tevergeefs een beroep deden 
om bonkaarten af te geven. 

De Heer Z de Korte, Deken van de R.K Kerk, die 
via een fonds voor bijzondere noden velen heeft geholpen. 

De Heer S. Kooi, o.m. ons contact met het distributie
kantoor en de Heer W. G. van \'Xi'ijk, een der organisa
toren van het onderdistrict Alphen en een der meest 
ijverige werkers der L.O. 

De Alphense ;ifdeling is wel één der zwaarst getroffe
nen in het land. God trooste de nabestaanden; Hij alleen 
kan troosten als een Vader. 

Vervolgens spraken Pater Bleys en Ds. Slomp ovfr Je 
geestelijke .achtergrond van het verzet. Beiden wezen erop1 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

Jan Veldhoen, Barendrecht1 geb. 31-5-94 te Baren-
drecht. 6-6-44 gearr. 19-7-44 naar Yught. Kamp
nummer H 10631 blok 19b. Laatst gezien 14-10-44 
te Oranienburg. 
Henk Dienske. (Vught-Germersdorf (Sachsenhau
st:n) Oranienburg) - Neuengamme. Volgens be
richten overleden op 16-2-45 te Helmstadt. Inlich
tingen s.v.p. alleen over de periode Oct. 44-
Febr. 45. 
Bram Liesveld geb. 15-12-18 te Rotterdam. Op 
5-9-44 van Vught naar Sachsenhausen. 15-9-44 van
Sachsenhausen naar Rathenau. 8-4-4j van Rathenau
naar Sachsenhausen en wegens angina aldaar in het 
Ziekenhuis.
Dirk van den Broek, geb. 4-7-22, Amsterdam. Bij
Muiderpoortstation opgepakt op 23-9-44. 29 Aug.
naar Amersfoort. 3 Sept. uit Amersfoort nog bericht
(gev.nr. 6168, Blok 9). Waarschijnlijk doorgevoerd
naar Duitschland.
A. G. Broekhuizen, 58 jr, wonende Orchideestr. 32,
Den Haag. Tot pl.m. 30 Maart 45 in Neuengamme.
Gearr. in Dec. 44 te Rijswijk.
Oene Steenbeek, pl.m. 30 jaar. Adj. inspecteur
C.D.K. Gearr. met Verhagen van C.D.K. te Zwolle. 
Max Friedrich Heilmann, geb. 26-9-88. Gearr.
6-3-44. Laatste bericht uit Westerbork.
Drs. Eugine Louis Heilmann1 geb. 31-3-1914. Laat
ste bericht uit Vught Juni 44. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

26-7 Vught. Midden Aug. naar Venlo en vandaar
naar Oranienburg in September. ÎÏIOëtober bericht
ontvangen, dat hij m Sachenhausen ziek lag.
Jaap de Graaf1 Meester in de Rechten1 wonende
Arnhemscheweg, Amersfoort. Zelfde gegevens als
nr. 158.
Sara Strykowski, geb. 8-10-30. Laatste bericht uit
Friesland. Is via Mevr. Stahl, Albrecht Dürerstr. 4a,
Amsterdam doorgegeven aan Mevr. Philips in Asd.
Mevr. Philips werkte vermoedelijk samen met groep
studenten.
Jacob Bromet, geb. 2-1-81, wonende Hoevestr. 25b,
Rotterdam. Gearr. 23-4-42. 
Eva Bromet-v. cl. Bal, geb. 6-7-86, Hoevestr. 25 B,
Rotterdam. Gearr. 23-4-42.
Corry Bromet, geb. 19-1-19, Claes de Vrieslaan, als
verpleegster in het Isr. Oudenliedengesticht1 Rotter
dam. Gearr. 20-3-42.
C. C. Oosterling (schuilnaam) Hendriks. In Vught
(schuilnaam) Noordeling. Geb. 26-4-92. Gearr. 
10-7-44 in de Trompstraat, Den Haag. Te herken
nen· zwart haar, lidteken in de nek links. Vratje 
boven rechteroog. Is volgens niet officiële berichten 
tussen 30 Aug. en 5 Sept. gefusoleerd in Vught. 
Ds. M. Geertsema, geb. 14-12-04, Ger. Pred. te 
Dwingeloo. 16-1-45 uit gevangenis te Assen met 25 
andere overgebracht naar Kamp Neuengamme. 
Nadien niets vernomen. 

148. 

149. 

Frits Heilmann, geb. 17-4-22. Gearr. 6-3-44. Laat- • 166. 
ste bericht uit Westerbork in April 1944. 

Barend Jan Aalders (Jan), geb. 11-8-01. Wonende: 
Warnsveld, Nieuweweg 4. Midden Aug. 44 naar 
Vught. Waarschijnlijk 6 Sept. naar Sachenhausen. 
Daarna gewerkt hebbende op de Heinkelfabrieken. 
Illegaal werker. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

Piet van Lingen, geb. 9-6-19 te Amsterdam, wo
nende te Amsterdam. Op 9 Dec. 44 te Amsterdam 
gearr. Op 6 Maart 45 naar Amersfoort overgebracht 
en vermoedelijk op 14 Maart 1945 getransporteerd 
naar Neuengamme. 
Hoogendoorn1 Alfred Edgar, geb. 25-4-25 te Ma-
dioen (N.0.I.) wonende Prof. Lorentzlaan 167 
Zeist. Gevangen genomen 22-8-441 gev. nr. i� 
Sachenhausen 100706. Begin Febr. 45 overgebracht 
naar Bergen Belsen. 
Schep Jan, geb. 18-11-98, wonende Krullelaan 8, 
Zeist. Te Lekkerkerk gearr. op 15-8-44. In Sept. 
gesignaleerd in Sachenhausen en in Febr. in Sachen
hausen. 
Elskamp, Antonius Gerardus Johannes, geb. 22-4-95, 
wonende Panweg 10, Zeist. Gearr. op 3-7-44. Is 
het laatste gezien in Sachenhausen in Oct. 44. 
Viola Frans, geb. 3-7-181 gearr. 26-8-44. Gebracht 
naar Neu-Brandenburg en 3 Febr. naar Bergen 
Belsen. 
Van Reenen, Johannes Christiann1 geb. 4-3-82. Ge
arr. op 12-4-44. Laatst 3 Febr. gesignaleerd in 
Sachenhausen. 
De Mildt, Karel, geb. 9-8-19. Gearr. 6-7-44 in 
Amsterdam. 't Laatst gesignaleerd in Sachenhausen. 
3 Febr. naar Bergen Belsen. 
Schmidt, Willem, geb. 19-11-21. Gearr. 15-11-43 
in België. 19 Febr. 44 te Brussel ter dood veroor
deeld, 3 Maart 44 overgebracht naar Duitschland. 
12 Sept. 44 nog in leven. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172.

173.

174.

Arnoldus van Daal (Ard), geb. 30-8-12. Mr. in de 
Rechten. Pl. comm. N.B.S. te Boskoop onder de 
naam Landman. Gearr. 19-12-44 te Boskoop. 19-12 
tot 6-3-45 Oranje Hotel1 Scheveningen. 6-3 tot 
15-3-45 Amersfoort. Daarna waarschijnlijk Neuen
gamme.
Wessel Pothof, geb. 28-6-20. 22-8-44 aangeschoten 
en opgepakt. 25-8-44 Vught. Daarna spoorloos. 
Aart v. Steenbergen1 geb. 22-11-19. Begin Febr. van 
Amersfoort naar vermoedelijk Neuengamme of 
Wöbelin. 
Pieter Johannes Loyens, geb. 9 Sept. 15. 10 Sept. 
44 gearr. in Asd. Gebracht naar Pieter Aertzstraat. 
Gerrit Nijhof, geb. 21-8-22. 9-10 van Amersfoort 
naar Neuengamme bij Hamburg. 
Jacobus Marcus v. d. Kreeke, geb. 1-3-20, W:o
phamsdijk. Ned. Herv. verpleger. Donker uiterlijk. 
Waarschijnlijk gekleed in bruin manchester. 
Fokke Jacob Dijkstra, geb. 25 Jan. 27.. Wonende 
Postweg 35, Barneveld. P.B. nr. 11234. Gearr. 
15-12-44. Van Apeldoorn naar Amersfoort. 19-12-44
naar Neuengamme 2-2-45. Waarschijnlijk kamp 
bij Wöbelin. 
Hendrik Bere11d van de Poel, geb. 29-11-21. 
11-10-44 naar Neuengamme vanuit Putten. Maart
1945 aldaar nog aanwezig.157. De Graaf, Jacob, geb. 11-8-11, wonende Parklaan 4, 

Zeist. Advocaat en Proc. Gearr. 2-6-44. Laatlit ge- 175. Dirk de Haan, geb. Aug. 24. 1-10-44 te Putten ge
arr. Overgebracht naar Neuengamme bij Hamburg. 
Joop Noordman (Theo de Bruin). Gearr. Juli 44. 
Sept. 44 naar Dmtschland via Amersfoort. Niets 
meer gehoord. 

158. 
signaleerd in kamp Sachenhausen Oct. 44. 
Luitzen v. cl. Wey, geb. 29-10-05 te Wanswerd 
(Fr.). AdrEs: Dollardstraat 58. Gearr. 2 Juni 44. 
Overgebracht naar Gansstraat Utrecht, daarna 

dat wij niet uit sensatie ten strijde zijn getrokken, neen 
het was in de eerste plaats een diepgevoeld beginsel 
waarom wij tegen het heidense Nationaal-Socialisme en 
voor het behoud van de Christelijke waarden van ons volk 
de strijd hebben gestreden. 

Zulks werd geïllustreerd aan de hand van enige ge
beurtenissen uit de bezettingstijd, o.m. werd genoemd de 
overval op de Koepel in Arnhem toen Frits werd bevrijd. 

Ter afwisseling declameerde de Heer Scholten uit 
Nieuwkoop enige gedachten uit de verzetspoëzie en wer
den diverse vaderlandse liederen gezongen. 

De collecte voor de Stichting 1940-1945 bracht bijna 
f 2j00.- op. De zEer geslaagde vergadering werd met 
dankgebed gesloten diJor Pater Bleys. 

Help ze aan werk !
Ex-onderduiker, 24 jaar1 Ned. Herv., biedt zich aan 

voor alle mogelijke werkzaamheden. Buiten cle stad geen 
bezwaar. Liefst zo spoedig mogelijk Brieven onder 
nr. 15 van dit blad. 

Net persoon, 42 jaar, ex-onderduiker, zoekt administra
tief werk. Verlangd salaris pl.m. f 30.- per week. Brie
ven onder nr. 16 van dit blad. 

Chauffeur, 36 jaar, ex-onderduiker, zoekt hem passende 
werkkring. Eventueel ook voor andere werkzaamheden. 
Brieven onder nr. 17 van dit blad. 

Flinke jongeman, 27 jaar oud, in het bezit van diploma 
2-jarige landbouw-wintercursus en groot liefhebber van
'tuinieren, zoekt plaats als verzorger van gemeenteparken
of -pfantsoenen. Is sedert oprichting lid der N.B.S. Br.
onder nr. 18.

Verzekeringsmaatschappij vraagt voor omgeving Zaan
streek1 Haarlem en Gooi: inspecteurs, enigszins met het 
vak op de hoogte. Salaris f 40.- per week plus provisie. 
Na 3 maanden salaris op vaste bases. Br. onder nr. 19. 

176. 

Jan Sprey en 

Henny A. Zwart 
geven, met grooten dank aan den Heere, mede namens 
wederzijdsche ouders, kennis van hun voorgenomen hu
welijk, waarvan de voltrekking D.V. plaats zal hebben 
op Donderdag 19 Juli "l.s. 

Kerkelijke bevestiging door den Weleerw. Heer Ds. J. 
Blauw, in de Geref. Zuider kerk te Ede, des namiddags 
2 uur. 

Ede, Kamperfoelielaan 5 ) J 1 1945Maanderweg 40 ) u 1 

Receptie: Zaterdag 14 Juli van 3.30-5 uur en van 
7.30-9.30, Maanderweg 40. 

Toe k. adres: Burgemeester Prinslaan 49, Ede 

Het droeve bericht, dat ons reeds eerder bereikte 
werd ons bevestigd, dat onze lieve Vrouw en Moeder'. 

Mevrouw 
Helena Theodora Kuipers 

geb. Rietberg 

in het Frauenstraflager "Ravensbrück'' tussen Kerst
mis en Nieuwjaar is overleden. 

Zij gaf haar leven voor haar Vaderland. Onze 
troost is, dat zij zich in Christus geborgen wist. 

Winterswijk, 1 Juli 1945 
Willinkstraat 8 

P. H. KUIPERS 
CLARA EDDY 
PIET - HELMER 
HELEEN 

Liever geen bezoek. 
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De "BUNKER" i,,,, Vught Antwoord-Telegram van 
Hare Majesteit de Koningin 

De "bunker", de somberste gevangenis die men zich 
kan denken. De verzamelplaats der zware gevallen, de 
verzamelplaats der ter dood veroordeelden. 

Lage, sombere, donkere cellen. 
De ramen niet alleen van tralies voorzien, maar bo

vendien dichtgetimmerd met planken. 
Zelfs op de zonnigste dagen Is het In de bunker nog 

triest en somber. 
't Is een groot vierkant steenen gebouw met vier

kante kale grauwe binnenplaats, omringd door een hooge 
muur met :zware ijzeren hekken, midden in het kamp 
te Vught. 

leder contact met de buitenwereld was uitgesloten. 
Zelden dat hier iemand levend uitkwam. 
Het gebouw bestaat uit vier gangen, ieder twee ver

diepingen hoog, met aan beide zijden cellen. De eene 
helft der cellen kwam op de binnenplaats uit, de andere 
helft lag aan de buitenmuur. 

's Winters werden de cellen verwarmd, door warme 
lucht via een uitgebreid buizennet, In de cellen te bla
zen. Deze buizen boden echter •s zomers een prachtige 
gelegenheid om met elkander te spreken. Wanneer men 
voor de opening van de buizen in de cel, langzaam en 
duidelijk sprak, was dit vele cellen ver goed te hooren. 
Een andere gelegenheid, die echter niet zoover reikte, 
waren gesprekken door de dichtgetimmerde vensters 
langs de buitenmuur. 

Zoodra er geen wachtmeesters of ander géspuis op 
de gangen waren, spraken de gevangenen met elkaar. 

Ons land heeft vele plaatsen waar zwaar geleden Is 
door de beste zonen van ons volk, maar geen van de 
gevangenissen of concentratiekampen kan een verge
lijking doorstaan met de bunker uit Vught. 

,, Wie liier naar binnen gaat, laat alle hope varen". 

Alle hoop? 
't Is Zondagmorgen. 't Regent en het is stil. 
Alleen de druppels hoor je vallen. 
Zondagmorgen in de bunker! Somberder Zondag kan 

men zich niet voorstellen dan een regenachtige Zondag 
in de bunker. 

Nog grauwer zijn de muren, nog spaarzamer het wei
ni;;ie licht. 

Zou dit de laatste Zondag hier op aarde zijn? 
Hoevelen zijn er deze afgeloopen week gevallen? 

Uit de cellen geroepen met de rauwe kreet: ,,Heraus!" 
Uren hebben ze gestaan op de binnenplaats, ge

hoond, bespot, geslagen en uitgeplunderd. Maar zonder 
vrees de hoofden recht op, elkander moed insprekend, 
soms hand in hand. 

Wanneer is het mijn beurt? 
Zou vandaag voor"' mij de celdeur opengaan? 
Ben ik dan bereid te sterven zooals mijn vrienden 

deze week bereid waren? 
De hoofden fier rechtop! Aangegord met kracht uit 

den Hooge. 
Sombere angstige gedachten stormen op mij af. 
Kon ik nu Jo of Piet of Paul maar aanroepen door 

luchtkoker of langs de buitenmuur. Maar juist nu op deze 
sombere morgen, sluipen de wachtmeesters door de 
gangen en langs de muur en wee de gevangene die nu 
durft te spreken of zijn vrienden oproept. 

Geen gelegenheid voor het gemeenschappelijk mor
gengebed, dat Chiel vanmorgen anders zou uitgespro
ken hebben. 

Zou Jo de ochtendwijding nog kunnen leiden? 
Ik probeer te bidden, maar ik kàn niet bidden. 
De beklemming, de angst, de troosteloosheid, ze zijn 

me te sterk en m'n geloof is zoo zwak. Mijn gedachten 
dwalen naar huis, . . . • hoe zal het daar nu zijn? 

't Is nog vroeg, misschien 6 uur, half zeven? 
Straks gaan ze thuis naar de l{erk. 
Zouden ze vandaag evenals vroeger het Zondagslied 

zingen? 

Wees gegroet gij eersteling der dagen, morgen der 
verrijzenis, 

Bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood 
-vernietigd is. 

Ja licht! De dood vernietigd! Kom daar hier maar 
eens mee. 

Hier hoor je wel anders. Bijna iedere dag, soms meer
malen per dag de scherpe lange knal van het vuur
peleton, gevolgd door 18, 20 of 25 genadeschoten. 

Ik voel me wegzinken. Nergens troost, nergens hulp, 
geen glimlach van Boven, geen troostwoord van 
vrienden. 
' Heer, waar nu heen? 

En dan? 
't Is alsof er door alle somberheid een heerlijk licht 

heen breekt. 
Een klare, heldere tenorstem gaat zingen. 

Is het een Engel? Een boodschapper van God? 

Zalig hij die in d i t leven, 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die, door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot, 
Vestigt op den Heer, zijn God. 

Nooit heb ik nog zoo hooren zingen. Wie was het? 
't Is opeens licht. Weg Is de somberheid. 't Trilt In 

m'n hart. Ik ben immers niet alleen! 
Hoor, weer zingt hij, anderen zingen mee, ik ook: 

Ik heb den vasten grond gevonden, waarin mijn anker 
eeuwig hecht, 

den grond In Jezus bloed en wonden voor •s werelds 
aanvang reeds gelegd. 

Die grond zal onverwricht bestaan, schoon aard en hemel 
ondergaan. 

Ja, nu is het toch Zondag. Laat ze maar ·komen de 
beulen, laat ze maar schelden en tieren. Ze zullen ons 
er niet onder krijgen. Ons staat een sterke Held terzij. 

Ja, dat ·zongen we Vrijdagavond. We zongen het zoo, 
dat onze vrienden op de binnenplaats het konden 
hooren: 

Beef Satan, Hij die ons geleidt, zal u de vaan doen 
strijken. 

Delf vrouw en kind'ren 't graf, 
Neem goed en bloed ons af •. . •. • 

Zoo sterkten wij toen elkander, zij daar op de binnen
plaats, gereed voor de laatste gang. Wij hier binnen, 
schijnbaar machteloos, wachtend op onze beurt ••••. . 

Wij zingen het samen onze Roomsche broeders en 
wij, Protestanten. Samen streden we buiten, ondanks alle 
verschillen. De vijand deed ons elkander vinden, maar 
nauwer nog en hechter werden de banden in de bunker 
gelegd. 

Hare Majesteit de Koningin ver
zoekt mij U te bedanken voor Uw 
boodschap. Met groote belangstelling 
heeft de Koningin Uw werk vanuit 
Haar ballingschap gevolgd. De steun 
door Uw organisatie aan tallooze on
derduikers verleend, vormde een on
misbaar element in den verzetsstrijd. 

De Koningin is ervan overtuigd, 
dat mede door Uw arbeid duizenden 
onderduikers, teruggekeerrd in hel 
normale leven, in staat zuUen zijn om 
hun beste krachten te wijden aan het 
herstel van ons geteisterde vaderland. 
Zoo zal Uw werk niet alleen geduren
de den verzetstijd vrucht hebben ge
dragen, maar ook voor de toekomst 
van Nederland van groot belang blij
ken te zijn geweest. 

De Particulier Secretaris 
van H . .l\l. de Koningin, 

w.g. (M. Kohnstam) . .

\.: ______________________ � 

brood rondgedeeld was, viel er een angstige spanning 
waar te nemen, want dan was het oogenblik aangebro
ken waarop de beulen hun werk begonnen. Met span
ning werd het openen der ijzeren hekken, die de gan
gen afsloten, afgewacht en werd de gang van de beulen 
beluisterd. 

Gaan ze mijn cel voorbij? Komen ze terug? Deze sa
disten, ze hadden er plezier in, cellen voor niets te 
openen, gevangenen eruit te halen alsof het de laatste 
gang zou worden en dan weer in de cel terug te sturen. 

Wat is hier geleden! Maar hoe is hier ook gebeden! 
Vreeselijk waren -de laatste dagen voor de evacuatie 

van Vught naar Oranienburg. Enkele honderden werden 
de eerste dagen weggehaald in groepen van 25 man 
en direct gefusilleerd. Wij luisterden die dagen niet 
alleen naar het knallen van de vuurpeletons, maar ook 
naar het geschut der geallieerde legers. Vreselijk was 
de spanning. Vlak onder mijn cel zat Chiel, de groote 
leider uit Brabant en Limburg, onze Ambrosius. Ook hij 
werd Maandagavond 4 September gewaarschuwd om 
over een kwartier gereed te zijn. Wanhopig waren we. 
Ook hij! Hij riep ons zelf toe wat hem was medege

De groote nood waarin we verkeerden, het bijna deeld. Vroeg ons de groeten over te brengen aan zijn 
dagelijks fusilleeren, overbrugden kloven die in het familie en vrienden. 
normale leven niet te overbruggen waren. Wij leerden 

"Ik weet wat ik gedaan heb, ik weet ook waarc,m".
onze Roomsche broeders en medestrijders onze psal- M Ik t k "k h .. - • ..,

·· 1 d " aar wee oo waar I eenga • men en gezangen; ZIJ eer en ons, vaak verstard als .. 
wij waren, In dogmatische problemen, of vervuld van I D�arna heeft. h1J met ons do�r de luchtkoker g�beden.
strijd tusschen bezwaarden en synodalen, weer kinder- Nooit verg�.et 1k dat gebed. Niemand van ons die over-
lijk gelooven. Hier werd beleden en doorleefd: gebleven z11n, mag het vergeten. 

Ik geloof één Heilige, algemeene Christelijke Kerk, Hij bad voor zijn vijanden en voor zijn vrienden die 
de gemeenschap der heiligen. buiten in vrijheid' de strijd verder voerden. 

De bunker in Vught, verzamelplaats der ter dood ver
oordeelden. 

Hier zat omstreeks Augustus-September 1944 de kern 
van LO, KP, Trouw, VN. Jongens van de spionagediensten, 
Engelandvaarders. 

Hier waren, of in één der omliggende SD-barakken, 
die gebruikt werden wegens plaatsgebrek in de bun
ker, Henk Dienske, Aad v. Rijs, Bertus, Louis, Lex, Ambro
sius, Jo Hessels, Jan uit Groningen en met hen vele 
anderen, in handen van den vijand gevallen door het 
vuilste verraad. Zij waren het, die samen gezongen en 
samen gebeden hebben en honderden anderen tot steun 
en troost zijn geweest in de moeilijkste uren. Zij leidden 
eenmaal in vrijheid de medewerkers in het illegale werk, 
maar ook in gevangenis en concentratiekamp bleven zij 
voorgaan en leiding geven. 

Iedere middag opnieuw, nadat het middageten en 

Hij bad voor onze Koningin, voor ons volk, dat op den 
drempel der vrijheid scheen te staan. Hij bad, dat ons 
volk die vrijheid die komen zou, waardig zou dragen. 
Hij vroeg om eenheid na den vrede. 

Rustig sprak hij met klare, heldere stem, alsof geen 
vuurpeleton hem wachtte. 

We hoorden zijn Limburgs accent dat we zoo vaak op 
onze vergaderingen en persoonlijke gesprekken beluis
terden. 

Daarna werd hij met vele anderen weggevoerd, op 
de binnenplaats opgesteld, maar toch werd dien avond 
het vonnis niet voltrokken. 

Enkele dagen later, na de evacuatie, ontmoetten wij 
met Henk Dlenske ook Ambrosius weer In het concen
tratiekamp te Oranienburg. Maar velen ontbraken daar, 
gevallen aan de moordlust van onze bewakers. Zonder 
recht, zonder vonnis gedood. Lex, Louis, Bei us, kleine 



Verslag van de 

Ç. d. C. ;vel!9-adel!in9
gehouden op 2î Juni 1945 

De vergadering werd geopend met het voorlezen der namen van de personen, die in het hoofdbestuur der Stichting zullen plaats nemen. De vertegenwoordiger van de L. 0. hierin is de heer H. Nelissen uit Bilthoven. Daarna werden door Notaris van der Laan de acte en de statuten voorgelezen. Deze constateerde in het bijzijn v:�n twee getuigen, dat ieder der aanwezigen met de inhoud accoord ging. Dit werd in een procesverbaal vastgelegd. Daarna werd de acte door het bestuur der G. A. C. getekend. Hiermede was de Stichting 1940/'45 een feit geworden. 1. Mededeling werd gedaan over een opsporingsdienst welke in het leven is geroepen, om politieke gevangenen, welke nog in Duitsland zijn,op te sporen en wanneer deze mochten zijnachtergebleven hun van het nodige te voorzien.2. Het voorstel kwam ter tafel om de G. A. c.voortaan in drie secties te laten vergaderen enwel met de volgende indeling:le sectie. Zuivering en bestuursvoorziening.2e " Sociale zaken.3e " Indirecte zaken.Over de samenstelling van het te vormen nieuwe bureau zal men een voorstel doen.� 3. Ter sprake kwam de verhouding N.V. H. en C. B.V. 0. Beider taken zullen behoorlijk moeten worden afgebakend. Molestschade is bijv.een uitgesproken taak voor C. B.V. 0.4. Er was een verzoek van de Belgische verzetsbeweging om een nauw contact te onderhoudentussen de verschillende verzetsbewegingen in Europa. Besloten werd een los informatief contact te onderhouden met de genoemde Belgische beweging. 5. Verzocht werd om medewerking van de G. A. c.voor een tentoonstelling. De leiding hiervan was door de Regering opgedragen aan Prof. Posthumus. De G. A.C. zal op alle tentoonstellingen en eventuele uitgaven een overwegende invloed moeten hebben. Verzoekt de Commissie voor Monumenten, tentoonstellingen, enz. te helpen bij eventuele documentatie, enz. Ook werd besloten voorlopig nog niet aan een grote landelijke tentoonstelling mede te werken. 6. Voorgesteld werd, dat een bloemlezing uit deverzetstijd zou worden uitgegeven. De opbrengstzou voor de Stichting zijn. De inhoud zou alleen bestaan uit zgn. verzetspoëzie. Dit werdaanvaard.
'1. Het Rijksbureau voor Documentatie verzocht de verschillende organisaties, de dossiers en archieven, welke deze niet meer gebruiken, bij .:;a;: 11 bewaring te geven, zulks om te vooromen, dat deze verloren gaan. Verzocht werd een afgevaardigde te zenden naar de vereniging van zgn. statenloze burgers. Vooral het probleem van Duitsers, die in de verzetsbeweging hebben medegewerkt, kwam hier ter sprake. Mej. Tellegen werd verzocht hierover verslag uit te brengen. 
9. Bundeling der illegaliteit.In bespreking kwam aan welke vorm eventueelde voorkeur zou moeten worden gegeven. Devoorstanders der federatieve bundeling warenvooral van oordeel dat bij individuele bundelinger een band zou ontstaan van blijvende aard endat de politiek hierin een rol zou gaan spelen.De voorstanders der individuele bundelingbrachten naar voren, dat de doorsnee illegalewerker zich nu niet bij het geheel betrokkenvoelt. Voorts dat de G. o. I. w. haar grondwetheeft veranderd, de ideologische grondslag ende lange tijdsduur is vervallen.Men was van plan op practische gronden tebundelen.De vergadering besloot een brochure te latensamenstellen, waarbij de voorstanders van deindividuele en de federatieve bundeling hun

I 

( EEN KWAAD) 
dat ik gezien heb 

Er is een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon. Een jongen, die juist met zijn dure slee van een denderende fuif thuiskomt en nu van plan is de boEr op te gaan om wat levensmiddelen te halen. Een armband, die hij wist te bemachtigen, dekt het vaderlandslievend karakter van dergelijke tochten en dure relaties dekken de papieren en de rest. Voor 5 Mei was hij niet thuis en werd vervoerd op een handwagen onder een zeil. Er is een ander kwaad, dat ik gezien heb, maar dat was onder de maan. 's Nachts om 12 uur op de Amsterdamse vaart in een auto met een grote ster er op. Twee zielen gloênd aaneengesmeed! Dat 't 's nachts om 12 uur gebeurd, moeten de ouders van de maagd maar weten. Maar waarom moet dat in een auto, waarom moet daar benzine voor verbruikt worden, terwijl wij horen dat er zo'n s�hre�uwend tekort i�? Ik gun ze eer{ pretje, maar met 1n onze auto, met met de benzine, waar wij recht op hebben. Er is nog een kwaad, dat ik gezien heb maar dat was in de regen. Ik had er met een zware koffer al 18 km in gelopen en had al ettelijke malen mijn hand opgestoken, maar steeds zonder succes Niet dat er geen plaats was in de passerende auto's. oh neen, maar men _had veel te veel "haast" opZondagavond . en l:!-ls Je voor je plezier uit bent, iseen vree�dell�!s m Je au.�o maar een matig genoegen. EmdellJk kwam h1J dan in een dienstauto ( de naam van de dienst zal ik maar verzwijgen) 
I en ik mocht er in. Hij had me al gezien toen hij op de heenreis was en vond het grappig, dat hij me nu toch nog oppikte. Ik ook natuurlijk. Hij was er maar eens gezellig tussen uit getrokken, en had wat kennissen bezocht. waarom moet ik in de regen lopen terwijl ik in alle bescheidenhei� en met alle gebrek, dat er aan kleeft, toch bezig ben op mijn rondrit de ilegaliteit te helpen de juiste weg te vinden om dienstbaar te zijn aan het herstel van ons volk en die "snuiter" in mijn auto en met mijn benzin�plezierritjes maakt? Als wij onze fietsen kwijtgeraakt zijn bij razzia's of arrestaties, omdat we niet het twijfelachtig voorrecht hadden het laatste jaar gezellig thuis te blijven zitten, omdat we langs de weg moesten zijn voor het verzet, is er voor ons geen weg te vinden om er één van een landverrader voor terug te krijgen. Als wij om benzine bij de Rijksverkeersinspectie komen, om een vergunning voor een paar auto's dan zegt één van de hoogste autoriteiten daar dat hij nog nooit van de LO gehoord heeft. Wel, dat is ook in feite geen schuilkelderjargon. Als het hem dan geduldig uitgelegd wordt, dan is zijn mening dat de illegaliteit geen auto's en benzine nodig heeft, dat is nu afgelopen. Vragen we dan voor ons plezier een vervoergelegenheid. Eisen we het dan als een recht voor de illegaliteit op, als een beloning voor ons werk? We vragen het immers, omdat we ons werk moeten doen, en omdat dat werk geen particuliere liefhebberij is, maar volksbelang. Ik zal dat niet allemaal meer opsommen. Laat ik het samenvatten: Een losgeslagen en stuurloze illegaliteit wordt met de groeiende ontevredenheid een broeinest der revolutie. Een vast bestuurde illegaliteit zal, evenals voor 5 Mei, een onontbeerlijke constructieve kracht in ons volk zijn. Wel, mijne heren, het woord is aan U; geef ons de kans ons werk af te wikkelen. Wij weigeren te geloven, dat er geen benzine voor ons is, d�t er geen auto's voor ons zljn. Er wordt met benzme en auto's gesmeten. Vroeger vervalsten we vergunningen en stalen 

Il 

standpunt uiteen zullen zetten. Dit werd aanvaard. Prof. v. Rooy werd verzocht dit voor de individuele bundeling te doen. 

we benzine en auto's. Nu dit uit is, staan we machteloos, want we hebben de relaties niet om door de bureaucratische rijstebreiberg heen te breken. Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt, netjes te worden. Ja, deze verzuchtingen moesten hoog nodig eens geslaakt worden. "Als je er niet meer om kunt lachen ben je v�rloren" heb ik mijzelf van meetaf na de bevrijdmg voorgehouden om al het averechtse en waanzinnige om ons heen. Maar je kunt niet altijd lachen. Daar krijg je op het laatst kramp van. Daarom nu maar eens gezucht en morgen, dan maar weer van harte gelachen. H. v. R.

lJe kleine advocaat 
Voor mr. �- G. Chardon, gestorven m een concentratiekamp. 

Hij is een jong en tenger advocaat 
En draagt zijn haar zoo raar als Bonaparte 
Is volbloed-Calvinist, dus desperaat soldaat 
Soldaat der liefde, voor de desolate harten� 

Hij pleit, vol overtuiging en vol vuur, 
De Jodenvrienden ·vrij, met zijn gewiekste 1 [wafel, 
Of schoon hij zeker weet, dat, op den duur 
Hijzelf, met zelfde schuld, staat voor 

'

[dezelfde tafel. 

Want heeft hij niet in den voorbijen nacht, 
In de.verboden tijd, in 't Spergebied geloopen
En hier_ en daar de zwarte paria's gebracht, 
Voor wie er, zonder hem, hier niets meer 

[ viel te hopen? 

Hij is een man van singuliere !laven, 
Die vogelvrijen helpt om des gewetens wil 
Die honderdtallen bracht in een 

[beschutte haven, 
Waar 't veilig is en eb is en windstil. 

Hij heeft gezorgd voor hun 
.. 

,[noodàruftigheden 
Hu heeft gezorgd dat zij niet zijn vergast 
Hij heeft voor hen gezwoegd en zeer 

'

[gebeden, 
Heeft, boven zijn vermogen, gedragen 

[ van hun last. 

Hij diende rigoureus en radicaal 
Vertrouwend op des Heilands eigen woorden 
Hij had geen vrees voor 't Duitsche tribunaaÎ 
En zal geen namen noemen als ze hem 

[ vermoorden. 

Nu is hij op een avond weggehaald 
En, overweldigd, in een auto neergesmeten 
Gehavend en geboeid, maar sterk gestaald 
Al werd hem, om Gods wil, ook muiterij 

[verweten. 

MEES. 

Varanlwoording gillen 

Collecte spreekbeurt, Benschop, f 170,35. 



In memoriam Willem Brinkman 
En wat een prachtige successen heeft hij mogen bereiken. Zijn arbeid is rijk
gezegend geworden. 
19 Oct. 1943. De fatale datum; de gevangenneming. Wim in banden. Van 
Hoorn naar Amsterdam, van Amsterdam naar Scheveningen, van Schevenin
gen naar Utrecht en eindelijk 7 Febr. 1944 met 4 jaar tuchthuis naar Siegburg
in Duitsland. 

Zijn leven was Christus, 

Zijn sterven gewin. Dat is een lange, diepe, duistere weg voor hem geweest. Maar ook in Duitsland
is hij strijder gebleven. Hij was ook daar getuige van Jezus Christus, Dien hij
als Koning eerde en diende. Menigmaal is hij in de duistere fabriek in debat
geweest en heeft met vrijmoedigheid z'n beginsel verdedigd. Wie is er in de Zaanstreek en ver daarbuiten, 

die Willem Brinkman niet heeft gekend. 
Open blik, vriendelijk, jeugdig, impulsief, spon
taan, strijdlustig, dat was Wim. voor zijn
tegenstander niet gemakkelijk en taai vol
hardend. 

Hij kende de blijmoedigheid des geloofs. Hij heeft Psalmen gezongen achter
z'n machine. Koude, honger, onvriendelijkheid, onrecht, het heeft hem z'n
geestkracht niet gebroken. Een vol jaar heeft hij dag in dag uit van 6 tot 6
gewerkt in ijzer en staal. 
10 Febr. van dit jaar werd hij ziek en op 20 Febr. is hij gestorven. Zijn leven
was Christus, zijn sterven gewin. Hij was ten volle bereid. De poorten hebben
zich voor hem ontsloten, hij is ingegaan in het hemels Jeruzalem. 

Wim had een hart waarin plaats was voor z'n
gezin, voor z'n vrienden, z'n personeel, voor
broeders en zusters, voor stad- en landgenoten.
Hij had voor die allen grote liefde. En dat kon 
hij, omdat hij grote liefde had voor zijn Opge
stane Heiland en Heer. De kracht van z'n
geloof stelde hem daartoe in staat. 

De Here maakt de gevangenen los." In dit, en in zoveel andere gevallen
inders dan gehoopt werd. Wat is er ook voor Wim veel gebeden. Wat is er
met spanning naar zijn terugkomst uitgezien. Maar Willem komt niet terug.
Hij is ingegaan in de rust die er overblijft voor de kinderen Gods. Niemand
zal hem die rust misgunnen. Ook zijn vrouw niet. Moedig draagt ze dit
kruis dat voor haar en de kinderen zo'n zwaar verlies betekent. Zo is hij geworden een der pioniers van het

illegale werk in Zaandam en Noord-Holland,
met name het werk der L.O. Dat is begonnen
in Mei 1943. 

God geeft kracht naar kruis. 
Wim heeft veel troost en steun gevonden in Ps. 146. Hij kende hem uit het 
hoofd en citeerde dikwijls daaruit. Hoe krachtig was z'n betoog tegen studenten 

en hun ouders. Hoe blij was hij, toen de eerste 
studenten, mede door zijn activiteit, veilig 

Het moge ook haar, zijn vrouw, in deze dagen tot hemelse troost zijn. De
gebeden zullen en moeten ook voor haar en de kinderen blijven opgaan. 
Trouw was Wim ook in de vriendschap. Daarvan zou veel te schrijven zijn. 
Er is een vriend die treurt, omdat Wim ook hem zo vroegtijdig ontvallen is, 
en waarmee hij 25 jaar intieme omgang had, die de gevangenschap met hem 
heeft gedeeld en die onder dat helse regiem veel steun van hem heeft gehad. 
De wetensch�p echter dat Wim een beter Vaderland is ingegaan, moge ook 
hem tot vreugde zijn. 

waren opgeborgen. 
In diezeifde tijd kwam het contact met oom Frits (Ds. F. Slomp) en z'n 
getrouwen, tot stand. Dat was in Arnhem. Die bijeenkomst heeft een gewel
dige indruk op hem gemaakt. Van toen af is hij onafgebroken aan 't werk 
geweest. Westzijde I, Brinkman's Boekhandel, dat was het centrale punt. 
Specialiteit was hij in 't plaatsen van Jodenkinderen, maar ook, weigerende 
arbeidsinzetters heeft hij bij tientallen geholpen en doen onderduiken. 
En het ging hem in de eerste plaats om Gods zaak. Het was hem niet te 
doen om avontuur; ook niet om de Duitsers wat dwars te zitten. Wim heeft 
hoog gegrepen in al z'n illegale werk. Daarin lag dan ook z'n kracht. Maar het 
is niet bij Zaandam gebleven. Heel de provincie was z'n operatie-terrein. 
Stad en land reisde hij af om contacten te leggen en jongens te plaatsen. 

Het klare, lage land herdenkt zijn vrijheidshelden.
Hun lijken liggen hier als zaden in het zand. 

Teus, Jo Hessels, Jan uit Groningen, en al die anderen, 
ook de zanger met de heldere tenorstem. 

Vreeselijke dagen waren het, in de verte het gedreun 
van de kanonnen der geallieerde legers, dichtbij het 
onophoudelijk knallen der vuurpeletons. 

Maar ook schoone, heerlijke dagen waren het. Want 
Chiel bad en al die anderen baden en zongen. Hier 
heeft de vijand, schijnbaar overwinnaar, toch den strijd 
verloren. Hier bleek zijn machteloosheid. Hier schitterde 
de echte Hollandsche geest, gefundeerd in het Geloof, 
dat ons leerde dwars door Kerkmuren heen, elkander 
de broederhand te reiken. 

. Het gebed van Ambrosius Is een verhoord gebed, als 
wij nu in vrijheid, en in een vrijheid, gekocht met het 
bloed van onze gevallen vrienden, elkander deze broe· 
derhand blijven reiken en voort blijven bouwen en me· 
dewerken aan de Opbouw, de Wedergeboorte van ons 
Koninkrijk, met als devies: 

.,Ik dien" en niet "Ik verdien". 

de V. 

Verslag van da Top-vergadering 
der L. 0. 

gehouden op Donderdagavond 
28 Juni en Vrijdag 29 Juni '45 
te Utrecht 

De hoop op oogst in 't vrije Nederland 
Zweeft boven de nu altijd groene velden . . . . .  .

Zaandam, Juni 1945 K.P. 

naam en adres, de kampen waarin zij vertoefd overeenstemming bestaat, besluit de vergadering 
hebben, de namen van Nederlanders die zij daar aan de betreffende instanties te adviseren, deze 
ontmoet hebben in het bijzonder, wanneer en gehele clausule te schrappen, daar anders het ge
waar, voorts de namen van de gevangenen, waar- vaar aanwezig geacht wordt, dat de illegaliteit 
van het hun bekend is, dat ze zijn overleden, met zich op politiek terrein zal gaan begeven. 
alle bijzonderheden. De familieleden hier in Ne- In verband met de rede van den Minister-Presi
derland, van de nog niet teruggekeerde gevange- dent Prof. Ir. W. Schermerhorn wordt gesproken 
nen zullen goed doen de namen van familieleden, over de N.A. C. Besloten wordt aan de o. A. C. voor 
schuilnamen, leeftijd, woonplaats, photo en laat- te stellen o.m. te informeren hoe de Regering de 
ste gegevens uit Duitsland aan het C. B. op te taak van de N.A. C. thans ziet, en waarom de 
zenden. N.A. C. nog niet is bijeengekomen. 
Vrijdag 29 Juli: Zuivering. 

Op de vergadering van Vrijdag wordt begonnen Daarna wordt uitvoerig gehandeld over de zut-
met enige vragen te stellen omtrent de versprei- vering. De diverse provincies brengen verslag uit 
ding van het Mededelingenblad in de verschillen- over de stand van zaken. Over de zuivering der 
de provincies. Het blijkt, dat dit nog steeds niet burgemeesters laten Friesland en ten' dele rv.ir 

vlot genoeg geschiedt. De algemene indruk over Utrecht een optimistisch geluid horen. In de ove
het Mededelingenblad is echter zeer goed. Er be- rige provincies is deze zuivering nog verre van vol
staat ook buiten de LO-kring veel belangstelling doende doorgevoerd. Met de zuivering van de ove
voor ons blad. Er zal voor verspreiding bij diverse rige ambtenaren is het overal droevig gesteld, om 
instanties een aantal exemplaren gratis ter be- van de economische zuivering maar niet te spre
schikking worden gesteld. Afgesproken wordt, dat ken. Er is overal in den lande grote teleurstelling 
aan de hand van het Mededelingenblad, het Top- over de gang van zaken; ondanks velerlei moeilijk
verslag zal worpen besproken op de distl'ictsver- heden is men toch unaniem van oordeel, dat ook 
gaderingen. wij alle krachten moeten blijven inspannen, de 

zuivering te doen slagen. Bundeling. 
Daarna is uitvoerig gesproken over de individu- N. v. 8• 

ele bundeling. Alle provincies geven verslag over Nadere richtlijnen zijn nog steeds niet afgeko
de stand van zaken. Het blijkt, dat de individuele men. De coördinatie met de H.A. R. K. en enkele 
bundeling in Friesland, Groningen, Drente, het andere instanties is in vrijwel alle provincies tot 
Noorden van over)Jsel en Gelderland ten Oosten stand gekomen. Nu rijzen er evenwel weer moei
van de IJsel practisch is voltooid. In de niet ge- li.jkheden met het C. B.V. O. Wat tot de taak van 
noemde delen van Overljsel en Gelderland en in het N.V. H. en wat tot de taak van het C. B.V. 0. 
Utrecht is zij reeds zeer ver voortgeschreden. Ook behoort is nog allesbehalve duidelijk. 
in Noord- en Zuid-Holland is op tal van plaatsen Medegedeeld wordt, dat de commissie uit de O.A. C. 
die bundeling reeds voor een belangrijk gedeelte zich o.m. dienomtrent met den Minister van Bin-
geschied. Slechts in enkele streken bestaat tegen- nenlandse Zaken zal verstaan. De voorvergadering Donderdagavond 28 Juni: ij t 1 i di id 1 k Uitvoen'g wordt gesproken over de positie van kanting. Ook daar z· n a van n v ue e wer ers De voorzitter opent de bijeenkomt met gebed en die daartoe willen overgaan, maar enige leiders der den principiëlen onderduiker. In de meeste pro

deelt mede, dat op Donderdagavond enkele kleine illegaliteit maken daar bezwaar tegen. In het Zui- vincies en gemeenten wordt diens voorrang er
zaken zullen worden afgehandeld, terwijl Vrijdag den zijn vrijwel alle illegale werkers aangesloten kend. 
iedere provincie verslag kan uitbrengen over de bij de G. o. r. w. Besloten wordt de individuele Algemeen is men van oordeel, dat de L. O. hierop 
kwesties, waarmede de illegaliteit zich in het bij- bundeling te blijven stimuleren, doch met plaatse- ten scherpste moet toezien en dat bij diverse in-
zonder bezig houdt. lijke omstandigheden moet worden rekening ge- stanties deze kwestie moet worden besproken. 

Allereerst wordt gesproken over de Gedenkboek- houden. Stichting. commissie. Hieraan wordt toegevoegd de Stichter Vervolgens wordt gesproken over het behandelde Eindelijk zijn de formulieren gereed gekomen. van de L.O. De eerste vergadering van deze com- in de laatste G. A. c.-vergadering. De diverse soorten worden aan de verschillendP. missie zal plaats hebben op 12 Juli om 2 uur op Gememoreerd wordt hetgeen de G. A.C. heeft provincies uitgereikt. het C. B. gedaan t.a.v. de repatriëring van politieke gevan- Aangedrongen wordt op spoedige invulling en te-Vervolgens komt aan de orde de tocht van Ds. genen, en de bevoorrechting van de reserve-officie- rugzending. Slomp en Pater Bleys. De gehouden vergaderingen ren die destijds naar Duitsland zijn gevoerd. Bij de rondvraag wordt nog medegedeeld, dat zijn uitstekend geslaagd; men moet trachten de Door de G. A. c. is besloten een brochure uit te 
z. K. H. Prins Bernhard alle illegale werkers en opkomst nog te vergroten door een meer uitge- geven, waarin het voor en het tegen van de indi-breide perscampagne. viduele bundeling zou worden behandeld. De voor- niet alleen leden van de B. S. een voorrangspositie 

E h 1 k d zal geven bij het nieuw te formeren leger. en e e ree s van nieuwe vergaderingen wor t standers van de individuele bundeling hebben aan Er wordt nog gevraagd naar de rentekaarten van vastgesteld. Op iedere vergadering wordt een col- Prof. van Rooy gevraagd hun standpunt uiteen te onderduikers en illegale werkers. Gebleken is, dat lecte gehouden voor de Stichting. Naast deze ver- zetten; Prof. van Rooy, die aanwezig is, aanvaardt 
gaderingen in de verschillende centra zullen in ver- d men zich in geval van moeilijkheden moet ver-
schillende kleinere plaatsen bijeenkomsten wor-

i
Üitvoerig wordt daarna gehandeld over art. 3 van staan met den Raad van Arbeid. 

den belegd met sprekers uit eigen kring. de Grondwet der G. o. I. w. De vergadering had een zeer goed vetioop. 
De mogelijkheid wordt overwogen om een bro- Allereerst worden enige redactiewijzigingen voor- Utrecht heeft zich een uitstekend gastheer ge-

chure uit te geven, waarin de geestelijke achter- gesteld, zodat het Stichtings- en N.V. H.-werk toond. 
grond van het verzet wordt uiteengezet. scherper wordt gescheiden. Opgemerkt moet nog worden, dat de vergadering 

Besloten wordt Vrijdag uitvoerig te bespreken in In art. 3 onder punt f. wordt gesproken over de een bezoek heeft gebracht aan het "klooster", het 
hoeverre aan den principiëlen onderduiker in de liquidatie van het na de bevrijding overbodig ge- voormalige centrum der L. 0. en de C.I. D. 
verschillende provincies voorrang wordt verleend. worden ondergrondse werk. Op voorstel van Fries- Wij zagen o.m. de geheime kamer, waarin op-Kapitein Enckevoort uit Limburg brengt daarna land wordt geadviseerd de redactie te wijzigen in: gesteld was het telex-apparaat en de geheime teverslag uit van de pogingen die gedaan worden om de afwikkeling en liquidatie van het ondergrondse politieke gevangenen uit Duitsland zo snel mogelijk werk, daar de gedachte anders gewekt zou worden, lefoonverbindingen met het bevrijd gebied, Er 
te repatriëren. Enkele teams zijn uitgerust om alsof er na de bevrijding nog ondergronds werk Amsterdam, Den Haag enz. 
Duitsland systematisch af te zoeken. Ook komt aan mogelijk zou zijn. In verband met de getoonde gastvrijheid de orde de noodzakelijkheid van een registratie van In art. 3 onder punt d. wordt als doel van de dan ook geen wonder, dat ook de volgenpolitieke gevangenen. Het C. B. adviseert alle te- G. 0. I. W. aangegeven: De algemene vaderlandse gadering is vastgesteld te Utrecht in Hoteruggekeerde politieke gevangenen te verzoeken belangen te verzorgen, waarvoor bij de oud-illega
lijsten samen te stellen van de hun bekende ge- liteit belangstelling en overeenstemming van ge- Vreeburg, van Maandagavond 16 Juli 8 
vallen. Zij dienen aan het C. B. op te geven ... h�u�n......:,....l;d�al:l;c�h�t:.:.:en��b:.:.:e:.:;st�a::i.a�t:..., .... H�o:::,ew=e�l .... h�i�e:.:.r.:..vo�o�r:.....1a>.e�e:'.!nc!.....v!..:o�l:=:le�d::::i=e.....:..�m""e"'-t::......e:D:c,i�n,,,s""d""a=m"'i"'d,,,d""a""-"""6_u=-ur=------



FLITSEN 

Daar komen zij ! 
De onderduikers, die jaren gedoken waren en 

ontelbare moeilijkheden alleen hebben moeten op
lossen; die in de zwaarste ogenblikken van hun 
leven op zich zelf waren aangewezen. 'De onder
duikers, die er een sport van hadden gemaakt en 
de moffen steeds te vlug af waren geweest! 

Daar komen zij ! 
De mensen, met vervalste persoonsbewijzen, ge

boortedatum veranderd! De een beter dan de an
dere, maar toch voor hetzelfde doel. De mensen 
met grote stempels op hun p.b.'s: ,,Freigestellt, Ma
generkrankung" en een onleesbare handtekening 
eronder. Mensen, die geen woord Duits kenden en 
niet eens konden lezen wat erop stond! Merk
waardig, dat de mensen zo graag ouder werden! 
Slechts een enkeling werd jonger! 

Daar komen zij ! 
De Dachauers, de Buchenwalders, Oranienbur

gers enz. met hun bijna niet te geloven verhalen 
over de Nazi-gruwelen; met ogen, waarin de el
lende nog zo'n duideijke taal spreekt. Mensen, die 
onder alle omstandigheden, ondanks de vele moei
lijkheden, geholpen moeten worden. Mensen, waar
tegen wij moeten opzien, vanwege hetgeen zij voor 
ons hebben doorgemaakt. Wij horen verhalen over 
de folterkamer in de Euterpestraat; over de gods
dienstoefeningen in de concentratiekampen; over 
de verhouding onder de gevangenen onderling; 
hoe sommigen zich niet konden weerhouden het 
karige voedsel van hun mede-gevangenen te ste
len. Daar komen zij met hun kaal geknipte hoof
den, voor de mannen in deze tijd een sieraad. 

Daar komen zij ! 
onze officieren in hun uniform; twee, drie ster

ren, één ster en een balk. Stram en rechtop on
danks hun belevenissen. 

Daar komen zij ! 
onze gewone piotten; meestal in het khaki; met 

�ie kan 
( inlichlingen ) 

veeöcha<J<Jen?
Nr. 69 Leo Coppes en Max Coppes, wonende 

Spui 191a, Den Haag. Gearr. 13-6-'44; via 
Scheveningen naar Vught. 2 Sept. naar 

f Utrecht. Max in Oranienburg, daarna vlieg
tuigfabriek in Rathenau en retour Oranien
burg. Beiden vermoedelijk in verpleging bij 
de Russen. 

Nr. 70 Henk Rijk van Ommeren, 28-12-'44. Tot 
6 Mrt. '45 in cel 571 van Oranje Hotel. Werd 
op 6-3-'45 op transport gesteld. 

Nr. 71 Benno Weichbaum, geb. 6-8-'36. Vanuit 
Asd. door hr. Chadron naar Friesland ge
stuurd in Nov. '43. 

Nr. 72 E. J. den Hartog (Jood), 7 jaar. Afkomstig 
uit Oss. Vandaar naar Hilversum, via Wa
geningen. Zou nog in Hilversum zijn! 

Nr. 73 Johannes van Overbeeke, geb. te Kruinin
gen (Z.). Juni '44 Vught. Sept. '44 Sachen
hausen. 

Nr. 74 Theodoor Willem la Rivière. 6-9-'44 van 
Vught naar Sachenhausen. 

Nr. 75 Adriana Dekker-Kempe, geb. 30-3-'95. 
17-2-'45 vertrokken uit conc.kamp Ravens
brück.

Nr. 76 Tijn (Martin Ferdinand) van der Meulen, 
geb. 29-12-'22. 7-4-'45 in Krankenrevier II 
v: h. conc.kamp Neuengamme. 
Jacob Cornelis v. d. Molen, geb. 14-3-'94. 
Wonende te Groningen. 8-4-'44 te Utrecht 
gearr. Eerst Vught. Sept. naar Sachenhau
sen bij Orainenburg (Nr. 99983, barak 65). 
Vrijgekomen door tewerkstelling/ als 
arbeider. 
Leonard Spek, 44 jaar. 2-2-'45 naar Neuen
gamme. Vandaar naar Hamburg of Han
nover als tewerkgestelde. Woonplaats was 
Elburg. 

Nr. 79 Johan Reuver, pl.m. 25 jaar. Onderwijzer. 
Laatst in Staphorst. Aldaar als gijzelaar 
gepakt. 

Nr. 80 Willem Smit, pl.m. 25 jaar. Schoenmaker. 
Gevoerd naar dorp ten Oosten van Stettin. 

Nr. 81 lzaak van Wesep, geb. 14-9-'22. Vught 
(Venlo?) Saxenhausen (Heikelfabrieken
Vliegveld Tempelhof?). 

Nr. 82 Samuel Bleekveld en echtgenote, uit Vro
likstraat, Asd., worden gezocht door hun 
zoontje Jacques (geb. 15-3-'35) en Karel. 
Greta Mirjan, geb. 8-8-'29, gezocht door 
Sara Strijkowski (geb. 8-10-'30). 
Fam. Wolff, Weteringschans 231, Asd. 
Vader fabrikant lampenkappen. Moeder 
tandatts. Gezocht door hun dochter 

hanna, geb. 25-10-'35. 

heel hun hebben en houden aan hun lichaam, zo 
arm, straatarm, maar toch straalt de vreugde van 
hun gezicht. 

Daar komen zij ! 
Onze arbeiders. De meesten in slavernij wegge

sleept. Mannen uit Dresden die nog niet goed kun
nen horen wegens de explosies der bommen, die 
400.000 doden maakten van Dinsdag tot Vrijdag. 
Mannen uit Kiel, die vertellen over de vreselijke 
bombardementen. Mannen uit Hamburg, Bremen, 
Kassel, Schweinfurt, Maagdenburg, Berlijn, Wee
nen en Graz. En zij vertellen allemaal over die 
symphonische kakophonie (of misschien kakopho
nische symphonie) van bombardementen, voeding, 
kleding en onmenselijke arbeid. 

Daar komt hij! 
Een zes en vijftig jarige, in Amsterdam van de 

straat opgepikt zg. wegens bedelarij ; vervoerd naar 
Berlijn, vandaar naar Riga; vandaar naar Reval; 
vandaar naar Bordeaux; terug naar Berlijn en 
eindelijk naar . . . . . . . . . . zijn vaderland. 

Daar komt hij! 
Een jongen van achttien jaar! Weggesleept bij 

de razzia in Januari 1945. Na een transport, dat 
zelfs voor beesten nog te min was, waarbij al het 
menselijke afwezig was, kwam hij aan te Wiener
Neustadt. Hij moest werken aan de spoorweg, een 
Danaïden-vat! Bevrijd door de Russen, te voet 
naar Vesprem 350 k.m.; door Hongarije, Roemenië 
naar Odessa. Daar Mevrouw Churchill gezien; met 
een Engelse steamer naar Marseille. De geweldige 
ontvangst aldaar op de kade, die één vlaggenzee 
was, welke vlaggen omlaag gingen, wanneer een 
vrijwilliger de loopplank afkwam, maar omhoog, 
wanneer een weggesleepte aan land ging. En toen 
naar . . . . . . het vaderland. 

En zo trekken zij aan ons voorbij als een film, 
maar nu geen film, waar de beweging wordt ge
suggereerd door een snelle opeenvolging van stil
staande beelden, maar één, waar de realiteit speelt 
en wordt bespeeld, hoe irreeël deze realiteit soms 
schijnt! 

Wij wisten van horen zeggen wat er gebeurde in 
· de concentratiekampen, de ellende van de arbei

ders, maar nu is het werkelijkheid voor ons ge
worden.

Nederlanders, die om de een of andere reden ge
dwongen in de vreemde hebben vertoefd, wij dan
ken U voor hetgeen gij voor ons geleden hebt, voor 
ons en voor ons Nederland. Wij wisten, dat wij
moesten werken om ons vaderland op te bouwen, 
maar nu is dit weten uitgegroeid tot een plicht.
En daarom: Crescendo! 

Nr. 85 

Nr. 86 

Nr. 87 

Nr. 88 

Nr. 89 

Nr. 90 

Nr. 91 

Nr. 92 

Nr. 93 

Nr. 94 

Nr. 95 

Nr. 96 

Nr. 97 

Nr. 98 

Nr. 99 

J. J. A. ENGELBREGT. 

Fam. de Wilde, Alb. Cuypstraat 101, Asd. 
Gezocht door Robert de Wilde, 25-1-'43. 
Nagel Willem Lodewijk H., geb. 21-9-'02, 
wonende te Amersfoort, Borneopl. 2. 13-6-'44 
te Laren gearr. Tot 23-6 te Scheveningen. 
Daarna via Vught naar Oranienburg. Ook 
onder de naam De Vries, Willem, bekend. 
(38t. A 768/44 07219B). 
v. 't Hul, Coenraad Tjeerd, 16-2-'22. Aug.
'43 te Asd. gearr. Begin Sept. '44 in Vught.
Daarna Oraniënburg.
v. d. Wolf, Marten Juriaan, 28-1-'06.Wonende Bredweg 1, Hulshorst. Opper-wachtmeester der Marech. 7-4-'44 gearr.V�a Vught, A'foort, Zevenaar naar Dsl. Visser, Frederik, 7-9-'15 te Kampen. Gearr.2-6-'44. Tot 12-10-'55 A'foort. Daarna Dsl.Gearr. te Hulshorst. 
Pické, Johannes Marinus, 25-6-'19. Wonende te Arnhem. Medio Juni '44 in Brabantgearr. Aug. '44 in Vught. 
Drenth, Jan, geb. 17-12-'18 te Assen. Gearr. onder de naam: H. Rotteveel, Olympiakade 343, Asd. Aldaar Juni '44 gearr. op een vergadering van 34 pers. w.o. Wilgenburg (Lex). Eerst naar Weteringschans, laterVught. Toen Dsl. 
Bakker, Aalt, 4 Maart 1881. Adres: Stationsstr., Ermelo. 
v. Veen Gerrit, geb. 6 April ?? Rotterdam.
Bergweg 264. ' 
Mendelaar, Jurrlaan Jan, geb. 8 Juni '24. O. Ermeoscheweg 11 te Hulshorst. Gezetente Vught en A'foort. Eind Jan. '45 naarNeuengamme. Thuis-adres: Lairessestr. 49,Amsterdam. 
�icol;i,as de Vogel, 7-2-'45 gearr. bij razzia m �. dam. Overgebracht via "Haagsche Veer en Scheveningen naar Amersfoort (Bloc K 2 Nr. 15194). Vermoedelijk daarnanaar Neuengamme bij Hamburg. Arend Quelle, geb. 10-1-'25. Juni '44 naar Weteringschans Asd. Vandaar Amersfoort (Blok 9 nr. 6241 zaal B) 9 September naar
Neuengamme. 
Leendert Pieterse, wonende Zandvaart 110 Breezand. Gearr. te Hoorn 19-10-'43. TotSept. '44 in Vught. 
Cornelis Colijn, Zandvaart 18, Breezand. 16-3-'44 gearr. Tot Sept. '44 Dachau Alach.Ebelle Ferwerda, Strook 60, Kolhorn. Gearresteerd 23-3-'44. Laatst gezien Buchen-
walde.

Nr. 100 Egbert Johan van Houttum, geb. 29-10-'20. 
24-8-'44 te Loosdrecht of Hilversum gepakt.
2� Aug. naar Amersfoort. Vermoedelijk be
gm Sept. '44 naar plaats nabij Hamburg. 
3 Mei '45 lopende gezien bij Berlijn rich-
ting Maagdenburg. · ' 

Nr. 101 Hendrik van Ginkel, geb. 1-4-'15. Gearr. 
24-7-'44. Sept. van Vught naar Oranien
burg. Later ander kamp. 

Nr. 102 Jacobus Alphonsus Antoni, geb. 6-12-'21 
Laatst gezien in Vught. 

Nr. 103 Cornelis de Vries, geb. 12-6-'23 te Woer-

den. Van Reinbach naar Hannover. Begin 
Dec. '44 naar Lade (?) straflager. 

Nr. 104 Pier van der Horst, woonde Nieuwe Plein, 
Arnhem. 4/5 Sept. '44 van Vught naar Ora
nienburg. Half Nov. nog kampkapper. 

Nr. 105 Mevr. H. Th. Kuipers-Rietberg. (Tante 
Riek). 6 Sept. '44 met andere vrouwen van 
Vught naar Frauenlager "Ravensbrück". 

Nr. 106 José (Joseph) Rosenberg, geb. 12-3-'08. 
25-1-'44 te otterloo gearr. Westerbork.
8-2-'44 naar Birkenau (Auswitz).

Nr. 107 Jac. de Koning, geb. 6-5-'98. Predikant. 
Woonde: Schipluiden. Aldaar 17-4-'44 gearr. 
Scheveningen. 6-6-'44 naar Vught. Juli 
Amersfoort. October Dsld. 

Nr. 108 Hans Jacobsohn, geb. 31-3-'09, Gorlitz. 
25-9-'43 te Den Haag gearr. Westerbork.
Strafkamp 67. Ongeveer Jan. '44 doorgev. 
naar Polen. 

Nr. 109 Evelyne Rothenberg-Schleyen, geboren 
te Den Haag gearr. Westerbork. 

Nr. 110 Kaspar Caesar Jacobsohn, geb. 18-6-'77, 
Gollup. 1944 te Utrecht gearr. 

Nr. 111 Arnold Rothenberg, geb. 6-1-'91, Brody. 
Westerbork. 

Nr. 112 Clara Srael-Schleyen, geb. 29-3-'91, Pod
woloczyska. 2-6-'43 te Utrecht gearr. 

Nr. 113 Isaac lsreal, geb. 1880. 2-6-'43 te Utrecht 
gearresteerd. 

Nr. 114 Marcus Rothenberg, geb. 21-8-'77, Brody. 
Wonende Via Valderivo 35, Triest, Italië. 
Waarschijnlijk aldaar blj Jodenrazzia's 
gearresteerd. 

Nr. 115 Antonius E. A. Knegt, geb. 23-11-'10, Sas
senheim. 29-8-'44 gearr. te Roelofarends
veen. Rotterdam (Haagsche Veer). 3-9-'44 
naar Amersfoort. 

Nr. 116 Marcel Leiser, geb. 29-8-'23, Gouda. Vol
gens Pol. te Wolvega gefusileerd. Laatst 
vliegveld te Groningen. Ligt misschien om
geving grens in ziekenhuis. Ondergedoken 
onder de naam: Jaap van der Loo. 

Nr. 117 Maguerite Alexander Dreyfus, geb. 28-2-'95 
en Suze Alexander, geb. 29-5-'27. Beiden 3
Maart '44 uit Westerbork gedeporteerd en 
in Sept. '44 in Birkenau of Auswitz ge
signaleerd. Suze werkte bij het Canade
Effekten Lager. 

Nr. 118 Izaac Buytenkant en Ali de Vries. Vroeger 
Vrolijkstraat 149, Amsterdam-0. Worden 
door hun kinderen gezocht. 

DIVERSEN 
HET ADRES van het L.0.-bureau te ZWOLLE is: 
L.0.-bureau, Oude Vismarkt 23 te Zwolle.
L.0.-bureau STEENWIJK, Oude Gemeentehuis te
Steenwijk. 
Gelden voor het C.B. der L.O. kunnen gestort
worden bij de Amsterdamse Goederenbank N.V., 
Keizersgracht 203, ten name van D. Mulder, 
rekening C.B._ der L.O. 

ADVERTENTIES 

Wij ontvingen uit Duitsland het droeve 

Ibericht dat aldaar na de bevrijding in 
Neustddt op 24 'Mei overleden is onze 
vriend 

KORNELIS DE VRIES 

(Kees) 

St. Vitusholt 

2e laan no, 5 

WINSCHOTEN 

I 
Dat hij nu juicht voor Gods Troon is 
ons tot grote troost. 

De prov. leiding Groningen 

Wij ontvingen wederom bericht. dat 
enige van onze vrienden in concentra
tiekampen in Duitsland. tengevolge van 
uitputting en ziekte overleden zijn: 

LEENDERT 'EDELMAN 
te Zeist 

HENDRIKUS PIETER VERMEULEN 

te Culemborg 

Dr. LUBBERS 

te Utrecht 

MAARTEN SCHRIJVER 

te Zuilen 

Zij deden hun plicht en gaven hun 
leven opdat wij in vrijheid zouden kun· 
nen leven. 
Laten hun no.men gegrift staan in de 
harten van een ieder onzer, als voor• 
beeld voor het nageslacht. 

Mogen de nabestaanden troost vinden 
in de zekerheid, dat ze opgenomen zijn 
in het Vaderhuis, 

De prov. leiding der L.O. Utrecht I 

Help ze aan werk 
Ex onderduiker 

24 jaar oud, Ned. Herv,, biedt 
zich aan voor alle werkzaam
heden. Vroeger werkzaam als 
slotenmaker op een grote fabrielc 
Brieven onder no. 13 aan ons 

... 
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Van partisan tot pionier, 
an�!�tà�1Jeheitrwar, GEEF richting, DR1,AG ver

W eest ook nu NIET bang . . , Loop voor. 
Het wordt immers van U verwacht dat gij voorloopt. Wie anders? 

De vloed is over, de branding is voorbij. Overlevenden der illegaliteit verzamelt U. Er was werk voor U, er is werk voor U, er blijft 
werk voor U. • 

Gij zijt noodig. Uit Uw gelederen moet het jonge Nederland zijn 
krachten putten. Gij z.ijt ·het kader van het Vaderland. Gij moet houding, richting en tempo aangeven. Gij hebt bewezen dat gij volbloed-vaderlanders zijt, dat gij courage hebt. Dezelfde vaderlandsliefde die U voor den Duitscheren voor de S.O. ontembaar maakte, diezelfde liefde moetnu ten profijte komen van den opbouw van ons land. Juist gij, illegalen, moogt daarbij niet ontbreken! Het is Uw bloed dat werd vergoten, het zijn Uwhuizen die zijn leeggehaald, Uw gezinnen zijn het die verstrooid werden en Uw zaken verliepen en ...... Uwmakkers ...... waar zijn die? Nochtans, niet op grond dáárvan moet gij nu voorloopen, maar hierom, omdat gij ook tijdens de bezetting voorliep en geleerd hebt in die ontzaggelijke tijd, ve.ra.ntwoordelijkheid te dragen, kloekmoedig te zijn en kranig en omdat gij weet wat het is in ongunstige omstandigheden snelle beslissingen te nemen. Gij mannen van Amersfoort, van Vugt, van Scheve-

Het bevrijde Nederland blijkt ten prooi te zijn aan grote spanningen. Vijf jaren bezetting hebben de continuïteit in de vrije meningsuiting over pers, radio envergaderingen gebroken en daardoor is ons volk inzijn verscheidenheid van inzichten tot een gevaarlijkespanning geladen. De ontlading ervan is een zaakvan wijs beleid en dit laatste beslist voor een belangrijk deel over de toekomst van ons volk. Om dit beleid goed te kunnen voeren, moet men weten waar die spanningen zetelen. De diepste oorzaak van het ontstaan ervan is nu o.i.· gelegen in het grote verschil in inzicht over de wezenlijke betekenisvan de oorlog, die zo juist beëindigd is. Eén partij ziet de oorlog als een voetbalwedstrijd,die min of meer willekeurig toen en toen, daar of daargehouden is. Wij kunnen volgens dat inzicht, die vijf jaren, afgezien van de kwade gevolgen, overslaan en aansluiten op de vertrouwde sfeer van 1939 en daarvoor. De andere partij beweert integendeel, dat wij dank zij deze oorlog kunnen breken met het verleden en een 
n!�uw begin kunnen maken. Deze vijf jaren oorlog z1Jn voor ht!n de doek, waarmede de historie uitgewist kan worden. Tussen deze twee standpunten in, bestaan natuurlijktal van varianten, die min of meer bij beide aansluiten.Deze standpunten zijn intussen onjuist. 'Nocb de 
bist·orie vóór 1939, 11ocb die ná 1939 mag genegeerd
worden. De oorlog was een schalm in de lange keten van de ontwikkelingsgeschiedenis onzer Westersche beschaving en die schalm is onlosmakelijk verbonden met de keten, die ervóór bestond en de keten, die erna schalmvoor schalm gesmeed zal worden. Om nu aan dit beeld de inzichten duidelijk te maken, zou men kunnen zeggen, dat het reactionnaireinzicht die ene schalm eruit wil lichten, een kortsluiting wil maken van de ene vredesoever naar de andère en dat het revolutionnaire wil doen vergeten, dat die oorlogsschalm zelf ook weer hangt aan de keten vande ll'eschiedenis ervoor. 

ningen en het Wolvenplein, gevangenen uit Duitsch
land, gij zijt het die de gevaren en de risico's genomen hebt en die den langen en onafzienbaren, onoverzichtelijken en ongelijken strijd met den geweldenaar hebt aangedurfd. 

Strijd en offer ligt achter U. 
Overlevende functionarissen der illegalitit BLIJFTen thuiskomers der illegaliteit KOMT en, .samen zullen wij voorloopen, moe misschien en met een gehavendvaandel en met litteekens, maar met het oog strak enstralend op de toekomst, hand in hand, schouder aanschouder en de werftrom slaand. Doch weet één ding goed; deze.. dienst jegens hetVaderland is zwaarder en zuurder als die tijdens debezetting, alhoewel minder gevaarlijk. Gij zult op moeten passen dat gij niet struikelt overde Oranjerijers en de revershelden, over de mannenmet de groote namen en de kleine- daden, die U voor de voeten loopen en U het zicht" benemen. Die alles en alles wel even zullen regelen, maar U de verantwoordelijkheid willen laten dragen., ,Pas op voor die menschen. 

.Pas ook op dat gij U niet te plet�ttr loopt op defirma Bureaucratius en Zonen, op Pietje, Voorschriften Willem de Wet. 

Een blik in de geschiedenis onzer beschaving moetin dit oozicht verhelden·nd werken. 
Van de aanvang af heeft daarin een strijd bestaantussen twee levensbeschouwingen: het Cbristendpm en het '}lumanisme. De vraag of God, dan wel de mens het brandpunt van het leven zou zijn, beheerste onze geschiedenis. Het kan niet ontkend worden, dat het Christendom de laatste 150 à 200 jaren meer en meer in de verdediging is gedrongen. Langzamerhand heeft de ontkerstening van hetleven terrein gewonnen. Zelfs het Christendom zelf wel-d aangetast en gedenatureerd tot een braaf leven theologie. Steeds meer groeide in den mens het streven naar zelfstandigheid en zelfgenoegzaamheid. Voor den gekruisigden Christus was geen plaats meer. Men 

wist daar geen raad meer mee. Eerst heimelijk, en dan openbaar wordt de vervreemding van God en Zijn dienst geproclameerd. Als in plaats van Christus de mens koning is in eigen hart, komt het leven in egocentrische banen. Dan wordt ook het huwelijk uit die gezichtshoek bekeken. Dan domineren rechten en geen plichten. Dan _treedt de eisch inplaats van het offer. Ondanks alle verbindingen, die het Humanisme nog 
met evangelische normen, als naastenliefde, wil leggen, is dit egocentrisch motief toch overal haar ijzeren consequentie; dat heeft Nietzsche goed gezien. En in ditgeval heeft het zich geopenbaard in een ware echtscheidingsepidemie. Dat dit ziekteproces de maatschappij via geïnfecteerde en ontgoochelde kinderen,ook aan moest tasten, is duidelijk. Individualisme enklassenstrijd waren haar openbaringsvormen. Zelfs deStaat moest er de kwade gevolgen van ondervinden.Eerst de mensvergoding bij de Franse revolutie (ni Dieu, nj maître) en toen dit in 100 jaren een bittere ontgoocheling werd, moest worden, de staatsvergoding, die wij in het Duitse abces bestreden hebben en die we nog verder te bestrijden zullen krijgen. In uitvoering verschillend, in wezen beide het losgeslagen zijn van God. Zó staan de zaken in hun historisch ver-
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Ja, wje anders? 
D� pacifisten, de defaitisten, de bukkers, de toeschouwers uit de bezettingsjaren, de melders, de collabo�ateurs, de zwarthandelaren misschien? Çij, gij zijt daarbij noodig. Er ,liggen taken die geweldig .zijn, die alleen door MAt:-SNEN opgeknapt kunnen worden. Uw schouder er onder, Uw hart er achter, Uw handen aan den ploeg. Het illegale werk is gedaan, het legale wacht. J(OMT en VEREENIGT U, kader van Nederland! Allen te .samen. Om welke reden gij ook eertijds r�belsch wa�rt er was één gemeenschappelijken vijand die de moeite waard was en nu is er één gemeenschappelijk vaderland dat de moeite waard is. Dus aangetreden. Voorwaarts. Vertrouwend op de overheid.Zonder gemor. 

Voorwaarts Vaderland. 
Riemen om de kin 
Met God, door bloed en tranen 
Een schooner tijdperk in. 

l' •' 
MEES. 

Van redactie 

1. Gaarne zouden wij zien, dat per district één
persoon zich belastte met d(\ administratie, d.w.z. ver
spreiding, inning abonnementsgelden, inzameling van 
.copy e.d. van ons Mede<lelingenblad. Tot nu toe ko
men de abonnementsg�lden nog zeer spaarzaam bin 
nen. Nogmaals doen wij een ernstig beroep op Uw 
aller medewerking voor deze noodzakelijke bezigheid. 
De. abonneé's, die geen L.0.-contact hebben, kunnen 
het ·verschuldigde bedrag per postwissel aan �s over
maken. 

2. Zeer tot onze spijt waren wij niet in staat alle
ons toegezonden copy in het blad op te nemen. Steeds 
worden wij, in de omvang van ons blad zéér beknot 
door de "papiertoewijzing". Wij rusten echter niet, 
voordat ons een behoorlijk quantum papier �vordt toe
gedacht. 

3. Ondanks al deze moeilijkheden zien wij gaarne
bondige verslagen van vergaderingen en gebeurtenis
sen uit alle streken des lands van U tegemoet. 

4. Tot op heden . 011tvingen w,ij weinig fotomate
riaal uit de illegaliteit .en, over 1het hedendaagsche af
wikkelingswerk. Wij ,rekenen op een spoedige inzen-
ding! 

5. Ook willen wij. Uw, aand11cht nog eens vestigell
op de rnbriek: ,,Wie·. geeft inlichtingen". Een gron
dige inzage in de wekeljjk�e lijst mag zeker niet 
achterwege blijven. Wij .�eggen niet te veel, dat op U 
de morele plicbt rost om, .van ieder geval afzonderliik 
goede nota te nemen .. Tevens moeten eventueele in· 

' 1 . ..  lichtingen ten spoedigst.e aan de Administratie van h�t 
blad worden toegezonden. H!:) 



band. Zo is deze oorlog een betekenisvolle consequentie 
van de geschiedenis en een phase in een lange worstel
periode. 

Wie dit alles in revolutionnaire stijl wil raderen uit 
het blad der geschiedenis (want revolutie is het door
snijden van levensdraden, van voedingsaders) moet 
bedrogen uitkomen. Zo kaü een volk zich nooit ont
plooien. 

Maar omgekeerd, wie vergeet, dat er in de afge
lopen jaren ook geschiedenis gemaakt is, doet even
eens aan struisvogelpolitiek en speelt zo tegelijkertijd 
de revolutie in de kaart. 

Hoe is er in die vijf jaren geschiedenis gemaakt? 
Een volk wordt slechts een eenheid, een natie, als 

het door lotsverbondenheid aaneengesmeed is. We 
waren vergeten, dat we een natie waren. 

Het was ook al weer zo lang geleden, dat in een 
80-jarige strijd, dat volk een eenheid geworden was,
geboren uit bloed en tranen. We waren rijk, verzadigd,
arriveé, burgerlijk in de sfechtste zin van het woord.
Nu is in. vijf jaren van druk en verzet dit volk her
boren. Waar? Niet in de schuilkelders, op de zwarte
markt, in h!:!t halve leven van compromissen en colla
boratie. Neen, in illegale drukkerijen, op beurzen voor
onderduikers, in sneeuw en storm, waarin mannen en
meisjes zich afbeulden om hun plicht te doen, bij over
vallen op distributiekantoren, in gevabgenissen en con
centratiekampen, in de binnenkamer waar de worste
ling voor. onze vrijheid in een vurig gebed uitmondde,
in de kring der houdingverzetters, ook in de strijd
buiten ons land.

Eén voor één zijn we wakker geworden en hebben 
we ons geharnast voor de strijd en getekend voor het 
,,Legioen", dat schamel in aantal en uitrusting, on
verwoestbaar was in geesteskracht. 

De vrijheid stond op het spel. In bloed en tranen 
wilde de vijand dit volk verstikken, door bloed en tra
nen heen werd dit Nederlandse volk herboren, opnieuw 
aaneengesmeed. Wie dit niet doorleefde kan alleen 
maar meelopen. 

In 1945 is het nu alleen maar mogelijk bij dit her
boren volk aan te sluiten. Wie dit niet doet, verraadt 
de strijd, verraadt de offers,· die gebracht werden. En 
dankbaar zullen hem daarvoor de collaborateurs zijn, 
de "voormannen" met boter op hun hoofd. Zij ver
langen niet beter: verklaar onzen trijd tot een episode, 

FRITS 

de illegaliteit voor een club van avonturiers, de oorlog 
voor een strijd om de macht, het geld en de grond
stoffen (dat argument zal nog ter tafel komen, als 
eerst de felheid maar wat geluwd is) en niets kan den 
collaborateur ervan weerhouden, zich als een goed 
vaderlander op de borst te slaan. 

In een vernieuwde binding vervolgt het Nederlandse 
Volk zijn weg door de eeuwen. Dat is dus de zin van 
dit alles. 

Maar hoe zijn deze dingen te rijmen zal men vra
gen: De tegenstelling Christendom en Hqmanisme, en 
de eenheid, waarin ons volk herboren is? Ligt hier 
niet tevens de bestaansvraag voor ons volk besloten? 

Dit volk is wakker geschud, toen men het zijn vrij
heid ontnam. 

Nog niet eens, toen zijn staatkundigè vrijheid ver
keerde in de dwang der bezetting, maar het volks
geweten reageerde onmiddellijk, toen er gevaar dreigde 
voor de geestelijke vrijheden. Die consequentie van 
het staatsabsolutisme van het Duitse gezwel kon alleen 
door een dood volk geïncasseerd worden. Dat het een 
levend volk was, dat men zijn vrijheid wilde ontnemen, 
hebben de Duitsers gemerkt. 

Welnu, of men np dit Duitse gezwel met ons als 
een resultaat vao het ziekteproces van het Humanisme 
ziet, van het van God vervreemde leven, of niet, eens
gezind waren we in de bestrijding ervan. Deze vrij
heidsberoving nooit. Liever dood, dan slaaf. 

Maar nu, na de bevrijding? Het zou van geestelijke 
armoede, van gebrek aan historische zin getuigen, zo 

we niet erkenden, dat de eenheid van ons volk bestaat 
in de binding van door [evensbeschouwing onderschei
den volksgroepen. Dat die volksgroepen zich als zo
danig openbaren is verrijking. En de mogelijkheid voor · 
ieder om Oranje en Nederland in eèn eigen banier te 
schrijven, was juist de inzet van onze vrijheidsstrijd. 
Zo die volksgroepen zich echter weer afsluiten, isoleren,
als vóór 1939, zal de binding tot één volk, de vrucht 
van den strijd, niet kunnen ontluiken. Betrek de eigen 
geestelijke behuizing, maar houdt de vensters open, 
voor de noodzakelijke gedachtenwisseling. En die dis
cussie moet van constructieve aard zijn en niet uit
sluitend polemisch. We moeten de moed weer krijgen 
tot het appèl op constructieve samenwerking. Zo 

spreekt tot ons de historie van vóór 1939 en die van 
1939. H. v . R. 

LODEWIJK 

• 

Hij is wat grijzer geworden, maar zijn haren staan 
nog in dezelfde houding als vroeger. 

Vroeger - toen hij in hemdsmouwen de beurs prr.
sideerde en zijn bordje pap at. De beurs, waaruit ont
staan is de organisatie, die de liefde heeft van zijn 
hart, en wat meer is, de liefde houdt. 

Vroeger ;- toen hij op zijn wrakke fietsje van de
ene geheime vergadering naar de andere peddelde, 
met het resultaat, dat op iedere plaats, waar hij zijn 
vlammende woorden vanaf de kansel zijn toehoorders 
toeslingerde, een L.0.-afdeling werd opgericht. 

Ondergedoken, gearresteerd, bevrijd, ondergedoken 
en nu zit hij voor ons. Hij is bijna niet veranderd, 
alleen het gebaar al, waarmee hij zijn pijp stopt uit 
mijn tabaksdoos, is nog hetzelfde. 

Er rijdt een glanzende auto voor · en een man in 
uniform van de Staf van den Prins, stijgt met snelle 
schreden de trappen op naar ons Bureau. 

LODEWIJK. Hij heeft nog dezelfde glimlach, waar
mee hij vroeger de harten won van de Limburgers, als 
hij de belangen bepleitte van zijn onderduikers. De
zelfde glimlach, waarmee hij ongetwijfeld zijn gevaar
lijke reis naar Londen begon en - volvoerde . 

Zo zitten ze beiden voor ons - Frits en Lodewijk, 
de moderne troubadours, die overal in den lande, ver
halen van vreugde en leed van 't ondergrondse verzet. 
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Zo zitten ze voor ons, de moderne kruisridders, 
die moedig het zwaard hanteerden tegen ht-n, die het 
Christendom poogden te verdoen. 

Zo zitten ze voor ons - een afschaduwing van de 
bouw van onze organisatie, waar R.K. en Protestant 
schouder aan schouder stonden en...... vielen. En als 
ze spreken, hetzij in diepe ernst of in guitige satyre, 
is het waard een blik in de zaal te werpen. 

Daar zitten ze rij aan rij, de student, de fabrieks
jongen, de Joodse advocaat, de poli,tie-inspecteur eo 
ze horen, wat er nodig was om hen te bewaren van 
de macht der bezetter. 

Daar zitten ze, de arbeidersvrouwen van driehoog 
achter, die hun Jodenkindje nu bijna niet meer kunnen 
afstaan en de eigenaar van �e statige villa, die in het 
tuinhuis meerdere arbeidslnzetters van het nodige 
voorzag. Daar zitten ze, de zwoegers van het illegale 
front. het leger dergezochten, de jongen van de K.P., 
de dappere koerierster, de beambte van het distrib'u-
tiekantoor, de ..... . 

Ze zitten er jong en oud, van allerlei stand, van 
allerlei godsdienst en we voelen het: hier is Holland 
op zijn mooist. Hier is de eenheid, die we missen op 
allerlei gebied, een eenheid, die gegrond is op de geest 
van ons verzet, het thema van de tournee van Frits 
de Zwerver. en Pater Lodewijk. · V. 

Kort Verslag van de Vergaderingen 

van de Sociale- en Zuiveringssecties 

van de G.A.C. gehouden op 11 Juli '45

Allereerst komt de vraag aan de orde, of aan de 
werkgevers niet de verplichting moet worden opge· 
legd, aan hun ondergedoken personeel salaris uit te 
keren met terugwerkende kracht tot het tijdstip van 
onderduiken. Deze zaak zal worden opgenomen met 
het' Departement. Vervolgens wordt de positie der 
krijgsgevangenen behandeld. Unaniem is men van oor
deel, dat alle militairen, die vrijwillig in krijgsgevan· 
genschap zijn gegaan geen voorrechten mogen genie
ten. Deze zaak zal bij de Regeringsinstanties aanhan
gig worden gemaakt. 

Voorts zal aan de Regering worden verzocht, de 
ingeleverde radio-t0estellen niet te doen afgeven aan 
hen, die destijds op Duits bevel apparaten hebben in
geleverd, maar deze ten goede te laten komen aan de 
oorlogsslachloffers, in het bijzonder van hen, die ten
gevolge van hun illegaal werk hun radio zijn kwijtge
raakt. Nogmaals zal er bij de Regering op worden 
aangedrongen, om de Repatriëring van de politieke 
gevangenen te bespoedigen. 

Door de betr. commissie wordt verslag uitgebracht 
van hun onderhoud met den Ministerpresident over de 
afbakening van de werkterreinen CBVO, ·NVH, Stich
ting en Hark. Deze besprekingen waren slechts infor
matorisch en in het algemeen bevredigend, maar die 
vraagstukken moeten eerst nog worden besproken in 
de Ministerraad. 

Daarop wordt in de eerste instantie behandeld een 
voorstel van de Provinciale Raad van Gelderland t.a.v. 

· den principiëlen onderduiker. Dit voorHel houdt in
een concretisering van de ook door de LO steeds be
pleite voorrang van deze categorie.

Aangezien het hier een ingewikkelde materie betreft,
zal deze zaak eerst worden besproken in de Raad van
Beheer van het NVH.

Ook is nog verslag uitgebracht van de laatst ge
houden Stichtingsvergadering. Gebleken is, dat er nog
te veel geld afvloeit naar andere stichtingen, dat in
wezen 1:iedoeld is voo'r de Stichting 1940-1945. Er is
op aangedrongen, dat de Stichting 1-940--1-94-5-<l 
een uitgebreide propaganda meer in het middelpunt
van de belangstelling zal komen te staan.

De N.A.C. is besproken in den Ministerraad; op 
20 Juli a.s. wordt de te vergadering gehoqden op het 
Binnenhof. ' 

Het vraagstuk der financiën van ex-illegale organi
saties zal, in verband met de inlevering der bank
biljetten, worden besproken met den Minister. Aange
drongen werd op snelle in werking treding van het 
herziene zuiveringsbesluit en op een regeling voor de 
zuivering van het bedrijfsleven en der vrije beroepen 
in een schrijven van het M. G. Noord-Holland aan 
den Provincie Commissaris; hierin wordt tevens de 
wenschelijkheid naar voren gebracht van regelmatig 
contact tusschen de voorzitters der zuiveringscom
missies. 

Aangenomen werd het voorstel om de zuiverings
commissies samen te stellen uit een hoofdambtenaar, 
een lager ambtenaar uit den betreffenden diensttak en 
3 outsiders; aldus zal het advies aan de Regeering 
zijn. Met het departement zal de zuivering der bios
copen ten spoedigste worden opgenomen. 

De regeering zal worden geadviseerd om wettelijk 
verplicht te stellen dat een ieder de hem bekende 
feiten omtrent collaborateurs en personen, die voor 
zuivering in aanmerking moeten worden gebracht, ter 
kennis brengt van de betreffende instanties. 

Aangedrongen zal worden op de toepassing van een 
strenge zuivering onder de personen, die medewerkten 
aan de uitvoering der verordeningen van Rost van 
Tonningen. Voorgesteld werd verder de aanmeldings
plicht van Wehrmachtsaannemers landelijk te regelen. 
Met de door de spoorwegen voorgestelde samenstel
ling der zuiveringscommissie voor haar bedrijf kan 
niet worden accoord gegaan. Eerst moet de directie en 
de personeelsraad gezuiverd. Een voorstel hieromtrent 
zal den 0inister worden gedaan. 

De G.A.C. besloot stappen te ondernemen, in ver
band met het gerucht, dat het tribunaal besluit ge• 
wijzigd zou worden in dien zin, dat leken geen zitting 
mogen hebben in het tribunaal en zij alleen advies 
zouden mogen uitbrengen. 

C. B.

J 

.. 



Mijn gevangen koerierster 

Jij was meer als een koerierster 
Jij was trouwe kameraad 
Jij hebt even hard gestreden, 
Jij was even goed soldaat. 
Jij hebt dag aan dag geploeterd 
Hebt door weer en wind gesjouwd, 
Jij hebt veertienhonderd kaarten 
In corset en laars gestouwd. 
Jij zat altijd "Wehrmachtabteil" 
Als je documenten droeg. 
Jij hebt met S D. getafeld 
In een officierskroeg. 

J!J hebtmet S.D.9etct.feld! ..... 

Wie 9ee&t, inlicAfiru;en? 
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Piet ten Boom, eerste week Aug. 44 te Zeist. 
Waarschijnlijk via Haarlem en Vught naar Ora- , 
nienburg gebracl;t. Vandaar op 20 Febr. 45 naar 
Bergen-Belsen. 
B. J. Maarsen en vrouw, geb. 9-1-09. 1ste Ltnt. 
Veldart. B.A. 4-944 van Westerbork naar The
resia. 
I. van Maarssen. Lerares. Geb. 16-8-10. Gearr.
van Asd. op Juni 1943.
Gesines Enting, geb. 20-9-23, Te Eext in
Drenthe. Pol. gev. Laatst bekende adres: Bran
den burg Görden (bij Berlijn).
Jan Frederik de Haas, geb. 17-1-04. Wonende
Santpoort. 1-3-44 gearr. Aug. 44 uit Vught naar
Oranienburg-Sachenhausen. Waarschijnlijk later
naar Neuengamme.
Jaap Jongejan, geb. 9-6-20 te Boskoop. Oct. 43
gearr. Van Nov. 43-Sept. 43 Vught. Vandaar
naar Duitschland.
Evert H. J. Boven, geb. 5-11-19, wonende Cele
besstraat 31a, Groningen. Schuilnaam "Nico" of
,.de Lange". Prov. leider der L.O. agd. Gelder
land. Gearr. 16-8-44. Begin Sept. van Vught
naar Oranienburg. Half Oct. 44 naar Neuen
gamme. Sindsdien spoorloos.
Jacob Balder, geb. 7 Aug. 00. Wonende Broek
op Langedijk. Gearr. 23-6-44 door Vibahn en 
Vichman. h vermoedelijk op 16-7-44 gefusileerd
na overval Weteringschans, Asd. Geen absolute
;:ekerheid. Lengte pi m. 1.69 m. Bruine ogen.
Zwart haar. Hoog voorhoofd. Smal gelaat. Kleine
voeten.
Hendrik Franzen, geb. 13-10-21. Wonende H.
H. waard. Via Breda naar Vught. Mei 44 naar
Dachau. Naar berichten verluiden naar Koltern,
daarna Leonsburg en vandaar Augsburg. Kamp· 
nummer in Dachau: Bloch 22i 1 6'.:IU:l8. 
Gerrit Meeldijk, geb. 4-6-12. Wonende Noord
Scharwoude. Gearr. 4-2-43. Via Amsterdam naar 
Vught. 24 Mei 44 naar Dachau. Kampnr. in 
Dachau: Bloch 22/2 68934. 
Comelis Ootjers, geb. 13-7-00. Wonende Noord 
Scharwoude. Gearr. 8-6-44 in Amsterdam. Na 
6 weken Weteringschans, Asd. naar Vught. Dolle 
Dinsdag naar Oranienburg, Kamp Sachenhausen. 
Zou aldaar in �iekenhui, opgenomen zijn. 
Klaas Pluister, geb. 25-6-00. Wonende H.H.
waard. Amersfoort. Waarschijnlijk in de zieken
zaal. Ve,nnoedelijk Aug. 44 naar Duitschland. 
Rens Prins. Is vermoedelijk gefusileerd na over
val op Weteringschans, Asd. Stoffelijk overschot 
waarschijnlijk in massagraf te Overveen. Geen 
zekerheid echter. 
Anna Roodenburg, geb. 13-5-04. Echtgenote van 
Arie Keppel, wonende Noord Scharwnnde. 
29-12-43 naar Westerbork. 3-3-44 naar Birke
nau Opper-Silezië.
Pieter Andreas Huitema, geb. 3-12-07. Wonende 
Br. op Langedijk. Gearr. 30-8-44 door overvàl 
commando uit Ommen. Via Alkmaar naar 
Amersfoort. Laatste bericht vanuit Oldenzaal. 
Waarschijnlijk door naar Neuengamme. Ook het 
kamp Husum werd nog genoemd. 
Jan Slot Pz., geb. 18-7-13. 22-6-66 geearr. Via 
Scheveningen naar Vught en vandaar naar Haa
ren (N.-Br.). Daarna Oranienburg en Ratenau. 

Jij hebt met élan gevochten 
Was de vijand lang te glad 
Jij hebt eenmaal acht revolvers 
Zoomaar in je bloes gehad. 
De S.D. heeft jou gevangen 
In een val die jij niet wist 
En ik schaam mij niet, te zegg�n 
Dat 'k je vreeselijk heb gemist. 
Jij mijn dappere koerierster 
Maximale geuzenkind. 
Jij was van het hout gesneden, 
Dat men nimmer overwint. 
Na den oorlog, als de kaarten 
Open liggen uitgespreid: 

UIT DE ILLEGALITEIT 

De Nationale .Adviescommissie 

is door de Regering als adviescommissie aanvaard en 
zal a s. Vrijdag voor de eerste keer bijeenkomen. Zo
als men weet bestaat zij uit ruim 50 leden, deels uit 
de illegaliteit, deels uit de oude politieke figuren. De 
N A.C. zal worden geraadpleegd over de 70 nieuwe 
leden, die toegevoegd zullen worden aan de gezuiverde 
Staten Generaal. 

Oranjehotel 
Ten einde een volledig beeld te geven van de wan

daden, gepleegd in de gevangenis te Schev'eningen, 
zal een boek worden samengesteld. Allen, die in Sche
veningen hebben vertoefd, worden uitgenodigd, ge
gevens en inlichtingen aan ons bureau toe te zenden. 
Inzendingen voor Augustus. 

Engelse Piloten 
Z M. Koning Gecrge van Engeland 'heeft de wens 

te kennen gegeven op de hoogte te worden gebracht 
van alle namen van hen, die met gevaar van eigen 
leven Engelse Piloten en parachutisten hebben geher
bergd. Alle medewerkers worden uitgenodigd namen 
en gegevens aa nons Bureau toe te zenden, voorzover 
zij niet door de B.S. zijn bereikt. 

Verzetspoëzie 
Het ligt in de bedoeling alle liederen, die tijdens 

de oorlog zijn geschreven of verschenen, in een groot 
verzamelwerk te verenigen. De opbrengst is bestemd 
voor de Stichting. 

Alle materiaal van onze medewerkers wordt aan 
Een saluut voor jouw courage 
Voor je trouw en dapperheid. 

MEES. ons bureau verwacht. 
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Weer retour Oranienburg. 
Cornelis Wagenaar, geb. 23-8-01, wonende H.H. 
waard. Gearr. begin Febr. 44. Via Scheveningen, 
Weteringschans, Asd. en Amersfoort ?.P half Oc
tober naar Duitschland. Vermoedehik Neuen-
gamme. 
A. D. van Bergeyk, Notaris in Zuidland. Febr.
45 opgepakt. Haagsche Veer, Scheveningen. 
Amersfoort. Daarna Dachau of Hannau. 
Jan Beyne, geb. 19-5-24 uit Conc.kamp. In Mrt 
44 in Essen tewerkgestel�. Jan. 45 vandaar ge
vlucht met een Zwollenaar en een Amsterdam
Egbert Leonard Brink, Paul Krugerstraat, ge
vangen genomen te Putten. 
Gijs van den Born, Bato'sweg, gevangen geno
men te Putten. 
Theodorus Derksen p.a. van Silfhout, (R.K.) 
Mariaweg 16. Sept. 44 vervoercf' naar het Elisa
Hendrik van Ginkel, geb. 1-4-15. Ambtenaar 
beth Gasthuis te Arnhem en sindsdien vermist. 
Arb. Bureau Asd. Gearr. 24-6-44 .. 12-8 naar 
Vught. (Nr. 10807). Sept. Oranienburg. Door 
naar ander kamp. 
Loek Lansdorp, geb. 15-7-21. Lid R. V. V. 
"Carlo" geearr. bij overval gev. te Putten. Naar 
Arnhem. Door Overste Feenstra aan S.D. over
geleverd. 
Dr. H. A. Naeff, arts te Neede. Laatst gezien 
in Parchim (tusschen Lubeck en Berlijn na be
vrijding door Amerikanen). 
Bernardus Goedendorp, geb. 27-4-04. Gearr. 
26-6-44. 3 Juli naar Vught. Zou aldaar zijn ge
fusileerd. (Niet-officieel bericht!).
Jacob Goedendorp, geb. 21 Oct. 1900. 31 M:!
gearr. 6 Juni naar Vught. 5 Sept. 44 zou h11
gefusileerd zijn. Zat cel 35.
Wim Stolp, geb. 24-1-18. Gearr. bij fouiJlering
in de trein. Naar Scheveningen, later Vught,
daarna niets meer gehoord.
Jan Meijer, gearr. 30-31 Mei 44. 7 Juni naar
Amersfoort. 22 Sept. passeerde hij het Station
Hengelo.
206. Petrus Boon, geb. 16-4-1891. 23-1-45 ge
arr. 16-2-45 naar Huis van Bewaring te Amster
dam. 5 of 6 Mrt. Amersfoort. 14 Maart Neuen
gamme. Later Bergen-Belsen. Bij bevrijding kwam 
hij in Amerikaansch-hospitaal. Bij wederontrui
ming .door de Amerikanen, verder Duitschland 
ingevoerd. 
Lenstra, Gerben Andries (Dirk van Essen). Ge
arr. 17-6-44 te\ Alkmaar. Via Weteringschans 
naar Vught. Begin Sept. via Heinkel-Haflen naar 
Oranienburg-Sachenhausen. Half Oct. naar 
Neuengamme, vanwaar hij later bewerkgesteld 
zou worden in Hannover. 

lngeko.:nen giften 

Collecte Hoorn: f 4183.25Yi voor St.' 
Collecte Schagen: f 1050.- voor St. 
CollecteHaarlem: f 2025.50 voor St. 
Bijdrage Haarlêm en Haarlemmermeer: f 2650.
voor C B. 
Collecte Lopik: f 170.35 voor St. 
Collecte Zaanstreek: f 2008.- voor St. 
Collecte Za11nstreek: f 632.82 voor St. 
Stencil groep Parool: f 300.- voor St. 
Collecte Alphen aan de Rijn: f 2446.- voor St'. 

Ex-krijgsgevangenen 
De extra-bonkaarttoewijzing voor de gerepatrieerde 

krijgs�evangenen zijn vervallen. 

Berechting van K.P.-ers 

We kennen vermoedelijk allen de historie. Een 
KP.-er had een . C.C.D.-ambtenaar neergeschoten. 
Staat nu terecht voor de Haarlemsche rechtbank, we
gens poging tot doodslag.

Enige grepen uit het requisitoir: 
Uit het middel kan worden afgeleid de opzet van 

een daad. Het middel was in dit geval de parabellum. 
Kunnen we ons de K.P.-ers voorstellen zonder wapen? 

Verder stelde de officier de K.P.-ers voor als een 
stelletje heethoofden, die niet gewend waren met wa
pens om te gaan. Genoemde officier mag zich ge
lukkig prijzen, dat hij met hen geen kennis heeft ge
maakt. 

Verder kwam zijn betoog hierop neer, dat de jon
gens maar dachten, dat ze alles mochten doen. 

Inderdaad, ze mochten alles doen, toen het erop 
;;ian kwam het leven van duizenden te redden. Ver
moedelijk heeft genoemde officier geen kinderen ge
had, die wegens de gevaarlijke leeftijd moesten onder
duiken. Vermoedelijk heeft genoemde officier geen 
flauw idee, wat er gestreden en geleden is in duizen
den gezinnen, waar de K.P. in alle geval voor een 
klein lichtpuntje kon zorgen in de vorm van een 
bonkaart. 

We kunnen ons voorstellen, dat de K.P.-ers en 
met hen hun vrienden (en die zijn er velen) zich zeer 
gegriefd voelen door een dergelijke uitspraak. 

Wij vochten immers voor Vriiheid, maar ook voor 
Recht. 

De Dienst Nationale Veiligheid roept sollicitanten 
op voor de volgende functies: 
typistes, 
meisjes voor eenvoudig archiefwerk, 
auto-monteurs ( vaklieden),
Mensen met recherche-ervaring, 
personeel voor Documentatie-afdeling (vereist wordt 
Engels en Duits kunnende lezen, tevens studiezin 
hebbende), 
Enkele vertalers (1 of meer moderne talen goed be
heersende), 
schoonmakers en schoonmaaksters. .. . .. .. .. .. . . .. .. . 

Bij sollicitatie gelieve U bewijs Politieke betrouw
baarheid en Bewijs goed gedrag bij te sluiten). 

Inzendingen via het C.B. - L.O., Westermarkt 21, 
Amsterdam-C. 

9.efJJl.acUJ,d 
Wie kan een oud-illegaa1 werker Jegaalkaart 

nr. 5960 van L.O., helpen aan een lichte motorfiets? 
97 of 125 e.c. Gaarne opgave van prijs enz. 

.flatuJe8.o.den 
Drukker-Binder, liefst niet boven 30 jaar. Bekend

heid met vouwmachines en eenvoudige degelpersen ge
wenst. Bij gebleken geschiktheid vast werk. Brieven 
onder nr. 20 van dit blad. 

Principieel onderduiker. Pl.m. 20 jaar voor Bakker
bediende. Intern of extern, naar wens. Brieven onder 
nr. 21 van dit blad. 



Verweesde Jodenkinderen 

Zeer veel kleine Jodenkinderen, zelfs baby's zijn in 
de bezettingstijd afzonderlijk ondergebracht in gezin
nen, waar men zich hun lot wilde aantrekken. 

De oorlog heeft lang genoeg geduurd om de kinde
ren aan de nieuwe omgeving te doen wennen en om 
de plee,gouders volkomen vertrouwd te doen geraken 
met de aanwezigheid der kinderen in hun gezin. 
Meestal zal een scheiding beide partijen zeer hard 
vallen. 

Toch moeten we er open oog voor hebben, dat 
ouders en naaste familieleden hun rechten op zullen 
eisen en dat de tijdelijke voog<len dan alles in het 
werk moeten zetten, om de natuurlijke gezinsband te 
helpen herstellen. Veel moeilijker is· het probleem voor 
kinderen, wier ouders of naaste familieleden in Duits
land of hier omgekomen zijn. De "Voogdijraad voor 
verweesde oorlogspleegkinderen" heeft die prohlemen 
in studie en we kunnen vertrouwen, dat in ieder geval 
wel een weg gevonden zal worden, -om de kinderen 
aan goede verzorging toe te vertrouwen. In vele ge
vallen zullen de kinderen het best in het gezin blijven, 
waar men ze ondergebracht heeft. 

In het voorjaar staat er de reiger te dromen aan de 
waterkant en in de zomer schuiven er de blanke zeilen 
langs den einder. Als de herfst komt, kantelen er 
zwermen meeuwen door de grijze lucht en in de 
winter klappert het rood wit en blauw boven een tent 
met - koek en zopie -. 

Zo was het in vroeger jaren. 
Toen kwam de tiende Mei. 
En aan het stille verzet, dat werkte zonder uiterlijk 

vertoon, heeft het volk van de plas zijn aandeel be
toond. Wie zal het aantal verdrevenen tellen, die hier 
hun veilige schuilplaats vonden. 

Ergens tussen het wuivende riet c:lodeinde zachtjes 
de woonschuit, waarin de student, de Joodse professor, 
de fabrieksarbeider en de politieman een hechte werk
gemeenschap vormden. En tweemaal in de week kwam 
het kleine bootje van de visser er de nodige · voor
raden brengen. 

Ergens achter de verweerde knotwilgen stonden de 
schuilhutten, waar in nachten van gevaar de zwaar 
gezochten zich verborgen. Er stonden er velen, en de 
vogels hebben er hun nesten �ebouwd. 

Ergens achter een eenzame boerderij· leunde een 
oude schuur tégen een half vergane hooiberg. Slechts 
de oude boer en zijn dove huishoudster wisten, dat hier 
de opslagplaats was van talloze bonkaarten. 

Soms klotste er zachtjes de riemen van een kleine 
boot en in het gedempte licht van een halve maan 
werden een paar verjaagde Joden naar een veilig huis 
gebracht. 

Soms klonken er gedempte stemmen uit een gezellig 
zomerhuis op een eenzaam eiland en wie zou vermoe
den, dat daar de plannen werden besproken voor een 
volgende overval? 

En nog op de dag na de capitulatie leverden er de 
jongens van het water hun wanhopige strijd tegen de 
beulen der S.S. Dan woeien er de vlaggen van cle 
kleine huisjes halfstok en lange rijen mensen op zijn 

Nu is er echter een actie gaande van Joodse zijde, 
om de verweesde Joodse kinderen allen aan de Joo<lse 
gemeenschap te trekken. In dit streven werken liberale 
en orthodoxe joden· samen, zodat het een nationaal 
karakter krijgt. Wij willen hiervan niet veel zeggen 
en volstaan met een waarschuwing. 

Of de Joden ga_an op in het Nederlandse volk, 
zoals ze ons in de bezettingstijd om strijd verzekerden 
te wensen, en dan is het bovengeschetste standpunt 
onjuist. Dan is het probleem der Jodenkinderen het 
probleem van Nederlandse kinderen. 

Ofwel de Joodse gemeenschap wil zich als een 
aparte natie ook in het Nederlandse volk handhaven. 
In dat geval zijn we in de bezettingstijd bij de neus 
genomen. Dit is echter het ergste niet. Het laatste 
standpunt betekent een Joods minderhedenvraagstuk 
in ons volk, een vraagstuk, dat ons in de positie van 
gastheer zal brengen met alle gevolgen van dien en 
waardoor helaas, maar bijna onvermijdelijk, een nieuw 
anti-semietisme vqedsel zal krijgen. Of die situatie 
verkwikkelijk is, moeten de heren zelf maar uitmaken; 
wij wensen haar niet. Maar een keus moet gemaakt 
worden en het resultaat duidelijk blijken t.a.v. hun 
standpunt over de verweesde Jodenkinderen. 

Het woord is aan 1de heren. 

Zondags begroeven er hun jonge doden. Het gebeier 
van de kleine klokken tingelde ver over het water. 

Deze zomer zullen weer blanke zeilen langs de 
horizon schuiven en uit de zomerhuisjes zullen de gi
taren tokkelen. Het jonge volk van Nederland zal weer 
als vrije memen over het water zwalken. 

Ergens uit een hoge peppel zal een merel zingen 
en, gelukkige mensen zullen de zon langzaam in het 
water zien zinken. 

En als de laatste boot langzaam naar haar haven 
koerst, zullen ze nog vertellen van toen ... en toen.

Weet je nog, dat we midden in de nacht moesten 
vluchten? 

Weet je nog, dat er die strenge controle was, toen 
wij beladen met bonkaarten. •.... 

Weet je nog, die ene overval, toen .... ..  
Weet je nog, die nachtelijke vergadering, toen ..... . 
Want op deze vacantieplaats bij uitmun.tendheid, 

zullen tientallen L.0.-mensen genieten van hun zeker 
verdiende vacantie. 

Heeft U zich al opgegeven? Nog enkele plaatsen 
zijn vrij. . 

De foto's tonen U de verblijven en de omgeving. 
Opgaven met spoed aan het C.B. 

Sliditing 1940 -1945 
In het dagelijks bestuur van het N.V.H., waarmede 

de Stichting 1940-1945 een nauw contact onderhoudt, 
hebben - zoals op de vergadering, Woensdag j.l. 
door de Stichting gehouden, werd medegedeeld - van 
de zijde van de illegaliteit zitting Meyer van het L.O. 
en Westra van het N S.F. 

In het smaakvol huiselijk ingericht Sticl;t,ingsgebouw 
Honthorststraat 3, Amsterdam, wordt thans aan een 
ieder, die hulp behoeft en als vriend van de Stichting 
wordt beschouwd, elke gewenste inlichting gegeven. 

Hoewel er reeds een zevental vliegtuigen beschik
baar zijn gesteld, blijken de moeilijkheden voor het 
vervoer en het verkrijgen van een paspoort toch van 
dien aard, · dat de rust- en ontspanningskampen door 
Ds. Schokking en diens zuster georganiseerd, niet vóór 
September kunnen worden gehouden. Getracht wordt 
het aantal kampen in Engeland uit te breiden evenals 
de mogelijkheid fot' làgies bij families, nadat de 4 
veken van het kamp verstreken zijn. 

tot een rustoord voor huisvrouwen P.n in Amsterdam 
voor hulp in de huishouding van oud-illegale werkers. 

Er lopen onderhandelingen om in Baarn te komen 
Belangrijke giften werden ontvangen. Uit Rotterdam 

f 300 000.-, van Rood-Wit en blauw te Amsterdam 
f 20 000.-. 

Met waardering wordt vastgesteld, dat aan de 
grondvesting en de innerlijke bouw van de Stichting 
alle zorg is besteed. Het is gewenst, da,t ook naar bui
ten de Stichting een grote bekendheid verkrijgt, waar
door zij zo spoedig en goed mogelijk ten volle haar 
doel bereikt. Met het oog hierop is een speciale com-= 
missie voor propaganda en publiciteit in het leven ge
roepen, waarin naast Dr. de Jongh zitting hebben Ver
burg, van Riel, Couvée en Nelissen. Op de illegali
teit wordt een beroep gedaan om met haar beste 
krachtener toe mede te werken, dat op alle plaatsen 
de Stichting haar vertegenwoordiging verkrijgt. Alleen 
door deze medewerking kan de propaganda-actie op 
breder basis voor de Sttichting het volledig effect 
hebben, dat wordt beoogd. ' 

Op 27 Juli hopen: 
JOHN DUISER 
(plv. Leider K.P. ,,Carl", den Haag) 

en 
HENNY ,VERBAARSSCHOTT 

(koerierster den Haag) 
in het huwelijk te treden. 

Huwelijksvoltrekking zal plaats vinden ten stad
huize om 2.45 en kerkelijke inzegening om 3.30 in de 
Regentessekerk te 's-Gravenhage. 

Ondertrouwd: . 
MARTIEN BOSSCHIETER 

(Henk Geertsma) 
en 

COBY VAN DEN WORM 
Kerkelijke huwelijksinzegening is bepaald op Dins

dag 24 Juli a.s. te Oegstgeest in de Pauluskerk door 
den Weleerwaarden Heer Ds. T. J. Jansen, Schoon
hoven. 

Bilderdijk]aan 41, Baarn. 
Prins Hendriklaan 19, Oegstgeest. 
Toekomstig adres: Nicolaas Maesstraat 79 huis, 

Amsterdam-Z. 
, 

Enige en algemene kennisgeving. 
Ons bereikte langs officieuse weg de 
droeve tijding, dat op 5 September 1944 
in het concentratiekamp te Vught is 
gefusileerd onze dierbare zoon, broeder 

en neef, ·� � =

1 

JOANNES HERMANUS ANTONIUS 
MULDERS (ALBERT TOLLENS) 

Eric 
med. drs. 

Geb. 13 Sept. 1919. 
Lid der Mariacongregatie, 

Praeses der R.K. Stud. vereen. 
Sanctus Augustinus te Leiden. 

Distr. leider L.O., distr. Den Haag. 
De plechtige H.Mis van Requiem zal 

worden opgedragen in de Kerk van 
O.L. Vr. Onbevl. Ontvangen, Elandstr.,
Den Haag, op Woensdag 18 Juli a.s.

te 10 uur, voorafgegaan door stille 
HH. Missen te 7.30 en 8.15 uur. 

Uit. aller naam 
Mevr. de Wed. M. C. D. Mulders-Rupert 

Den Haag, 13 Juli 1945.

Tijdelijk adres: Laan v. Meerdervoort 91. 

Met ontroering ontvingen wij het droeve 
bericht, dat de Moeder der L.O., onze 
oud-District Leidster van Gelderland III 
(Achterhoek) 
Mevr. HELENA THEODORA KUIPERS 

geb. RJETBERG 
in het Frauenstraflager "Ravensbruck" 
tusschen Kerstmis en Nieuwjaar is over!. 
Zij was de Moeder onzer Organisatie, 
want zij heeft de stoot gegeven voor het 
werk der L.O. Eén van Neerlands groot
ste vrouwen is heengegaan. Haar geest
kracht en stimuleerende invloed blijven 
wij dankbaar gedenken. Van haar mogen 
wij getuigen: ,,Zij heeft de goede strijd 
gestreden". 
!ante Riek, want zoo noemden wij haar, 
1s overgegaan van het aardsche naar haar
Hemelsch vaderland, want zij wist zich
geborgen in Christus. Die wetenschap
trooste en sterke haar diepbedroefden

man en kinderen. 
Namens de Prov. Leiding 
Gelderland en District 
Gelderland III. 

JAN SPREY. 
/ H. J. WIKKERINK. 

:, 
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Redactieadres: 

Westermarkt 2, 1 ste et. 

A M S T E R DA M - C. K.P. MEDEDELI-NGEN

:let 9"neeidin(J 

Mag ik even met U keni1is maken? 
Ik ben het Afwikkelmgsbureau LKP. 
Mijn geboorte heeft lang op zich laten wachten.

Menigeen beeft r<;fecls van de eerste dag der bevrijding
af naar mij uitgekeken. 

Het spreekwoord zegt echter: ,,Beter laat, dan 
nooit." 

Dat jk wat laat ben, vindt hoofdzakelijk z'n oor
zaak hierin, dat ik nog zoveel ander w�rk te behar
tigen had en bovendien, dat ik voor direct nog zo 
weinig kon doen. 

Dit had zijn oorzaken. Het is n.l. zo gesteld, dat 
U moet zorgen voor werk voor mij. Ik kan - om 
het :.,:o te zeggen - niet zonder U. Enfin, hierover 
straks verder. 

Ik ben er nu eindelijk en dat is tènslotte het voor-
naamste. 

Mag ik nu onmiddellijk de gelegenheid aangrijpen 
om met U over mijn werkzaamheden te spreken? 

Ik neem aan, dat U precies weet welke werkzaam
heden voor mij zijn weggelegd. Niettemin is het mis
schien wel nuttig, dat ik zelf nog eens een opsomming 
geef van wat ik precies voor .de LKP moet doen. Ik 
zie mij - en in werkelijkheid ben ik het ook - als 
het secretariaat van de TOP van de LKP. Ik ben er 
daarom zelf ook gelukkig in ·vertegenwoordigd. Alles 
wat de TOP dus beslist en besluit t.a.v. de afwikke
ling van ons KP-werk, wordt door mij ui_tgevoerd. 

Deze taak is ogenschijnlijk vrij eenvoudig. 
Enerzijds is het in een paar woorden gezegd, ander

zijds vergt het misschien toch een uitvoeriger uiteen
zetting. 

Mijn werkzaamheden · kunnen spoedig beëindigd 
zijn, het kan ook langere tijd vergen. De tijdsduur 
wil ik dan ook maar in het midden laten; hoofdzaak 
voor mij is, dat ik - dure het een maand, dure het 
een jaar - mijn werk goed doe en volkomen be
ëindig. 

Want ons KP-werk is niet beëindigd geweest bij 
de bevrijding van ons Vaderland. D.w.z. ,,kraken" en 
saboteren doen we niet langer meer. 

Deze ta':cn zijn wèl beëindigd. Doch als KP-er, die 
altijd - ik bedoel het zo bescheiden mogelijk - z'n 
plicht wist in oorlogstijd, weet ik voor NU ook nog 
plichten. Plichten, die zijn voortgevloeid uit mijn 
werkzaamheden van voorheen. 

En zo denken alle KP-ers er gelukkig precies eender 
over FIJN!! 

U weet het - op de TOP-vergaderingen merkte 
ik het bereids meermalen op - ik kan het niet alleen. 

Alleen met deze bezetting kan ik het nog niet 
bolwerken. 

De bedoeling is, dat we het ALLES SAMEN doen. 
Elke KP-er draagt zijn steentje bij. 'U bezorgt mij 
werk, terwijl ik ook voor 'U nog het een en ander 
heb te doen. Alleen dan zal het - met Gods hulp -
best verlopen en tot een goed eind komen. 

Nu verder over mijn werk. 
. W� vormen tesamen wel een heel wonderlijke orga-

111sat1e. 
Een aantal mensen, verenigd in een bepaald ver-

band, heeft toch op zijn minst een ledenregister nodig. 
En dat hebben we niet eens. 
Ik ben van mening, dat dit niet langer duren kan. 
Ik ga dus registereren. Registreren, zoals dat op 

de TOP-vergadering is vastgesteld. (Hierover nader 
in Cèn artikel over de TOP-vergaderingen in dit num
mer). Ook wil ik nauwkeurig de namen wetèn van 
alle gesneuvelde KP-ers. Niet alleen wij, die het voor
recht genoteri en zo gezegend zijn geweest om te 
mogen voortleven en te kunnen verder strijden voor 
ons Vaderland doch ook. onze gevallen vrienden ver
d,ene1� een ereplaats in ons ledenboek Zwart op wit 
moet 1k dus weten ALLE namen van hen, die in onze 
KP hebben gestreden in onze strijd voor GOD 
ORANJE en NEDERLAND. 

\Vat is het gemakkelijk gezegd: ,,Gesneuvelde 
KP-ers". 

In de regel is een KP-er niet een man van veel 
woorden. 

Zonder dat hij het veelal in mooie bewoordinoen 
zeggen �a1;, wèet hij echter wel wat hij w,1. 0 

Zo wil 1k m.1 - en het doet me plezier dat het 
mede de wens is van alle KP-ers - uit dankbaarheid 
dat God in Zijn onbegrijpelijke raad mij het leve� 
sp?arde do.or alle gevaren heen, denken aan mijn 
vricnd�n, d,e met meer bij ons zijn. 

En 1k denk, daarbij dan niet alleen aan hen doch 
ook - en wel speciaal wat het heden betreft !__ aan 
hun familie. 

Welk een ongekend voorrecht, dat ik dit nog doen 
kan en dat ik dit niet zie als een soort liefdadigheid, 

doch dat ik dit voor mij als een ereplicht mag weten. 
Als een dure en mooie plicht. 

Een KP-plicht tegenover mijn gesneuvelden kame
raad. 

Zonder woorden betekende dit trouwens ook een 
belofte aan elkaar. 

Ik weet ook zeker, dat ieder onzer er zelf ook op 
gerekend zou hebben. Zeker, ik weet gelukkig van 
het bestaan van de "Stichting". Velen onzer KP-ers 
hebben er zelfs een belangrijk aandeel aan. En ik 
weet tevens wel, dat de "Stichting" de belangen be·
hartigt van de hier bedoelde categorieën. 

Maai:. IK heb tot taak te zorgen, dat de Stichting
van mtJ de gegevens ontvangt, die zij nodig heeft 
om haar taak te kunnen behartigen. 

• Dit is dus ook weer een van mijn taken.
Zo ga ik verder. Er is nog veel meer.

.. Velen o�er KP-ers zijn i� de afgelopen bezettings
ttJd volkomen of gedeeltehik gedupeerd. Sommigen 
verloren ·letterlijk alles wat ze hadden, huizen, meu
bels, 'Idee ren, geld, enz.; an'aeren konden iets redden. 
Er zijn er, die hun huiz�� .en hun bezittingen nog in 
tact vonden na de bevnJdmg. Er zijn er, die thans 
n�� van alles. zijn ve_rstoken. 't Is daarom nodig, dat
WIJ een overzicht bezitten van alle schadegevallen. 

Het spreekt vanzelf, dat we t.a.v. óns bezit vrijwel 
allemaal een veertje hebben moeten laten. Ieder onzer 
begrijpt wel, dat het niet de bedoeling is dat ik 
precies vet lang te weten, wat U vóór I O Mei t 940 
in bezit had en waar U nu precies om verlegen bent. 
Zo zouden wellicht alle KP-ers een opgave in kunnen 
dienen. 

Laat daarom de daarvoor in aanmerking komende 
KP-ers hun schadegevallen via den Provinciaalen Lei
der opgeven aan ons bureau. Wij zullen van onze kant 
doen, wat mogelijk is. 

Ik denk verder aan df KP-geschiedenis. 
Alle werk, door onze KP gedaan, moet in een 

boekwerk worden verzameld. 
Aanvankelijk wilden we daa� nret aan. 
Zelfs spraken we er maar liever niet al te veel 

over. 
Niemand deed dit werk om er mee te koop te lopen. 

Gelukkig valt het tegendeel van bravour in de meeste 
gevallen te constateren. 

Maar toch zien en begrijpen we het grote nut, dat 
ons Nederlandse volk meer, veel meer zelfs van ons 
werk te weten kooit. 

Ons volk, dat veelal onbekend is met ons werk 
MOET weten uit welke overtuiging wij deze strijd 
hebben gevoerd. Het MOET geschreven worden van 
welke geest we waren en zijn bezield. 

Daarvoor is echter ook veel werk nodig. 
Maar U begrijpt het alweer, deze gegevens moeten 

weer van U komen. 
Elke KP-er brengt verslag uit van zijn werkzaam

heden, t�rwijl de KP-leider, met behulp van zijn 
,,mannen , een verhaal maakt van alle vermeldens
waardige vallen. 

En zo wil ik ook trachten - en zulks in nauwe 
samenwerking met de Sectie IX van de 'staf van den 

• Prins - een steentje bij te dragen in de behartiging
van de belangen van onze mensen, die niet een moge
lijkheid hebben om op eigen gelegenheid weer in het
burgerleven aan de slag te komen . 

Als Hoofd van Sectie IX heeft de Prins aangesteld
LEOPOLD, gedurende de bezetting is de BS de Com
mandant van het Sabotage-Bureau.

Deze Sectie is hiermee in prima handen. T.z.t. ver
sch_ijnt er wellicht in de "PEN-GUN" een uitvoerig
artikel over de werkzaamheden van dit bureau. In
het kort komt het echter hierop neer, dat deze Sectie
zich belast met de behartiging van de belangen van
alle BS-ers.

In elk Gewest zal van deze Sectie een onderafde
ling worden opgericht, tot welk bureau men zich
eventueel kan wenden voor deze zaken.

Er z_ïjn echter bijzondere - heel speciale KP geval
len, die onzerzijds beter behartigd zouden kunnen 
worden of waarvan het wellicht aanbeveling verdient 
de bemoeiïng van het KP-bureau in te roepen. 

En zo heb ik nog meerdere grotere en kleinere 
taken. 

Precies zijn ze nog, niet allemaal uit te stippelen. 
Het voornaamste werk is hiermee echter wel uiteen 

gezet. 
Ik zal zoveel mogelijk, bij elke volgende ontmoe

ting, even herinneren aan onze taak. 
Het zal duidelijk zijn, dat dit niet zonder kosten 

kan gaan. 
Het is een goede gewoonte onder ons volk om een 

inzamelin�. aan .. re bevelen. Dit moet echter �iet altijd
noodzakeltik ZIJn. Ook zonder aanbeveling moet er 
indien dit nodig is, het geld kunnen komen. 

Elke pr�vincie draagt zijn steentje bij. 
foder z1Jn aandeel en �ns werk zal slagen. 

F. 

I 

TOPVE RGADE RING 

Op een top,vergadering van de LKP wordt besoro
�en alles wat een KP-er nodig vindt te bespreken 
1.v.m. de belangen van onze organisatie, ons bureau
en onze leden en medewe1·kers. 

Wekelijks zijn we hiermee na de bevrijdino reeds 
urenlang bezig geweest. Zijn er KP-ers. die 0menen 
dat het één of ander onderwerp de aandacht van cl� 
TOP verdient, dan geeft hij dit door aan zijn Pro
vincialen KP-Leider. 

De TOP is 
Voorzitter 
Secretaris 
Alg. Adjunct 

Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijse! 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland. 
Zuid-Holland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overige leden: 

;ils volgt samengesteld: 
Bo.b ) yormen tesamen het Dage
Frits ) !tiks Bestuur. Frits tevens 
Max ) Leider Afwikkelinosbureau 

LKP. 
"' 

'KP-[eiders 
Kroon 
Piet Kramer 
Oom Hein 
Cor 
René 
Frits en Grote Kees 
Martin en Pierre 
Peter-Noord en Wim 
Ciel 
Willem 

Peter (C.D.K.) 
Wim Groen (Afwikkelingsbureau 
L1(P, Afd. Geschiedenis) 
Peter-Zuid (Majoor Borghout) 
Jacques (Majoor Crasbom). 

Het ligt in de bedoeling om in ons blad de ver
slagen van de TOP-vergaderingen voortaan regel
matig op te nemen Het is echter i.v.m. de beschik
bare ruimte onmogelijk om de versla.$en van alle reeds 
gehouden wekelijkse vergaderingen alsnog op te ne
men. Enkele voor ons werk heel belangrijke besluiten 
die zeker onder de aandacht van alle KP-ers moete1� 
komen, volgen echter hieronder. 

Als KP-er wordt door onze organisatie erkend en 
ingeschreven: 
1 e. de oude kern figuren en hun groepen van vóór 

September 1944; 
2e. personen (dus mannen en vrouwen) die door hun 

actief optreden in het verzet na September 1944 
geto.ond hebben de d�dendrang, de geest en in
s�el11ng der KP te bezitten en ook overigens vóór 
die datum een juiste vaderlandse houding hebben 
aang�no�en. De beoordeling berust in eerste in
stantie .b1J een provinciaal op te richterl" commissie 
van dne pers�ne!l uit de 1 e. categorie (bend'emd 
door �en . prov111c1alen leider) die eenstemmig moe
ten ZtJn m hun oordeel. Zij hebben in deze een 
adviserende taak aan de TOP-LKP . 

3e. n�ast leden kunnen medewerkers 1bestaan. Dit 
ZtJn personen, die door het verlenen van hand- en 
sp?ndiensten het werk van de personen uit de 
beide vo�(ge categorieën mogelijk hebben ge
maakt Z1J moeten dezelfde geest en instelling 

hebben gehad en worden oi5 dezelfde wijze 
als onder 2e. genoemd, voorgesteld; ' 

4e. e�ele?en.-, Deze categorie zal later, als de orga
rn�at,.e is voltooid, ter sprake komen. 

Provmc�aal Leieder is hij, die door de oude kern 
als . zodarng wordt aangewezen; is de organisatie vol
too'.d, dan hebben ook de personen uit de 2de cate
gorie recht_ v3n medespreken.

!l1e c;ewAiedemt u.an. de

L.K.P.
* 

Van de . noodzaak, om de geschiedenis van de LKP op de pa�1er te stellen, zijn wij allen stellig overtuigd. Bovendien heett het nageslacht er recht op te weten, hoe fier onze 1ong.ens hebben gestreden, maar ookhoeveel er geleden is. 
Dez� geschiedenis mag niet w�rden een opsomming 

van feiten alleen, waarvan sommige wat fleuriger zijn 
dan de rest, al naar gelang van begaafdheid, de schrijf
trant . van . de samenstellers. Het moet een werkelijke 
gesch1.�den1s worden, .. d.w.z. een levend verhaal, dat 
zal b1!dragen om b11 het nageslacht de herinnering 
levendig te houden aan een heldenstrijd voor vrijheid 
en recht. 

Hiervoor is tenslotte de hand van den meester noo
d!g, die zijn stof weet te bezielen. Maar om te be
gmne� moeten de gegevens worden verzameld, die het 
materiaal vormen, waaruit deze geschiedenis wordt 
geschreven. 



• 

Het is daarom nocdzakelijk, dat iedere KP-er zijn 
geschiedenis te boek stelt. Laat he1:1? dit, indien zulks 
mogelijk is, doen m overleg met z1in vroegere(n) le1-
dcr(s). . 

De Provinciale KP-Leiders verplichten zich om de 
verhalen op hun objectiviteit te toetsen. 

Voor zoover de taak hun "ligt", kunnen zij de bin
nengekomen verhalen verwerken tot een provinciale 
geschiedenis. 

De verschillende KP-geschiedenissen moeten tenslotte, 
geordend en door Provinciale KP-Leiders van het nood
zakelijke commentaar voorzien, op ons bureau terecht 
komen. 

Hier wordt met spoed verder gewerkt. 
Wij rekenen er op, dat de verhalen medio Augustus 

in ons bezit zijn. 

Voor de juiste registratie van alle KP-ers, moet elke 
KP-Leider, mede onderteekend door zijn rechtstreeksen 
ploegleider of commandant, hebben ingediend een 

EIGENHANDIG GESCHREVEN EN 
ONDERTEKENDE 

levensbeschrijving. 
Deze levensbeschrijvingen moete.n.,_ na ballotage do�r 

de commissie van drie, door den Provincialenï<P-Le1-
der worden ondertekend en VOOR 15 Augustus a.s. 
ingediend zijn bij ons KP-B

':1.reau te Amsterda�1. 
Zij dienen, alhoewel .zakeliik, toch zo mtvoeng moge-

lijk te zijn. 
l l .. Elke autobiographie moet. bovendien vergeze c z1J_n 

van 2 pasfoto's die moeten voldoen aan dezelfde eis 
als een pasfoto ' voor een persoonsbewijs. 

In ieder geval moetm de volgende gegevens worden 
venneld: 

1e. Naam; 
2e. Voornaam; 
3e. Geboortedatum; 
4e. Geboorteplaats; 
5e. Woonplaats; 
6e. Adres; 
7e. Schuinaam; 
Se. Nummer P.B.; 
9e. Burgerlijke staat; 

10e. Aantal kinderen; 
11 e. Beroep; 
12e. In mil. dienst geweest? Zo ja, in welke rang? 
13e. Genoten onderwijs; 
14e. Behaalde diploma's; 
15e. Werkzaamheden gedurende de periode van 15 

Mei 1940 tot het tijdstip "'aarop deze beschrij
ving wordt ingediend; 
(Hierbij o.m. vermelden actie's waaraan in KP
verband werd deelgenomen, duikadressen, even
tuele gevangenschap, bekomen letsel, geleden 
schade enz.); 

16e. Richting welke bij voorkeur wordt verlangd. Hier
bij vermelden of deze richting al dan niet op 
eigen gelegenheid kan worden bereikt. 

Wie wil Dleedin,:en 
naa•· een p1•ijs? 

Wij loven prijzen uit voor het meest geslaagde ont
werp voor: 
1e. een legitimatiebewijs voor de leden onzer KP 

(f 50.-); (ongeveer ter groote van 2/3 van een 
opengevouwen PB); 

2e. een gedenkplaat, -bord of -tegel voor de mede
werkers onzer KP, ter grootte van ten hoogste 
25 x 25 cm (f 100.-); 

3e. idem voor de naaste familieleden van gesneuvelde 

KP-ers, waarin tot uitdrukking komt de nagedach
tenis van hun vrienden. (f 100.-). 

4e. een broche voor onze koeriersters. (f 50.-);
(hoogstens ter grootte van 4 x 4 cm). 

Voor het meest geslaagde verhaal uit de KP-historie
loven wij een prijs uit van f 50.-. 

Voor het meest geslaagde idee voor de werkzaam
heden, die ook nog door ons bureau kunnen worden 

.behartigd, loven wij een priis uit van f 50.-. 
Voor het meest geslaagde KP-gedicht, waarin het 

zuiverst de strijd en doelstelling van de KP tot uit
dru'kking komen, is evenee11s een prijs van f 50.beschikbaar. 

De beoordeling berust bij het dagelijks bestuur. 
Inzendingen aan ons bureau. 

Waarvoor moet de Provinciaal 
K. P.-Leider zorgen?

De Provincale KP-Leider zorgt, dat UITERLIJK
voor 15 Augustus a.s. bij ons KP-Bureau de opgaven 
binnen zijn van: 
1 e. het juiste aantal leden (gespecificeerd in 3 cate

gorieën); 
2e. het juiste aantal benodigde mededelingenbladen; 

3e. de autobiographieën; 
4e. de namen en gerevens van gesneuevelde KP-ers; 
5e. de namen en gegevens van vermiste KP-ers; 
6e. de namen van hen, die door hun ill•egaal werk of 

gevangenschap lichamelijk of geestelijk herstel 
nodig hebben; 

7e. de gevallen van beschadigingen. 
Hij zorgt voorts voor: 

1 e. ingezonden stukken; 
2e. advertenties; 
3e. foto- en ander materiaal van het KP-werk voor 

een tentoonstelling (behalve foto's blijft het even
tuele materiaal het eigendom van den betreffenden 
KP-er T.z.t. ontvangt hij het desgewenst terug); 

5e. KP-verha_Jen voor het geschiedenisboek. 

Een korte plechtigheid op de 
binnenplaats van de 
WETERINGSCHANS * 

Te 16.15 uur komt de Overste van Houten, verge: 
zeld van PETER, ter vergaclc:ring. BOB verwelkomr 
deze heren en vraagt toestemming om, alvorens het 
woord te geven aan den Overste, nog enkele zaken 
verder te mooen afhandelc11. 

MAX doet"' hierna enige mededelingrn betreffende 

de GAC en De Stichting. . . . , 
De ÇAC is thans omgevormd m dne Sectie s, elk 

bestaande. uit 10 mctn. Mc•1 ziet als de voornaamste 
werkzaamheden: 1 e. Sociale zaken, 2e. Zmvermg, 3e 

de strijd tege,� Indië: . 
MAX. vindt zijn taak in de sociale zorg voor nabe-

staanden, etc. 
d De Stichting heeft een nieuw hoofdbestuur, be�.taan e 

uit 20 leden. Met de verkiezing van een dageliiks be
stuur wordt gewacht tot over 2 maanden. De enquet-
tering is terhand genomen. . 

Voor 750 illegale werkers, die door. hun ,:,verkzaam
heden physisch of psychisch beschadigd z1in, bestaat 
een mooelijkheid om ocdurende,dne maanden een rust
kuur t; ondergaan �n daartoe beschikbaar gestel.de 
kampen in Zwitserland, Zweden en De�emarken. �m
nen 10· dagen moeten zij,,die hiervoor 111 .�anmerkmg 
komen nadat zij zich door een plaatseli1k medisch 
contact hebben laten keuren, via dit contact opgeven 
aan Herenoracht 465 te Amsterdam (Stichtingsoureau). 

Op de vroege Zaterdagmorgen van de 14e Juli .bega N.a.v. d; door de provinciale vertegenwoordigers �an 
zich een groep KP-ers en genodigden naar de b111nen- Groningen en Drente gestelde vragen, ontspant z1cl1 
plaats van de gevangenis Weteringschans te Amster- thans een discussie tussen Overste van Houten en 
dam. meerdere leden der vergadering. Overste v. Houten 

Hier vond de treffende herdenking plaats van de zeot zich zeer te verheugerl<,. in ons midden te mogen 
overval, die precies één jaar geleden plaats vond en

. zij';; en staat bij verschillende onderwerpen langd��ig 
waarbij de KP zulke bloedige offers bracht. stil. Hiervan kunnen worden aangestipt de moeil11k-

Trots en weemoed vervulden de harten der aan- heden t.o.v. de zuivering.
wezioen wanneer zij dachten aan de trouw en de hel- I.v.m. de vele taken voor Regering en MG is het
demioe<l van hen, die hier een jaar geleden tra��tten onmogelijk om de BS-ers van de grijze lijsten allen 
hun vrienden te redden uit de klauwen van den v1 1and, te ontslaan. 
maar welke poging door het meest vuige verraad, zo De waarderino van het BS-werk wordt - blijkens de 
jammerlijk inislukte. opgelegde take; door genoemde lichamen - steeds 

Twee der overlevende dee!t,emers legden een krans 
1 f l groter. . ... op de plaats, waar onze vluchtende jongens zie 1 e De Overste schetst verschillende grote moeill]kheden, 

hebben verzet. waarmede wordt gekampt. Dagelijks stromen de rap-
En - het zal geen toeval geweest zijn - op korte porten over wantoestanden en personen het Loo binnen 

afstand in cel 5/5, 'kon de verrader, nu zelf gevangen, en men vraaot zich af of niet alle onderling vertrouwen 
de plechtigheid mee .beluisteren.. zoek is. Bij o�derzo�k van de ingediende klachten .blijkt

Bob, onze KP-Le1der, sprak 111 korte, treffende be- in neoen van de tien gevallen de vork anders 111 de 
woordinoen over de betekenis van het offer, dat deze stel t; zitten of is het slechts een kwestie van gebrek 
mannen b hebben gebracht. Zij vielen niet vergeefs. aan vertrouwen en waardering van elkaar. Hij doet een 
Mede aan hun heldendood danken wij en het gehele dringend beroep op alle aanwezigen, om alles in het
Nederlandse volk de vrijheid. Weest daarom niet moe- werk te stellen om de vertrouwensfeer te herstellen. 
d�loos, ook al zijn zo vele van onze leiders gevallen.· Verschillende andere onderwerpen, o.m. de reeds
Werkt verder in hun geest; het Vaderland roept om meè,dere malen besproken toestanden in Drente, in mannen, bezield met dezelfde geest van moed, volhar- welk verband de namen Rombout en Ketelaar weer ter ding en trouw. . . sprake komen, Pi!Sseren de revue. Heiny, de LO-leider van Amsterdam, her111nerde aan Geenszins - aldus concludeert Overste van Houten de bespreking in de Keizersgrachtkerk aan de voor- zijn betoog pretenderen wij het goed te doen. Wij, .enavcrnd van de overval. Nog levendig staat hem alles wel zeer speciaal Z.K.H. Prins Bernhard, voor W1en voor de geest. Hoe vol vertrouwen waren zij uiteen de moeilijkheden legio zijn en Wiens werk niet hoog gegaan. En toch...... genoeg gewaardeerd kan worden, doen echter alles wat 

Hij eindigde zijn toespraak met het bidden van het mogelijk is en hebben door de ervaring veel gel�erd, Onze Vader. waardoor wij de te nemen m::1atregelen ten opzichte Namens de familieleden van hen die vielen, sprak van de Jegervormingcn en andere BS-zaken het best Ds. H. Post, Geref. Pred. te Rijnsburg, broer van kunnen beoordelen. Johannes", een der eminentste figuren uit de KP., die Bij monde van den Voorzitter, dankt de vergadering 
hier mede de dood vond. Hij memoreerde het afscheid, den Overste voor zijn prettige uiteenzetting. De Overste dat hij van de mannen genomen had, van het grote en Peter nemen vervolgens deel aan de gezellige maal-vertrouwen dat hen allen had vervuld, maar ook van tijd die door de voortreffelijke gastvrijheid en zorg van de vrijwel ondragelijke spanning op die Zaterdagmor- tante Wien is bereid, waarna de beide heren afscheid gen, toen zijn broer maar niet terugkeerde. Ook hij nemen. 
wekte op om verder te werken in de geest van de In de voortgezette vergadering - het is intussen 20 gevallen helden. uur - vraagt Ciel nogmaals lijsten van opgaven voor Met het zingen van 2 coupletten van het Wilhelmus de Stoottroepen. Hij deelt mede, dat alle mensen in de werd deze treffende plechtigheid besloten, die door Stoottroepen gelegenheid krijgen voor kaderopleiding. verschillende vertegenwoordigers van KP en LO werd De vraag rijst of de opgaven via de Gew. Comman-bijgewoond. danten of de Gew. KP-Leiders moeten worden in�e

Notulen van de op 15 Juli 1945, ten 
huize van tante Wien te Amersfoort 
gehouden topvergadering der LKP 

Bij opening dezer vergadering zijn aanwezig: 
BOB (Voorzitter) - MAX :- PIET en BEN (Gro

ningen)� OOM HEIN en BROUWER (Drente) -
KOOS en DIRK (Overijssel) - BEER en HENK (Gel
derland) - MARTIN en PIERRE (N H.) - PETER 
en WIM (Z H.) - FRITS (Utrecht) - CIEL (N.B.) 
- WILLEM (Limburg) en FRITS van Kampen, ter
wijl in de loop der vergadering nog verschijnen:

Overste van Houten :._ PETER (Majoor Borghout) 
- JACQUES (Majoor Grasborn).

Door den Voorzitter wordt te 16.- uur de verga
dering geopend, waarna Oom HEIN in gebed voor
gaat. Voor notulen van de vorige vergadering is geen 
zorg gedragen. (TechnL,chç_ omstandigheden?) 

BOB deelt mede, dat Overste van Houten deze mid
dag te gast zal zijn en verzoekt de Provinciale KP
Leidèrs achtereenvolgens welke onderwerpen in tegen
woordigheid van den Overste moeten worden aange
sneden. 

In verbanà met de volgende onderwerpen komen en
kele vragen naar voren: Zuivering BS, Kaderopleiding 
te Eindhoven, Commandokwestie Orente, Stoottroepen, 
Onderscheid BT en SG, bestemming L.i.B. en Expe
ditionaire macht. 

diend. Na enige discussie over dit onderwerp zegt Ciel, 
persoonlijk ALLE gewesten langs te zullen gaan en 
den CC en den GKP-Leider GEZAMELIJK deze op
gaven te laten doen. 

De Sec_tie IX: van Leopold vraagt om een werkkracht. 
Met algemeen goedvinden wordt op voorstel van BOB, 
MARTIN hiervoor aangewezen. BOB deelt mede, dat 
de Sectie IX straks naar het D.v.O. zal worden over
geheveld. 

Na een korte rondvraag en de mededeling, dat de 
volgende TOP-vergadering over 14 dagen za! gehou
den worden, wordt de vergadering door BOB gesîoten,
nadat FRITS in dankgebed is voorgegaan. 

Ondertrouwd: 
/ 

R. G. VAN DER HAAR 

en 

ANNIE BREMMER 

(,,Frits") 

Data van huwelijk en reëeptie zullen nog nader 
worden bekend gemaakt. 

De Bilt (U.), 13 Juli 1945. 
Steenen Camer 61. 
Wilhelminalaan 17. 

..•
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V..an de Yledaeüe 

Door verschillende omstandigheden, o.a. het feit, dat 
één der C.B.-auto's een ernstige aanrijding heeft ge
had, is dit nummer van ons blad enigszins improviso
risch samengesteld. Bovendien te laat van de pers, om 
overal tiidig te verschijnen. 

RED. 

Kortverslag top-vergadering 
te Utrecht op 16 en 17 Juli 1945 

1. Op de voorvergadering kwam ter sprake een voor
stel van den Heer Mees uit Rotterdam, om de
documentatie van illegale werkers landelijk te laten
doorvoeren. Het apparaat zal worden opgebouwd
op eigen initiatief en zal zich onder de Stichting
scharen.
De Heer Meyer deelde mede, dat door de G.A.C. 
aan de Regering zal worden voorgesteld, een aparte
rechts-instelling te doen ontstaan voor alle gevallen,
die alleen door insiders kunnen worden beoordeeld.
Bij event. arrestatie zal eerst overleg moeten wor
den gepleegd met de illegale organisaties. Het is
in het belang van de bonafide illegale werkers, dat
de documentatie door de illegale werkers zelf ter
hand wordt genomen. Mees stelde voor een rapport
van de documentatiedienst te Rotterdam aan de
Stichting te zenden, om een principiële be�lissing
op korte termijn te nemen.

2- Dinsdagmorgen begon met een bespreking over het
N.S.F., dat voornemens is per 1 Augustus te liqui
deren. Allen waren van oordeel, dat het N.S.F.
dit nog niet mag doen voor alles in orde is en de
Stichting overal werkt, daar anders onze oorlogs
slachtoffers de dupe worden.

3. De quaestie van de C.B.V.O.'s zal in de minister
raad worden besproken. Aan den Minister-Presi
dent is voorgesteld, dat de C.B.V.O.'s zich hoofd
zakelijk bezig zullen houden met onroerende goe
deren, zoals schade door inundatie en door bombar
dementen, en de N.V.H. uitsluitend met roerende
goederen (kleding, meubilair, geld enz.).

4. Na enige discussie werd besloten de volgende pun
ten voor te stellen aan de Stichting:
1. De inspecteurs mogen niet buiten de georgani

seerde illegaliteit omgaan.
2. De illegaliteit moet op de hoogte komen van de

organisatiebouw van bovenaf van de Stichting,
met vermelding van de namen.

3. De georganiseerde illegaliteit moet met grote
spoed opgave doen van de personen, die voor
de Stichting in iedere plaats verantwoordelijk
zijn.

4. Daar waar de zaak nog niet loopt, kan de ille
galiteit iemand tijdelijk benoemen, die de ver
zorgingsgevallen aanneemt.

5. Het Stichtingsbestuur ontwerpe met spoed raam
biljetten en folders, waarop aangegeven is, wie
de plaatselijke verzorgingsman is.

6. In iedere provincie moet een inspecteur voor
gesteld worden dQOr c1e georganiseerde illega-
liteit. I · 

7. De Stichting mag geen voorkeur hebben voor
federatieve bundeling, zij moet rekening hou
den met de plaatselijke toestanden.

Wanneer de zaak niet loopt, is de illegale organi
satie, die een bepaald geval te verzorgen heeft, 
verantwoor<lelijk en niet de Stichting. Op de vol
gende vergadering zal eike provincie verslag uit
brengen, wat de Stichting in elke provincie reeds 
heeft gedaan, zodat op de eerstvolgende topver
gadering concrete plannen kunnen worden bespro
ken. 

5. yedenkboek.
De plaats van historicus in de Redactie-commissie
staat nog steeds open. Als historici zullen nu wor-

den gevraagd één uit het Noorden en één uit het 
Zuiden, resp. de Heer A. Algra, die reeds veel over 
Indië heeft geschreven en de Heer Kessen uit 
Maastricht. Verzocht wordt aan de Redactie-com
missie namen op te geven van drukkers, uitgeve
rijen en boekhandelaren, welke eventueel voor de 
verzorging van het boekwerk in aanmerking komen. 
Als voorloper van het Gedenkboek zal een klein 
boekje worden uitgegeven, bevattende 12 hoofd
stukken, enkele foto's en tekeningen en korte stuk
jes, geschreven door enkele prominente figuren uit 
de L.O., die de geestelijke zijde van het L.0.-werk 
zullen belichten. 
Voor het Gedenkboek zal de K.P. individueel zijn 
ervaringen insturen. De L.O. zal dit doen per dis
trict en per grote plaats. Achter in het Gedenkboek 
zullen de namen met foto en event. korte beschrij
ving van alle gevallen illegale werkers worden op
genomen. De districtsleider moet iemand benoemen, 
die in zijn district het foto- en copiemateriaal ver
zamelt. Het boek moet h(storisch verantwoord zijn, 
maar tevens aantrekkelijk, waarvoor tijd, noch 
moeite, n�ch geld moet worden gespaard. 
Frits stelcte voor, op de voorpagina een grote foto 
te plaatsen van Tante Riek, de eigenlijke oprich
ster van de L.O. 
Het is de bedoeling dat de kleine uitgave zal ver
wijzen naar de gegevens in het grote Gedenkboek. 

6. :Mededelingenblad.

Ter tafel kwam een voorstel, mede namens de lei
ding van de K.P. om in den vervolge het blad ge
zamenlijk door L.O. en K.P. uit te geven. Dit vond
algemene instemming. Nogmaals wordt er op aan
gedrongen, aan het C.B. op te geven de adressen
van de districtsleiders en de plaatselijke leiders.

7. 'Jinanciën.

Nogmaals wordt met klem aangedrongen op het 
zenden van bijdragen naar het C B. Er zal veel 
geld nodig zijn voor het uitgeven van Gedenkboek,
gedenkplaten en gedenktegels.

. . . 

De boodschap 

Ik moet je meisje zeggen hoe je bent gestorven 
je lag naast me in 'n tochtige barak; 
je lichaam was zo uitgeput en zwak; 
zacht sprak je van de vrede, die je had verworven. 

- Ik ga naar Jezus, zeg jij dit aan Mien,
als jij soms terugkomt in het vaderland, 
ik zal haar in den hemel wederzien ..... . 
Meer zei je niet, je uitgeteerde hand 

greep even naar je keel en toen was het gedaan. 
Nu ben ik vrij, maar 'k draag de boodschap mede: 
- Wim dacht aan jou toen hij is heengegaan,
hij was met God en met zijn lot in vrede.

Toch was ik graag voor hem in 't kamp. gestorven, 
hij had een meisje en hij had een thuis, 
ik heb mijn hele leven al gezworven 
en niemand spreekt voor mij het welkom thuis. 

Maar nooit vergeet ik hem en nooit de woorden 
waarmee hij alle bitterheid genas 
en die we eiken dag weer van hem hoorden, 
wanneer hij stiekem in zijn Bijbel las. 

Ik moet haar nu gaan zeggen: Wim ging naar zijn God 
Ik wou dat zij een oogenblik kon zien, 
Op 't uitgeteerd gezicht, de vrede om zijn lot. 
Ik heb alleen de boodschap: - zeg jij dit aan Mien. 

Gods tijd 
Toen ik 't adres bereikte dat hij had gestameld, 
vlak voor hij stierf, die kille regennacht, 
heb 'k al mijn moed biieen verzameld, 
zei n�aar, dat ik een boodschap bracht. 

Haar moeder keek verschrikt toen zij dit hoorde 
ZIJ was niet thuis, maar als ik wachten wou ..... . 
't Was om den rhakker, dien men ginds vermoordde, 
dat ik een nacht, bleef wachten op die vrouw. 

En toen het morgenlicht het donker deed vervagen, 
- hoe dikwijls hebben wij dat op 't appel gezien -
hoorden we ruw gezang, het remmen van een wagen.
Haar moeder zuchtte - daar komt Mien ..... . 

Ik heb het haar gezegd: - Wim is gestorven, 
hij dacht heel vaak a:111 jou, zendt jou zijn laatste groet. 
Haar keurige made-up werd in mijn hart gekorven 
mèt 't onverschillig woord: - zo is het wel zo goed. 

Toen heb ik pas begrepen, wat je stervend zeide: 
- God haalt me thuis, want nu is het Zijn tijd.
Ik ben een uit het kamp bevrijde, 
maar jij bent vrij tot in der eeuwigheid.

Balans 
De felle zon is moeilijk te verdragen 
in straten ·van een stukgeschoten stad, 
en in mijn hart rees groot het bange vragen 
of Wim zich tevergeefs geofferd had ..... . 

Zijn dan de schaarse mannentranen in de kampen 
voor niets geschreid, kan het bestaan 
dat grote, bittere oorlogsrampen 
vergeefs zijn over Nederland gegaan? 

Ik heb het geloof nog niet verloren 
in een herrijzend Nederland, 
een kiem uit ·zoveel leed geboren, 
moet groeien tot een sterke plant. 

Zij bloeit op stille massa.graven, 
tussen de lege muren van een jodenhuis, 
om h.1ar is menig kind te vroeg begraven, 
draagt meenge vrouw een stil en bitter kruis. 

Laat ons die plant dan niet vernielen 
maar kweken met zorgvolle hand: 
ze kiemde uit het bloed van hen die vielen 
en g_roeit op het geïnundeerde land!

Rondeel 
Laat ons de kindren niet beschamen: 
ze hebben met ons meegeleden 
en vol vertrouwen mee gebeden 
maak ons weer vrij, Heer Jezus, amen. 

Nu zijn we vrij, de Tommies kwamen, 
de kinderen geloven aan een Eden 
zij denken niet meer aan 't verleden, 
Laat ons de kind'rcn niet beschamen. 

Wij weten, wat , 'i medenamen: 
ons hart vol ongc, xhtigheden 
de schuldenlast van het verleden. 
Heer, maak ons vrij van zonden, amen, 
Laat ons de kind'ren niet beschamen. 

..,L--• J 
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VAN DORP-YPMA. 

De nieuwe onderduiker. 
Boer: ,, Bob, waar heb je m'n nieuwe fiets gelaten, 

die tegen de hoek van het huis stond?" 
Bob. ,,Nu, om U eerlijk de waarheid te zeggen, ik 

heb geen fiets gezien, Oom Jan." 



QUOUSQUE 
De feiten liggen er zeer eenvoudig. 
Een KP-er is in een gevecht gewikkeld met een 

ambtenaar van de C.C.D. 
De laatste maakt tijdens de schermutseling de in

druk van naar zijn wapen te willen grijpen. Een 
andere KP-er ziet dit, wil zijn vriend redden en schiet
den ambtenaar neer. De KP-er had redenen om te
vermoeden, dat de C.C.D.-ambtenaar - ware hij
ontkomen - de KP zou hebben verraden. 

Dit voorval speelde zich af in een der critiekste
phasen van d e bezettingstijd. 

Dit zijn de feiten. . • . 
Dergelijke gevallen kwamen m de bezettings1aren

meer voor. Ze waren niet prettig, maar ze moesten
gebeuren. Indien het hierbij ware gebleven, zouden
we er dan ook geen aandacht meer a�� besteed hebben.
Doch het bleef hierbij niet! Met mu1s1e had een staar
tje. De KP-er in kwestie stond onlangs voor d� recht
bank te Haarlem terecht wegens...... poging t5>t
doodslag. . . 

Men kan zich - met de Rotterdamse editte van
Het Parool van 12 Juli j.l. - afvragen of de burger
lijke strafrechter- bevoegd is van het den KP-�r ten
laste gelegde kennis te nemen. Deze zaak heeft inde'.·
daaa verschillende facetten. De conferent1ekwe�tte
willen we hier echter laten rusten. Ons moet tets
anders van het hart. 

In onze vorige Mededelingen hebben wij over deze
zaak reeds het een en ander geschreven. We komen
er op terug. Deze �aak zit ons hoog. Zeer hoog zelfs!

Wat toch is het geval? 
De officier van justitie, Mr. W. M. Paardekooper

Overman, heeft een requisitoir gehouden. Dit wa�,
als aanklager in naam van de staat, zijn plicht. Dit
werd als ambtenaar van het openbaar ministerie, van 
hem 

1
verlangd.

De vorm, waarin het requisitoir werd gegoten, heeft 
echter onze verontwaardiging opgewekt.

Mr. Paardekooper Overman heeft n.l. gemeend, de 
KP niet anders te kunnen qualificeren dan als 11een
stelletje heethoofdige jongelui". 

Hiertegen komen wij op! Hier is de eer van de 
KP aangerand! 

Heeft de heer Paardekooper Overman de KP-sfeer 
van nabij gekend? Zijn denigrerende qualificatie doet 
het niet vermoeden. Zij maakt integendeel de indruk 
van het gemis van elke verzets-

11
feeling". Iemand,. d_ie

zo spreekt, bewijst daarmede nog maar heel weinig 
begrepen te hebben van de geestelijke achtergrond van 
het verzet. Dit valt te betreuren. Ook Mr. Paarde
kooper Overman heeft vijf lange jaren de gelegenheid 
gehad zich die verzets-,,feeling" eigen te maken. Het 
is hem kennelijk niet gelukt. We kunnen dit betreu
ren. Dáárover vallen we echter niet. Het euvel wordt 
meer gesignaleerd. Waar we echter wèl tegen opkomen 

Wij hebben in het ondergropdsche werk veel jo�
gens ontmoet, die zich in den strijd tegen d�n Dmt
scher bijzonder hebben onderscheiden. Moedige, ver
standige en bescheiden jongens die met groote vast
houdendheid en beslistheid, vaak met groot gevaar 
voor hun leven tegen den Duitscher hebben gevochten 
en daardoor de naam van Nederland hebben hoog
gehouden. Meestal waren het eenvoudige jongens, 
vaak zonder een bijzondere schoolopleiding. Maar zij 
toonden wat zij, ook zonder dat, waard waren. 

De K.P.-er, die een 
diploma miste! 

Als wij met hen spraken tijdens de bezetting over 
hun toekomst, dan kwam hun redenering hierop neer: 
Voor de oorlog hadden wij nooit de kans om wat te 
worden. Als wij wat wilden werd ons de pas afgesne
den doordat wij geen diploma's hadden. Als wij vroe
gen: Geef ons de kans om te tonen wat er in ons 
zit, dan kon dat niet. De kans was er alleen voor 
bezitters van Mulo-diploma, H.B.S.-diploma, enz. 

Alles wat wij nu willen, is niet een baantje vanwege 
onze verdiensten, maar een kans om mee te doen aan 
de wederopbouw. Een kans om wat te worden in de 
wereld. Een kans, die niet afhankelijk moet zijn van 
een papiertje dat we niet hebben, maar waar v.;ij aan
spraak op willen maken op grond van wat wij getoond 
hebben te kunnen. 

Ons lijkt dat een bescheiden wens. 
Een wens die vervuld moet worden, in het belang 

van deze mensen niet slechts, maar allereerst in 
het belang van ons vaderland. Een schoolopleiding is 
nuttig en onontbeerlijk in vele gevallen. Maar niet in 
alle gevallen. Er zijn in deze tijd in het ondergrond
se werk een aantal kerels gevormd, die geen diplo
ma's hebben, maar die het Vaderland in bepaalde 
posities meer van dienst zullen zijn, dan gediplomeer
den die aan dat werk geen deel namen. Er wordt, 
dunkt ons, te weinig met deze mensen gerekend. 

TANDEM • • • 

? 
• 

is hiertegen, dat zo iemand zich mengt in zaken, die 
de zijne niet 'l:ijn; een oordeel uitspreekt over toe
standen, die hij kennelijk niet kan omvatten. Want 
werkelijk, mijnheer de officier van justitie, had U de 
KP-sfeer ook maar enigermate van nabij leren kennen, 
wij weten het: U had de KP niet aangeduid als 11een 
stelletje heethoofden". Het was niet de zucht naar 
avontuur, die onze jongens in de KP dreef. Het was 
niet de lust om te moorden, die hen in sommige ge
vallen naar hun wapenen deed grijpen. Het was geen 
liefhebberijtje, om een overval op een gevangenis te 
plegen. Het wa,; een van Godswege opgelegde roe
ping. Een roeping, die een KP-er terdege begrepen 
heeft. Of zegt het U, Mijnheer Paardekooper Over· 
man, niets, dat h�t doorgaans tot de goede gewoonten 
behoorde, dat de leider van een KP, vóór het plegen 
van een overval, met zijn mannen een gebed om bij
stand en bescherming opzond tot God? Zegt het U 
niets, dat de z.g. fOP-vergaderingen van de KP met 
gebed geopend en met dankzegging gesloten worden? 

Zegt het U niets, dat het consigne gold, dat slechts 
in uiterste noodzaak geschoten moest worden? Zegt 
het U niets, dat het merendeel der KP-ers uit chris· 
tenjongeren bestond? Is dit 11een stelletje heethoof
den"? Wij ontkennen het ten stelligste en spreken 
over de toon, waarin Uw requisitoir gegoten is onze 
diepste verontwaardiging uit. 

Weet U, mijnheer Paardckooper Overman, dat het 
merendeel der oorspronkelijke KP-ers voor het vuur· 
peleton van den vijand gestaan heeft? 

Heeft U enig benul van wat er door onze jongens 
is geleden en gestreden? 

Hebt U er wel ee11s -over nagedacht, wat het voor 
een KP-er zeggen wilde, een man, een zoon of een 
verloofde te moeten doodschieten? Is het U bekend, 
dat volledige knokploegen door het moordend staal 
van den vijand zijn getroffen? Weet U, dat het KP
werk vele.n lichamelijk en geestelijk gesloopt heeft? 

U hebt het kennelijk niet gew'lten. 
Wilt U van ons geloven, wat we hier neerschre-

ven? 
Kunt U zich dan indenken, da� hetgeen U in Uw 

requisitoir hebt opgemerkt, ons en de onzen diep 
gegriefd heeft? 

U hebt meer gezegd. Wij willen het echter bij deze 
ene qualifificatie laten. 

Uw terminologie verraadt een conservatisme, dat 
WtJ in ons goed land overwonnen waanden. Zij ver
raadt een mentaliteit, waartegen wij óók hebben wil
len vechten. 

En waartegen wij de strijd BLIJVEN aanbinden, 
zolang er nog lieden gevonden worden, die hun on
kunde aan de dag leggen op een zodanige wijze, als 
waarvan Uw requisitoir blijk geeft. 

Ons kwam een geval ter ore van een eenvoudig 
P?litieman, lid �an een der v?ornaamste knokploegen
mt ons !an�, die voor het emde der bevrijding ge
wond werd in een gevecht en nu, hersteld, een poging 
aanwendde om opgeleid te worden voor Inspecteur van 
Politie. Toen hij eindelijk te woord werd gestaan door 
een daarvoor aangestelden inspecteur van Politie, was 
het antwoord: Neen mijnheer, dat gaat niet. Iedereen 
op zijn plaats. Ik zou wel graag Officier van Justitie 
willen zijn, ��ar daar heb ik de opleiaing niet voor 
genoten. Om inspecteur van politie te worden moet 
men einddiploma H.B.S. hebben. U hebt dat niet, dus 
U moet eenvoudig politie-agent blijven. 

Dat is nu weer dat miserabele oude liedje. 
. _Deze jongen kan natuurlijk best inspecteur van po

lttte wo1:�en. Hij is er w�arschijnlijk juist geknipt 
voor. HtJ zal er alle pract1sch nodige eigenschappen 
voor hebben. Hij heeft getoond, dat hij wat kan en 
durft

_. 
-W:aarschijnlijk z�l hem een zekere algemene 

ontwikkeling en theoretische kennis ontbreken. Maar 
er zijn toch zeker wel andere middelen dan vijf jaar 
H.B.S. om dat bij te spijkeren? 

Tegen dezen jongen had gezegd moeten worden: 
Jij hebt getoond, dat je een flinke kerel bent. Aan 
zulke jongens als jij hebben we behoefte. Kom maar 
hier. We zullen je in de opleiding zetten. Je zult nu 
hard moeten werken, want je hebt tekort in je kennis 
en algemene ontwikkeling. Als je dat tekort vlot op
haalt, krijg je de kans. 

Dan was er een gedesillusioneerd mens in Neder
land minder geweest. Dan had de Nederlandse 
politie een met liefde voor het vak bezielde medewer
ker meer gehad. 

Dan was er tcnmmste weer een Nederlander hard 
aan het werk gegaan. 

Dan was de Vaderlandse zaak gediend geweest. 
Maar nu heeft de domme diploma-aanbidding weer 

een triomf behaald. 
Nu wordt er weer een van onze beste mensen afge

stoten en kapot gemaakt. M'et dit oude liedje gaat 
Nederland naar den kelder toe. Hier vraagt Trouw" 
vernieuwing alsjeblidt. 

" 

21e r;e.6-eAiedenit u.an de L. K. P . 
* 

Van de noodzaak, om de geschiedenis van de LKP 
op de papier te stellen, zijn wij allen stellig overtuigd. 

Bovendien heeft het nageslacht er recht op te weten, 
hoe fier onze jongens hebben gestreden, maar ook hoe
veel er geleden is. 

Deze geschiedenis mag niet worden een opsomming van 
feiten alleen, waarvan sommige wat fleuriger zijn dan de 
rest, al naar gelang van begaafdheid, de schrijftrant van 
de samenstellers. Het moet een werkelijke geschiedenis
worden, d.w.z. een levend verhaal, dat zal bijdragen om 
bij het nageslacht d:! herinnering levendig te houden aan 
een heldenstrijd voor vrijheid en recht. 

Hiervoor is tenslotte de hand van den meester noodig, 
die zijn stof weet te bezielen. Maar om te beginnen 
moeten de gegevens worden verzameld, die het materiaal 
vormen, waaruit deze geschiedenis wordt geschreven. 

Het is daarom noodzakelijk, dat iedere KP-er zijn 
geschiedenis te boek stelt. Laat hem dit, indien zulks 
mogelijk is, doen in overleg met zijn vroegere(n) lei
der(s). 

De Provinciale KP-Leiders verplichten zich om de 
verhalen op hun objectiviteit te toetsen. 

Voor zoover de taak hun "ligt", kunnen zij de bin
nengekomen verhalen verwerken tot een provinciale ge-
schiedenis. 

De verschillende KP-geschiedenissen moeten tenslotte, 
geordend en door Provinciale KP-Leiders van het nood
zakelijke commentaar voorzien, op ons bureau terecht 
komen. 

Hier wordt met spoed verder gewerkt. 
Wij rekenen er op, dat de verhalen medio Augustus 

in ons bezit zijn. 

Wi6t U dat ... ? 
nadat per abuis bij de derde "kraak" van het 
Distributiekantoor te Maartensdijk (U.) ruim f 200 
was meegenomen, de gemeente-ontvanger een bewijs 
van storting ontving van K. R. Akers, Welgelukt 472 
(Distr. kringnummer) te Amsterdam; 

een KP-er op de dag, volgend op de nacht, waarin 
hij een bevolkingsregister had meegekraakt, een 
kennis ontmoette, die hem "en passant" vertelde, dat 
hij vannacht het bevolkingsregister had weggehaald; 

bijna drie-kwart van de Nederlandse bevolking bij 
de LKP aangesloten is geweest en dat alken in de 
gemeente Zeist ruim 5000 mensen wapenen in huis 
gehad hebben; 

er een kluis, in het centrum van het land, gedu
rende drie lange dagen en nachten nog door drie 
man bewaakt is geweest, terwijl de bonnen in Gro
ningen al in de bonnenlade van den kruidenier 
lagen; 

twee KP-ers elkaar in uniform van de W.A. ont· 
moetten en van verbazing vergaten elkaar met 

, 11Houzee" te groeten; 

de W.A. eens behulpzaam is geweest bij het op
duwen van een auto, waarin 4 zakken levensmidde
lenkaarten en pl.m. 20 Stenguns zaten; 

de SD. in September 1944 enkele KP-ers, die o.a. 
deelnamen aan de bevrijding van FRITS de Z\:;··ER
VER, uit de Weteringschans ontsloegen met de 
mededeling, dat zij plaats moesten maken voor 
terroristen; 

er 5 moffen stonden te kijken bij de kraak van het 
bevolkingsregister te De B.ilt zonder iets 11door" te 
hebben; 

in Utrecht een KP-er bij den 11Feldkommandantur" 
om de 14 dagen op valse papieren een levensmidde
lenkaart ging halen; 

de officier van justitie te Haarlem, Mr. W. M. 
Paardekoper Overman, niet weet wat een KP-er is. 

INZENDINGEN AAN ONS BUREAU. 

/ 

Er bestaat naast de vele grote voordelen, 

één groot nadeel aan het bezit van een 

eigen orgaan nl. dat het hoofdzakelijk ge

lezen wordt door onze eigen leden, mede

werkers en vrienden. 

Helpt daarom allen mede om dit blad ook 

door te geven aan hen, die van ons werk 

niet op de hoogte zijn. 



TOPVERGADERING 

L.K. P.

Notulen van de op 19 Juli 1945, in het gebouw van de 
BS. te Nijkerk, gehouden TOP-vergadering van de LKP. 

Op deze vergadering zijn aanwezig: 
BOB (Voorzitter). 
MAX (Afgev. GAC. en Stichting). 
FRITS (Secretaris). 
WIM (Friesland). 
DlRK (Overijssel). 
REIN (Gelderland). 
BEER (Gelderland). 
JAN (Gelderland). 
PIERRE (Noord-Holland). 
HAN (Noord-Holland). 
WIM (Zuid-Holland). 
STEPHKE (Noord-Brabant). 
MATH (Noord-Brabant). 
HENK (Voorzitter LO.-bezoeicer). 

BOB opent te 16.30 u. de vergadering en, gaat vervolgens 
voor in gebed. 

De notulen worden door den secretaris gelezen en goed-
gekeurd. 

Als eerste onderwerp voor deze vergadering, brengt 
MAX verslag uit oVer de werkzaamheden van de GAC. 
en de Stichting. 

De QAC. T.a.v. de werkzaamheden der GAC. valt 
slechts weinig te vermelden. Het werk wordt sinds kort 
verdeeld over 3 sectie's, t.w. 1 e. Sociale zaken, 2e. Zuive
ring en Bestuursvoorzieningen en 3e. Indië. 

Het resultaat van deze methode was echter onbevredi
gend, waarom besloten werd de genoemde sectie's met 
een 4e. sectie, n.l. Berechting, uit te breiden. 

DE STJCHTJ'N Q. · De Stichting vindt haar werkzaam
heden thans reeds in: 
· a. arbeidsbemiddeling en

b. de zorg voor nabestaanden.
Wat betreft de zorg voor de nabestaanden, heeft men

aanvankelijk het plan gehad ALLE gevallen te verzamelen 
om daarna met het totaal naar den Minister te gaan. Op 
voorstel echter van MAX is men er toe overgegaan te 
trachten in de reeds nu bekende gevallen, die in aanmer
king komen voor hulp, bijstand te verlènen. Een daartoe 
strekkend voorstel is reeds ingediend. 

Getracht zal worden de pensioenen voor weduwen over
eenkomstig het vroeger genoten inkomen te doen vast
stellen. 

Van de zijde van BOB en FRITS rijzen verschillende 
vragen. 

Eerstens komt ter spra·ke de uitbouw van de Stichting 
naar beneden. In enkele gedeelten van ons land heeft men 
het Stichtingswerk reeds intensief aangepakt (Amersfoort 
b.v.); op andere plaatsen hoort of ziet men nog niets van
dit werk.

In het algemeen juicht men toe, dat de activiteit zich 
van onderop ontplooit. Blijkt ir. sommige gevallen dit 
werk niet op eigen initiatief te zijn aangepakt, dan wordt 
de organisatie gestimuleerd door een gedelegeerde. Men 
had verwacht, dat vele illegale werkers zich onmiddellijk 
op het Stichtingswerk zouden werpen. Dit blijkt echter 
helaas in het algemeen niet zo te zijn. 

Op de vraag, of de bedoeling van deze werkmethode 
wel algemene bekendfieid geniet, antwoordt BAX, dat -
zo dit niet het geval zou zijn - in veel gevallen de 
·oorzaak gezocht zou moeten worden bij de gedelegeerden,
die verzuimen dit voldoende door te geven. 

BOB en FRITS zijn van mening, dat de Stichting eerder 
richtlijnen had moeten uitgeven, waarop MAX mededeelt, 
dat de eerste richtlijnen reeds 6 à 7 weken geleden aan 
de gedelegeerden zijn uitgereikt. 

De tijdelij"ke taak van deze gedelegeerden is, voorlopig 
contact te zoeken met personen in de provinciën om hen 
de weg te wijzen, die zij bewandelen moeten. Op de 
vraag of de Stichting Statuten heeft, antwoordt MAX, 
dat dit inderdaad het geval is en dat deze notarieel zijn 
vastgesteld. Er is echter nog geen publicatie aan gegeven, 
aangezien de Stichting met haar werkzaamheden nog niet 
zover is gevorderd, dat er gelegenheid is om publiek te 
ontvangen, daar de uitbouw naar beneden nog niet vol
tooid is. Het Stichtingswerk begint nu echter aardig vorm 
te krijgen. De komende week zullen raambiljetten en 
folders worden verspreid. 

Op een vraag of de eventuele krachten gesalarieerd 
kunnen worden, deelt MAX mede, dat de voorzitter van 
de Stichting alles graag pro Deo wil doen, hetgeen echter 
naar de mening van MAX onmogelijk zal blijken te zijn. 

HENK (L.O.) deelt in dit verband mede, dat het wel 
de bedoeling is, dat de krachten gesalarieerd• worden. 
Ver�rh•llende v�ste krachten, die hun dagelijks werk in 
de Stichting vinden, moeten zeker voor een salaris in aan
merkmg kunnen kom�n. 

BOB dringt er op aan, dat onze organisatie met werk
krachten moet komen, daar de LKP. het zwaarst getrof
fen is. 

Op de vraag van FRITS of het hoofdbestuur van de 
Stichting reeds' een definitieve vorm heeft aangenomen, 
antwoordt MAX bevestigend. Dit bestuur bestaat uit ver
tegenwoordigers van 20 groeperingen uit de illegaliteit; 
h�t treedt af na twee jaren, waarna vertegenwoordiging 
van onderuit de bedoeling is. 

WIM vraagt nadere inlichtingen over het werk van 
Sectie IX van de Staf van den Prins. Deze werkzaam
heden lopen naar zijn oordeel volkomen parallel met die 
van de Stichting. MAX maakt de opmerking, dat het te 
betreuren valt, dat LEOPOLD (Hoofd Sectie IX) te werfè 
gaat zonder enig overleg met de Stichting. 

Hij heeft bijv. normen vastgesteld voor pensioenen, 
zonder enig overleg te hebben gepleegd met de Stichting. 
Het zou goed geweest zijn, indien Sectie IX bij het Dep. 
van Oorlog en de· Stichting bij het Dep. van Sociale Za
ken, eenzelfde pensioenregeling hadden ingediend. Sec
tie IX is voor militairen in B.S.-verband en - naar het 
oordeel van MAX - in het algemeen meer gespeciali
seerd op de zorg voor levenden, dan op die voor de 
nabestaanden. Pit wil niet zeggen, dat het laatste ver
waarloosd wordt. MAX meent, dat - indien Sectie IX 
niet in het leven zoa zijn geroepen - dit werk door de 
Stichting ook zou zijn opgevangen. Op een vraag van 
BOB of dus alle leden der B.S. naar Sectie IX verwezen 
moeten worden, antwoordt MAX dat dit het geval is 
vopr leden der B.S. NA September 1944. 

MAX deelt vervolgens nog mede, dat de Stichting bij 
den Min v. Financiën bereikt heeft, dat de ingeleverde 
bankbiljetten van f 100.-, behalve voor belasting, ook 
voor de Stichting kunnen worden bestemd. 

WIM (Fr.) vraagt of qe werkzaamheden voor Sectie IX 
in Friesland gecombineerd mogen worden met die voor de 
Stichting. MAX antwoordt hierop, dat in Leeuwarden een 
eigen Stichting is, die door het Hoofdbestuur als een 
'zelfstandige Stichting werd erkend. Hierover kan men 
dus zelf een beslissing nemen. 

STEPHKE merkt op, dat er in Brabant vele vrijwillig
sters van de Stoottroepen zijn, die per 1 Juli ontslag ge
kregen hebben. Deze meisjes zouden gaarne voor de 
Stichting willen werken. Hij zal dit voornemen stimuleren 
en hen van voorlichting dienen. 

Aan het slot van dit punt dringt BOB erop aan, dat er 
door de provinciale KP-Leiders lijsten moeten worden op
gemaakt van hen, die actief willen meewerken, terwijl 
FRITS nogmaals de aandacht vestigt op de uitgedeelde 
enquêteformulieren. Zowel de bedoelde lijsten als de 
enquêteformulieren moeten naar het Afwikkelingsbureau 
gezonden worden. 
'FLJV.JlJVCl'EJV 

De financiële stand van zaken in de diverse provin
ciën loopt geweldig uiteen, waardoor het voorstel van 
FRITS om 3-maandelijks per provincie f 1000.- te stor
ten als bijdrage voor de Mededelingen en vergoeding in 
de kosten van het Afwikkelingsbureau, voorlopig niet 
wordt aanvaard. BOB verzoekt - nadat alle provinciale 
vertegenwoordigers een globaal financiëel verslag uitbrach
ten - de overschotten uit de provinciale kas te storten 
in de kas van het bureau. Het dagelijks bestuur zal zich 
over de tegemoetkoming in de financiën van het bureau 
nader beraden en t.z.t. een financiële regeling treffen. 

FRITS verzoekt, de Mededelingen gedurende het 1e 
kwartaal van verschijning (Juli, Aug. en Sept.) uit de pro
vinciale kas te bekostigen. Hij vraagt voorts of MAX bij 
den Minister van Financiën wil aandringen op deblok
kering van de bankbiljetten van f 100.- van het Afwik
kelingsbureau. 

·MATH. deelt mede, dat "Parool" voor de overlijdens
advertentie van HANS f 70.- had laten betalen. Hij 
vindt dit een schandalig hoge prijs en had verwacht, dat 
van de zijde van een vroeger illegaal blad als "Parool", 
voor een overlijdensadvertentje van een slachtoffer van 
de KP., een billijker prijs zou zijn berekend. Bij dit on
derwerp wordt een ogenblik stil gestaan. De meningen 
blijken nogal verdeeld te zijn. FRITS zal zich met "Parool" 
in verbinding stellen om juiste informatie's over deze 
prijzen te verkrijgen. 

JV.A.C. 

Omtrent de Nationale Advies-Commissie doet HENK 
(L.O.) enkele mededelingen. De NAC. is een voorlopige 
vervanging van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
met dien verstande, dat zij alleen een adviserende taak 
heeft. De verhouding in het aantal leden bestaat uit twee
derde vertegenwoordigd uit de oude politieke partijen en 
één-derde uit de illegaliteit. Als vertegenwoordiger van 
de K.P. was AMBROSIUS aangewezen. Daar deze tot 
nog toe niet uit gevangenschap is teruggekeerd, wordt na 
enige discussie besloten Pater Bleijs (Lodewijk) hiervoor 
aan te wijzen. 
BEGR._.llF'EJV1S rR._.JlJV"J(_ 

FRITS deelt mede, dat FRANK op Zaterdag 28 Juli 
a.s. te Driebergen zal worden begraven. De voorberei
dingen zijn in volle gang.

Besloten wordt om uit alle provinciën een deputatie te 
zenden, terwijl Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, de 
plaatsen waar FRANK de meeste bekendheid genoot, in 
overleg· met de B.S. te Driebergen, de dodenwacht en het 
vuurpeloton zullen verzorgen. Voor de organisatie wor
den aangewezen: PIERRE, GROTE KEES en WIM 
(ZH.). Namens de TOP zal BOB aan het graf het 
woord voeren. 

PAUZE 

De vergadering wordt onderbroken voor een maaltijd, 
voorafgegaan door een schietoefening van HENK. HENK 
geeft blijk, dat in hem een goed K.P.-er is verloren ge
gaan. Te 19.45 wordt de vergadering voortgezet. 

G'ED'EJV"J(_BOE"J{ 

Over dit onderwerp wordt zeer uitvoerig gesproken. 
Op de TOP van de L.O. heeft men de namen van mede
werkers en de I indeling van het boek in princjp�. ,reeds 

vastgesteld. De geschiedenis zal niet, zoals wij dit aan
vankelijk hadden voorgesteld, in een trilogie worden ver
werkt, doch als één exemplaar verschijnen, bestaande uit 
drie delen. Het eerste deel zal de geschiedenis van de 
L.O., het tweede van de K.P. en het derde van de CID.
behandelen. Daar de samenstelling zeer veel tijd en
voorbereiding zal 'vergen, is besloten 't boe·kwerk door een
zgn. ,,Voorloper" te doen voorafgaan.

Er wordt voorgesteld te bewerkstelligen, dat de voor
loper u�t 15 hoofdstukken zal bestaan. In het algemeen 
acht men de samenstelling uit 12 hoofdstukken, waarvan 
slechts drie hoofdstukken over het eigenlijke KP-werk, 
te eenzijdig. Besloten wordt in deze richting een voorstel 
tot wijziging te doen. Als KP-vertegenwoordiger in de 
redactie wordt FRITS aangewezen. FRITS zal met WIM 
(Z.H.), JAN en STEPHKE een commissie van voor
bereiding vormen. Omstrent de verzameling van gegevens 
wordt voorlopig besloten, dat elke KP-er zijn ervaringen 
op papier stelt. Deze worden door den ploegleider ge
toetst aan de waarheid en daarna ingezonden aan het 
Afwikkelingsbureau. Men richte zich in het algemeen 
naar de verzoeken en richtlijnen die in het Mededelin
genblad zullen verschijnen. 

Er wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van 
eigen namen. 

FRITS zal trachten te bewerkstelligen, dat zelfs de 
schuilnamen worden veranderd. Het is alleen noodzake
lijk, dat een juist beeld wordt gegeven van ons WERK 
en daarbij moet alles wat ook maar een ogenblik het 
vennoeden zou wettigen, dat het zou gaan om personen 
naar. voren te brengen, worden voorkomen. 

In dit verband wordt dan ook besloten geen foto s 
op te nemen, waarop onze KP-ers zelf voorkomen. In
dien - teneinde een juist beeld te krijgen - een foto 
moet worden gemaakt, waarop personen MOETEN voor
komen, dan zullen zovecf mogelijk figuranten worden 
gebruikt, of zal in uiterste noodzaak - met afdoende 
vermomming worden gewerkt. 

GEDEJV"J(_TE"J{'EJVEJV 

PIERRE en HAN doen mededeling van het voornemen 
in verschillende gemeenten om een gedenkteken voor 
gesneuvelde KP-ers op te richten. Er wordt opgemerkt, 
dat hiervoor de toestemming van de Monumentl!nzorg en 
de GAC. nodig is. Plannen zijn in voorbereiding om mo
numenten op te richten op diverse "beruchte" plaatsen 
in ons land, waar massa-fusilleringen plaats vonden. 

In het algemeen dringt men aan op grote soberheid. 
Ook al leeft bij vele Nederlanders de wens om van alle 
gesneuvelde KP-ers een gedenkteken op te richten, dit 
behoeft toch niet te geschieden op elke plaats waar een 
KP-er het leven liet. Een gedenksteen, b.v. in de woning 
waar een KP-er is gearresteerd, zou meer in de geest 
van ons werk zijn. 

Wanneer - zoals reeds verscheidene malen het geval 
was - een Burgemeester een straatnaam noemt naar een 
gevallen medestrijder, is er niets tegen te doen. 

DlrER._SEJV 

Voor het nemen van diverse beslissingen in verband 
met de afwikkeling van ons KP-werk, wordt besloten 
een dagelijks bestuur te kiezen. Dit bestuur zal bestaan 
uit drie leden, t.w. Voorzitter: BOB, Secretaris: FRITS 
en Algem. Adjunct: PIERRE'. 

FRITS dringt nogmaals met klem aan op medewerking 
om de werkzaamheden van het afwikkelingsbureau te 
doen slagen. Hij roept in dit verband de hulp in om 
in het bezit te komen van auto's en een schrijfmachine. 
Ook op deze vergadering worden hem deze benodigheden
weer toegezegd. , 

· 

R._OJVDr R._.Jl.JlG 

. Bij de rondvraag komen nog verschillende kleinere 
zaken naar voren. WIM (Z.H.) deelt mede, dat door de 
Sectie Voorlichting van de Staf van den Prins, een ten
itoonstelling georganiseerd wordt onder auspiciën van 
de BS. Hij acht het niet juist, wanneer het KP-werk, dat 
niet in BS-verband heeft plaats gevonden, .zal worden 
tentoongesteld. FRITS zegt, dat dit voorkomen kan wor
den door niets ter beschikking te stellen, wat niet in 
BS-verband heeft plaats gevonden. Het blijkt echter, dat 
intussen reeds materiaal over het KP-werk is ingezonden, 
terwijl het niet meer achterhaald kan worden. 

BOB zal zich hieromtrent met 't Loo in verbinding 
stellen. 

In Rotterdam is de vraag gesteld of het niet mogelijk 
is een eigen blad uit te geven. FRITS deelt naar aanlei
ding hiervan mede, dat het volgend nummer van de 
Mededelingen van het CB-LO een binnenblad zal be
vatten van de LKP, terwijl de daarop volgende bladen 
gezamenlijk zullen uitgaan van het GB-LO en het 
Afwikkelingsbureau LKP. 

WIM deelt nog mede, dat in Noordwijk ten behoeve 
van de 

I 
LKP een stuk grond afgestaan wordt door den 

eigenaar, teneinde hier een KP-huis te kunnen laten 
bouwen. Daar de meeste gegevens nog ontbreken, wordt 
WIM verzocht op de volgende vergadering met defini
tieve gegevens te komen. In ieder geval zal een dergelijk 
aanbod gaarne worden geaccepteerd. 

Er wordt nog herinnerd aan het feit, dat alle Pro
vinciale KP-Leiders een lijst moeten opmaken van KP
ers, die zich bij de Stoottroepen willen melden. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op 2 
Augustus a.s. te Utre�ht, des middags te 12.- uur. 

Nad�t MAX gedarikt heeft wordt de vergadering ,foor
den Voorzitte� geslotPn: ' . 

.• 
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Historische parallellen 
het Verzetswerk 

door 

Joh. van der Haar 

• 

.

1n 

1n de vaart zijner bdspiegetir1gen zij 
ieder vrij. yroen van Prinsterer. 

Dat U de Spaengiae'rts crencken 
O Edel Ncerlandt soet, 
Als ick daer aen ghcdenckc 
Mijn Edel hert dat 'bloét. 

Zoo bezong,MARNIX VAN SINT ALDEGONDE in 
ons juist nu zoo treffende volkslied - volgens PROF. DR. 
Z. W. SNELLER een "propaganda geuzenlied" - wat de 
Nederlander van zijn dagen het �ert doorwondde. 

Liif en goet. al te samen 
Heb ik U niet verschoont. 

Lijf en goet ! 
De Nederlander heeft het gegeven in zijn strijd om de 

vrijmaking van Spanje. Onder den invloed der Hervorming 
en geleid door WILLEM VAN ORANJE, die - het was 
zijn eigen belijdenis - met den Potentaat aller Poten
taten een vast verbond gemaakt had, heeft de Nederlander 
in den tachtigjarigen vrijheidsstrijd tegen den Spaanschen 
overweldiger, ter afwending van "dit zwaer tempeest.", 

Voor Codes Woort ghepreesen 
.. .. .. vrij onversaecht, 
Als een Helt sonder vreesen 
Zijn Edel bleet ghewaecht. 

Vijf jaren vah vijandelijke bezetting brachten ons ander
maal een "swaer tempeest". 

Het heeft geen zin de verschrikkingen van deze jaren 
in den breede uit te meten. leder Nederlander heeft ze 
aan den lijve ondervonden. 

Verschillend was de geesteshouding, die gedurende de 
bezettingsjaren door den Nederlander werd aangenomen. 

Het is een tijd geweest, bij uitstek geschikt om men
schen te leeren kennen. 

Elke tijd brengt, een roeping mede. 
De bezettingstijd gaf den Nederlander een bijzondere

roeping. • 
Het was niet moeilijk om vóór 10 Mei 1940 bij vele en 

velerlei gelegenheden het Wilhelmus aan te heffen. 
Het was op zich zelf niet iets heldhaftigs om, toen onze 

Koningin nog in ons midden was, in onderscheidene toon-
aarde; de ii�f<le te bezing;� v·o-�r -N�d��f;,;d--�;1--Ór;�j�. 

Het was mogelijk om zonder het bezit van een inner
lijken heldengeest uit volle borst met LUTHER uit te 
jubelen: 

Delf vrouw en kind'ren 't graf, 
Neem gord en bloed cns af, 
Het brengt U geen gewin. 

Het gaf, toèn ons geen stroobreed in den weg gelegd 
werd, geen moeite om in enthousiaste bijeenkomsten op 
geestdriftige wijze aan te sporen tot een pal-staan voor 
onze - beginselen. 

Men begrijpe ons wel! 
Het zingen van ons volkslied; het opwekken 'tot eerbied 

voor het Oranjehuis en liefde voor het vaderland; het 
aanprijzen van zuivere beginselen op welk terrein ook, 
waren "bezigheden", die recht van bestaan hadden. 

Alleen maar ...... : in de jaren 1940 tot 1945 is eerst 
recht gebleken in hoeverre .aan deze bezigheden" ook 
werkelijk • innerlijke kracht en overtuiging ten grondslag 
lagen. 

E�rst toen waren wij in staat te toonen of onze liefde 
tot het vorstenhuis nog in andere gedragingen tot uiting 
kon komen dan in het ons tooien met de oranjekleur, het 
houden van optochten en concerten met vuurwerk, ter eere 
van onze Koningin. 

Eerst toen hebben wij kunnen toonen of wij met de daad 
bereid waren ons goed en bloed te doen afnemen. 

Eerst toen kregen wij veelal eerst recht de gelegenheid 
onze beginselleuzen van vóór 10 Mei 1940 in toepassing 
te brengen? 

Hoe hebben wij als Nederlanders op de bezetting ge
reageerd? 

Helaas moet worden geconstateerd, dat er gedurende de 
laatste vijf jaren bij de groote massa van ons volk van 
een in het oog loopenden in·keer tot GOD weinig is ge
bleken. 

Zeker, het overgroote volksdeel was anti-Duitsch. Vooral 
anti-Duitsch ! Maar, wie wat dieper peilde kwam al ras 
tot de ontdekking, dat deze anti-Duitsche gezindheid veelal 
meer voortkwam uit een welberekend opportunisme dan 
uit een sterk gefundeerd beginsel. Een waarlijk principieele 
houding werd slechts zelden aangetroffen. Hiermede wordt 
niet tekort gedaan aan hen onder onze volksgenooten, 
wier beginselvaste houding anderen tot een lichtend voor
beeld gesterkt heeft. De bedoeling is slechts aan te toonen, 
dat de houding van ons volk als zoodanig, als natie, niet 
immer doordrenkt geweest is van een hooger liggend be
ginsel, dat bereid is, zoo het moet, offers te brengen. 

(Wordt vervolgd). 

K.P .-. en Sabotagerapport

Van een Provincialen KP-Leider ontving ik eea
zakelijk rapport, vermeldende alle -KP.- en sabotage
actie gedurende de bezettingstijd. 

Teneinde te kor'nen tot een verzameling ·van alle 
gegevens die nodig zijn om onze geschiedenis vast te 
leggen in een boekwerk, is het noodzakelijk, dat ik 
uit elke provincie, c.q. uit elk gewest, een soortgelijk 
rapport ontvang. Dit kan dan een basis vormen voàr 
ons boekwerk. Alleen dan kan het plan voor de samen
stelling van het boek ten uitvoer worden gebracht, 
wanneer alle KP-Leiders en ook alle KP-ers hun 
krachten hieraan geven. 

Het ontvangen rapport bevat een summiere opgave 
van alle gepleegde actie. Het geeft o.m. - om mij tot 
deze twee voorbeelden te bèpcrken ·- een opsomnnng 
van de namen van de gemeenten waar een distributie
kantoor en/of bevolkingsregister is "gekraakt" en het 
aantal aanslagen, die op spoorlijnen zijn gepleegd. En 
zo vervolgens van alle werkzaamheden. 

Om tot een goed gecoördineerd geheel te komen, 
verzoek ik daarom alle Prov. KP-Leiders mij een rap
port te zenden, vermeldende achtereenvolgens een 
opgave van: 
·a. spoorwegsabotage (aantal aanslagen en ·bijzondere

resultaten b.v. het ophouden en voorkomen van ge
vangenentransporten). 

b. verkeers- en wegensabotage (idem).
c. scheepvaartsabotage (idem).
d. acties tegen SD-agenten en andere provocateurs.
e. acties tegen de zwarte handel.
f. overvallen op distributiekantoren en/of bevolkings-

registers (alleen opg. van plaatsnamen en datum) .
g. be,vrijding van gevangenen.
h. hulp aan geallieerden piloten en "airboms".
i. sabot.-�cties van andere aard dan bovenvermelde.

Ik verwacht dus niet een uitvoerig verslag maar een
summier rapport, waarin vermelding van feiten en 
plaatsnamen (zoveel mogelijk met tijdsopgave) als 
regel voldoende is. Vooral moet de nadruk gelegd op 
bijzondere resultaten die bereikt werden. 

In dit verband roep ik tevens de hulp in van alle 
KP-crs om ons afwikkelingsbureau te voorzien van 
alle krantenberichten, politiebladen en z.g. Labasbe
richten, die betrekking hebben op ons· KP-werk en ge
durende de bezettingstijd zijn uitgekomen. 

Wellicht ziet één onzer kans om deze exemplaren 
te bemachtigen. Inzendingen steeds aan ons bureau. 

AUTOBIOGRAPHIEEN 
Door verschillende drukfouten is het artikel over 

autobiographieën niet juist' tot zijn recht gekomen. 
Wo herplaatsen het daarom nogmaals in dit nummer. 

Voor de juiste registratie van alle 'KP-ers, moet 
elke KP-er vóór 1 Augustus a.s. bij zijn Provincialen 
KP-Leider, mede-ondertekend door zijn rechtstreeksen 
ploegleider of commandant, hebben ingediend een 

eigenhandig geschreven· en 

ondertekende levensbeschrijving 

Deze levensbeschrijvingen moeten, na ballotage door 
een commissie van drie door den Provincialen KP
Leider worden ondertekend en vóór 15 Augustus a.s. 
ingediend zijn bij ons Afwikkelingsbureau te A'dam. 

Zij dienen, alhoewel z_akelijk, toch zo uitvoerig mo
gelijk te zijn. Elke autobiographie moet bovendien 
vergezeld zijn van 2 pasfoto's, die moeten voldoen aan 
dezelfde eis als een pasfoto voor een persoonsbewijs. 
In ieder geval moeten de volgende gegevens vermeld 
worden: 

te. 
2e. 
3e. 
4e. 
5s. 
6e. 
7e. 
Se. 
9e. 

tOe. 
1 te. 
t2e. 
13e. 
t4e. 
t 5e. 

t6e. 

Naam. 
Voornaam. 
Geboortedatum. 
GeQoorteplaats. 
Woonplaats. 
Adres. 
Schuilnaam. 
Nummer PB. 
Burgerlijke staat. 
Aantal kinderen. 
Beroep. 
Mil: dienst geweest? Zo ja, in welke rang. 
Genoten onderwijs. 
Behaalde diploma's. 
Werkzaamheden gedurende de . periode van 
15 Mei 1940 tot het tijdstip, waarop deze be
schrijving wordt ingediend (hierbij o.m. vermel
den actie's, waaraan in KP-verb_and werd deel
genomen, duikadressen, eventuele gevangen
schap, enz.). 
R•rhtin� welke bij voorkeur wordt verlangd. 
Hierbij vermelden of deze richting al dan niet op 
eigen gelegenheid kan worden bereikt. 

Waarvoor moet de 

'P Mu..inciale X. 'P:..-ieide\ 
zorgen? 

De Provinciale K.P.-Leider zorgt, dat uiterlijk 
VOOR 15 AUGUSl US 

bij ons Afwikkelingsbureau LKP. 
de opgaven binnen zijn van: 

1 e. het juiste aantal leden (met namen en verdere 
bijzonderheden, alle PB-gegevçns), (gespecifi
ceerd in 3 categorieën); 

2e. het juiste aantal benodigde mededeling.enbladen; 
3e. de autobiographieen; 
4e. de namen en gegevens van gesneuvelde 'KP-ers; 
5e. idem van venniste- of nog niet tetuggekeerde 

KP-ers; 
6e. de ingevulde formulieren voor de Stichting enz. 

(beschadigingen). 
Hij zorgt vooi-ts voor: 

1 e. Ingezonden stukken; 
2e. advertenties (o m. voor werkmogelijkheden); 
3e. foto- en ander materiaal van het KP-werk voor 

een event. tentoonstelling; 
�e. reportages; 
5e. KP-verhalen voor het gedenkboek. 
6e. een sumn"Her I<P- e11 Sabotagerapport. 
7 e. verslagen van gehouden vergaderingen. 

Hij zorgt voorts, dat a. d. hand van de richtlijnen 
die in de Mededelingenbladen gegeven worJen, alle 
gegevens op het Afwikkelingsbureau tijdig binnen zijn 

Een aZwerver· schrijft mij 
.llmice Frits, 

Je vraagt me, of ik iets in de eerste !!igén officieele 
mededelingen van het Afwikkelingsbureau LKP wil 
schrijven. 

Met groot genoegen doe ik dit, want - ik kan dit 
als oprichter van de LO gerust zeggen - LO en LKP 
zijn altijd innig samen verbonden geweest. 

Dat ik van'daag nog schrijven kan en nog leef, dank 
ik aan de Ll<P. 

Wat hebben onze jongens mooi werk verricht! Er 
zullen geregeld stukken in jullie medeling'en verschij
nen, die iets vertellen van het werk, dat de. LKP ge-
daan heeft. 

Lees die stukken en herlees ze. Probeer te begrijpen, 
waarom onze jongens dit geweldige grote werk gedaan 
hebben. 

Als ik vandaag nog hoe langer hoe meer van hun 
werk hoor, word ik zo intens blij want dan word ik 
elke keer weer in de gedachte versterkt, dat we, zo
lang we nog zulke "jongens" hebben, met vertrouwen 
de toekomst tegemoet kunnen gaan. 

Maar Oud KP-ers, jullie werk is nog lang niet af-
ielopen. 

Wel als KP-er, maar niet als Oud-KP-er. 
Blijf in dezelfde geest doorwerken. 
Blijf . je leven plaatsén in het teken van het off�r, 

waarin juHie het met vreugde deze jaren gezet hebt. 
Vergeet de gevallen kameraden niet. Hun dood roept 

jullie tot actie. Vergeet ook elkaar niet. Kom nog eens 
bij elkaar; dènk het nog eens in, hoe ,geweldig mooi 
het was, bij al de moeilijkheden en offers. 

Jongens, ga door. Jullie loopt groot gevaar in deze 
tijd om moedeloos te worden. Maar dat past niet bij 
Oua KP-ers. 

In Godskracht voorwaarts! 
Wij strijden voor Zijn zaak. 

FRITS DE ZWERVER. 

Wie wil meeding-en 

naar een prijs? 
Wij loven prijzen uit voor het meest geslaagde ont

werp voor: 
te_ een legitimatiebewijs voor de leden onzer KP 

(f 50.-); (ongeveer ter grootte van 2/3 van een 
opengevouwen PB); 

2e. een gedenkplaat, -bord of -tegel voor de mede
werkers onzer KP, ter grootte van ten hoogste 
25 x 25 cm (f 100.-); 

3e. idem voor de naaste familieleden van gesneuvelde 
KP-ers, waarin tot uitdrukking komt de nage
dachtenis van hun vrienden. (f 100.-); 

,4.e. een broche voor onze koeriersters. (f 50.-); 
(hoogstens ter grootte van 4 x 4 çm)., . 

Voor het meest geslaagde verhaal uit de KP-historie 
loven wij een prijs uit van f 50 -. 

Voor het meest geslaagde idee voor de werkzaam
heden, die ook nog door ons bureau kunnen worden 
behartigd, loven wij een prijs uit van f 50.-. 

Voor het meest geslaagde KP-gedicht, waarin het 
zuiverst de strijd en doelstelling van de KP tot uit
drukking komen, is eveneens een prijs van f 50.
beschikbaar. 

De beoordeling berust bij het dagelijks bestuur. 
Inzendingen aan ons bureau. 



Omtrent geen beroep zijn meer grapje! in omloop 
dan op dat van ambtenaar. Het automatisch karakter 
van het ambtenaarschap draagt zeker daartoe bij. Een 
veel gehoorde grief is, dat het ambtenaarschap geest
doodend werkt, dat het het initiatief en de persoonlijk
heid van den drager van het ambt àoodc en dat hij 
vanzelf hooger op komt, als hij zijn stoel maar lang 
genoeg wam1 houdt, of - en dan gaat hét veel sneller 
- wanneer hij maar voldoende vriendjes heeft, die
meer dan een ander in de melk te brokken ht!bben.
Late:n we echter beJenken, dat we ook in dezen niet
mogen generaliseeren en dat een staat zonder uitvoerend
apparaat niet bestaanbaar is, hoewel we nier zullen
beweren, dat het gezegde "overdaad schaadt" hier
niet zou opgaan.

Niettemin blijft het een feit, dat een zakenman eerder 
naar den kelder gaat, wanneer hij zijn ijver en initiatief 
veriiest dan een doorsnee ambtenaa,, wanneer dat on
geluk hem mocht treffen. 

Maar hoe staat het met den reis naar den kelder 
bij beide categorieën staatsburgers ten aanzien van 
verlies van den nationalen ijver en het nationaal initia
tief gedurende den bezettingstijd? 
Ho�veel z:1kenm�nsche1, hebben de moreele beginselen 
doen prevaleucn boven de economische en liever ver
lies geleden Jan hun geweten geweld aan te doen? 
Zeker, er zijn meer dan ge denkt en velen hebben 
liever desnoods afstand van hun zaak gedaan dJn mee 
te helpen aan de duitsche ocrlogsproductie, gericht als 
die was, niet alleen tegen Nederland en de bewoners 
daarvan, doch ook tegen de geheele christelijke be
,chaving. Hun nationale ijver en initiatid moeten thans 
beloond worden, door hun thans de gelegenheid te ge
ven. En de anderen? St,1urt ze voor langeren of ko1ie
ren tijd naar den kelder! 

En nu de ambtenaren, die in getale wel niet veel 
onderdoen voor de zakenmenschen. · 

Hoe was hun ijver en initiatief? Als massale open
baring van het verzet: hulde aan de spoorwegambte
naren. Hun collectieve daad was groots en ontroerend; 
te betreuren valt het, dat deze pas uit· September 
dateert. Dit neemt niet weg, dat zij voet bij �tuk hebben 
gehouden, ondanks ,de bedreigingen tegen hen geuit en 
dat zij zich goede vaderlanders hebben betoond. L;,t�.nwe daarbij niet vergeten de menschen en de orgaru
satie's, die door hun krachtdadigen steun het welsJ.igen 
der staking mogelijk maakten. 
Maar hoe was in het algemeen de houding van den 
Nederlandschen ambtenaar? Was hij bezield met na
tionale ijver en initiatief? Met het woord misschien wel, 
doch dat is goedkoop, en vooral in bezettings:ijd. Hoe 
was zijn daad? Negatief of positief? Wat was zijn 
leidend beginsel? Trouw aan het vaderland tot en met 
of kwam in de eerste plaats de zorg voor eigen veilig
heid, eigen bezit? Het antwoord hierop is helaas niet 
erg vleiend voor den Nederlandschen a1:11bten��r. Zoo- f> 
lang zijn daad nog maar een krummeltJe pos1t1ef_ was, 
werkte hij mede aan de uitvoering van de verordemngen 
van Seijss lnquart, Rauter, Rost van Tonningen, Ver
weij, van N.S B. burgemeesters en landverraders-politie
commissarissen, van de S.O. en verdere bekende en 
onbekende namen en instanties, die alle slechts een 
doel hadden: de algcheele ovcrw1nn1ng van \1et natio
naal-socialisme, hetgeen beteekent, de algeheele ver
nietiging van Nederland en der christelijke beschaving. 

Wat te denken van een "goeden" politie-ambtenaar, 
die toch niet altijd met leege handen kon thuis komen 
en dus wel eens een onderduiker of Jood op het bureau 
moest deponeeren? Immers, anders zou hem de _ge
legenheid misschien kunnen worden ontnomen, om iets 
goeds te doen! De dood door marteling van het slacht
offer was toen immers nog niet te voorzien! En wat te 
denken van den administratieven ambtenaar, die deze 
en dergelijke dingen voorbereidde of uitvo;rde_? En de
burgemeester, die met allerlei mano�uvre s �1111. �etel
wist te behouden? Zou zoo iemand ooit een pnnc1p1eele 
vaderlandsche houding en toon hebben aangenomen of 
een positieve daad getoond? Men ��hoeft heusch geen 
insider te zijn om te weten, dat �11 dan al. lai:ig d�or 
den bezetter aan den dijk zou z11n gezet, md,en met 
in een concentratiekamp. Dunkt het U, ,,handige" amb
tenaren een verdienste te zijn het zoo lang te hebben 
uitgezo�gen, terwijl de bloem van Ne�erland �ericht 
werd? Hebt gij op een bepaald oogenblik "neen dur
ven te zeggen tegen den onderdrukker en liever afstand 
gedaan van Uw behaaglijke rust, uw baantje en uw 
pensioenuitzichten? Of hebt ge braaf meegeloopen, 

. misschien voetje voor voetje o( tegenstribbelend (maar 
dan toch meegezeuld) op den weg van den nationalen 
ondergang? Hebt ge meegeholpen, indien niet als aan
nemer van het geheele werk, dan als onderaannemer 
of 11ls om.:'chter of zelfs als steenen of steentjes
sjouwer? Dan behoort ge in den kelder thuis! 

t:r zijn gelukkig ook ambtenaren, die het "neen" meer 
of minder luid dorsten uit te spreken; zij zijn de 
menschen, die onderduikers hielpen aan valsche aus
weisen, nieuwe persoonsbewijzen, stamkaarten, distri
butiebescheiden, valsche inschrijvingen deden in het 
bevolkingsi:egister. Door hun reddend werk maakten zij 
dat van den S.O. onmogelijk. En laat thans niet de 
sunPriPur. die wist. dat zijn ondergeschikte dit soort 
werk deed, zich daarop beroemen door er op te wijzen, 
dat hij het wist en le1<.ker niets gezegd heeft tegen �e 
S.O. Een dergelijke passieve heldendaad heeft zoo heel 
weinig waarde. 

Ten slotte, het pensioen is een lichtend verschiet voor 

eiken ambtenaar. En dit wordt bepaald niet alleeh door 
de grootte van het salaris, doch ook door het aantal 
dienstjaren. 

Wordt er aan gedacht, dat er ambtenaren zijn ge
weest die ,consequent Nederlandsch ambtenaar waren en 
weigerden mede te doen aan het onzalig spel der Nazi 
machten? Zij namen, zonder acht te s.laan op eigen 
belangen, hun ontslag of werden ongevraagd ontslagen. 
Wat nu ten aanzien van hun pensioen? Wat ten aanr 
zien van een nieuwe d:enstbetrekking? Zij zijn de 
menschen met nationaal karakter en hun kan men het 
bestuur met een gerust hart in hlnden geven. Is het 
bekend, dat zij thans dikwijls de grootste moeite heb
ben een behoorlijke betrekking weer te krijgen? Wordt 
er aan gedacht, dat zij daarvan afhankelijk zijn? 

Worden de jaren, dit zij willens en wetens zonder· 
betrekking waren op grond van hun nationale over
tuiging, buiten beschouwing gelaten bij de bepaling 
van het aantal dienstjaren voor hun pensioen? Worden 
zij op die \�ijze gestraft voor hun principieele goede 

ambtenaars houding? Als dit zoo is, dan mag het geen 
verwondering wekken, dat in voorkomend geval ook de 
goed�. ambtenaar collaboreert. Dit mag niet gebeuren
en w11 ver·rouw�n dan ook ten volle, dat deze kwestie 
aan de aandacht van de Regeering niet zal ontgaan. 

LJan is er nog één ding. Sommige ambtenaren voer
den de consequentie van hun standpunt (dat voor vele 
anderen een lichtend voorbeeld was) zoo ver door, dat 
zij na hun ontslag, toen zij dus zonder inkomsten waren 
hun bezittingen verkochten om te voorzien in hu� 
levensonderhoud, liever dan mede te werken aan de 
maatregelen van den vijand. Of steun te ontvangen Zij 
zijn de goede ambtenaren en hun komt niet alleen 
hulde, doch ook bevordering toe. Hun onderbroken 
dienstjaren dienen mede te tellen yoor de pensioens
berekening en wat zij door ontbering van hun salaris 
offerden door verkoop van hun bezittinge11, dient hun 
te worden terug betaald door uitkeering van hun op
geofferd salaris. 

K. B. 

Het onderduikers Pasopkamp op de Veluw·e 
Al is het tijdens het ruim anderhalfjarige bestaan van, 

het kamp vaak "oppassen" geweest en is het aan de 
oplettendheid van velen te danken dat dit, ons reddende 

'kamp nooit door verraad is ontdekt, de naam Pasop heeft 
het aan zijn ligging te danken. 

In vier om één punt gelegen vakken (twee daarvan aan 
de Pa;üpweg) d,•r Soere!sc(staats)bossen gingen onze hut
ten schuil. Twee houten bosarbeidersketen, elk voor on
geveer t 2 man; een plankcnhuis (7 pers.); e1m barak uit 
drie gedeelten (7 pers.); twee àempoplaten hutten (elk 
6 à 7 pers.) en een uit heide en dennenstammen opge
trokken hutje (6 pers.) vormden het bovengrondse clorps
gedeelte. Een vijfde houten ket·tje de "Villa" genaamd 
(9 pers.) en een der dempoplatenhutten ,,de Dempo" wa
ren gedeelteliik onder de grond gebouwd om het geluid te 
dempen en van de AntimoHenhut de 11Aml1ut" (9 pers ), 
door dt jongens zelf uit dennestammen gebouwd, stak 
alleen het door een vakman gemaakte stroodak boven de 
grond uit. 

En de Amhut kon gezellig zijn! 
Brede vensterbanken als uitbouwtjes om in te zitten, 

de ramen er boven evenals bij de "studeertafel", vier 
kribben twee aan twee boven elkaar in twee hoeken, 
een boekenkast, een klerenkast en een slaapzolder door 
een laddertje te bereiken. Alles van dunne en dikke denne
stammen in elkaar gezet met een minimum aan spijkers. 
Met de kleedjes en gordijntjes kussens en dekens en on
danks (misschien wel juist dóór!) de razende rommel die 
er tussen de periodieke opruimingen heerste, was het er 
goed uit te houden. 

In dit model-studentenhuis brachten onze Amerikaanse 
en Engelse jongens veel vrolijkheid door hun zang, grap
pen en hun hollands met heerlijk engels accent. 

Koeschma, onze Rus, was onze vriend. Altijd vrien
delijk, goedlaclis en behulpzaam. De Villabewoners. maar 
ook wij anderen, hebben menig russisch woordje van hem 
geleerd. 

Als zich de boodschappers mee hun fietsen . vol etens
waren door de nauwe slingerpaadjes naar de hutten 
worstelden, betekende dat voor velen vaak "verzamelen". 
Maar zelfs wanneer zij met het rantsoen tabak kwamen, 
stevende niet zó een stroom van kampbe'woners op hen 
af, dan wanneer zij de dagelijkse nieuwsberichten bij zich 
hadden. Dán kwamen wij allen uit onze schuilhoekjes 
waar wij werkten, lazen of sliepen te voorschijn en b:ian
den ons een weg door 't vak om zo snel mogelijk bij onze 
woonhut te zijn teneinde het nieuws te horen en voorál 
niets te missen. Gauw werd den boodschappers een ciga
retje aangeboden, wat eetbaars of te drinken en intussen 
werden zij aan een kruisverhoor onder}VOrpen aangaande 
dé berichten waarom zij niet te benijden waren. 

Dat deze jongens soms drie- of viermaal daags de 8 km 
van Nunspeet af de bossen in kwamen fietsen om ons van 
al het nodige te voorzien (en ruim te voorzien!) zonder 
ooit enige blijk van moeheid te tonen, is een ongelofe
lijke prestatie. Hun komt, samen met de kampleiding, (ge
woonlijk ,,Centrale" genoemd) alle eer toe! 

De Zondag, die we als alle andere dagen binnen onze 
vakken bleven, was voor ons toch als een uitgaansdag. 
Het wekelijkse bezoek dat de Centrale aan alle hutten 
bracht, was een welkome afwisseling. 

Nieuwelingt-n werden in het ootje genomen: De Cen
trale eiste Zondagse kleding en schoongewassen handen 
als zij op visite kwam! Maar al is dit een grapje, de 
meesten vonden het prettig zich eens netjes te kleden, 
want in het dagelijkse leven temidden van heide en 
kreupelhout was het ondoenlijk om steeds net gekleed te 
zijn. De kleren zouden binnen een maand aan flarden 
gereten zijn. 's Zondags dus gingen de overalls, waarin 
de meesten liepen, uit. 

We hebben natuurlijk onze Ups and Downs gehad. 
Vooral tegen het einde van het kamp in de herfst van 
1944 zakte de stemming voelbaar. Onze Engelse vrien
den, maar vooral ook de Centrale en de boodschappers, 
hebben echter hard me"!geholpen onze sombere stemming 
te verdrijven. 
· In h.:t Groot-PO-vak, waar 3 hutten, dus ook de
meeste mensen waren, stond de pomp. In het donker
's avonds kwam daar de stroom van dorpelingen uit de
andere vakken om hun· water voor de volgende dag te
halen en hun was uit te spoelen.

Dit water halen · en het zagen van bomen voor brand
hout, eveneens in het donkèr, waren de enige gelegen-

heden waarbij wij ons woonvak konden verlaten. Onze 
Amerikaanse vliegeniers hebben we nooit van de nood
zakelijkheid hiervan kunnen overtuigen. Zij staken de 
brandgangen tussen de vakken over wanneer zij maar 
wilden. Aan de eene kant hebben wij daardoor veel ge
zellige uurtjes met hen beleefd, maar wij1 die het gevaar
van op klaarlichte dag geregeld de brandgang oversteken 
wèl zagen, hebben er wel eens over in angst gez1:ten. 

De Centrafo in Nunspeet werkte voor en waakte over 
ons met een ongelofelijk enthousiasme en uithoudings
vermogen. Toen eens het gevaar voor omdekking zeer 
groot leek, stonden gedurende een hele nacht vanaf de 
marechausseekazerne in Nunspeet tot 8 km de bossen in 
naar het kamp wachtposten om, zodra de vijanden in 
onze richting zouden komen, te waarschuwen en het de 
bewoners, die natuurlijk ook op wacht stonden, mogelijk 
te maken te ontvluchten. 

De hoeveelheden boter, brood, vlees, jam, melk e.d., 
die ons de boodschappers geregeld brachten waren ruim 
voldoende. Wanneer een wagen vol groente, appels en 
peren, of aardappelen kwam, leek ons dit gewoon. Pas 
later, toen wij ná de ontdekking weer in de gewone 
maatschappij leefden, begrepen wij hoe geweldig goed wij 
in het Pasop-kamp werden voorzien. Boeken, kranten, 
kolen (in de winter '43-'44) kleren, klompen .... .. aan niets 
was gebrek. Na Sept. '44 hadden wij zelfs een radio! 

Nu is het weer vrede en wij weten, dat wij in de tijd 
dat het kamp heeft bestaan, in �én van de weinige overge
bleven vreedzame plekjes van ons land hebben geleefd. 

De beperkte bewegingsvrijheid was werkelijk de enige 
onvrijheid die voor ons bestond. Ja, we mochten niet zin
gen, schreeuwen of hollen, maar in dat speciale onder
duikers-fatalisme hebben wij ons toch met 4eze verboden 
geneugten vermaakt. Het mag inderdaad een wonder 
heten, dat nooit in de doodse stilte 's avonds iemand van 
onze vijanden ons ondergronds uitbundig gezang samen 
met de . Engelse jongens dóór de grond en het bos heen 
heeft opgevangen. Wij· hebben zelf opgemerkt, dat het 
soms een halve kilometer in de omtrek te horen was. 

De moeilijkheden in het kamp waren ontelbare. Natuur
lijk! Hoe kan het ook anders, waar er 80 à 90 mensen 
noodgedwongen bij elkaar moesten wonen. Mensen, allen 
tot het uiterste vervolgd en opgejaagd, -zooveel mogelijk 
naar aard en aanleg bij elkaar gevoegd. Het is aan de 
hulp, en het voorbeeld vooral van de kampleiding, de 
Centrale, te danken, dat er steeds weer voor alle moeilijk
heden een oplossing werd gevonden. 

Eigenlijk is dit beeld van het kampleven niet volledig 
zonder een schets van de moeilijke en vervelende gebeur
tenissen waarbij bijv. ook de verschrikkelijke ontdekking 
van het kamp behoorde. Maar al die dingen waren 
menselijk en vanzelfsprekend; zelfs ook de ontdekking 
werd als iets normaals beschouwd waar wij steeds reke
ning mee hebben gehouden en die de leiding ook heeft 
zien aankomen. 

Neen, als wij aan buitenstaanders een indruk van het 
kampleven geven, zullen zij zich deze gebeurtenissen er 
bij moeten denken hetgeen zo• moeilijk niet zal zijn. -· 

Maar het is voor ons een pleizier om te vertellen van 
de wonderlijke vrijheid en geweldig goede verzorging 
waarvan wij in de afschuwelijkste tijden van vervolging 
en moord toch nog hebben kunnen genieten in de Soe
relse bossen. 

Al het andere kunnen wij wel nooit vergeten, maar 
toch raakt het gelukkig volkomen op de achtergrond. 

Slechts het heengaan van onze "Opa", die de Vader
lijke zorgen over zif n kampkinderen zo liefderijk op 
zich heeft genomen, zal steeds duidelijk in onze herinne
ring gegrift blijven en een reden zijn om zijn grootse 
arbeid voor en in het kamp als een kroon stralend te 
plaatsen boven onze herinnering aan ons onderduikers
kamp. 

Het spijt ons voor belangstellenden dat, door de ont
dekking en daaropvolgende volkomen vernietiging van de 
hutten, groentekelders, stookplaatsen, latrines en pomp, 
het kamp onmogelijk meer bezichtigd kan worden. 

Voor ons, kampbewoners en diegenen waar wij alles 
aan te danken hebben, is de herinnering daardoor echter 
dierbaarder geworden. 

Wij zullen het nooit vergeten, want wij kunnen het 
nooit vergeten, wat het Pasop-kamp voor ons allen is 
geweest. 
21 Juni 1945, Nunspeet. HAN uit de Villa . 

•



Henk 
J'er gedachtenis . . . . .  . 

Wij kenden hem, hij was vol zelfvertrouwen. 
Doch steunde bovenal op hulp van God. 
Hij wist, dat hij alleen op Hem moest bouwen, 
Want in Gods handen ligt een ieders lot. 

Hij kende slechts: ,,De handen uit de mouwen!" 
En smeedde menig Vaderlands complot. 
Doch vreemde handen bonden hem met touwen 
En wierpen hem in 't donkere cachot. 

Zij lieten hem in één dier rijen treden, 
Die reeds bij voorbaat zijn gedoemd ten dood. 
En toen hij fier zijn mening heeft beleden 
Werd hij getroffen door het moordend lood. 

Wij weten, dat zijn hart nog heeft gebeden, 
Voordat hij eeuwig beide ogen sloot. 
Maar ook dit offer had voor God een reden, 
Terwijl de aarde kleurde, donkerrood ..... . 

22 Juni 1945. 

In Memoriam 

Hendrik Ridder 
(Henk de Vries) 

Onze vrees is zekerheid geworden. Henk, 
onze Henk is dood...... Henk zullen we niet 
meer ontmoeten. Het beliefde God niet, hem 
aan ons terug te geven. Voor hem was er een 
hooger bestemming. We zullen Henk niet meer 
zier. binnenstormen als een frissche stormwind. 
We zullen zijn steeds weerkeerenden afscheids
groet "de Zegepraal" niet meer hooren. 

We zijn Henk kwijt; maar, moeten danken, 
dat we hem mochten hebben. Zijn enthousiasme 
heeft velen de handen aan de ploeg doen slaan. 
Zijn onvermoeibare ijver en soms haast lastige 
zwijgzaamheid was voor ons een voorbeeld. 

Op een uitgebreid terrein heeft hij den Duit
scher gesabotteerd. Hij heeft gewerkt in den 
hevigsten storm en toen vele van zijn vrienden 
vielen; de storm orkaan werd, heeft hij doorge
werkt. Als een goed frontsoldaat heeft hij ge
vochten, tot de vijand hem in handen kreeg. 
Toen heeft hij de kroon op zijn werk mogen 
zetten en onsterfelijken roem verworven. De 
beulen hebben getracht zijn oersterk pracht
lichaam met bun duivelsche pijniging zóó te 
bewerken, dat hij een willige spreekbuis in hun 
handen zou zijn. Het is hun niet gelukt. 

Henk heeft gezwegen! God zij geloofd, die 
hem zooveel kracht gaf, dat hij zelf verklaarde, 
de pijnen niet meer te voelen. 

Dit zwijgen was voor velen het leven; want, 
wat had Henk veel kunnen vertellen! Reeds 
spoedig na het oprichten van een illegale groep 
werd Henk medewerker; na eenigen tijd rayon
leider; later K.P.-leider en nog later provinciaal 
leider van het gewapend verzet in Groningen. 
Zoo Henk gesproken had, zou de S.D. een ware 
ravage onder de illegale werkers hebben aan
gericht. 

Code zij dank, dat Hij hem waardig keurde 
Zijn kracht tot zwijgen te ontvangen. 

We hebben vaak het probleem, zwijgen, als 
men lichamelijk gerU'ineerd wordt, besproken. 
Hij zei dan altijd: ,,Ik zal zwijgen en gaan zin
gen als ze slaan." 

En zingen kon .hij; ik hoor hem nog met 
zijn gave krachtige bariton: 

Delf vrouw en kinderen het graf 
Neem goed en bloed ons af, 
Het brengt U geen gewin 
Wij gaan ten Hemel in 
En erven Koninkrijken. 

Henk is ten Hemel ingegaan, al waren dan 
zijn laatste gangen, langs diepe sporen vol 
moeite en kruis. 

WIE GEEFT INLICHTINGEN? 

208 Jan Joh. de Vries, geb. 26-5-'14. Gearr. Mei '43 
te Zaandam. Vandaar naar Scheveningen, daarna 
Utrecht. Siegburg. Later naar strafkamp "Rein
bach". 

209 Gerrit Hoevers, geb. 2-6-'22. 18-8-'44 gearr. Arn
hem. 29-8 naar Amersfoort. 9 Sept. vermoedelijk 
in de richting Hamburg of Neuengamme. 

210 Cornelis Dijkstra, geb. 19-10-'04. Gearr. 9-8-'44. 
Hoorn, Amsterdam, Amersfoort. Later door naar 
Dui tschland. 

211 Johan Jacob Beelen, geb. 24-1-'95. Gearr. 7-10-'43. 
Scheveningen. Eind Febr. Amersfoort. Utrecht. 
1-4-'44 Kleef, Siegburg. Zou moeten werken in
kamp Wesseling. 

212 Joh. Corn. Daemen. Laatste adres: Gev. nr. 98601. 
Lager-Bezeichnung: M.-Stammlager IV F. Hart
mannsdorf (Post Burgstädt) i, Sa. Arbeitskommando 
Nr. 92 Holl.-Deutschland. 

213 Hendrik Vugts, geb. 19-2-'12. Laatst gezien in 
ziekelijke toestand op 11 of 12 April '44 in straf
kamp Buchenwalde. 

214 Mevr. Bohl, wonende Keizersgracht 223, Asd. Be
keerde Jcdin. Weggevoerd naar Westerbork. 

215 Eli en Rika en Henny Mendels. Gearr. in Asd. 
Doorgevoerd naar Vught. 

216 Fam. de Vries, woonde Herculesstraat 38, Asd. 
Doorgevoerd naar Vught. 

217 De Hond, Saffierstraat Asd. Doorgevoerd naar 
Vught. 

218 Jacob Stenveld, Waalstraat 169 Asd. Doorgevoerd 
naar Vught. 

219 Sergeant Klaas van de Bor (van de Brand) pl.m. 
35 jaar. 1942 naar Engeland 1·943 gedropt. Waar? 
Is in Mathaussen gefusileerd in Sept. '44. 

220 Hendrik de Jong (Henk de Jager) geb. 11-2-'20 
en Wiecher de Jong, wonende Arnhem, Mauve
straat 13, Beiden Sept. '44 uit Vught naar Sachsen
hausen, daarna naar Neuengamme. 

221 Pater Campman is overleden in kamp Belsen. Zou
den zijn voor-malige contacten in Utrecht en de 
Geldersche-achterhoek zich eens per brief willen 
melden. 

222 Mevr. Philippine de Ploeg, geb. 28-12-'85, via 
Westerbork, Amersfoort in Jan. '44 naar There
siënstadt. Vandaar in Oct. '44 op transport met 
onbekende bestemming. 

223 Hendrik Veldhuis, geb. 3-4-'05 te Siddeburen. 
Medio Oct. 1944 uit Amersfoort (nr. 2509) naar 
Neuengamme. Zou December/Januari 1945 over
leden zijn. 

224 Louwe te Veen, geb. 1-12-'24, wonende Hoogkerk. 
10-5-'44 naar Amersfoort. Zou 7-1-:45 overleden
zijn. In Amersfoort nr. 11694, eerst blok 9 daarna 
10. 

225 Ane Heidema, geb. 25-12-'18, gearr. 12-12-'44 te 
Rijswijk. Via Scheveningen naar Amersfoort, ver
moedelijk medio Maart 45 naar Duitschland 
(Neuengamme?). Laatste berichten uit Schevenin
gen ong. 24-12-'44. 

226 Kornelis van Loon, geb. 30-4-'17 te Wijk, mare
chaussee. Op 12-6-'44 gearr. te Middelburg, over
gebr. naar R'dam, Haagscheveer en Riv. pol. Park
haven. Op 21-7-'44 naar Amersfoort, nr. 3168 blok 

8. Op 12-10-'44 naar kamp bij Hamburg.
Janus Leendert Steketee, geb. 9-3-'04 te Middel
burg, wonende aldaar. Op 10-5-'44 gearr. en ver
voerd naar Amersfoort, vandaar naar Neuen
gamme. Laatste berichten Aug. '44 uit Amersfoort. 
Martinus Johann.es den Braber, geb. 19-12-'22 te 
Stavenisse, wonende aldaar. Laatste berichten uit 
Amersfoort, daarna naar Duitschland. 

227 Arend Tibben, geb. 17-2-'10 te Dedemsvaart, wo
nende Hoogersmilde. Gearr. 1-11-'44. Ongeveer 5 
Jan. '45 naar Amersfoort. Vermoedelijk 5-2-'45 
naar Duitschland. 

228 James\ van Beusek�m, geb. 14-5-'22. Op 8-9-'44 
van Amersfoort naar Neuengamme. 

229 ·wouter Bouwman, geb. 17-5-'24 te Nijkerk. Ziek 
achtergebleven te Siegesheim op 29-3-'45. 

230 Gerard Crone, geb. 1921 in Wittenberg a. d. 
Elbe. In Nov. '44 gearr. 

231 Gerrit Kögeler, geb. 27-4-'21 te Zwijndrecht. 13-14 
Juli '44 gearr. overgebracht naar Haagsche Veer. 
Op 9-8-' 44 naar Amersfoort en vandaar naar 
Duitschland (Neuengamme?). 

232 Herman Care! Anton Campagne, geb. 17-1-'0�. 
Voor 17-12-'40 in Wehrmacht-untersuchungsge
vängnis, Zweigstelle, abt. IV te Berlijn-Tegel 

- (Seidelstr. 39). Aktz. eerst St. Pl. I 930-40, later
R.K.A. 1 930-40. In Maart '42 veroord. tot 3 of 4 
jaar tuchthuis met aftrek van 1 jaar voorarrest.
Laatste brief ontvangen 18-8-'42 uit tuchthuis te 
Luckau (Nd. Lausitz) {<losterstr. 1. Proceskosten
moesten overgemaakt aan Zahlmeister d. Stellv.
Gen. do. 111.

Antoon Willem Beernink, geb. 19-2-'19 te Wor
merveer. Gearr. 10-10-'43 te Hoorn. Via Amstel
veenscheweg naar Vught op 26-11-'43. In Mei '44
met 4 of 5 anderen naar Neuenganune, nr. 30077
Blok V; mogelijk doorgezonden naar Mariën-burg;
laatste berichten 3-9-'44. 

' 

Gerardus Adrianus Peffer, geb. 26-9-'18 te Waal
wijk, wonende Zaandam. Op 26-�-'44 gearr. te
A'dam. Via Marnixstraat naar Amersfoort. Verder
niets bekend. Oorzaak arrestatie onbekend. Was
beroepskorporaal. 

233 Wouter Josephus Damen, geb. 8-10-'01 te Middel
burg. Op 1-10-'44 gearr. en op 8-10-'44 wegge
voerd door 2 S.D.-ers, vermoedelijk vergezeld van 
den S.D.-er Joosse uit Middelburg. Vermoedelijk 
via Wolphaartsdijk weggevoerd, onbekend waar
heen. 

Mietje Frank, geb. 12-4-'94 te Den Haag, laatste
lijk wonend te Middelbûrg. Zomer '42 gearr. 
Goodsche). Laatste bericht 2-9-'42 bij afvoer naar 
Westerbork of Polen. Een Heer Lezer te Den Haag 
zou iemand hebben gesproken, die haar omstreeks 
de bevrijding. in Polen zou hebben gezien. Contact 
gezocht met den Heer Lezer. 

234 Hendrik Brouwer, geb. 22-10-'02. Op 28-1-'44 ge
arr., afkomstig van Ede. Waarschijnlijk tot Sept. 
'44 in cel 189 in bunker te Vught. 

235 Wim Huis in 't Veld. Veertien dagen na de be
vrijding gezien in Kassei. 

236 Gradus Johannes van 't Hul, geb. 17-3-'99, wo
nende Zutphen. Gearr. 28-12-'44. Op 2-2-'45 via 
Zutphen vervoerd naar Duitschland, waarschijnlijk 
Neuengamme. 

Barend Jan Aalders, geb. 11-8-'01. Op 29-7-'44 
gearr. Via Arnhem eind Aug. '44 naar Vught. Op 
6-9-'44 naar Oraniënburg Sachsenhausen, van daar
naar Heinkelfabriek.

t 
Dezer dagen ontvingen wij de officieele bevestiging 
van het bericht. dat onze dierbare zoon en broeder 

JAN MARTIN Bi\.KKER 

op 4 Augustus 1944. in den leeftijd van 25 jaar, 
in het concentratiekamp te Vught werd gefusileerd. 

Duivendrecht, Juli 1945. 
Rijksstraatweg 28. 

Namens allen, 
J. J. BAKKER. 

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden 

opgedragen in de parochiekerk van den H. Urbanus 

te Duivendrecht, op Zaterdag 4 Augustus a.s. 

om 9 uur. 



Gedenkboek 

AMSTERDAM 

Mag ik even een dringende oproep doen 
hooren aan al onze medewerkers in Amster
dam? Natuurlijk is er biJ U allen een leven
dige belangstelling voor het document, 
waarin onze strijd en zege, maar ook onze 
offers en moeiten zullen worden vastgelegd. 
Gespannen zien we reeds nu uit naar het 
moment, dat we uit onze schat van herinne
ringen en ervaringen een bloemlezing voor 
ons zullen zien. Daarvoor is ons aller mede
werking echter onmisbaar. Een beperkt aan
tal bladzijden uit het landelijk ,,Gedenk
boek" zal voor Amsterdam beschikbaar zijn 
en men heeft mij verzocht de verzorging van 
dit gedeelte op mij te willen 'neme!\, Zoudt 
U zoo vriendelijk willen zijn gegevens, die 
voor \dit doel van belang kunnen zijn, aan 
mij toe te zenden? Ik denk hier aan persoon
lijke herinneringen, vooral uit �e vroegste

periode, aardige anecdotes, foto's van ge
vallen medewerkers, interessante snapshots 
uit ons werk e.d. Snuffelt U eens in Uw 
archief en stelt U het a.u.b. niet te lang uit. 
Laten we met elkaar ons best doen de hoofd
stad des lands, die in het verzetswerk met 
eere genoemd mag worden, ook in ons "Ge
denkboek" een goed figuur te doen slaan. 
Inzendingen gaarne vóór 1 September aan 

V.atia 

J. A. VAN BENNEKOM, 
(van Barneveld) 

Admiralengracht 279 I W. 

Het C.B. verzoekt met grote spoed opgave 
van Duitse militairen, die in de bezettings
tijd actief illegaal werk hebben gedaan. Ver
zocht wordt een klein rapport betr. het ver
richte illegale werk, voorts naam, geboorte
datum, plaats of huidige verblijfplaats, hetzij 
Duitsland, hetzij Nederland aan het C.B. 
op te zenden. 

Voor deze categorie van personen is een 
mogelijkheid van invrijheidstelling of toe
stemming om in Nederland te verblijven. 

'Help ze 
aan werk!!! 

Illegaal werker, oud 24 jaar, diploma 
Mulo B en 5-jarige H.B.S. B. Was 2 jaar 
ondergedoken. Zoekt werk. Liefst in omge
ving Arnhem. Heeft eenige kantoor-ervarin
gen. Brieven onder nr. 22 van dit blad. 

24-jarige broodbakker (onderduiker) in be
zit vak- en middenstandsdipl. zoekt plaat
sing. Brieven onder nr. 23 van dit blad. 

Jongeman, 20 jaar, Mulo A, Mercurius 
dip!. boekhouden, Mere. dip!. Engelsche han
de!scorr., 6 jaar practijk (electr. motorenfabr., 
raad van arbeid, boterfabriek), L.O.- en 
Trouw werker, sedert April j.l. B.S.-lid, zoekt 
verantwoordelijk werk, liefst Geld. of Over
ijse!. Br. onder nr. 24 van dit blad. 

Jongeman, 22 jaar, 2 jaar L.O.- en KP.-er, 
zoekt werk als bankwerker, zodat hij zijn 
studie voor leeraar A.B.S. kan voltooien. Br. 
onder nr. 25 van dit blad. 

Jur. stud., 31 jaar, volledig staatsexamen 
A (1941), moderne talen vlot sprekend, 10 
dienstjaren als gem. ambtenaar (ontslagen 
op eigen verzoek midden 1943), diploma 
gem. administratie, mede-oprichter OD ('40), 
medewerker L.O., KP., spionagedienst, t.a.v. 
confisceering bezittingen door SD geruïneerd 
(1945), ex PC der BS., gehuwd, beste refe
renties, zoekt een behoorlijke verantwoorde
lijke wekkring. Br. onder nr. 26 v. d. blad. 

Oud-illegaal werker, 37 jr, jachtopziener, 
�oekt een werkkring. Brieven onder nr. 27 
van dit blad. 

,, Vxeemde eend 

in de &qt" Generaal Hackert, 

luchtlandingstroepen 

in een 1.0.-huis. ' 

commandant 

te .llrnhem 

Als L.0.-man kreeg je vogels van diverse pluimage, alle rangen en 
godsdiensten plachten vertegenwoordigd te zijn. Bij de klanten waren er 
.sommigen waar je veel gezeur mee had anderen gaven zo'n voldoening 
dat je met nieuwe animo verder ging. 

Mijn mooiste geval was een generaal van de parachute-troepen die jn 
September 1944 op de Veluwe daalde. Begin October kwam hij als 
onderduiker bij mijn tantes waar ook ik in huis was. Daar is hij, be
houdens een kleine onderbreking, tot eind Jan. 1945 gebleven, toen hij 
eindelijk de kans kreeg om te "crossen" en de geallieerde linies weer 
te bereiken. 

Op z'n p.b. hadden we de naam: ,,Jan van Dalen" ingevuld wat ons 
toepasselijk leek in verband met z'n luchtlanding. Meneer van Dalen was 
doodziek toen hij arriveerde maar gelukkig genazen zijn wonden voor
spoedig. Later, toen hij practisch beter was, kon er nog meer afwisseling 
in de dagelijkse bezighElden zijn maar ook toen hij de hele dag op bed 
lag verveelde hij zich niet. We bleken n.l. allebei dol op schaken te z.ijn; 
dat was dus een prettig middel om de tijd door te komen. Verder gaven 
we een tijdje in ons dorp, omdat "Trouw", ,,het Parool" enz. toen niet 
meer kwamen, een weekblad uit, ,,Pro Patria" genaamd. En hij ver
zorgde_ daarin het milftair overzicht. Helaas moesten we constateren dat 
er van z'n profetieën nooit veel uitgekomen is, alleen heeft hij voorbeeldig 
voorspeld dat we, bij een verdere bevrijding van ons land, de eerste aan
val niet ten Westen maar ten Zuiden van Arnhem, over de Rijn, moesten 
verwachten. 

Ook werd er natuurlijk heel wat afgeboomd. Hij studeerde ijverig 
Hollands terwijl wij het beetje Engels opfristen dat we ons nog herinnerden. 
Het ging in het begin erg gebrekkig, nooit "correct", maar begrijpen 
deden we elkaar altijd. Meneer van Dalen was te beleefd om te lachen 
als je iets verkeerd zei, afgezien van een enkele keer dat het werkelijk 
te bont was. Zo zei ik een keer: ,,ik hoop dat Uw lichaam gauw weer 
in orde is" en gebruikte i.p.v. ,,body" het woord "corpse" wat niet 
"lichaam" maar "lijk" betekent. Toen kon ik aan z'n gezicht zien dat er 
,,something rotten" was! 

Hij__ had . veel interesse voor onze ondergrondse organisaties en liet zich 
haarf11n uitleggen wat de L.O., het N.S.F., N.C., de O.D. 'en de 
N.B.S. deden. Wij vroegen hem over het Jodenprobleem (hij was jaren
lang in Palestina geweest), Rusland, verhouding Engeland-Amerika, 
Montgomery, Eisenhower, Cromwell enz. Over Cromwell vroegen we al 
gauw, we wilden zodoende aan de weet komen hoe zijn overtuiging was. 
Hij vertelde: ,,ofschoon mijn voorouders tegen Cromwell vochten beschouw 
ik hem als een groot man, die veel voor Engeland gedaan heeft. Hij vocht 
tegen drie dingen: één staatskerk, absolute macht van de regeerder, en 
een staand leger. Maar toen hijzelf de macht had probeerde hij ze alle drie 
in te voeren". 

Over zijn overtuiging waren we dus nog niet heel veel wijzer ge
worden. Tot onze vreugde bleek hij een andere keer een overtuigd 
Christen te zijn. 

In het begin sliep hij slecht. Twee huizen bij ons vandaan zaten Moffen. 
Van henzelf hadden we geen last, maar ze hadden honden die af en toe 
een hele nacht door bleven blaffen. M'n tante is toen naar de Moffen 
toegestapt en heeft ze vriendelijk gevraagd die honden koest te houden, 
omdat we een zieke in huis hadden. En ze deden het ook! Diezelfde Moffen 
mestten twee ganzen voor de Kerst. Meneer had ontzaglijke zin om die 
ganzen te organiseren, maar dat was ons gezien de omstandigheden, 
toch te pittig. 

Op 5 November was hij jarig. Ter zijner ere hebben we toen ,Abide 
with me" (Blijf bij mij, Heer) gespeeld. Hij had ons n.l. verteld dat een 
deel van zijn soldaten dat altijd speelde na het "God save the king". Het 
was oorspronkelijk een opgelegde straf, omdat het regiment in kwestie 
anno 1700 zoveel, in Spanje een keer een klooster geplunderd had] 

Naarmate hij genas werd het probleem "training" van steeds meer be
lang. Hij belastte zich met het zagen en hakken van brandhout (daar 
kwam ik zodoende gemakkelijk af!) en ook gingen we wandelen, eerst 
maar drie minuten, later langer, op het laatst een uur per dag. Dat deden 
we alleen bij donker want het krioelde van Moffen in allerlei soort en 
's avonds controleerden ze niet. Als we wandelden was hij er fel op om 
Moffenaankondigingen van de bomen te scheuren. Hielden ze een razzia 
dan ging hij naar bed. Hij was n.l. volgens zijn ausweis longpatiënt. 
Gelukkig is ons huis nooit doorzocht. Wel kregen we een keer Moffen 
in ons huis om kleding te vorderen, twee stuks. Maar alle beschikbare 
dames gingen in de gang al om ze heen staan en vertelden al wenende 
dat we helemaal niets bezaten. Misschien zouden die Moffen in de strijd 
dapper zijn geweest, maar tegen al die vrouwentranen konden z� niet op, 
en ze vertrokken dan ook gauw, zonder iets meegenomen of iets onder
zocht te hebben. Onze gast had het hele spectakel van bovenaf HJet 
belangstelling gevolgd. Wat hebben we er later om gelachen. 

Aan tafel scholden we een keer op het Engels metrieke stelsel. Hij 
beweerde toen te hopen, dat Hitler de oorlog maar zou winnen, want die 
zou dan wel eenheid brengen in al die gekke gewichten en maten. 

De generaal was altijd opgewekt en spraakzaam. Alleen gedurende een 
enkele periode was hij stil, n.l. als er een plan gewçest was om hem, door 
de Duitse linies heen, naar de "overkant" te brengen. Want hij verlangde 
er ontzettend naar om weer te kunnen meevechten in de eerste plaats, en 
ook natuurlijk om zijn gezin weer te zien. Maar eerst kwam er steeds 
bij al die plannen op een of andere manier een kink in de kabel, en of
schoon we langzamerhand wel leerden onze verwachtingen niet te hoog te 
stellen, was toch altijd de teleurstelling groot als het opeens voor de zoo
veelste keer afgelast werd. 
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Een cel is maar twee meter lang 
en nauw twee meter breed, 
wel kleiner nog is het stuk grond 
dat ik nu nog niet weet, 
maar waar ik naamloos rusten zal, 
mijn makkers bovendien 
wij waren achttien in getal, 
geen zal den avond zien. 

O lieflijkheid van lucht en land 
van Hollands vrije kust -
ééns door den vijand overmand, 
vond ik geen uur meer rust, 
wat kan een man, oprecht en trouw, 
nog doen in zulk een tijd? 
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw 
en strijd den ijd'len strijd. 

Ik wist de taak die ik begon 
een taak van moeiten zwaar, 
maar 't hart dat het niet laten kon 
schuwt nimmer het gevaar; 
het weet hoe eenmaal in dit land 
de vrijheid werd geëerd, 
voordat een vloek'bre schennershand 
het anders heeft begeerd, 

voordat die eeden breekt en bralt 
het misselijk stuk bestond 
en Hollands landen binnenvalt 
en brandschat zijnen grond, 
voordat die aanspraak maakt op eer 
en zulk germaansch gerief, 
een land dwong onder zijn beheer 
en plunderde als een dief. 

De rattenvanger van Berlijn 
pijpt nu zijn melodie; 
zoo waar als 1k straks dood zal zijn, 
de liefste niet meer zie 
en niet meer breken zal het brood 
noch slapen mag met haar -
verwerp alwat hij biedt of bood, 
de sluwe vogelaar. 

Gedenkt, die deze woorden leest, 
mijn makkers in den nood 
en die hen nastaan 't allermeest 
in hunnen rampspoed g1 oot, 
zoals ook wij hebben gedacht 
aan eigen land en volk, 
er komt een dag na elke nacht, 
voorbij trekt ied're wolk. 

Ik zie hoe 't eerste morgenlicht 
door 't hooge venster draalt -
mijn God, maak mij het sterven licht, 
en zoo ik heb gefaald, 
gelijk een elk wel falen kan, 
schenk mij dan Uw genä, 
opdat ik heenga als een man 
als ik voor de loopen sta. 

JAN CAMPERT. 

Jvlijn dochtertje weet het 
Mijn dochtertje van drie jaar heeft de 

Mededelingen te pakken gekregen. Met haar 
grote blauwe ogen kijkt ze naar het portret 
van Henk Dienske. 

- Is dat een oom, (alle onderduikers
noemde ze oom) moeder? 

- Ja Kiet, dat is een oom.
Half ben ik bij mijn antwoord, want er

moet nog van alles gedaan. En dan moet ik 
nog eens, voor de hoeveelste keer, opbellen 
of er eindelijk, eindelijk een woning voor ons 



is, en de nieuwe bonkaarten moeten ook g�-
haald, en . . . . .  . 

Een klein handje wordt op mijn arm ge
legd. 

Waar woont die oom? 
Die oom heeft in Vught gewoond, 

Kiet, en nu woont hij in de hemel. 
Waarom is. die oom naar de hemel ge

gaan, moeder? 
Dan neem ik haar even op mijn schoot, en 

vertel haar, dat de Duitsers dien oom ,,ge
pikt" hebben. 

- Net als vader, zegt ze, maar waarom
is die oom ·niet teruggekomen? 

- Ik weet het niet, ik denk dat die oom
de reis naar huis niet meer maken kon, 
want hij was erg moe en heeft van de 
Duitsers veel te weinig boterhammen gehad, 
en toen zei de Here Jezus: kom maar bij mij, 
dan zal ik maken, dat je niet meer moe bent 
en geen pijn meer hebt en ...... 

Twee blauwe ogen zien me aan. 
- Kon die oom dan wel in de lucht ko

men, heeft de Here Jezus een vliegmachine? 
- Nee Kiet, maar de Here Jezus stuurt

zijn engelen, en die hebben die oom gedra
gen. 

- 0. Tevredengesteld laat ze zich van
mijn schoot afglijden om weer te gaan spe
len. Ik ga aan mijn werk, maar als ik, na 
een paar teleursteilingen door de telefoon en 
een langdurig verhaal van een medebewoon
ster weer mijn eigen hokje binnenkom, zie 
ik haar met het Mededelingenblad voor de 
boks zitten. Haar kleine broèrtje staat aan
dachtig toe te kijken. Ik wil weten, wat ze 
van mijn verhaal onthouden heeft. 

Haar vingertje glijdt bijna eerbiedig over 
het portret. 

- Kijk eens Oertje, die oom, die heeft
de Here Jezus geziet en de engelen hebben 
hem g�draagt toen hij erg moe was en auw
buik had en toen heeft de Here Jezus hem 
beter gemaakt bij de engelen. En in de 
hemel, daar kunnen die stoute Duitsers 
niet komen. 

Sjoerd knikt aandachtig. Zachtjes wordt 
een klein handje over het portret gelegd, dan 
loopt ze weg, ze mag mee naar de keuken. 

Maar zij weet het: niet de Duitsers en 
niet de concentratiekampen, maar God en 
zijn engelen zijn de metgezellen van onze 
gevallen kameraden. 

JO VAN DORP-YPMA. 

MEDEDEELINGEN 
WERKBOEKJES 

Zooals reeds op de Topvergadering in 
Utrecht op 16-17 Juli j.l. kort is besproken, 
heeft de Prov. L.0.-raad Groningen in zeer 
nauwe samenwerking met het N.V.H., door 
haar afdeeling Arbeidsbemiddeling getracht, 
de opgedoken onderduikers en oud-illegale 
werkers, die thans nog niet geslaagd zijn in 
het vinden van een passenden werkkring, te 
helpen den moeilijken overgangstijd tusschen 
de radicale afbraak van ons bedrijfsleven 
door het Nazi-regiem, en het herstel daar
van door het Nederlandsche volk te over
bruggen, door het verstrekken van een werk
boekje. 

Om onze jongens, die jaren soms waren 
ondergedoken, of geheel zich gaven aan het 
verzet op het ondergrondsche front, weer 
terug te brengen in het normale productie
apparaat, is onder meer noodig hen te ge
wenneJ1 aan gers!gelden arbeid. We moeten 
ons wel rekenschap geven van de psychische 
instelling,die deze menschen hebben tegen
over den toestand van nu. De teleurstelling, 
die zij ondervonden na de bevrijding, waar 
zij en eerlijk gezegd wij allen, ons zooveel 
van hadden voorgesteld, kan hen brengen 
tot een houding van afzijdigheid tegenover 
den titanenarbeid, die nu op de verzwakte 

Eén keer scheen de zaak wel voor elkaar te komen. In de nacht van 
26 op 27 Dec. zou de generaal, begeleid door een Hollander die de weg 
uitstekend kende, via een zorgvuldig uitgekozen route naar de Rijn gaan 
waar een Engelse patrouille hem zou komen halen. Alles leek in orde. 
De dag tevoren kwamen enkele· ingewijden afscheid van 11meneer van 
Dalen" nemen, verschillende zaken werden geregeld, alles wat vöor de 
reis nodig was werd ingepakt, we hadden een extra goede maalfijd (vooral 
tóen een teken dat er iets bijzonders te gebeuren stond). Kortom, we 
voelden ons allen meer of minder in een plechtige stemming. Helaas, op 
het allerlaatste nippertje kwam er bericht van de overkant dat de patrouille 
niet uitgezonden kon worden, en de tocht ging weer niet door. 

Toen de directe weg van de Veluwe naar Engeland versperd bleek, 
werden er plannen beraamd om het langs een omweg te proberen. In 
Gorkum en omgeving werkte voor de L.O., nadat m'n broer daar gepakt 
was, als zijn opvolger een vriend van me, met wien ik tot September 1944 
steeds contact had behouden. Eind Januari ging ik hem opzoeken. De Lek 
mocht je van de Moffen niet over, maar er was wel een clandestien roei
bootje te charteren. Tot m'n vreugde bleek er een uitstekende route naar 
de overkant te bestaan, en de mensen met wie m'n vriend me in contact 
bracht verklaarden zich bereid om de generaal en nog twee andere offi
cieren op een afgesproken datum te 11crossen". Ook bleek een Engelsman 
met een geheime zender ter beschikking, die voor het contact met de 
overkant zou zorgen. Hij was een gewezen parachutist, en laaide van 
enthousiasme toen hij hoorde om wien het ging. 

Zo kon ik met prachtige gegevens teruggaan, om de noodzakelijke toe
stemming voor het plan te verkrijgen van de Engelse agent die voor al dit 
soort ondernemingen verantwoordelijk was. Gelukkig ging hij met het plan 
accoord. 

De tocht van de Veluwe naar Zuid-Holland zou in twee etappes, per 
fiets, gemaakt worden. Meneer van Dalen's wonden waren zo goed als 
genezen. Er was gezorgd voor een goed p.b., en als je hem zo zag in de 
kleren die hij zou dragen zou je hem ee,·der voor een Gestapo-spion 
houden dan voor een Engels generaal. Omdat hij geen vlot Hollands sprak 
was hij uitgernst met een "Slecht-Horend" speldje en bij oefening bleek hij 
schitterend in staat de gelaatsuitdrukking van �en hardhorende te produ
ceren. Bij conrröle onderweg zou ik het wo0rd wel doen, was afgesproken. 

's Morgens startten we om te proberen die dag Doorn te bereiken. Er 
lag een pak sneeuw en we hadden een sneeuwstorm te doorworstelen. 
Maar dientengevolge misschien ontmoetten we geen mof die zich voor 
passerenden interesseerde en dat was een belangrijk winstpunt. Halverwege 
rustten we bij een vriend van me die op een boerderij als évacué was. 
De familie daar was niet bijster heldhaftig, dus hen werd niets verteld. 
Later hebben ze opgemerkt: ,,die ene was een dooie, hij zei er geen eentje 
en zag er onnozel uit"! 

Na een verdere moeizame strijd met de sneeuw bereikten we 's middags 
de voorlopige plaats van bestemming, in Doorn. Daar ontmoette meneer 
van Dalen de 2 andere klanten voor de 11crossing", een colonel en een 
captain, beiden goede kennissen van hem. Ze hadden elkander natuurlijk 
veel te vertellen over hun belevenissen als onderduikers in Holland. De 
familie waar we logeerden was zo overvoerd met onderduikers dat een 
deel van de gasten, waaronder ik, in een paar bakfietsen sliep. Dat gaat 
uitstekend, ik kan het iedereen aanbevelen. 

Van Doorn naar Zuid-Holland zou, om niet teveel ;,iandacht te trekken, 
in twee groepen gereisd worden. Eerst vertrokken de colonel en de captain 
met hun begeleiders, een paar mir later volgden de generaal en ik. Een 
koerierster, Eisa, ging ter wille van de veiligheid met de bagage een eindje 
voor ons uit. Ze vond het prachtig zo'n tocht met een generaal te maken, 
maar ze was diep teleurgesteld toen ze hoorde, dat de bagage alleen een 
uniform enz. inhield: ze had het mooier gevonden met springstoffen of 
zoiets te slepen! 

Het weer was omgeslagen, het was prachtig, en de sneeuw was fantas
tisch gauw gesmolten. In een bekend Engels humoristisch boek is 11doctor 
Strabysmus, professor aan de Utrechtse universiteit", een beroemd wonder
doener die alle menser\ van hun kwalen afhelpt. Tot grote vreugde van 
den generaal reden we over den autoweg, vlak ten Zuiden van Utrecht. 
Op een punt waar je de stad met de Dom prachtig zag liggen, stapten 
we af. Hij zette een moment zijn heod af, 11ter ere van dien weldoener der 
mensheid", en was er trots op nu aan al zijn Engelse kennissen te kunnen 
vertellen, dat hij de stad van doctor Strabysmus had gezien. 

In de buurt van Ju�faas wist ik even niet waar hij geblèven was, toen 
ik opeens zag dat hij zich liet voorttrekken door een wagen met Moffen 
erop. Later vertelde hij dat ze vriendelijk ,,Gutenmorgen" hadden gewenst. 

Toen het etenstijd werd stopten we bij een klein café'tje, om ons brood 
op te eten. Er zat daar ook een 11!andgenoot" in Duitse dienst geen 
kwade kerel overigens. Ik ruilde een stuk roggebrood van ons vo�r een 
stuk kuch van hem. De kerel was waarschijnlijk niet gewend dat burgers 
zich met hem bemoeiden en hij was dan ook beslist voorkomend. Toen 
hij vertrok wenste hij ons 11goeie reis, en wel thuis". 

Het bleek moeilijk geworden om de Lek over te komen omdat er zoveel 
d?or de moffen daarbij betrapt waren. Eindelijk vonden w� een schipper, 
die ons voor goede woorden en wat tabak wilde overzetten. Zo konden 
we in de namiddag de boerderij bereiken waar m'n vriend zat. Ook de 
anderen bleken daar onderwijl aangeland. Van te voren had ik meneer 
van Dalen verteld: 11m'n vriend pleegt het nooit met iemand eens te zijn 
maar kettert overal keihard tegenin". Tot m'n vreugde verloochende hij 
z'n aard niet en was in geen enkel opzicht 11bedeesd". Zoals ik verwacht 
had bleken ze dan ook uitstekend met elkaar overweg te kunnen. Een paar 
dagen te voren had de generaal de gelofte gedaan geen sigaretten te zullen 
roken voordat hij aan de overkant was. Maar sigaren bleken er niet onder 
te vallen! Dank zij de medewerking van de goede geest kon zodoende op 
het laatst nog reclame gemaakt worden voor een Nederlands fabrikaat. 

De tocht in de boot heeft een paar uur langer geduurd dan normaal 
tengevolge van pech met de motor. De generaal en de colonel kwamen 
eindelijk doodmoe in Brabant aan. De captain strandde, maar ook hij heeft, 
bij een volgende·paging, de behouden haven bereikt. 

Toen 11meneer van Dalen" ons kort na de bevrijding een bezoek bracht 
prijkte, boven z'n onderscheidingstekens, fier het rood-witte SH-speldje. 

J. S. 

schouders van het Nederlandsche volk rust. 
En die houding mag niemand hebben, wel 
in het minst wij, de onderduikers en ille
gale werkers, die in den bezettingstijd niets

ontzagen, hun goed niet en hun bloed niet, 
om ons Nederlandsche volk vrij te maken 
van het slavenjuk. 

Dat moeten ze gaan inzien. 0 zeker, het 
is heel beroerd als je je ambities niet kunt 
volgen, als je nog niet dien kant op kunt 
waar je idealen verwerkelijkt kunnen worden. 

Als we ons voorstellen, hoe ontwricht onze 
productie, onze haRdel, ons verkeer is, dan is 
het hier wel te begrijpen, dat er voor heel 
velen thans .nog niet de juiste plaats be
schikbaar is. Laat er voor veel groepen een 
surplus aan werkkrachten zijn, aan den an
deren kant is er een schreeuwend tekort, 
speciaal itl den land- en tuinbouw. De ra
diotoespraal) van onzen Min. Pres. heeft 
deze situatie nog eens nadrukkelijk beklem
toond. Hiervan moeten onze jongens worden 
overtuigd voor zoover dit noodig blijkt. Ze 
moeten weten, dat ze na hun opduiken niet 
losgelaten worden, dat ze den achterstand in 
vakbewaamheid, het verlies aan vakroutine 
en zooveel dingen meer moeten herstellen, 
en dat ze hierbij mogen rekenen op de men
schen van de organisatie, die hen gedurende 
de bezetting ook verzorgden. 

Het is daarom ook verblijdend, dat we 
in het verslag van de eerste vergadering 
van het nieuwe bestuur van de Stichting, 
opgenomen in ons Mededeelingenblad Num
mer 52 van 13 Juli, gelezen hebben, dat een 
commissie in het leven geroepen is tot vor
ming en versnelde opleiding van jonge men
schen, die tengevolge van den oorlog een 
achterstand hebben in te halen, en zich 
tevens tot taak zal stellen, jonge arbeids
krachten in h�t bedrijfsleven te plaatsen. Ar
beidsbemiddeling en herscholing zijn zoo 
heel noodzakelijk! Nu reeds kan er in eigen 
kring iets gedaan worden. Maar de herscho
ling is voor de toekomst en vandaag den 
dag worden er akkers omgeploegd omdat het 
onkruid het koren verstikt, worden koeien 
droog gezet en valt de overrijpe graankorrel 
uit de aar! Volksvoedsel gaat verloren! En 
dat mag niet! Daarom moeten alle jongens 
en ouderen, die hun bestemming nqg niet 
kunnen bereiken, de handen uit de mouwen 
steken en helpen aan het herstel van ons 
geteisterd Vaderland. En da.t doen de flinke 
kerels ook, en elke morgen rukken er in 
Groningen nu al twee legerauto's uit, vol
geladen met arbeidsvrijwilligers. Ze gaan 
pootaardappelen rooien nu, voor export, dus 
vestiging van koopkracht in het buitenland, 
dus invoer van materiaal en grondstoffen, 
dus bedrijfsleven en vraag naar arbeids· 
krachten. 

Nu is er een werkboekje ontworpen, waar
in moet worden aangeteekend wat een onder
duiker of illegaal werker van dag tot dag 
doet. Dit boekje wordt na aankondiging in 
de pers beschikbaar gesteld op de L.0.-bur. 
De reeds geregistreerde gegevens worden 
overgenomen op de eerste bladzij. Met dit 
boekje in zijn zak gaat de houder OP. stap 
en hij pakt van uur tot uur aan wat voor de 
hand ligt te doen, niet kiesk1mrig, maar met 
de overtuiging, dat hij met elk karweitje zijn 
dienst vervult in de groote taak van den op· 
bouw van ons land. Zoo bouwt hij mee aan 
de herrijzing. Zoo gewent hij zîch aan gere
geld werken en zoo verwerft hij een diploma,

een diploma voor zijn karakter en straks 
vindt hij een werkgever, die speciaal op het 
bezit van di.t. diploma prijs stelt. 

Jong Ne·derland pakt daadwerkelijk aan! 
Aan alle Prov. leiders is een exemplaar 

van het werkboekje toegezonden. Inlichtin
gen worden gaarne verder verstrekt door 
Harry, directeur van de Arbeidsbemiddeling 
van L.O., N.V.H., Gebouw Pictura, St. \"Val
burgstraat 1, Groningen. I<r. 

H. J. Koersen en Zonen-Amsterdam. 
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