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PERSPECTIEF
DE PARADOX.
Op een klein stipje in een onmetelijk heelal, dat
met een verbluffende, maar ook angstaanjagende
regelmaat in beweging is, krioelen millioenen mensen rond. En die mensen willen iets. Deze gedachte
is belachelijk en verheven beide. Wat wil toch die
mens in dat meedogenloos uurwerk van de kosmos?
Wil hij daar iets veranderen, iets ontwikkelen;
heeft hij dan enige invloed? Ja, die mens wil iets
en doet iets. Ondanks die onverbiddelijkheid van
tijd en ruimte, van sterven en zwaartekracht is
hij zich van zichzelf en zijn kunnen bewust.
En als de oneindigheid en de eeuwigheid hem
herinneren aan eigen onmacht en Gods almacht,
dan herinnert zijn eigen hart h^m aan zijn handelen in vrijheid, aan zijn: beelddrager God's zijn.
In een onverwoestbaar optimisme is de mens zo
door alle eeuwen heen steeds weer de weg van de
eeuwigheid en de oneindigheid opgegaan, zich bewust van zijn opdracht om de schepping te beheren en ontplooien en om na te speuren, „al wat
geschiedt onder de zon".
ONZE BESCHAVING.
Sinds eeuwen heeft de Westerse beschaving hierin
de leiding gehad. Is haar tijd gekomen? Haar
grootse overwinning op de natuur in het machtig
bouwwerk der techniek heeft haar niet in het beloofde land der vrijheid gebracht. Die heroisch,
optimistische beschaving siddert op haar grondvesten onder het dreunend geweld vr: ,,ee verschrikkelijke oorlogen. De weg van Faust loopt
dood.
Heeft. Spengler gelijk, dat het blinken onzer beschaving gaat plaats maken voor het verz'nken;
dat we in plaats van onze toekomst te maken, ons
graf graven met de techniek?
DE GROTE AARZELING.
In het jaar onzes Heeren 1945 kwamen volkeren,
geladen met idealen, onder het juk van den bezetter vandaan. Zeker, uit de modder van een
oorlog stijgen giftige gassen op, maar 't zijn ook
• wel schone waterlelien, die uit die modder oprijzen.
Een stroom van lectuur daalt als een gestage regen op ons neer, om ons de ogen te openen voor
d:e idealen, om ze te vormen, om ze te verwerkelijken.
Na driekwart jaar lezen en lezen over deze idealen
ben ik moe van lezen. Moe, zoals de schrijvers moe
zijn van schrijven, zoals onze beschaving doodmoe
is van worstelen om het ongrijpbare te grijpen.
De wijze prediker zegt, dat alle dingen zo moe
worden, dat niemand het uitspreken kah, dat alles
al eens geschied is onder de zon. Al deze dingen
zijn al eens gezegd, beter of slechter; mensen hebben dat alles al eens gewild, er zich blind op gestaard en ze zijn erbij onder gegaan, zoals een
mens ondergaat, die zijn idealen ziet wegsmelten
in de harde werkelijkheid.
Ja, dat. is het benauwende van onze tijd. dat zo
kort na de bevrijding, de idealen tot woorden zijii
geworden, eindeloze rijen van woorden, ontelbare
variaties van het thema, dansend als muggen om

de verterende vlam van de werkelijkheid. Men
schrijft woorden. Gelooft men ze nog? Worden
ze niet als door automaten uitgeworpen, zonder
ziel en zonder zin? De idealen ebben weg in een
stroom van woorden. En terwijl men ze nog stamelt, staren de ogen naar den einder, waar luchten zwanger van zware tijden, van oorlogen en
revoluties, dreigend op komen zetten.
Er krioelen millioenen mensen op deze stip in het
heelal en ze wilden iets. Nooit meer oorlog; dat
wilden ze in ieder geval allen en ze maakten hun
plannen ervoor. Maar geen macht van mensen
in deze wereld schijnt het onvermijdelijke te kunnen ontwijken.
Het spontane optimisme van de pers heeft kolommen ingeruimd voor de'^dieiging van conflicten
op de aanrakingsvlakken der grote natiën. De
idealen zweven er als zeepbellen grotesk tussendoor; een grauw van het oorlogsmonster en ze
spatten uiteen.
En nu wil het niet meer met het willen. Nu trekt
de grote aarzeling als een sschaduw over het avondland. De aarzeling van Hhmlet.
Er is geen geloof meer, 'er is geen kracht meer,
't willen is willoos geworden. Sommigen breien
nog voort aan de oude idealenkous. De atoombom
zal het ze verleren.
HET NIHILISME.
Velen zijn reeds in dï faze der decadentie aangeland, de decadentie, die R. Rolland in zijn „Jean
Christoffe" zo meesterlijk over het grote Frankrijk
beschrijft.
En vandaar is het maar één stap tot het nihilisme,
de spotlach om de idealen, de ontkenning der
waarden, de ,,Gil"mentaliteit.
Deze gevaarlijke vijand onzer beschaving knaagt
aan de harten. Ze ondergraaft alles, ook het motief, waaruit wij ons verzet hebben, In de „Princestad" Van 5-1-1946 lezen we onder: „Jeugd en
Illegaliteit":
„Wij weten, dat het éen gewaagde veronderstelling is en het zal nog moeten blijken, in
hoeverre zij juist genoemd kan worden, maar
het is voor ons zeer de vraag, in hoeverre er
een wezenlijk verschil bestaat tussen de 17-20• jarigen (we trekken globaal een grens), die
deelnamen aan den illegalen strijd of aan den
strijd
aan het Oostfront. Er zijn jonge
mensen geweest, die van het éne kamp naar
het andere overliepen en per saldo behoeft dat
niemand te verwonderen. Wat de jeugd in het
algemeen dreef;' was een spontane reactie op
de complicaties van, een samenleving, 'die de
jeugd eerst zeer laat of helemaal niet aan het
woord liet komen Bij deze jeugd ging het meer
om den strijd zelf dan om het doel, dat er aan
verbonden was".
Toegegeven, dat hier alleen de jeugd beschouwd
wordt, dan nog is deze beschouwingswijze funest.
Ze erkent alleen de strijd, niet de «orm Voor de
•strijd. (Iikussen, al mag dit voor enkelen waar
zijn, voor de jeugd als geheel en met name voor
de Christelijke jeugd was het niet waar. Zij wist.

waarom het ging en aan welke zijde der frontlijn
ze behoorde te staan).
In deze redenering is de opstandeling, die slaagt,
een keizer en die niet slaagt, een rover. Dan zou
het gelijk ook aan de zijde van een overwinnend
Duitsland geweest zijn. Dan is de theorie van den
Fransman Fouché, om de partij van de meerderheid aan te hangen, de beste en veiligste weg. ,
Ztjn we jiover al gekomen? Goddank neen, maar
de infectie van het nihilisme vreet toch door aan
ons volksgeweten.
Zie maar eens naar de ontspanningsmanier.
De jacht om verstrooiing als reactie op de bezetting, begint een vlucht te worden uit de problematiek van het leven. Men heeft geen hoop meer.
Ontspanning wordt verdringing.
DE EX-ILLEGALITEIT.
Hoe anders is (of was?) het onder de oud-illegale
werkers. Wat ze geloofd hebben, waar ze voor
streden, willen ze nu realiseren. In de verwarring
van allerlei soort idealisme hebben ze hun weg gezocht, maar ze hebben er geen houvast aan gekregen. Ze schudden de utopieën wrevelig van zich
af en bijten zich als terriërs vast in die concrete
problemen, die als uitvloeisel van de bezettingstijd
om een oplossing vragen, met name, de zuivering,
de berechting en het rechtsherstel.
Wie hun hartstochtelijke verontwaardiging over
de lamentabele toestand bij de zuivering, over het
onrecht in rechtsherstel niet begrijpt, die moet
nog maar eens ter schole gaan om de les van de
verzetshistorie te leren, om te leren, wat hun
idealen waren, waarom ze hun leven inzetten, hoe
ze vochten tegen collaboratie en defaitisme. Dan
zal men het grauwen der illegaliteit tegen het
sanctionneren van collaboratie en defaitisme beter
verstaan. Dan zal men zich, hopen we, voortaan
schamen om langer te meesmuilen om die domme
illegalen met gebruiksaanwijzing.
Het gros van het Nederlandse volk lacht om de
problemen van de oud-illegalen, als men zich ten
minste nog de moeite geeft te lachen en te denken.
Dat lachen kan op een enkel punt wel terecht zijn,
maar wij verachten en veroordelen het, omdat de
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geestesgesteldheid, waaruit het gebeurtr onwaarachtig is. 't Miskent *£• strijd en het offer voor de
vrijheid, het bagatelKseert het verzet tegen de
anti-christelijke macht' van het nationaal socialisme en zulks op grond van bet feit, dat men zelf
verstek liet gaan, toen de plicht riep tot verzet,
't Is de compromissengeest, 't is in wezen nihilisme, ontkenning van waarden, ontkenning van offer,
ontkenning van recht en onrecht.
Maar deze „men" leest dit niet en we zullen ons
met hen niet verder vermoeien. Wat we nog kunnen doen, is elkaar de waarheid zeggen.
Als ons volk als geheel gevaar loopt, decadent te
worden, dan is de obcessie het gevaar der oudillegalen. De zuivering enz. dreigt een obcessie
det verzetsmannen te worden. De blik is zo gefixeerd door deze speciale problemen, dat men
daaromheen niets meer ontwaart, 't Is alsof men
oogkleppen voor heeft. De wereld kan bij wijze van
spreken morgen in een nieuwe oorlog vergaan, als
de zuivering maar slaagt.
Met moed en vol idealisme hebben we ons van
meetaf aan het werk gezet om de zuivering en
om het rechtsherstel van oud-illegalen en onderduikers te doen slagen. Ook met wijsheid?
Vergeef mij, als ik zeg, dat ik tot de overtuiging
gekomen ben, dat we met name inzake de zuivering als een stier in de porceleinkast rondgesprongen hebben. De zuivering is een veel subtieler
zaak dan we gedacht hebben. We oordelen met
deuoelsargumenten, maar die zijn ondeugdelijk om
te zuiveren. Wie zich intussen verdiept m de mogelijkheden van een reclttvaardige zuivering, zal
het benauwende gevoel krijgen een zaak onder
handen te hebben, waarvoor geen gave oplossing
bestaat. We zijn druk bezig Nederland kapot te
zuiveren Vertel mij niet, dat anderen de zuivering
hebben doen mislukken, dat de leidende instanties
de zuivering kapot gemaakt hebben en als er iets
te verwijten valt, dat aan die adressen moet geschieden. Ik weet het. Verwijt mij niet, dat ik dus
den burgemeester, die drie piloten aan de b.U.
uitleverde enz. enz., wil laten zitten. Ik zal daar
niet in berusten.
Daar gaat het hier in feite niet om. t Gaat erom,
dat deze zuivering naar haar wezen, ook met goede zuiveraars een onverteerbaar brok moest zijn.
't Gaat erom, dat er in ieder geval een moment
komt, waarop het verder zuiveren ons volk zal
verteren in de hartstochtelijke strijd van pro s en
contra's. En ik vrees, dat dit moment met ver
meer weg is. Nog eens, ik doel niet op incidentele
en evidente zuiveringsgevallen enz., ik doel op de
zuivering als systeem, als obcessie
Wij hebben als oud-illegalen de plicht om afstand
te gaan nemen (ik zeg niet afstand te iooO van
deze problemen. We moeten er achter en er boven
gaan zien. Er is meer aan de hand in deze wereld en ik doel op dat, wat ik hiervoor zei. In t
kort: op het probleem van de toekomst van onze
beschaving, van onze cultuur.
HORIZONTAAL-VERTICAAL.
De historie van onze Westerse beschaving vertoont
ons de ontwikkeling van den willenden mens, die zijn
wil tenslotte in de aarzeling "S ..s,moren' ^ ^
noodlotbedwinger, die noodlotbelijder werd. Op
h t toppun'va'n zijn macht komt de willende mens
tot de paradoxale conclusie dat hij geen kracht
meer heeft en Faust wordt Hamlet.
, . . .
Is hier geen hoop meer, is er geen bezielende
saambindende kracht meer in onze beschaving?
Op de horizontale weg: neen. Daar is geen hoop.
Daar is alleen maar verval, decadentie te verwachten, ondanks alle schone schijn.
Dai is de weg, waarop sinds eeuwen de verb.n
ding tussen God en mens is doorgesneden. En het
hopdoze vervolgverhaal is de UNO. Dat 'S de
weg der negatie, de weg van het wereldisolement,
De wtreirwo^df geregeerd door beginselen. Laat
U Je wijsmaken, dat karakter, kracht of beschaving de wereld regeren. Daarachter staat het beginsel en dat is beslissend
.
Er is een beginsel van Christus en er is een beginsel, dat Christus negeert 't Eerste ligf..10 *=
verticale lijn, 't tweede in de horizontale lijn. De
verbinding moet hersteld worden.
Dezelfde Prediker, die ons de schildering van de
horizontale lijn, hiervoor gaf, zegt aan het slot van
zijn boek: „Van alles, dat gehoord is, is het einde
van de zaak: Vreest God en houdt zijn gebo1

"

ziedaar de spil, waarom de wereld nog draaien
En in het teken van dat gebod, heeft Goddank ook
ons verzet gestaan. De consequentie ervan is de
bereidheid tot het offer, het hoogste offer en waar
dat gebracht is, is de weg voor de toekomst opengebroken, de verticale weg.
In het offer om Christuswil is de hoop voor onze
beschaving verankerd, omdat Zijn offer er aan
ten grondslag ligt. Dat is de weg uit de obcessie
voor de verzetsmannen, de weg in de ruimte.
H. v. R.

]elmer Wiersma

graaft....

door

Harm. de Jong

Over het wijd* Friese landschap drijven laag de grijze regenwolken Een kouwige
wind doet het donkerlijkende water der smalle landslootjes lich /^Pfl^.^^1
de hoae bomen, die om het erf staan van een boerderij, ruisen als de zee die aöhfer de hoge dik ligt. Eenzaam en somber staat de grote boerden) van Jelmer
Wersma ^neln smalle grindweg, die zich voort kronkelt door de groene velden^
At melr dan een kwart eeuw woont Jelmer Wiersma op de boerderij, die de naam
dJcSgtvan^^et Wagen". Het is een vreemde naam en dikwijls heeft zijn vrouw
er b« hem: óp aangedrongen de naam te veranderen in „Landzicht ot ..Veld.
wiik" Jelmer wilde hier niets van weten; sinds de laatste honderd jaar had op de
loerder? nfem^nd anders gewoond dan één «it het geslacht Wiersma en zolang
er Yen Wiersma zou wonenT zou op het zwarte ijzeren hek geen andere naam koM^hetnbOvln£haanmiets gebogen loopt een man op de grindweg, terwijl zijn
^roekspiipëromzHn benen slingeren, duwt hij zich voort tegen de straöe wind,
Se zfnógeS doet tranen. Hij is op weg naar Jelmer Wiersma, die voor zijn boerderii staat fen over de groene velden staart. Wanneer Haaysma het erf opgaat, ontwaak Welmêr^U z?n liep gepeins. Alsof H?aysma op zijn gezicM jeest waaraan
hii stond te denken, vraagt hij: „En, Jelmer, al iets gehoord . van FreerK
Er volgt niet terstond een antwoord en wanneer Jelmer nog afwezig staart m de
verte, zegt hij: „Neen, Haaysma, nog steeds niet.
iifkwU^rerkSrDurk, je weet, de Wiersmq's hebben dat nooit gedaan, maar..
ïaris^efwe^r'stil en roken de beide boeren hun pijp. terwijl ze tegen de muur
van de boerderij staan, waar de wind hen met deert.
„-i0rfAn —
Jelmer denkt weer aan zijn enige zoon, Freerk. Eens - een jaar geleden Sde hirde sriiop er bij Aeer en zei: „Vader ^9° vechten tegen de Duitser^
Sinds dien hebben ze van hem niets meer gehoord, dan een kort briefje, waarin
h?schreef dat hij in Holland was en illegaal werkte Een adres had er niet opaestaan zodat terug schrijven niet mogelijk was. Met lede ogen hadden ze dageufksdeA postbode voorbi zien gaan zonder enig bericht van Freerk. De HoofdonderwSzer van het dichtstbijzijnde dorp, die wel eens kwam aanlopen had gezead Wees maar niet ongerust, Jelmer, dié jongen van jou zit natuurlijk allang
m Enadtónd" Doch Jelmer was hierop niet gerust geweest. De onzekerheid was
na decapUulaüe van Duitsland toegenomen, toen Freerk nog steeds niet kwam
opdagen. De Hoofdonderwijzer had hem in overweging gegeven eens een adver
°entie te plaatsen in verschillende dagbladen in Holland Jelmer deed het, doch
ronder enla resultaat. Wist dan niemand waar Freerk was? Het werd Jelmer moelek tfchT., houden aan de naam, die z'n boerderij sinds meer dan een eeuw droeg.
Zou hii de eerste uit het geslacht der Wiersma's zijn, die gmg klagen?
Jelmer "zegt Haaysma, „Ik heb bezoek gehad van een meneer uit Holland.
Ë^enlicWn Jelmer J ogen met een wonderlijke glans, hij luistert aandachtig. Dan
vraagt hij: „En wat kwam die vertellen?"
„ ,„„ii,„ „i„„»0 H»
Iffl kwam iets vragen, Jelmer, hij vroeg o wij ook ™si*a°P Z^L^
Duitsers in 't vorig jaar die mensen uit Holland neergeschoten hadden.
?elmer gaat voor Haaysma staan, met zijn handen gekruist op de bors en kijkt
in zijn heldere ogen, terwijl hij vraagt: „En wat wou die meneer dan Durk?
Hij vroeg of we genegen waren hem te helpen bij de opgravingen.
'S de opgravingen Denkt hij dan dat de moffen die mensen daar hebben begraven?"
Ëien^nkt'Jelmer Wiersma na dan zegt hij: „Goed, Durk, ik kom."
.„_...
Wanneer de mannen scheiden klinkt van ver het monotoon geluid ener dorpsklok
en deint melancholisch over het trieste landschap van Friesland.
TOeï^lt Jen druüerige regen neer op de wegen en weiden. De wind is gaan
Sn en langzaam drijven grote donkere wolken langs het luchtruim en zinken
weg waar horizon en hemel elkander ontmoeten.
vi«mr.0n rün
Dril mannen stappen voort door de mieserige regen. J.^^'kteed0?s^"n"anqe
dragen op hun brede schouders een schop. De andere, die ^leedisinjenjmge.
zwarte j?as, draagt onder zijn arm een bruine actetas. Zwi gend etappen de maivn^voort terwijl het grind knerpt onder hun voeten. Achter ^ volgt langzaam
een boerenwagen; de voerman zit weggedoken in een ruige bruine jas.
Jehner Wiersma wijst met zijn grove werkhanden in de richting van een k em
bos?e waar reders krijsend af en aan vliegen. Als ze ^^X^nZnte twee
dicht bij het bosje, voeren ze op sombere toon een gesprek. Dan beginnen de twee
grote gestalten'te graven, terwijl de man in de zwarte jas a^d^1^ ^ iS
De reaen
wordt dichter en zacht ruisen de toppen der bomen Langzaam lopen
grote 9zwe^drSpPeTs van onder Jelmer zijn pet en bl^en hangen aan zijn zware
wenkbrauwen; dan vallen ze neer op de donkere aarde Soms blijven de «annen
Tven staan en rusten met hun bovenlichaam op ^ schoppen Even schudden ze
meewarig hun hoofd dan graven ze weer verder. Jelmer graaft.... en graaft /.^
Wannee Haaysma het eens op een andere plaats gaal Peeren, uit hij P^selmg
een kreet en laat van schrik zijn schop vallen. Jelmer richt zich op en ziet in
hlMlj4leken gezicht van Haaysma. Dan stapt hij «^ g"1 V0aesvseensc^WspeT
toe. Even nog tracht Haaysma hem terug te houden van h* . droeve schouwspe,
rfrrt de donkere aarde hem te zien geeft. Jelmer Wiersma knielt neer bij de kuil.
dfe Haaysma gegraven heeft. Dan richt hij zich iets op en schreeuwt met schorre,
fclnaende stem- O Freerk
Freerk
mijn jongen
, j v
Het9geluid v^n zin machtige stem deint over het t^^J^f SM de naam
Sinds moeder aarde boer Jelmer Wiersma zijn zoon terug gaf, heeft hij de naam
van zijn boerderij laten veranderen.
En, in goede letters prijkt op het zwarte ijzeren hek:
„Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht.

Zeg mij welke boeken gij leesl"

• ■ ■

MOED, BELEID EN TROUW
In aansluiting op hetgeen ik reeds eerder heb gepubliceerd onder dit opschrift, is het mijn bedoeling in een kort slotartikel thans nog enige aandacht te schenken aan de met de M.W.O. gedecoreerden.
In artikel 18 van het reglement van administratie
en discipline voor de Militaire Willemsorde wordt
bepaald:
„Indien een korps bijzonder heeft uitgemunt zal
het zelf, bij een bijzonder besluit, de eer kunnen
genieten, dat deszelfs vaandels of standaarden met
de tekens der Willemsorde versierd worden".
Deze eer is aan drie vaandels van het Nederjands
Indische leger te beurt gevallen, terwijl het eenmaal is voorgekomen, dat een oorlogsbodem met
het ridderkruis is onderscheiden.
Toen de orde werd gesticht, — in een vorig artikel zagen wij, dat dit plaats vond op 30 April
1815 — hadden de Nederlandse korpsen nog geen
vaandels en standaarden, vandaar dat geen der
vaandels van het Nederlandse leger het ereteken
voert.
De volgende vaandels zijn met de M.W.O. gedecoreerd in de loop der historie:
1. Het vaandel van het 7e bat. Infanterie, voor de
omtrekking van Djaga, Raga op Bali in 1849,
bij K.B. van 11 December 1849, Nr. 44. De
chefs der korpsen zijn gemachtigd om eiken
militair, die deel genomen heeft aan het omtrekken en aanvallen van de genoemde plaats,
in het stamboek onder de woorden: „1849 Derde Expeditie tegen Bali" in_te sghrijven: Heeft
op 15 en 16 April 1849 deel genomen aan het
omtrekken en veroveren van Djaga-Raga, voor
welk wapenfeit het vaandel van het 7e Bataljon
Infanterie.met het teken der M.W.O. is gedecoreerd".
2. Het vaandel van het 3e Bataljon Infanterie voor
de krijgsverrichting in Atjeh van 1873 t/m 1876
bij K.B. van 24 Maart 1877 Nr. 2. In dit besluit staat te lezen: „Overwegende, dat het 3e
Veldbataljon van het Nederlands Indisch leger
een buitengewoon roemrijk aandeel nam aan
vele gevechten op Atjehse bodem geleverd, dat
het met name bijzonder uitblonk bij de vermeestering van Kampong, Lemboek, de 25e
December 1873. Dat deze legerafdeling ook
' na die datum, hetzij in haar geheel dan wel
gedeeltelijk tegenwoordig was bij schier alle
belangrijke ontmoetingen met den vijand en dat
zij gedurende de operatie der IV, IX en XXII
moekim van 16 Januari tot 7 Maart 1876 opnieuw uitblonk, enz."
3. Het vaandel van het Korps Marechaussee van
Atjeh, bij gelegenheid van het 40-iarig bestaan
van dit Korps op 2 April 1930, waarbij het een
vaandel kreeg.
Het K.B. van 3 Maart 1930 Nr. 21 vermeld:
„Overwegende, dat het Korps Marechaussee van
Atjeh en onderhorigheden sedert zijn oprichting
van 1890, zich op de meest eervolle wijze van zijn
taak heeft gekweten; dat het door een reeks van
uitmuntende daden heeft uitgeblonken in talloze
grotere en kleinere gevechten, enz."
Dit korps Marechaussee heeft zich door zijn daden de naam van „Leeuwenbataljon" verworven.
Het is in dit verband interessant, de artikelen 19
t/m 28 waarin behandeld worden de plechtigheden, die bij de uitreiking der kruisen moeten
plaats vinden, een kort ogenblik onder de aandacht te nemen. De eed, die door de ridders moet
worden afgelegd bij het in ontvangst nemen van
een ridderkruis, luidt:
Ufe beloof en zweer, mij als een getrouw en wakker ridder te zullen gedragen, mijn leven aU
ihoos veil te zullen hebben voor Xornng en. Vaderland en door al mijn vermogen mij steeds
trachten waardig te maken de onderscheiding,
mij door den Koning toe te staan. Zo waarhjk
helpe mij Qod Almachtig".
Volgens artikel 23 moet de onderofficier of soldaat op de dag, waarop hij wordt gedecoreerd,
aan de officierstafel van zijn Korps of van zijn
chefs worden genodigd en toegelaten. Nu „K-orpsofficierstafels" niet meer bestaan, zal dit artikel
ook niet meer trouw opgevolgd worden.
Nader wordt omschreven door wien de decoraties
in de verschillende rangen behoren uitgereikt te
worden, terwijl de grootmeester(es) zich het recht
voorbehoudt ze zelf te overhandigen.
Van dit recht heeft Koning Willem I eenmaal gebruik gemaakt, toen hij na een inspectie gehouden
te hebben langs het Zuidelijk front der Nederlan-

den, dat als afweerlinie tegen mogelijke Franse invallen werd ontworpen, om daar de vestingen in
ogenschouw te nemen, die door onze Genieofficieren en ingenieurs waren ontworpen en gebouwd, op 12 Mei 1823 in het Koninklijk Paleis
te Brussel, het Groot-Kruis van de orde ter hand
stelde aan den leider van deze werkzaamheden.
Ook H.M. Koningin Wilhelmina heeft eens persoonlijk decoraties der M.W.O. uitgereikt. Het
was op 6 Juli 1895, dat op het Malieveld te
's-Gravenhage, de in het land aanwezige gedecoreerden uit Lombok het erekruis uit Haar handen
mochten ontvangen. Bij deze gelegenheid werd tevens een eresabel uitgereikt, terwijl tenslotte een
20-tal eretekens voor belangrijke krijgsverrichtingen in ontvangst werden genomen.
Behalve dat personen en zoals blijkt uit dit artikel, ook vaandels gedecoreerd kunnen worden, is
het eenmaal in de geschiedenis voorgekomen, dat
een oorlogsbodem met het .ridderkruis is onderscheiden, terwijl kort na de Duitse inval in het
jaar 1940 in ons Vaderland de opperbevelhebber
van land- en zeemacht, bij besluit*van 18 Mei
1940, K.B. Nr. 1, het ridderkruis der M.W.O.
toekende aan het wapen der Militaire Luchtvaart.
De onderscheiden porlogsbodem was de bekende
corvet Medusa, die onder commando van Kap. Lt.
ter Zee De Casimbrot, die zelf ook de orde ontving, met drie andere schepen, deel uitmakende
van een escader in Japan, in September 1864, de
straat van Simonoseki heeft geforceerd.
Naast de zijden vlag, waarin dit zeer bijzondere
wapenfeit staat vermeld, schonk Koning Willem
III het schip een oorkonde, waarin Hij zijn bijzondere tevredenheid te kennen gaf over de moed, het
beleid en de trouw van den commandant, de officieren en de schepelingen bij die gelegenheid en
bij die gevechten, welke er in Juni 1863 aan waren voorafgegaan.
Deze oorkonde draagt de persoonlijke ondertekening van Koning Willem III. De oorkonde is geborgen in een verguld zilveren koker en deze koker is versierd met het ridderkruis van de
M.W.O.
.
.
. L
Zoals hierboven reeds terloops opgemerkt, is het
ridderkruis dezer orde ook toegekend aan de
Militaire Luchtvaart; de juiste bijzonderheden
staan ons niet ten dienste, wij bepalen ons slechts
tot de gegevens van de dagbladpers uit die dagen,
waarin melding wordt gemaakt van de bijzonder
grote moed en zelfopoffering bij de vervu ling van
de oorlogstaak van dit wapen. Zonder te letten op
aantal en hoedanigheid der vliegtuigen van de tegenstanders hebben tot 't uiterste de Nederlandse
vliegtuigbemanningen, zonder de minste aarzeling,
overal aangevallen, waar zich daartoe de gelegenheid voordeed. De Militaire Luchtvaart heeft zich
onsterfelijke roem verworven.
UIT DE INDISCHE KRIJGSGESCHIEDENIS.
De eerste ridders in de Militaire -WilleMsorde
Op 30 April 1815 door Xoning Willem 1 ingesteld.
De eerste ridders werden benoemd bij K.B. van 12
September 1818, zulks naar aanleiding van de

en ik zal zeggen wie gij zijt"
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eerste zware krijgsverrichtingen in de Molukken
in 1817.
Het waren er tien, alle officieren, met uitzondering van den bootsman der oorlogsmarine, W.
Geerts, die dus de eerste Ridder M.W.O. 4e klasse was, beneden de rang van officier.
Bij de bestorming van de versterkingen van den
hoofdverzetsleider Matulesia op het eiland Sapatoewa bereikte Geerts als eerste de vijandelijke
wal, plantte daarop de Nederlandse vlag en hield
daarbij, getrouw aan de traditie van ons aloude
roemrijke zeevolk, dapper stand tot zijn kameraden hem te hulp sprongen.
Tijdens de daarop volgende woelige jaren van de
vestiging van ons gezag in de Indische Archipel
was het voor militairen beneden de rang van officier practisch uitgesloten ook nog het Ridderkruis
M.W.O. 3e klasse te verwerven.
Eerst op 18 Februari 1861 kwam hierin verandering toen de sergeant der artillerie Qerrit Jan ter
"Woord voor zijn vele, buitengewone daden werd
bevorderd tot Ridder 3e klasse. Onze gedachten
gaan een ogenblik uit naar dezen onvergetelijken
soldaat.
Ter Woord was een man van geweldige lichaamsbouw en schier bovenmenselijke lichaamskracht en
daardoor reeds bij voorbaat als aangewezen voor
de dienst bij het zware wapen der Artillerie, waarheen hij kort na zijn aankomst in Indië in 1849
werd overgeplaatst.
Voor krijgsverrichtingen op Bomeo in de jaren
1854 enl855 werd hij als korporaa^ twee malen
eervol vermeld en daarna in 1857 tot Ridder M.
W.O. 4e kl., daarna in 1856 op Timor wederom
als korporaal voor de 3e maal eervol vermeld,
waarop in 1861 zijn bevordering tot Ridder 3e
klasse volgde.
Het is vrijwel ondoenlijk alle schitterende wapenfeiten van Ter Woord hieronder te vermelden,wij moeten volstaan met één enkele aanhaling.
* Bij de opmars naar het hoofdverzetscentrum Montrodo in de Wester afdeling van Bomeo (Juni
1854) moest langs een moeilijk begaanbaar pad
ook een vuurmond tot een gewicht van 370 kg.
worden meegevoerd, waarbij uiteraard van paardenbespanning geen' sprake kon zijn, zodat de
kanonniers zelf het stuk moesten trekken.
De oersterke Ter Woord had op zich genomen
het ontbrekende boompaard tussen de berriebomen
te vervangen.
. ...
Men denke zich deze krachtsprestatie even in btj
een tropische temperatuur.
Plotseling stond men voor een door de regen
sterk gezwollen riviertje, waarover slechts een in
de haast samengesteld loopbruggetje kon worden
geslagen, te zwak echter voor het kanon, zodat
dit dwars en onder water door, met gebruik van
touwen, met vereende krachten naar de overkant
moest worden gehaald.
....
Het gevaar voor omkantelen en beschadiging van
affuit en andere onderdelen, was daarbij zo groot,
dat Ter Woord er op stond zijn stuk met in de
steek te laten en zijn plaats tussen de bomen te
behouden, alhoewel hij tijdens de overtocht daarbij
enige ogenblikken onder water zou moeten blijven.
Aldus geschiedde en ziet, het waagstuk gelukte,
dank zij aller inspanning en de geweldige lichaamskracht van de bestuurder van het kanon, die na
ei^ige angstige (ogenblikken, proestende aan de
overzijde kwam opduiken.
Terecht zegt zijn levensbeschrijver, de overste
Booms, dan ook van hem: „Zo was het altijd!
Overal, waar men met terreinhindemissen, moeilijke wegen of tegenspoeden te kampn had, overal waar krachtdadig handelen nodig was, zelts
onder het zwaarste vuur van den vijand, was het
altijd Ter Woord, die het voorbeeld gat van
plichtsbetrachting en opgewektheid en wien mets
te veel, niets te zwaar, niets te gevaarvol was.
„FR1TS"
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maaA nLei iPiij,?
Niet vrij? vroeg een Amerikaanse vriend van de
I.S. me, toen ik me in gedachten verzonken liet
ontvallen „Wel-bevrijd...... maar niet vrij?" Hij
trok zijn borstelige wenkbrauwen naar de voorbijtrekkende regenwol'ken en gooide een peuk van
minstens nog acht trekken op de plavijen in het
smalle gangetje.
Waarom dan niet? Jullie Hollanders zijn geloof ik
nooit tevreden, bij ons is dat anders1'.

WeiNK, MATÜÜRLI>K OV6R HET

GEDEl^BOEK
OP PAD VOOR HET GEDENKBOEK.
De eerste Maandag in de lente 1946. Een stralende dag en de eerste dat ik me op pad begeef voor het gedenkboek. Ik moet bekennen,
dat liet met enige vrees en beving was, dat ik
dit begon. Ik had maar zo het idee dat er gezegd zou worden! gedenkboek, och, wel aardig natuurlijk, maar wat moet ik daar nu voor
vertellen. En zie, op deze stralende eerste lente
Maandag gooide ik het hoofd in de nek en
hoopte dat het gaan zou.
Zo ving ik weer aan te zwerven van den een
naar den ander. Niet alleen omdat me dat trok,
maar omdat we allemaal de tijd die achter ons
ligt en de gebeurtenissen daarin gepasseerd,
willen bewaren. In onze herinnering zou het
vervagen, maar een gedenkboek zal alles levendig houden en ook voor het nageslacht van
onschatbare waarde zijn.
Het eerste contact was een onderwijzer, niet
thuis natuurlijk, maar zijn vrouw beloofde mij
hem 's middags direct uit school vast te houden. Het waren oude bekenden en het deed me
deugd weer te worden ontvangen met de oude
hartelijkheid. KP-leiders waren in dienst en
niet aanwezig. Ik beloofde schriftelijk mijn
tweede komst te zullen melden, zodat ze me
konden antwoorden, wanneer het niet gelegen kwam. Toen naar de volgende plaats.
Ik belde, de deur ging open, ik buig en zeg
plechtig: Paulus. „As je me nou, komt er in,
dat is leuk. Gauw naar boven, dan kun je mee
eten. Vrouw, een bord met. bijbehoren en
schuif maar gauw bij". „Maar vertel eens, wat
voert je weer tot ons. En dan antwoord ik met
dezelfde plechtstatigheid als waarmee ik mijn
entree maakte: het gedenkboek. Nou, eerst
maar eten en de kinderen van de vloer en toen
dat op vaders bevel rap geschied was, stak
Paulus van wal. Hij was begonnen met te zeggen, dat het per slot een kleine plaats was en
er wel beschouwd niets was gebeurd.
Maar dat viel hem zelf mee. Er kwam telkens
weer wat bij en de o ja's waren niet van de
lucht en het eind van het liedje was, dat hij
toch niet alles precies meer wist en we maar
eens een gezellige avond moesten beleggen,
want de anderen wisten er nog wel meer van.
Ja, warempel, zegt-ie, er zijn toch nog wel dingen gebeurd, die de moeite waard zijn.
Het is me zelf ook meegevallen, want ik heb
ook gedacht: wat moet dat nou worden, maar
ik weet nu, dat ik mis was.
Ik stapte deze eerste avond, ergens in de provincie, in bed, met een tevreden gevoel en met
de overtuiging dat het Gedenkboek er zal komen.
Ik ben op pad voor het Gedenkboek. Mijn
rayon is Overijsel en ik ..hoop, dat ik op alle
plaatsen wordt ontvangen met enthousiasme en
een berg gegevens.
Tot

GRETHA.

Anders, vroeg ik verwonderd, anders? Misschien
omdat jullie niet door een Germaans volk bezet
zijn geweest, misschien omdat jullie niet vier jaar
lang als paria's en verschoppelingen tegen een
tyrannieken bezetter hebben gevochten, dat de
doodvonnissen om je Oren vlogen of elke minuut
van de dag kans had zelf voor een vuurpeloton te
staan. Als jullie
verder kwam ik niet, want ik
liet me teveel gaan. Ik moest zwijgen, want anders zou ik woorden gebruikt hebben, die onbeschaafd geleken zouden hebben.
Mack zag dat ik me opwond, bood een sigaret
aan en trok me mee naar zijn gezellig ingerichte
werkkamer, trok een ruw houten kastje open en
presenteerde „Russische Wodka" recht uit Berlijn,
voegde hij er ten overvloede aan toe. Toen -we
goed en wel .jichter ons glaasje zaten, moest ik mijn
relaas voortzetten.
Ik vertelde hem, hoe wij als KP-ers uit Boekei
hadden gevochten, hoe wij Distributiebureaux,
Gemeentehuizen,
opslagplaatsen,
Politiebureaux
hadden overvallen en gekraakt. (Vooral dat gekraakt vond hij erg Amerikaans). Hoe wij ter dood
veroordeelde makkers uit hermetisch gesloten gevangenissen hadden gehaald. Hoe wij onze geallieerde piloten met veel hulp van burgerkleding
voorzagen en naar hun land tecughielpen. En hoe
wij vochten toen de „Airboms" nog lang niet in
Boekei waren,- hoe we toen al Duitse patrouilles,
die zich in Niemandsland waagden krijgsgevangen maakten en zodoende meer dan .30 krijgsgevangenen jjaar de Amerikaanse linie brachten,
door de Duitse linie heen.
Mack keek met grote ogen en luisterde aandachtig, hij vergat te drinken. Én nu, vervolgde ik, nu
hebben we weer een tijd achter de rug van ruim
een jaar papier en woordenstrijd, die we vandaag
hebben verloren. Een jaar hebben we gevochten
met rapporten hier en rapporten daar, instantie
hier en instantie daar op de bekende methode van
kastje en muur, en nu denk ik dat we het verloren hebben. We hebben nu al een jaar lang burgemeester Schaftrath, die photo's liet maken in
'40 van hem en de Duitse overweldigers als vrienden voor het gemeentehuis, die met de stakingsdagen mensen naar kamp Vught liet brengen, die
tot drie-vier maal toe mensen opriep om het door
de geallieerden gebombardeerde vliegveld Volkel
weer te herstellen, die een verklaring vroeg en
kreeg van de Duitse bezetters, die hij hen goed
gezind was, die probeerde onze mensen van hun
organisatiewerk af te houden, die daden heeft gedaan om mensen naar Duitsland te helpen, enfin
een man, die kroop voor de moffen onder het
voorwendsel zijn gezin te moeten beschermen.
Hebben wij dan gedacht bij ons werk aan onze
families, hebben onze gesneuvelde mannen dan
gedacht, terwijl zij voor het vuurpeloton stonden,
dat het niet verantwoord was geweest tegenover
hun gezin. Moet gezinsliefde dan voorgaan op Vaderlandsliefde. Hebben wij dan ons leven gewaagd,
om piloten in veiligheid te brengen, om ze hem
vanuit zijn eigen kamer aan de Duitse bezetters te

Wat verschijn
Wat verdwijn
't Jlangi niet aan een los geval
Jn het voorleden
Ligt het „heden"
Jn het „nu" wat worden zal.
BICDERWJX.

zien overleveren, of om ze hem zelf te zien gaan
ha en met politie-hulp op de plaats, waar zij. ontdekt werden? Even moest ik ademhalen, want het
werd me groen en geel voor de ogen. Ik had geen
trek meer in de échte Russische Wodka
Een jaar lang, vervolgde ik, hebben onze oude
medewerkers, pnzé oude KP-ers uit Boekei de
grootste vernederingen uit te staan gehad, door een
Ü JJ e ophitsers, die misschien zelf opgehaald
hadden moeten worden, evengoed als hun burgemeester. Bij hen werden tot driemaal toe de ruiten ingegooid met grote stenen, aan hun adres
verschenen smaad en schimppamfletten, met ordinaire taal en beschuldigingen.
Opcrilijk werden deze mensen beschimpt en vals
beschuldigd, zij die toch de gehele bezetting getoond hadden Nederlander te zijn.
Is het niet om te huilen Mack. dat zo'n man nu
weer (door den Commissaris der Koningin van
Brabant) eervol of oneervol, daar blijf ik buiten
is hersteld. Is het niet diep-treurig, dat zo'n man
weer op plechtige wijze is ingehaald, alsof hij voor
de eerste maal als burgemeester kwam. Is het niet
hemeltergend, dat zo'n man nog uit vóHe borst
ons dierbare Wilhelmus durft te zingen, alsof hij
enkele jaren geleden het Duitse niet gezongen
zou hebben, als men dat had gevraagd? Ja, en
door wie is hij ingehaald, wie was hier de feestcommissie, die^hem deze eer bereidde? Niemand
anders, dan zij, die wij wegens politieke onbetrouwbaarheid tijdens de omwentelingsdagen hadden geïnterneerd. Natuurlijk, ook zij hebben nog
wat te verrekenen met de ondergrondse, ook zij
loeren op revanche.
v
Mack, als die revanche dan toch moet komen,
laat het dan in Godsnaam toch met recht gebeuren, maar niet zo.
In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.
Even keken we elkaar aan, we begrepen elkaar.
We dronken onze Wodka uit en Mack schonk
nieuwe Wodka.
Wat denk je nu Mack, zijn wij een ontevreden
volk?
Anders dan jullie? Neen, wat die ontevredenheid
betreft heb je gelijk. Maar anders zijn jullie, heel
anders.

cT^i
^

*)

Ook zij loeren op revanche
Wij zouden het dat jaar niet uitgehouden hebben,
wij zouden veel korter geweest zijn, radicaler. Ja,
Mack, radicaal, maar wij willen het normaal proberen, wij zijn vijf jaar getyranniseerd, wij willen
anders. Wij willen trachten recht te doen gelden.
Ik heb een hekel gekregen om met een pistool te
gaan schieten. Het moet anders kunnen, en het kan
anders. Mack knikte, hij begreep me. Ik stond op
en nam afscheid, blij iemand gevonden te hebben, al was het dan geen Nederlander, die ons wel
begreep.
LELOX.

Zeg mij aan welk boek grij medewerkt. Is het H geclei

GROTE RAZZIA
nog heeft zich geen mof laten zien. Langzamerhand begint de gedachte veld te winnen, dat het wel weer loos alarm geweest
zal zijn, zo als al eens eerder voorgekomen is.
Henk, één van de onderduikers bij de fam.
B., begint zich opgesloten te gevoelen en
Cor, die bij de buren onderdak heeft, wil
voor de nacht ook nog een andere schuilplaats hebben. En of de gastheer al zegt:
„Jongens blijf toch" rustig hier, we hebben
toch een goede schuilplaats" het helpt niet,
want Henk voert aan, dat ze wel aangebracht kunnen zijn omdat er mensen zijn,
die weten dat zij altijd naar de radio luisteren. En dan weten ze je toch wel te vinden, ook al verstop je je nog zo goed.
Er is geen praten tegen en Henk en Cor
krijgen het zo ver, dat ze naar de overkant
verhuizen naar een klein öud huisje, waar
de pannen hier en daar van het dak verdwenen zijn. Inderdaad, daar zal men geen
onderduikers zoeken, 's Avonds worden de
bedden overgebracht en Henk en Cor installeren zich op de tochtige zolder. De
ladder wordt opgetrokken en er worden
planken over het zoldergat gelegd. De
nachtrust kan beginnen of nachtwake, wat
zal het zijn. Er zijn berichten dat zij werkelijk deze nacht zullen komen. De nacht is
donker en
er gebeurt weer niets.
De Zondagmorgen breekt aan met veel regen en storm die langs de huizen jaagt. Het
is nog bijna donker als B. uit bed springt.
Automatisch loopt hij naar het venster om
naar buiten te kijken.

. . . kruipt van schrik in. de preekstoel.

Het Sallandse dorpje H., met z'n uitgestrekte buurtschappen, is een prachtig toevluchtsoord voor onderduikers. Op een enkele uitzondering na, zijn het bijna allen
goeie Nederlanders die er wonen en zij weten, elk op hun manier, de moüen tegen
te
a
werken.
Het plaatsje staat dan ook in een kwade
reuk bij de S.D.-ers die het kamp Erica te
Ommen bevolken en het is te voorzien dat
deze ongehoorzaamheid niet ongestraft zal
blijven.
De kalender wijst 23 Januari 1944. Bij de
fam. B. zitten allen gezellig om de tafel bijeen en bespreken het laatste nieuws dat
zo juist door radio Oranje is doorgegeven.
Vooral de vier jongelui, t.w. twee zoons
van den heer des huizes en twee onderduikers, hebben het druk over de nederlagen
welke de mof op dat ogenblik te slikken
krijgt. Plotseling zwijgen allen als er qebeld wordt.
Ze kijken elkaar aan, maar daar staat
moeder reeds op om naar de deur te gaan
Gelukkig blijkt het goed volk te zijn. Het is
een boodschap dat er Vrijdag, Zaterdag of
Zondag een grote razzia gehouden zal worden. Dat betekent dat er werk aan de winkel is, immers alle onderduikers in de buurt
moeten gewaarschuwd worden, de bonkaarten en valse stamkaarten e.a. moeten
nóg veiliger opgeborgen worden. Men mag
geen enkel bewijs vinden. Als dat gebeurd
is, gaan B. en zijn vrouw erop uit, om de
verschillende adressen langs te gaan waar
gewaarschuwd moet worden. Wim neemt
zn motor en gaat naar een paar adressen
waar men meer te verbergen heeft dan alleen maar onderduikers,
s Avonds om tien Uur is de familie weer bij
elkaar. De schuilplaats is goed in orde, dus
het wordt afwachten. Van slapen komt die
nacht niet veel. In de meeste gezinnen is er
m ieder geval wel één die de wacht houdt
Het vervelende is dat men niet weet welke
dag of nacht zij zullen komen, 't Is al heel
laat als de fam. B. naar bed gaat en moeder blijft nog de wacht houden. Zij smeekt
God of Hij met haar de wacht wil houden
Zo komt de Vrijdag. De gehele dag zitten
zij in spanning, maar er gebeurt opnieuw
niets. Het wordt weer nacht en weer dag en

.. . vinden een paar schgenen
„Moeder," roept hij z'n vrouw, „kom eens
vlug kijken. Daar zijn de moffen." En ja
hoor, daar zijn ze, S.D.-ers, Feldgendarmerie en vele soldaten. Kijk ze langs de huizen sluipen, met het geweer in de aanslag
Hoor ze schreeuwen en schieten Wanneer
ze een kippenhok of stromijt zien, schieten
ze erin.
„Wat zal dat worden?^ vragen de bewoners
zich af. Aan de achterzijde, in de weilanden lopen ze ook al. Ze hebben de bruggen
en wegen afgezet, niemand kan er meer in
of uit.
Ze onderzoeken niet alle huizen. Hier en
daar wordt er één overgeslagen en dit geschiedt ook bij de fam. B. Ze gluren wel
door de ramen. Moeder zit in angst voor
Henk en Cor, die aan de overkant zitten
Oh je, daar heb je het al Twee moffen stappen op het kleine huisje toe. Ze gaan naar
binnen. Even later komt er weer één uit die
iets tegen de anderen, welke nog buiten lo
pen, roept. Nog wel vijf moffen komen toegelopen en gaan eveneens naar binnen. Bij
B. denkt men niet anders of Henk en Cor zijn
ontdekt en zij verwachten hen ieder ogenblik naar buiten te zien komen onder geleide van de moffen.
„Roep mij aan in de dag der benauwdheid
en Ik zal u helpen!" Wat heeft de fam. B. dit
al vele malen tijdens de bezetting ondervonden. Er gebeurt niets. Later blijkt dat
de moffen in het kleine huisje een commandopost gemaakt hebben. De jongelui die
boven liggen horen dit allemaal.
Het jonge vrouwtje dat daar woont, doet
al het mogelijke om het de moffen naar de
zin te maken. Ze schenkt hun koffie en geeft

Één van de moffen blijft de wacht houden...

er koek bij. Als ze maar in de keuken wil-*
len blijven. De moffen laten zich lijmen en
blijven bij de kachel zitten.
Leen en Jaap, twee andere onderduikers,
zich niet bewust van het gevaar, hebben
juist besloten die ochtend ook weer naar
huis te gaan. Eensklaps zien ze dat een
mof bij de brug de wacht houdt. Ze draaien
zich meteen om en nemen zo snel mogelijk
de benen. Achter een huis om en dan een
hoge heining over waar ze zich vlug verschuilen in de rioleringsbuizen die daar liggen. De moffen, gewaarschuwd door de
wachtpost, zijn hun achterna gekomen,
doch bij de heining raken zij het spoor bijs.
ter. Over die hoge schutting kunnen de
„terroristen" toch niet gegaan zijn. Eén van
de moffen blijft er toch de wacht houden
en voor Jaap en Leen wordt het er niet prettiger op in de buizen, die slechts een doorsnee van 60 cm. hebben. Zes uur hebben ze
daar moeten liggen eer de mof het opgeeft
en dat komt pas wanneer het sein verzamelen gegeven wordt.
Verschillende vreemde situaties doen zich
nog voor. Bij O. is de dokter binnengevlucht
en is daar in een kast gekropen Bij de
huiszoeking vinden de moffen een paar
schoenen en.... daar zit een dokter aan
vast Dan blijkt dat ze geen doktoren willen
hebben en hij mag weer vrij vertrekken.
Van kerkgaan komt die Zondag niets. Zelfs
de kerk is niet veilig voor het gespuis
want ook deze wordt doorzocht. Eén van
de ouderlingen, een boer, kruipt bij het zien
van de Duitsers van schrik in de preekstoel Hij wordt echter ontdekt en moet mee.
Als hij even later verteld heeft dat hij boer
is wordt hij enige uren daarna vrij geZo zijn er die dag vele door het oog van
de naald gekropen, want de razzia's die
groots van omvang is geweest — niet minder dan 300 personen namen er aan deel —
heeft als enig resultaat de vangst van
één jongen opgeleverd.
f, B.-K.
Hardenberg.

wanneer ze een kippenhok of stromijt zien ..

fboek van de I.O en I.KP, dan zift gre een rech^eaard LO-er of LKP-er.

We wachten op...
Drentsche Berkenwijn
Langs de binnenwegen van het Drentse land prijken de elzen met een uitbundigen tooi
van bloeiende katjes. De fijn-verdeelde takjes van de berken-aanplant staan als kantwerk tegen de voorjaarshemel. In kruid en bomen stuwen de voorjaarssappen in één
machtige drang naar omhoog.
De lente heeft lang op zich laten wachten. Nu is haar opmars onweerstaanbaarder dan
ooit.
,1
Als je zo door dat machtig-mooie voorjaarsland trekt, wrijf je je de ogen toch wel even
uit, wanneer je overal aan de berkentakjes grote en kleine flesjes ziet hangen.
Wat hebben de Drenten daar nu mee voor?
Is het nog een overblijfsel van één of andere heidense cultus?
Diep in de Drentse boerenziel, nietwaar?
't Lijkt de moeite waard er eens naar te vragen.
Een paar frisse knapen helpen ons uit de droom. Die flessen hangen daar om aan
berkenwijn te komen. Er wordt een inkeping in de bast gemaakt, het flesje wordt eraan
bevestigd en het voorjaar en de boom doen de rest. Als je een goede boom treft, zo
vertrouwen de jongens ons toe, dan kun je in één nacht wel een literfles vol krijgen.
Met wat suiker erin kun je van dat sap heerlijke berkenwijn maken.
Zo hangen langs de Drentse paden de flesjes, de grote en de kleine,- en vangen de
klare voorjaarswijn.
Ik heb nog geen berkenwijn geproefd. Maar het kan bijna niet anders of je moet er
de kracht van het nieuwe stuwende leven uit proeven.
Dat waren de gedachten, die ons vergezelden bij onze tocht door het Noorderkwartier,
toen wij daar op pad waren om voor onze verzamelactie voor het Gedenkboek een hechte
grondslag te bouwen.
We zagen er een symbool in.
Zoals jong-Drente z'n flesjes, de kleine en de grote, aan de berkentwijgen bindt en
daarin de begeerde sappen vergaart, zo zetten wij thans door heel het land, van Dollard tot Schelde, onze posten uit. Ook hun taak is het de zuivere levenssappen van ^e
illegale tijd te vergaren. En de wijn, straks daaruit geboren, moet voor nageslacht bewaren :
de krachten van hoge stuwende levensidealen,
het geurig aroma van Christelijke naastenliefde,
de glans en gloed van de echte vaderlandse geest
Zeker, op flessen welbelegen wijn ligt ook een laagje stof. Meen niet ,dat wij daaraan
voorbij zien. Ook aan ons werk kleefde het stof van de menselijke onvolmaaktheid.
Doch het stof van onze fouten kan de wijn niet vertroebelen, zoals God ons deze
schonk en waarvan wij nooit hadden durven dromen te mogen drinken.

ERE W I E N
ERE TOEKOMT

Het deed mij een groot genoegen in
„De Zwerver" van 23 Maart te lezen in een oproep van de Gedenkboekcommissie :
Ook koeriersters hebben veel
meegemaakt.
Uit „De Zwerver" blijkt trouwens
meer dan eens dat er waardering is
in het land voor het koerierswerk. De
kop van Noord-Holland denkt er
echter anders over.
Naast de GOIW en de daar onder
vallende afdelingen is er kort geleden ook een reunievereniging opgericht van „echte" oud-LO-ers. Daarbij is gebleken dat alleen de Oom's en
verdere bekenden als LO-ers worden
beschouwd. De koeriersters hebben
n.1. geen uitnodiging gehad. Waarom
ook wel? Ze hebben hard gewerkt en
zelfs zeer hard. Zij komen echter
voor een dergelijke vereniging niet in
aanmerking. Die meisjes die in weer
en wind met geheime stukken hun
leven hebben gewaagd, zijn schijnbaar niet illegaal genoeg om in een
dergelijke „super"vereniging te worden opgenomen. Misschien zijn ze er
wel niet eens op gesteld, maar m.i.
was het niet meer dan plicht geweest
om in ieder geval een uitnodiging te
sturen.
Een ketting zonder schakels is geen
ketting en ie LO zonder deze dappere meisjes zou niet bereikt hebben
wat ze nu heeft bereikt, als die schakels er niet geweest waren.
L. B.
Het blijkt inderdaad dat onze koeriersters dikwijls worden vergeten.
Ze horen er intussen voor 100% bij.
REDACTIE.

RECTIFICATIE
In het artikel „Weerbare Democratie" in Nr. 10 van „De Zwerver" is
aan het slot een opmerking gemaakt
over de rede van den Minister-President ter gelegenheid van de opening
van de tentoonstelling.
«
Deze opmerking was gebaseerd op
het commentaar van „Parool". Het
blijkt thans, dat de door het „Parool"
gebezigde zinsnede: „Vernieuwde
door de illegaliteit geleide politieke
beweging" do'or den Mjnister-President in geheel ander verband gebruikt werd, dan waarin „Parool"
haar plaatste.. In zoverre moet ons
commentaar teruggenomen worden.
Wel houden wij staande, dat het ons
onjuist voorkomt, dat in een dergelijke rede door den Minister-President
vingerwijzingen gegeven worden ten
aanzien van de door hem voorgestane politieke ontwikkeling, en die indruk werd ons bevestigd bij het lezen
fean de rede zelf.
REDACTIE.

NATIONALE
HERDENKING
•<*1940 —1945**"
Allerwege vinden thans herdenkingen plaats van onze gevallen
strijders. Het spreekt vanzelf, dat dit aller sympathie heeft. Het
lijkt ons echter gewenst de vele plechtigheden, die thans plaats
vinden terug te brengen tot één grote nationale herdenking.
Aan de burgemeesters van alle gemeenten is een circulaire gericht, waarvan het voornaamste in dit blad is afgedrukt. Onze LO.mensen kunnen hier prachtig werk doen door zich te verstaan met
den Burgemeester hunner Gemeente.
, , . . .j •
De eigenlijke „Bevrijdingsdag" is voor deze plechtigheid met geschikt, daar deze stille getuige van het geleden leed met mag ondergaan in de feestvreugde die nu eenmaal een nationale feestdag
met zich brengt. Het moet voor de nagelaten betrekkingen der
gevallenen niet prettig zijn het gedenken onder te zien gaan m
de algemene feestvreugde. Ook historisch is deze gang van zaken
de juiste en daarom het meest aan te bevelen.
Uitgaande van de gedachte dat:
a een herdenking van allen, die voor de vrijheid van ons Vaderland streden en vielen, niet achterwege mag blijven;
b iflet eerbiediging van ieders vrijheid om ook op andere dagen en -plaatsen plechtigheden van dezelfde strekking te organiseren, toch de grote nationale herdenking onzer doden
dient plaats te vinden op eenzelfde tijdstip, door alle Nederlanders gezamenlijk;
.
...
. ■
c echter de feestelijke jaardag der bevrijding met geëigend is
tot het houden van rouwplechtigheden als bovenbedoeld;
heeft voornoemde Commissie besloten jaarlijks de avond voor de
Bevrijdingsdag — dus dit jaar 3 Mei 1946 - te bestemmen tot
„nationale herdenkingsavond", en het volgende programma voor
dien avond,vastgesteld:
1 van des avonds 18 uur af zullen van alle openbare gebouwen en particuliere woningen in alle gemeente de vlaggen halfstok gehangen worden.
2 Om 19.30 zal een ieder, die daartoe in de gelegenheid is,
kunnen deelnemen aan een z.g. „stillen omgang", die zal aanvangen van een punt, dat niet verder danplm. 30 minuten lopens
verwijderd is van die plaats in de Gemeente of naburige Gemeente, waar Nederlandse verzetsstrijders of -soldaten door
duits geweld de dood vonden of zijn begraven.
3. Van 19.45 af tot 30 seconden vóór 20 uur zullen de klokken
van alle kerken, voor zover aanwezig, luiden.
4 Te 20 uur precies zal, nadat 30 seconden tevoren door middel van een zeer kort signaal van de alarmsirenes als anderszins
dit tijdstip is aangekondigd. Wee minuten van volkonten shl^e
in acht genomen worden.
Alsdan zal alle arbeid worden neergelegd en elk verkeersmiddel
buiten beweging worden gesteld.
Op dat moment zal een ieder, hetzij in- of buitenshuis vertoevend, voor zover daartoe in staat, staande de doden herdenken.
5 In overeenstemming met de geest die onzen gevallen helden,
die naamloos streden, bezielde, zullen geen toespraken worden
gehouden, terwijl de weg naar de plaats der plechtigheid slechts
te voet en in volkomen stilzwijgen, zonder vlag of vaandel, wordt
6 Het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien
van bloemen op de plaats der herdenking, door elk der deelnemers, zij toegestaan.
7 Deze „stille omgang" kenne rang noch stand. Slechts de
rechtstreeks nabestaanden der gevallenen, zullen een bijzondere
plaats hebben aan het hoofd van de stoet.
8. In aansluiting op en in overeenstemming met bovenaangegeven programma, zullen in kerken, op straten en pleinen van
ejke gemeente herdenkingszangdiensten worden ^torganiseerd,
uitgaande van de „Stichting tot verbreiding van het geestelijk
lied", waartoe verwezen zij naar de van die Stichting uitgaande
publicaties.
, , ,
. j
u-Te 's-Gravenhage zal een plechtigheid plaats vinden, waarbij
de deelnemers dezelfde weg zullen lopen als de eerste „18 doden" Zij vertrekken te 19.30 uur van de Alkemadelaan naar de
duinen bij Waalsdorp, waar de fusillering van die eersten en
honderden na hen, plaats vond.
Deze herdenking zal door allé Nederlandse zenders per radio
worden uitgezonden, ook naar de overzeese gebiedsdelen. Ie
20 uur zal door een hoomsignaal uit de Waaldorper duinen —
na voorafgegaan sirene-sein — tijdstip van stilte worden aangeNa de 2 minuten stilte zal de Koninklijke Militaire Kapel het
Wilhelmus spelen, hetwelk zwijgend wordt aangehoord
Voor zover organisatie van een en ander nodig is, wordt U verzocht deze in handen te leggen van oud-verzetsstrijders en daartoe zo spoedig mogelijk met hen in overleg te treden
Tenslotte verzoekt de. Commissie Nationale Herdenking 19401945 U beleefd haar rapport te willen zenden, omtrent hetgeen
te dezer zake geschied is, terwijl toezending van documentair
foto- en filmmateriaal zeer op prijs wordt gesteld
Zo nodig zal de Commissie nadere mededelingen verstrekken.
De secretaris der Commissie voornoemd,
C. J. GRIFFIOEN.

WAT ZICH TE WESTBROEK AFSPEELDE
De vijfde Mei 1945 bracht ons land de vrede en bevrijding. Niet echter m Westbroek en omgeving. De aldaar gelegerde Duitse bezetting wilde zich niet overgeven aan de plaatselijke B.S. en toen zij niet opgewassen bleek tegen onze jongens verzochten zij telefonisch om versterking. Deze kwam in de vorm van ongeveer 200 fanatieke valschermjagers, die, uitgerust met 6 pantserwagens, van
Bilthoven naar Achttienhoven en Westbroek oprukten.
Wat vermochten de paar zware mitrailleurs, waarover de B.S. beschikte, tegen
deze zware wapens? Het was hopeloos, doch dit nam niet weg, dat zij de strijd
opnamen en het vuur openden. Zo lang bleven de beide lopen keffen tot hun
schutters, Willem de Kruyff en Leendert van Dam, achter het stuk vandaan geschoten werden en ter plaatse sneuvelden
Eén' van hun kameraden, Minne Bouma, werd door de moffen gevangen genomen, op de voorste pantserwagen geplaatst en zó tegen het vuur van z'n eigen
makkers ingereden. Toen het vuur van onze jongens tot zwijgen was gebracht
werd een burger geprest op een boerenerf een gat te graven. Minne moest dit
alles, met de handen omhoog, aanzien en toen het gat klaar was, wilde één van
die beesten hem met een revolver dood schieten. Het wapen ketste tot driemaal
toe en tenslotte greep de onverlaat een geweer en schoot hem dood, om hem
vervolgens nog de ogen uit te steken. De burger moest Minne daarop begraven.
De razzia, welke op de gevechtshandelingen volgde, kostte nog drie andere B.S.ers het leven. Marinus v. d. Boom werd in een boereschuur ontdekt en de moffen,
die het niet waagden om naderbij te komen, wierpen een pantservuist naar hem
toe, waardoor hij dodelijk getroffen werd.
Hendrik Manten en Benno Jaarsma werden 's avonds bij een ingezetene uit het
huis gehaald en letterlijk door het dorp gesleept. Toen de jongens niet meer konden, werden ze aan de waterkant neergezet en het water ingeschoten.
Een groep van 30 B.S.-ers, die met enige notabelen van het dorp, gevangen werden
genomen, werden in looppas naar Bilthoven afgevoerd.
Op een speelplaats werden zij in een kring opgesteld terwijl middenin een mitrailleur werd geplaatst. Zo heeft men hen 2 uur lang laten staan en uiteindehik
werden ze naar het Wolvenplein te Utrecht overgebracht Op 6 Mei volgde in de
middaguren hun vrijlating. ,
,
, .
j j
Zes jonge kerels uit Westbroek en omgeving moesten het leven laten op de aag
der bevrijding.
.
Niet lettende op het aantal van hun tegenstanders hebben zi] de strijd aangebonden. Ogenschijnlijk "hebben zij die verloren, maar in werkelijkheid zijn zi]
ingegaan in de Vrijheid, die alle begrip te boven gaat.
Zij hebben de goede strijd gestreden, een strijd die kort en meedogenloos was,
maar waaruit zij als Overwinnaars te voorschijn zijn getreden.

ADVERTENTIES

A. P. Niewold (Gerrit Bos)
en
Boukje Huisman

Langs officiële weg ontvingen wij de
droevige zekerheid, dat onze onvergetelijke Man, Vader, Zoon en Broeder

gevens namens hun wederzijdse Ouders
kennis van hun- voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op 26 April 1946, 10.45 uur v.m. Kerkelijke bevestiging om 11.15 uur in de Parklaankerk, door den Weleerw, Heer Ds. W.
Loopstra van Den Haag-Loosduinen.

BOB OOSTHOEK
515 MARINUS TEUNIS
VETH,
te
Papendrecht, Noordhoek 78,
geb. 30 Mei 1920, ook
wel genaamd Theo,
Ties of Piet, op 28
Mrt. 1944 van het
distributiekantoor
te
Alblasserdam weggegaan. Op 25 April
1944 door de S.D. te
Rotterdam gearr. Naar
Amersfoort overgebracht, op 2 Juni
naar den Bosch, ter
dood veroordeeld, met "nog iemand gratie
verkregen en op 2 Juni in de bunker te Vught
gegaan. (De overige 22 man zijn te Overveen
op 6 Juni '44 doodgeschoten). Op 6 September naar Oranienburg. Daar in contact geweest met den Heer A. J. Teunissen uit
Dordrecht. Eind October vervoerd naar ZuidDuitsland. Op 8 Januari '46 uit den Haag
een briefkaart ontvangen van den Heer Loek
Janse, dat Piet Veth, op 28 Febr. '45 uit
Stutgart vertrokken was. Later werd medegedeeld, dat hij op 20 April '45 uit Sachsenhausen was vertrokken met 35000 man naar
het Noorden.
616 A. JONKER, geb.
11-10-1900, wonende
Bataviastraat 30 1 Amsterdam, gearr. 2 Dec.
1942 te A'dam, via
Weteringschans naar
Vught, 11 Oct. 1943
naar Scheveningen, 6
Juni 1944 naar Vught,
6 Sept, 1944 naar
Oranienburg, verder
naar Dalum bij Meppen in Osnabrück,
vandaar in Februari
1945
naar Neuengamme, sindsdien niets meer vernomen.
het kamp deed hij dienst als kok.

in October 1944 tijdens een transport is
omgekomen, oud 23 Jaar Strijdend voor
zijn ideaal liet hij zijn leven.

Rotterdam:

Hélène Oosthoek-Zoetmulder
Edith-Ellzabeth
Hans-Chris

J. F. Oosthoek
E. Oosthoek-Wielaert
Montreal (Can.):
F. Oosthoek Jr.
T. Oosthoek-Sanberg "
Rotterdam:
Peter Oosthoek.
)
's-Gravenhage, 23 Maart 1946.
Pauwenlaan 92.
De bijzetting zal óp een nader te bepalen
dag geschieden op de Eregrafhof te Bloemendaal.

JAN FREDERIK DALEMANS

617 SIMON KWADIJK, geb. \4-4-'02, gearr.
23-11-'43, tezamen met 23 anderen door S.D.
Overgebracht naar de Weteringschans, vandaar naar Amersfoort. Vermoedelijk begin
October 1944 naar Duitsland. Verder ontbreekt ieder bericht.
618 JAN DRENTH, geb.
17-12-'18 te Assen,
radio-telegrafist, gearr.
eind Juni 1944 in Amsterdam via Weteringschans naar Vught.
Begin September 1944
naar
Sachsenhausen.
Op 21 April nog aldaar gezien. Gevangennummer
100600.
Zou mee op transport
naar Schwerin. Wie
heeft hem gezien?

op 30 Maart 1944, in de leeftijd van- 3S
jaar door de Duitsers te Scheveningen
gefusilleerd, opgegraven is op de Waalsdorpervlakte.
C. W. Dalemans-Overeem
Hanna
Pim
en wederzijdse familie.
Amsterdam, 23 Maart 1946.
Davisstraat 7 III.
Thans zal zijn herbegrafenis plaats hebben op Zaterdag 30 Maart te 2 uur op de
Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan.

*

D E FILM

Wij gaan een film maken en wij zijn er zelfs al
een eind mee op, streek. Maar wat we nodig hebben dat zijn anecdotes, aardige voorvallen, die een
film aantrekkelijk maken. We moeten samen die
film opbouwen en daarom verzoeken wij U binnen
een week Uw interessante gegevens op te sturen
naar den Heer A. de Vries, Hooghalen (Dr.), een
van de schrijvers'van het scenario.
DAG. BEST.
iiniiimimmiimimiiiiiini
iiiiiiiiiimnniiiiiiim iiiiiiiiiiiiini
In verband met de in de jaren 1940 en
1941 in Amsterdam door de S.D. verrichte
arrestaties van leden.van de Oranje-garde,
het Oranjefront, de 'Leeuwengarde en de
Geuzen, wordt op hen, die bekend zijn met
de namen van de gearresteerden, een dringend beroep gedaan deze aan ons te willen melden.

Receptie van 4.30 uur—6 uur n.m.
C.J.M.V.-gebouw, Spilsluizen.

in het

Toek. adres Assen, Oosterhoutstraat 66.
Gedelegeerde van Stichting 1940—'45 zoekt
voor weduwe met 2 kinderen van gesneuveld illegaal werker, een nette middenstandswoning in het westen of midden des
lands, buiten. Liefst te huur.
Brieven onder nr. 136 a. d. blad.
Oud-LKP-er, uitstekend chauffeur, 25 Jaar, en
ongehuwd, illegaal chauffeur in KP-verband,
zoekt een betrekking, b.v. bij een zakenman.
Brieven onder nr. 137 a. d. blad.
Oud KP-er, 27 jaar, ongehuwd, zoekt plaatsing als vertegenwoordiger.
Brieven onder nr. 138 a. d. blad.

De 15e Maart ontvingen wij het bericht,
dat het stoffelijk overschot van onzen
innig geliefden Man en Vader, Zoon, Behuwdzoon. Broeder, Behuwdbroeder en
Oom

In

Groningen, Diephuisstraat 61', April 1946.
Nieuwe Weg 7 a.

Oud-LO-medewerker zoekt werkkring als
controleur bouwbedrijf of als vertegenwoordiger levensmiddelenbedrijf.
Brieven onder nr. 139 a. d. blad.
K.P.-er, 37 jaar (gehuwd) van beroep bankwerker, bekend met machinedrijven en stoken, autogeenlassen, enz., in vrije tijd, politiehonden-dresseur, zoekt werk onverschillig wat of waar. Thans werkzaam bij de gezagstroepen.
Brieven onder nr. 140 a. d. blad.
„CLIMAX"
(opklimmend in de verdrukking)
een bundel verzamelde gedichten uit de illegale pers, welke verkocht worden ten bate van de Stichting 1940—'45.
(Uitgave L.O. Rayon Barendrecht).
Minimumprijs f 2 50; maximumprijs onbeperkt,
te bestellen bij JAN HUIZER, Ben. Ringdijk
C 362 h.. Ridderkerk.

Geel „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) onder,
staande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver". Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam.

Naam:
Adres.Plaats: _._
Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwitantie betaald.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
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LANDCLUKE ORGANIIATIE VCDR
HULP AAN ONDERDUIKERS

H

ET Nederlandse volk herdenkt in deze
weken de bevrijding van ons vaderland
van vijandelijke overheersing en bezet'ing.
Deze herdenking zal in de eerste week van Mei
a.s. haar toppunt bereiken in feesten en dankdiensten.
Precies een jaar geleden werd langzamerhand ons
land verlost van vijf jaren tirannie en gedurende
deze weken hadden wij ons als LO-ers en KP-ers,
allen min of meer een voorstelling gemaakt van
datgene, wat de bevrijding ons zou brengen.
Het is goed ter gelegenheid van de herdenking
van deze veelbewogen weken een ogenblik stil te
staan bij de problemen en de erfenis van één jaar
bevrijd-zijn, speciaal met het oog op onze Nederlandse jeugd.
Over dit veelbewogen bevrijdingsjaar is al veel
gezegd en geschreven, maar hoe verder de historische dagen van bevrijding in 't verleden wijken,
des te duidelijker wordt het voor ons, dat, instede van een geestelijke 'VE'KNJElAWi^Q, ons
volk van Nederland een ernstige crisis van geestelijke JERIAQVAL doormaakt, die vooral op onze
Hollandse jeugd haar bittere uitwerking niet mist.
De kenmerken van deze ontwrichting zijn duidelijk waar te nemen; toenemende corruptie, groeiende zucht naar genot en vermaak, afschuiving
van
verantwoordelijkheid,
grote
karakterloosheid etc.
Al deze ontstellende symptomen zijn opvallend in
strijd met de hardnekkige worsteling tegen den
beestachtigen Duitser, die door de mannen van
het ondergronds front gedurende enkele harde
oorlogsjaren is gevoerd en waarin een groot aantal hun, veelal jonge leven, hebben geofferd.
Deze sterk in het oog lopende tegenstelling, dit
conflict, werd gedurende bijna een geheel jaar, in
een ongelijke kamp, op het strijdtoneel „Zuivering" uitgevochten. En het is voorhands nog te
danken aan de onverzettelijke wil van den illegalen strijder, dat de strijd nog niet geheel ten einde is. Een goed waarnemer ziet echter allengs de
stand in het voordeel van den tegenstander wijzigen en hij zal door het verloop van deze kamp,
door de ongelijke krachten van de beide partijen,
over de uiteindelijke uitslag, niet meer verwonderd zijn.
De strijd raakt ten einde en — laten we elkaar
maar niets wijs maken — de kansen op een overwinning zijn, zo al niet geheel verkeken, dan
toch menselijkerwijs gesproken zeer gering.
De tekenen zijn niet anders
Deze strijd is — zo zeiden we — ongelijk geweest.
De gelederen van de verzetsbeweging zijn in de
loop van de oorlogsjaren aanmerkelijk uitgedund;
de besten van het Vaderland zijn door het moordend lood van den Duitser voor het vuurpeloton
gevallen.
Voor „Vrijheid, waarheid en recht" en voor „God,
Oranje en Nederland" is hun strijd geweest. In
de heilige overtuiging van de bekroning van hun
strijd in deze geest, hebben zij — vaak psalmen
zingend en Gode dankend — het „schavot" beklommen.
Het schamele gedeelte — althans wat aantal betreft — dat overbleef, is helaas te gering gebleken om enigermate een kans op resultaten te
hebben.
Coillaborateurs, zwarthandelaren,, bunkerbouwers,
weermachtsleveranciers, schipperaars, heren van
het slag: „zaken-zijn-zaken", „maar-mijn-baantje",
„'k kan-niet-anders" en „'k wil-geen-last", vonden elkaar en hebben in een ongekende eenheid
(waar ontmoet je die elders?) de strijd verbeten
voortgezet.
Alles wat aan karakter en idealisme was overgebleven, moest worden gebroken.
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Jong Holland loopt van stapel
Voor een groot gedeelte — wij herhalen het —
is deze strijd beslecht.
We laten echter dit conflict thans rusten en
richten slechts even een blik op de resultaten en
de funeste invloed van dit, in de volle zin des
woords, karakterloze eerste jaar van de bevrijding, speciaal — zo zeiden we — met het oog
op onze Nederlandse jeugd.
Ónze jeugd had met de oorlogsjaren reeds een
uitermate moeilijke tijd achter de rug.
Inzonderheid op hen, had de vijand het gemunt,
zowel met zijn leugenachtige propaganda als met
zijn dwangmaatregelen.
Voor een groot deel zijn ze uit het gezinsverband
losgerukt en opgejaagd als wild. Zij hebben grote gevaren gekend, en ondervindingen opgedaan,
waarvan zich helaas vele ouderen geen enkel begrip kunnen vormen.
Vaak verkeerden zij in een omgeving, die volkomen ongeschikt was om de schokken van dit abnormale ontwikkelingsproces op te vangen. 'Na
de bevrijding is het e< v''>r hen ziker niet gemakkelijker op geworden. Het lijfsgevaar moge
zijn geweken, de geestelijke bedreiging is zo mogelijk nog toegenomen, met alle vreselijke gevaren
daaraan verbonden.
Veel meer dan de ouderen staan zij bloot aan het gevaar aangetast te worden door de algemene morele ontwrichting. Veler besef voor levensnormen is schrikbarend verslapt.
Wie zijn oor te luisteren legt in jeugdleiderskringen en ook overigens zijn ogen goed de kost geeft
in eigen omgeving, verneemt klacht op klacht
over het geestelijk en zedelijk peil en over de
grote verbittering van het jonge opgroeiende geslacht.
Onmiddellijk bij de bevrijding hebben zich de
illegale werkers de jonge onderduikers en in het
algemeen het grootste gedeelte van de Nederlandse jeugd, vrijwillig gemeld voor de opbouw
van het Vaderland.
Dit enthousiasme, dat, niettegenstaande de grote
offers, die zij al had gebracht, onze jeugd bezielde, is door de droeve gang van zaken en door
de teleurstellingen die zij heeft ondervonden, zoal
niet finaal gedood, dan toch in ernstige mate geschokt.
Vooral in de kringen van LO. en KP. werd gedurende de eerste weken van de bevrijding de strijd
in Indië (toen nog tegen Japan) en in het algemeen voor een nieuw en fris Nederlands leger
en politie-apparaat, als een
EREPDCHl beschouwd.
De strijd in en voor de geest, waaruit het verzetswerk was gedaan, moest worden voortgezet;
dit ideaal moest verder worden uitgedragen.
Duizenden hebben zich, vaak nog uitgeput van
hun zware verzetstaak, niettemin vol liefde hiervoor willen geven.
Vele jonge mannen, bezield door het voorbeeld
van offervaardigheid en idealisme van
de
gesneuvelde mannen van het ondergrondse verzet,
hebben, afgezien van hun bestemming, met heilig enthousiasme en met de uitdrukkelijke wil om
zich volledig in te zetten, hun krachten voor de
opbouw van ons land aangeboden.
En thans — slechts bijna een jaar later — kunnen
wij zien, hoe dezelfde mensen, die eertijds van
dit enthousiasme waren bezield, pertinent weigeren om b.v. aan een oproep om in werkelijke
dienst te komen, gehoor te geven.

Overal in het land — en heus niet alleen in de
oude verzetskringen — is verzet en blijven zij, die
werden opgeroepen, rustig thuis.
De lust om iets aan te pakken en om zich vrijwillig voor een Vaderlandsbelang in te zetten,
wordt over het algemeen niet meer gevonden.
Niemand twijfele er aan/ dat wij de houding van
dienstweigeren laakbaar achten.
Dit weigeren
keuren wij — wij willen het duidelijk vastleggen
onvoorwaardelijk af!
Doch eens hebben deze lieden zich met overgave en blijde ijver willen geven; en die kans is nu
finaaJ voorbij,
En in het leger, èn bij de politie, èn op de Departementen, èn in de vrije bedrijven, èn waar al
niet, hebben de mannen van het verzet hun hoofd
gestoten, zijn ze weggewerkt. Collaborateurs bleven zitten en maakten soms zelfs promoties en
de illegale man, die zonder zucht naar winst of
eer, doch uit geloofsovertuiging, uit rechtvaardigheidsgevoel, uit vaderlandsliefde > de goede
zaak heeft gediend, plukt er nu vaak de wrange
vruchten van.
Het is een alledaags verschijnsel, dat illegale
werkers ten achter worden gesteld en dat principiële verzetslieden thans moeilijkheden ontmoeten.
Zullen velen gedwongen zijn in het leger te gaan,zullen ook velen aan deze oproep uit plichtsbesef
gehoorzaam zijn, de liefde voor het leger is weg;
de interesse voor deze zaak is zoek; het ideaal
is een desillusie geworden.
Als te zijner tijd Radio Oranje weer te horen
zal moeten geven: „Er is maar één nieuwe orde,
de orde van het verzet", kan de jeugd van Holland, die hoopt on betere tijden, weer het gelag
voor het vuurpeloton betalen, dan kunnen de hierboven genoemde „vaderlanders" weer rustig hun
gang gaan.
Men vrage zich af, welk een vreselijke invloed
dit alles moet hebben op de jeugd. Ónze jeugd,
enerzijds critischer en feller geworden na de oorlogsjaren, anderzijds eenzamer, harder, meer gedesillusioneerd en dikwijls ten prooi aan verveling en doelloosheid.
De jeugd wordt het kind van de rekening.
Zij zal, inplaats van weerbaar en fier, in plaats
van trouw en idealistisch, cynisch en karakterloos
de bittere erfenis van vijf jaren Nazi-slavemü.
van vijf jaar plooibaarheid en kruiperigheid overnemen.
Als God het niet verhoedt.
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£e#t nieuwe ap&caüe aam..** K.P. AMSTEBDAM
Wij ontvingen een brief van een Amsterdamsen K.P.-er, waarin hij zijn oude K.P.vrienden oproept tot een nieuwe operatie;
ditmaal geen riskante onderneming, maar
toch wel een operatie waarvan veel afhangt: een plan, dat slagen moet

Mijn stem moet lerwjndetd en wellicht
enigszins minachtend hebben geklonken.
Voor we iets naders vertellen over dit operatieplan, laten we hieronder volgen een
aardige herinnering, welke deze K.P.-er ons
zendt:
„Uit hoofde van mijn functie bij de Intendance werd mij destijds opgedragen een
pakket te gaan halen uit een garage te
Amsterdam. Wat het pakket bevatte was
mij niet bekend. Het zal ongeveer 5 uur in
de middag zijn geweest, toen ik het geval
in ontvangst nam, doch een tweede bezoek
hield mij zolang op, dat het reeds half acht
was voor mijn rijwiel over het asphalt van
de Overtoom snorde.
Het werd al schemerig en we moesten in
die tijd om acht uur „op stok" zijn. Zoals
gebruikelijk reed ik zonder licht. Plotseling
werd me een halt toege/oepen.
Twee Amsterdamse „dienaren der gerechtigheid" versperden me de weg en achtten het nodig, dat mijn schoenzolen de
steun van de asphaltweg zochten.
„Afstappen, U rijdt zonder licht".
Wat doe je in zo'n geval?
Als behoorlijk burger doe je wat bevolen
wordt en je maakt meteen een prevelementje om er met een schrobbering af te
komen.
„Ziet U agent, ik ben zo juist opgestapt en
had er nog geen erg in, dat die akelige
lamp niet brandde, 't Ding is afdo.ende verduisterd en dan valt het je niet zo spoedig
op als je geen licht hebt."
Maar ze trapten er niet in.
„Dat smoesje kennen we. Dat horen we
Uen keer op een avond. Vertel maar eens
vïot wat er in dat pak zit."
Reeds tastten de vingers van den enen
politieman langs het pakket, dat ik op mijn
fiets meevoerde waarvan ik zelf de inhoud niet kende, doch waarvan ik wel kon
vermoeden, dat er geen oude kranten inzaten.
Waar de ingevingen op zo'n ogenblik vandaan komen weet je niet, maar ik wist plots
een keurig verhaal op te hangen over een
vergeefse tocht naar het boerenland, waarheen ik dat pak had meegenomen om er
eten voor te kunnen ruilen. Ze konden wel
raden hoe je stemming was, als je met de
kous op de kop thuis kwdm; vermoeid,
later dan je plan was en met je ruilobjecten nog bij je.
Daar hadden ze allemaal niks mee te maken, zeiden ze. 't Enige wat hen interesseerde was, wat er nu eigenlijk wel in
dat pak zat. Ze scheurden zowaar een
stuk papier van het pak af, waardoor ze
een schoon gezicht hadden op
een
serie vullers voor patroonhouders.
Ieder, die met een sten-gun heeft omgegaan kent die mechaniekjes, waarvan er
enkele soorten in gebruik waren en die bestemd waren om een houder in de kortst
mogelijke tijd met patronen te vullen.
„Wat zün dat voor dingen?" vroeg de één.
Ik voelde er niets voor, om midden op de
Overtoom — al schemerde het dan ook —
theorie sten te doceren voor twee dienaren
van Hermandad, waarvan ik niet wist of ze
wellicht ook tot de „Sijsjes-lijmers" behoorden.

Als je jezelf een bepaalde rol te spelen
hebt opgedragen moet je consequent blijven. Het was dus zaak iets te verzinnen,
waardoor het aannemelijk kon schijnen,
dat ik deze dingen bij de boeren ruilde voor
eten.
Wat konden het nu met enige schijn van
waarheid zijn?
En opeens- wist ik het. Klemmen met een
hefboompje. Natuurlijk. M'n stem moet
verwonderd en wellicht enigszins minachtend hebben geklonken, toen ik die domme
politiehersens opfriste met de mededeling,
dat het
„spreeuwenklemmen" waren.
„Die ruil ik nu bij de boeren". Ze bleven
het „gekke dingen" vinden. Ze hadden nog
nooit zoiets gezien en ik moest toch maar
even mee naar het bureau.
Gewillig meegaan leek me niet raadzaam.
En ik probeerde de heren dan ook aan het
verstand te brengen, dat ze dat maar niet
van me moesten vragen.
Al pratende snuffelde de heren nieuwsgierig verder. Ze scheurden het papier steeds
verder open en op een gegeven ogenblik
trokken ze er een stuk papier af, waarop
met vette letters stond:
„Aan de verzetsbeweging".
Toen ging ze een klein oliepitje op. Veel
anders was er ook al niet in die tijd, moet
je rekenen.
„O, ik zie het al. Ga maar door. Zijn jullie
al klaar om te beginnen?" was de opmerking van een der agenten.
Ik ben toen toch maar afgestapt van mijn
voornemen om geen theorie te geven midden op de Overtoom.
Punt één was, dat ze voortaan hun
domme nieuwsgierigheid wat moesten
beteugelen. En punt twee, dat ze er niet
op hadden behoeven te rekenen, dat ik aan
hun verzoek om mee te gaan naar het
politiebureau gevolg zou hebben gegeven.
De „spreeuwenklemmetjes" heb ik toch bij
nader inzien maar niet voor eten geruild.
Ze bleken zelfs nog te goed om er spreeuwen mee te vangen.
Ze hebben nuttige diensten bewezen bij de
jacht op grof wild.
Tot zover het verhaal van dezen Amsterdamsen K.P.-er.
Nu iets over zijn plannen voor een nieuwe
operatie (zonder spreeuwenklemmen en
zonder „smerissen").
Die operatie is er geen op kleine schaal.
Alle oud-K.P.-ers zijn ervoor nodig. De
jongens, die de 'drijvende bokken en hijskranen lieten verdwijnen, de lui van de
schoonmaakploegen voor sten-guns en wat
dies meer zij, de instructeurs en de mannetjes, die voor de bikkesementen van de
ploeg zorgden
ze zullen allemaal nog
eenmaal moeten aantreden.
Zonder revolver.
Zonder sten-gun.
Zonder „spreeuwenklem".
Als enig wapen vragen wij: een serie herinneringen. Herinneringen voor ons gedenkboek.
De K.P.-Amsterdam heeft verscheidene belangrijke opdrachten uitgevoerd. Zij zal niet
mogen falen bij deze laatste grote opdracht. En met de K.P.-ers van Amsterdam,
willen wij graag alle K P.-ers uit Nederland
het laatste appèl afnemen.
Ditmaal geen sten of rapier.
„Zet het met pen op papier."

Als enig wapen vragen wij
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De auto snort over Friese klinkerwegen
richting Ljouwerd. Dan staat er een man op de weg,
.een nog jonge man. Zijn hand gaat, gebiedend
omhoog. En de aanwezigheid van twee marechaussee's kan ons dat gebaar niet doen misverstaan. Het is geen lifter, maar iemand van de
Verkeersinspectie.
We voelen ons een weinig schuldig, ditmaal. O
zeker, onze papieren zijn prima in orde, maar het
nummerbord voor aan de wagen heeft ons ontijdig de dienst opgezegd en een zwierige krijttekening op het rechterspatbord kan dat gemis
slechts zeer gedeeltelijk vergoeden. Een der marechaussee's slaat er al een misprijzende blik op en
zegt dan, dan we met een slecht nummer rijden.
Tja, een slecht nummer? Je hebt nu éénmaal niet
te kiezen met welk nummer je rijden wilt.
Gesprekken met politiemensen laten echter nooit
veel ruimte voor misverstand. En zo wordt ook
hier alle reden tot misverstaan spoadig weggenomen. Het bord is verloren. Een bekeuring hebben we al. En we kunnen toch niet aan de weg
blijven staan tot er eens een nieuw bord zal komen
opdagen.
Inmiddels heeft de man van de Verkeersinspectie
onze papieren onder de loupe genamen.
Die zijn prima, daar hebben we geen zorg over.
Maar
hij kijkt er zo vreemd naar. En leest
dan hardop: Stichting LO—LKP, Amsterdam.
„Zo rijdt U voor de LO—LKP? Mag ik dan Uw
legitimatie even zien?"
Dat kan. En we leggen er meteen die van de
Gedenkboekcommissie naast.
„O, bent U voor de Gedenkboekcommissie op
pad?"
„Ja, en jij bent zeker een LO-er of KP-er?"
„Ik ben KP-er, ja".
„Dat treft. Heb je je plicht al gedaan voor het
Gedenkboek?"
„Eerlijk gezegd, nog niet. Weinig tijd en veel
studeren".
„Zorg er nu voor, dat je ploeg weer eens bijeenkomt. Heus, je zult er geen spijt van hebben".
„Dat gaat niet meer. Ik ben maar alleen overgebleven".
„Dan heb je een dubbele taak. Ook voor hen zul
je het werk moeten doen".
„Maar we krijgen toch vragenlijsten, niet?"
„Alleen, wanneer het niet anders kan. Want we
hebben zoveel te vragen dat we bang zijn, dat
velen ervan zullen schrikken".
„Ik reken er toch op, dat jullie er mij één sturen.
Dan kom ik er eerder toe om alles op papier te
zetten".
Zo spreken we af.
We ontmoeten een Friesen KP-er ergens bij Heerenveen. Hij kent ons niet en wij kennen hem
niet. Maar er is direct een band. Zo lopen er
duizenden zichtbare en onzichtbare banden door
ons dierbaar Vaderland. Er is ook een knooppunt,
waar al die banden moeten samenkomen.
Dat is de Gedenkboekcommissie.
Voort snort onze auto weer over de Friese wegen,
waar de stoere olmen zich door de Westenwinden
nauwelijks lieten weerhouden om fier en recht
ten hemel te rijzen.
Zal ook de Gedenkboekcommissie straks mogen
zeggen: „Frieslan boppe".

■■"

„Spreken is Zilver, Schrgven is Goud"....voor ons Gedenkboek!

EIND FEBRUARI 1944
ben ik, in het bezit zijnde van volledig uitgewerkte sabotage-plannen, gearresteerd door de SD. Na
„verhoor" enz. en een verblijf van
zeven weken in een Huis van Bewaring, Ewam ik half April in het
P.D.A. terecht, om daar de rechtsspraak af te wachten. Door allerlei manipulaties is het verschillende zeer actieve en goede
Nederlanders gelukt, mijn proces
te traineren. Zelfs bereikte men
door tussenkomst van een vrouw,
dat de zaak van het Standgericht
overgeheveld
werd
naar
het
Ober-Landes-Gericht. Dit betekende letterlijk en figuurlijk uitstel
van executie. Eind September
1944 heb ik de zaak zelf maar
afgewikkeld, door de ontvluchten.
Na mijn vlucht was het mijn uitdrukkelijke wens dat er het absolute stilzwijgen over bewaard
zou worden. Over het algemeen
werd die wens goed opgevolgd,
zodat slechts zeer weinigen wisten dat ik vrij was. Bij de outsiders was ik dood, of in Duitsland.
Daardoor kon ik het volgende
beleven: Half Februari '45 zwierf
ik in verband met „zekere za-

ogenblikkelijk en het was niet
onmogelijk, dat die herkenning
wederkerig zou worden: vóór
mijn arrestatie kende ze mij heel
goed. Ik moest nog drie km. afleggen en zij was erg spraakzaam,
lokte dus ook antwoorden uit.
Maar het ging best.
We spraken druk over de gebruikelijke onderwerpen, zonder dat
ze ook maar iets merkte. Tenslotte
begon ik er plezier in te krijgen
en waargde ik het om haar over
mijn eigen persoon (mijn echte
dan) uit te horen.
Of er hier veel mensen werden
gesnapt door den Mof. „Neen, niet

ken" in de buurt van mijn oorspronkelijke
woonplaats.
Daar
mijn vermomming reeds ontelbare
bekenden gefopt had, voelde ik
mij geheel veilig voor eigen landgenoten, terwijl een papieren
„Harnas" mij afdoende beveiligde tegen Duitse gevaren. Op een
koude middag dan, op weg naar
mijn tijdelijke basis (n.b. in eigen
dorp) stond er een dame te wachten, die vroeg: „Als U er niets op
tegen hebt, loop ik met U op."
Natuurlijk kon ik niet best zeggen, dat ik er wèl iets op tegen
had, maar in feite was dat wel
zo. Want de vrouw herkende ik

zet en meewarig.
„En weet U ook waarvoor de
Moffen hem opgepakt hebben?"
huichelde ik verder. „Nou, neen,
eigenlijk niet, maar
" fluisterde ze geheimzinnig„,ze beweren,
dat hij president was van de ondergrondse vereniging hier."
Toen heb ik een poosje heel hardnekkig de andere kant uitgezien.
Komedie spelen is heel mooi; maar
de situatie kan te bar wordenl

veel".
Of er dan nooit eens iemand ingetippeld was. „Ja, eentje maar.
Zekere — Dijkstra —". (dat was
mijn persoon). „Hoe is het met
hem gegaan?" vroeg ik nieuwsgierig. „Oh, het is vreselijk, maar
hij is al dood. Vorige zomer heeft
de politie zijn p.b. toegestuurd
gekregen." „Mens, schei uit", riep
ik ontsteld. „Dat is toch niet
waar?" „Jammer genoeg wel. En
het was nog zo'n jonge kereld."
„Vreselijk, vreselijk!" deed ik ont-

WILLEM.
Dit verhaal is historisch, behalve
de naam Dijkstra.

^ Naar onze Schatting komen er 10.000 KP-ers en LO-ers
op onze Landdag. Geeft U spoedig op.

NATTIGHEID
November 1944. Alle dagen regen, regen
en wind.
't Viel niet mee op gammele fietsen door
weer en door wind langs de wegen in
West-Friesland. En 't regende maar. De
waterstand was hoog. Vele landerijen
stonden blank. Ook de landerijen rondom
de boerenhoeve van S. aan de Berkhouterweg bij Hoorn. Die boerenhoeve was
een „broeinest van verzet". De bewoners
rasechte vaderlanders. Onderduikers waren er altijd, in de regel drie of vier tegelijk. Oom Koos, de districtsleider, was
er bijna een jaar ondergedoken. De inrichting van de hoeve was als het ware
op het verzetswerk ingesteld. Zo was er
b.v. een pracht van een schuilplaats, n.1.
onder de vloer van het woonhuis. In een
tot kleerkast herschapen bedstede kon
men achter de daarin hangende kleding
een stuk van het zij-schot openduwen.
Door de daardoor ontstane opening liet
men zich zakken, sloot het geopende deel
zodanig af dat men het vanuit de kleerkast niet meer openduwen kon, en men
zat veilig opgeborgen. Geen enkele toegang dat de ondergrondse ruimte was te
vinden.
Op zo'n kille November-regenmiddag was
Oom Koos met z'n medewerkers L.O. uit
Hoorn op deze hoeve in vergadering bijeen. Niets bijzonders. Dat gebeurde daar
elke week. Zo ook nu, nu 't zo regende
en de waterstand zo hoog was. Een dame
en zeven heren. Lies, Theo en Harry, Piet
en Ben, Jan en Rikus en Oom Koos. Als
gewoonlijk lag de tafel bedolven onder
allerlei bewijzen van illegaliteit. Valsechte PB.'s, valse en vervalste-echte ausweisen, inlegvellen, circulaires C.B. en
C.I.D., illegale blaadjes enz. enz. De beraadslagingen waren druk aan de gang.
Daar treedt plotseling de boerin binnen
met de uitroep: „Een aantal Moffen komt
het erf opl"
In een oogwenk verdwenen alle paperassen van tafel tussen kleding of in actetassen. „Naar de schuilplaats!!" Maar Lies
met een paar heren gaven blijkbaar aan
de hooizolder de voorkeur. Oom Koos met
de anderen waren al in de bedstee-kleerkast, duwden het luik open en verdwenen, de een na de ander, onder de vloer,
waar zij terecht kwamen in
het water
in vette, vieze, modderige klei. Ze zeiden
maar niet veel, bibberden des te meer,
nee heus niet van angst, van kou en narigheid. Want 't tochtte vreselijk en er
was veel nattigheid. Hoelang ze er zaten? Voor hun besef een lange tijd. Toen
kwam de verlossende roep van de boerin:
„Alles veilig". De vuilbemodderde LO-ers
sloegen een pover figuur tegenover hun
uit-het-hooi-kruipende collega's. De beraadslagingen werden weer met animo
voortgezet, 't Werk moest voortgang hebben. Door het raam zagen ze de moffen
als gelaarsde natte-katten langs de weg
gaan. Ze hadden een poosje geschuild voor
de regen
1
O. K.

Waar tij terecht kwamen in het water..

DE INSTRUCTIE IS ER

Verbindingspersonen voor;

a. onderling verband*

De Provinciale organisatie grotendeels gereed
Om den verzamclarbeid voor de samenstelling van het gedenkboek, te stimuleeren, was het
naar het oordeel van de gedenkboekcommissie een dringende noodzaak, een „Instructie" te
geven over de wijze, waarop dit plan kan en moet worden verwezenlijkt.
Deze „Instructie", waarnaar zo lang reikhalzend is uitgezien, is thans verschenen. Ze is
op aanvrage bij ^ ons bureau Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam, verkrijgbaar.
Deze ..Instructie" is thans verschenen en bedoelt uitsluitend te geven de richtlijnen voor
het verzamelen van de benodigde stof.
Op ALLE leden onzer organisaties wordt een zeer ernstig en dringend beroep gedaan door
het verschaffen van alle gevraagde gegevens hun volledige medewerking te verlenen.
DE ORGANISATIE.
Zoals bekend bestaat de Gedenkboekcommissie uit de volgende personen:
Ir. H. van Riessen, Amsterdam, voorzitter;
R. G. van der Haar, Amersfoort, secretaris;
Rogier van Aerde, Rotterdam;
A. Algra, Leeuwarden;
J. Heuvingh, Hilversum;
Dr. A. Kessen. Maastricht;
H. Nelissen, Bilthoven;
K. Norel, Amsterdam;
L. Scheepstra. Amersfoort:
Ds. F. Slomp, Hoorn;
G. Spanhaak,. Kampen:
Anne de Vries, Hooghalen.
De Wcrkcommisi.ic wordt gevormd door:
Anne de Vries, Ir. H. van Riesscn, R. G. v. d. Haat, J. Heuvingh.
Met de Algemene leiding van het Secretariaat id belast R. G. v. d. Haar.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

b. andere illegale organisat»»*
Contactmensen bij:
a. politie
b. rijks- of gem. inst.
1. distr. ambt.
2. ambt. bev.reg.
3. gem. ambt.
4. ambt. arbeidsbureau
c. Duitse instanties, (w.o. lendwacht)
d. voedselvoorziening
e. Nederl. Spoorwegen
f.
P.T.T.
duikadressen Joodse onderduikers
duikadressen gewone onderduikers
duikadressen illegale werkers
piloten (zo mogelijk)
duikadressen piloten
uit gevangeschap bevrijde personen
uit de gevangenis ontslagen personen
hen, die gevangen hebben gezeten
hen, die in een concentratiekamp hebben gezeten
een Joods onderduiker
een illegale onderduiker
een gewone onderduiker.

In het algemeen geldt, dat vooral niet uit het oog moet worden verloren, dat ook de aandacht moet worden geschonken aan oud-leden en aan hen, van wie eertijds het initiatief
is uitgegaan. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat men zich beperkt tot de laatste medewerkers onzer organisaties.
Voor zover belangrijk moeten ook de naaste familieleden
worden gehoord. Dit geldt in ieder geval voor gesneuvelde leden.
Corresponderend op hetgeen reeds herhaaldelijk in ons mededelingenblad ,,De Zwerver" is
gepubliceerd, wordt ook bij de beantwoording van deze vraag, van het standpunt uitgegaan,
dat door alle leden en medewerkers onzer organisaties voor ons gedenkboek moet worden
verzameld.
Het, spreekt wel haast vanzelf, dat door verschillende personen een speciale positie bij
het verzamelen wordt ingenomen.

DE WERKWIJZE.
Aan de „Instructie" zijn een aantal modellen toegevoegd terwijl afzonderlijk een L.O. en
L.K.P.-vragenlijst werden gedrukt.
Model A wordt hoofdzakelijk in deze „Instructie" opgenomen om den medewerkers een
beeld te geven van het voorlopige schema van de samenstelling van het gedenkboek. Het
is niet direct de bedoeling aan de hand hiervan de gegevens te veriamclcn.
Model B en C geven een Üjst van resp. L.O. en L.K.P. onderwerpen. De bedoeling is
cm aan de hand van deze lijst het verzamelwerk te doen verlopen.). Over elk onderwerp in
deze lijst dienen uitvoerige gegevens te worden verzameld.
Behalve een lijst van onderwerpen voor elke organisatie afzonderlijk, zijn er enige onderwerpen, die een meer algemeen karakter dragen (model D.)
De modellen E en F zijn de vragenlijsten.
Deze vragenlijsten moeten zo ruim mogelijk worden verspreid en in het .bezit van al onze
leden, directe- en indirecte medewerkers komen.
Aan de inhoud van de begeleidende brief moet zo stipt mogetijk de hand,worden gehouden.
De bedoeling is bij deze brief enige vragenlijsten in te sluiten. Het is niet. in de eerste plaats
de opzet deze vragen stuk voor stuk te beantwoorden. Hoofdzakelijk hebben wij hiermede
voor ogen, dat iedere medewerker, voordat hij met één der medewerkers samenkomt, deze
lijst eventueel doorleest en die onderwerpen aanstreept, waarover moet worden gesproken en
waarbij eventueel uitvoerig moet worden stil gestaan.
Voor zover leden onzer organisaties niet meer onmiddellijk zijn te bereiken (b.v. door verhuizing, mil.dienst in binnen- of buitenland) worden door den correspondent deze lijsten
opgezonden met een begeleidend schrijven, waarin om spoedige terugzending van een
beantwoorde lijst wordt verzocht. Van de leden aan wie een lijst wordt afgegeven, c.q.
wordt toegezonden, wordt een adreslijst aangelegd, waarop kan worden gecontroleerd, of
de lijsten worden ingeleverd.
Het Enquêteformulier voor gesneuvelden (model G.) spreekt voor zichzelf. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan een goede foto. Niemand mag worden vergeten. Ook
deze formulieren zijn op aanvrage verkrijgbaar.
Teneinde voldoende zekerheid te kunnen hebben over de historische juistheid van de verstrektd gegevens is het de gedenWboekcommissie onmogelijk om haar gegevens op individuele
inlichtingen te baseren, waarom als voorwaarde bij het verzamelen van deze gegevens moet
gelden, dat alle bijeengebrachte verhalen, interviews, vragenlijsten e.d. niet alleen langs de
hiërarchieke weg moeten zijn ingediend, doch bovendien door iederen „hogeren" leider van
een handtekening, moeten zijn voorzien.
Elk verslag van een Interview of van een beschreven onderwerp moet daarom getypt en in
drievoud worden ingediend, voorzien van deze verzamelstaat.
Bij de uitwerking v^n het door den journalist opgenomen interview, moeten de verschillende
onderwerpen volkomen afzonderlijk worden gehouden.
Een verslag moet alle feiten bevatten, die op het betreffende onderwerp betrekking hebben.
ENKELE ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE VERZAMELACTIE.
In beginsel is het dringend noodzakelijk, dat een ieder, die een aandeel heeft bij het verzamelen van de gegevens en het materiaal voor ons gedenkboek, zich eerst van enkele
algemene richtlijnen voor dit verzamelwerk rekenschap geeft.
1 - In het algemeen 'wordt ei: met bijzondere nadruk de aandacht op gevestigd, dat men
bij het invullen van modellen en het verstrekken van gegevens zo volledig mogelijk moet
zijn. Correspondenten dienen hieraan de juiste zorg te besteden.
2. Het verschijnen van deze „Instructie" betekent geenszins, dat door al hef; reeds op eigen
initiatief in sommige rayons verzamelde werk. door enkele leden onzer organisaties, een
streep moet worden gehaald. Voor icver mogelijlc dient dit te worden aangepast aan de
in deze ,Instructie" gestelde richtlijnen. Wanneer dit niet meer mogelijk is sturc men de
reeds verzamelde gegevens naar Amsterdam, waar vandaan eventueel voor het ontbrekende
aanvulling wordt verzocht.
—■
3. In de plaats van ons aanvankelijk Idee, dat het verzamelen zou worden ter hand genomen door de gedenkboekcommissie en zich langs de weg van Toplcden provinciale leiden
districtsleidets etc. zou ontwikkelen tot alle medewerkers in onze organisatie, moeten wij
er ons thans van doordringen, dat de volgorde juist in tegenovergestelde richting zal moeten
gaan. Eerst zoeken de medewerkers contact met elkaar en met hun plaatselijke c.q. ploegleiders; daarna vindt de ontwikkeling zijn gang naar .boven via districts- en provinciale
vertegenwoordigers. Hierna rust reeds onmiddellijk ook weer de taak op de schouders
van den leider om contact te zoeken met zijn medewerkers, zodat er op de duur een
wisselwerking ontstaat.
4. De vragenlijsten, die als bijlage bij deze „Instructie' werden gegeven, zijn hoogst
onvolledig. Dit is niet anders mcgelljk, daar elk gebied van ons land zijn eigen bijzonderheden en eigen historie heeft, terwijl het bovendien onmogelijk is alle onderwerpen tot In
al de bijzonderheden uit te pluizen. Zij dienen daarom niet in de eerste plaats om letterlijk
beantwoord te worden, doch hoofdzakelijk om enigermate in herinnering te roepen, de verschillende gebeurtenissen en bijzonderheden die bij bepaalde actie naar voren kwamen.
Bij het verzamelen van de benodigde gegevens en het materiaal, verdienen vier belangrijke
vragen onze bijzondere aandacht, t.w.:
I. Wat moet worden verzameld?
IL Bij wie(n) moet worden verzameld?
III. Door wic(n) moet worden verzameld?
IV. Hoe moet worden verzameld?
Wat moet worden verzameld?
In het algemeen moet van het standpunt worden uitgegaan, dat allt gegevens en materiaal
moeten worden verzameld met betrekking tot de voWedige samenstelling en verzetsacties
onzer organisaties: t.w. LO LKP. CDK, C1D. FC. PBS, Natura. Financien. Koeriers
(nauwkeurige bestudering der bijgaande schema's, vragenlijsten enz.).
Het is in ieder geval noodzakelijk aan te kloppen bij: LO. en LKP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Topleden
Oprichters
Prov. of Gew. leider
Distr. leider. Ploegleider
Plaatsel. leider. Leden
Directe medewerker
Koerierster
Indirecte medewerkers

DE HERDENKINGSDAG.
Van verschillende zijden ontvingen wij de
vraag, of alleen degenen die in het bezit zijn
van een LO- of LKP-legitimatie, aan de a.s. herdenkingsdag mogen deelnemen. Dit is niet het
gevall Wij stellen er grote prijs op, dat ook zij
aan de landelijke herdenkingsdag deelnemen,
die tijdens de oorlog op één of andere wijze
hun medewerking hebben verleend, hetzij door
op ons verzoek onderdak te verlenen, hetzij
door familieleden of kennissen bij te staan in
hun werkzaamheden.
Stuur nog heden bericht naar het secretariaat,
Slotlaan 2, Zeist.

*

Door het te houden Eucharistisch Congres, omstreeks 20 Juni, zal de datum
der landdag verzet worden.

Socrsc >CD&ac>CDic3iC5sc>c>CD«c>cac>cDK:>caK:Dio<:>c:^
Behalve dat in het algemeen wordt aangenomen, dat ieder lid en iedere medewerker van
LO en/of LKP de gegevens verzamelt over zijn eigen werkzaamheden en iedere leider
(Provinciaal-, Gewestelijk-, Districts-, Plaatselijk- of Ploegleider) de gegevens verzamelt
van de onde? zijn leiding gewerkt hebbende leden en medewerkers, (de wisselwerking
dus) is het aanstellen van de volgende speciale personen noodzakelijk. (Dit zijn dus de
vaste medewerkers):
1. Schrijvers (leden der gedenkboekcommissie).
2. Inspecteurs.
/'
3. Correspondenten.
4. Journalisten.
5. Vrijwillige medewerkers (leden of medewerkers uit LO en/of LKP, die bereid zijn
In hun vrije tijd aan de verzamclactie — eventueel tegen een geringe vergoeding — medewerking te verlenen).
6. Leden van het Secretariaat.
Zoveel mogelijk aangepast aan de situatie, die reeds in sommige rayons gedurende enige
tijd op eigen initiatief is ontstaan, geldt dus — voor zover nodig — als algemene maatstaf, dat per provincie (event. per gewest, b.v. het'GooI, de Betuwe, de Achterhoek etc.)
in vaste dienst wordt aangesteld:
1. Een Inspecteur. Deze houdt toezicht op de gang van zaken in de gehele provincie.
Hij is voor alle zaken de „trait d'union" tussen het Secretariaat te Amsterdam en d«
overige medewerkers in deze provincie.
2. Een Correspondent. Deze persoon heeft hoofdzakelijk een organisatorische taak bij
het verzamelen in de provincie van de gegevens en het materiaal en voorts dient hij. voor
zover het de feiten betreft, een zakelijk rapport op te maken (b.v. 30 April 1944 —
overval KP op Distributie kantoor Maartensdijk — deelnemers Jan, Piet, Gerrit Koos).
Het moet een LO-er of KP-er zijn, die „all round" bekend is met de organisatie en
zelf ook voldoende bekendheid geniet in de provincie.
Hij vormt als het ware een secretariaat in het klein en richt — door voortdurend contact
met het Secretariaat te Amsterdam — zijn werkzaamheden geheel in ^ overeenkomstig de
taken van de bureaux opv het laatstgenoemde Secretariaat, met dien verstande, dat hij de
verzamelde gegevens en materialen, voor zover compleet, onmiddellijk naar Arasterdam
zendt.
Bovendien organiseert hij bijeenkomsten, bij welke gelegenheid hij een der journalisten
uitnodigt te komen.
3. Enige )ournalisten. Bij voorkeur wordt als algemene maatstaf aangenomen dat per
provincie (c.q. gewest) één journalist voor de LO en één voor de KP wordt aangesteld.
Van dit aantal kan, naar gelang de provincie uitgebreid is. na overleg met Amsterdam,
worden afgeweken.
Deze journalisten ontvangen voortdurend van den correspondent bericht op welk tijdstip
en op welke plaats een bijeenkomst van enkele leden en/of medewerkers plaats vindt.
Het is de ibedoeling dit werk avond aan avond te doen en zo mogelijk ook de dag hiervoor te gebruiken.
De journalisten werken de gegevens per schrijfmachine uit en leveren de verslagen in
drievoud in bij den correspondent.
Al de hier genoemde vaste medewerkers bestuderen
zich zoveel mogelijk aan de vastgestelde richtlijnen.
IV.

de

„Instructie"

volledig

c* honden

Hoe moet worden verzameld?

Moge deze vraag de laatste zijn van de wijze waarop moet worden verzameld, zij is toch
één van de belangrijkste.
Alle medewerkers zullen zoveel. mogelijk moeten uitgaan van het standpunt, dat het meest
.effectief zal kunnen worden gewerkt in de vorm van het afnemen van een interview.
Dit zal in vele gevallen een gesprek tussen twee personen zijn (Hd organisatie—interviewer). In de meeste gevallen verdient het aanbeveling om een aantal mensen bij elkaar
te roepen (b.v. een volledige knokploeg of de belangrijkste medewerkers uit de gemeente
e.d.) om op deze wijze tot een volledig beeld te komen.
Het verdient voort» aanbeveling, dat door een stcnoqra(a)f(iste) het gesprek, dat onder
leiding staat van den journalist, woordelijk wordt opgenomen, opdat het naderhand door
den laatstgenoemde kan worden uitgewerkt.

Nog nooiT waren LO-ers en KP-ers uif hef gehele land in de gelegenheid elkander
i-e ontmoeten.»... Die kans biedf" de Landdag te Zeish

Het uitgewerkte verslag moet worden voorzien van een zgn. „Verzamelstaat" (mocW H)
ingevuld door alle aanwezigen. Dit verslag moet steeds in drievoud worden ingediend.
net moet alU feiten betreffende het ibehandelde onderwerp bevatten
In elk verslag moet elk onderwerp een afzonderlijk geheel vormen (b.v. lodenzora,
a
distnbutiekraak etc. etc.)
In het kort kan de beantwoording van deze laatste vraag dus worden aeoeven
in de
ö a
volgende punten:
Het verzamelen geschiedt door middel van:
1. individueel beschrijven
2. gezamenlijk beschrijven
3. laten interviewen van
■i. laten interviewen van
5. beantwoording van de

van een bepaalde actie;
van een bepaalde actie;
individuele leden en/of medewerkers;
een clubje leden en/of medewerkers;
vragenlijsten.

DE PROVINCIALE ORGANISATIE.
Hieronder laten wij volgen de adressen van onze provinciale werkers, voorzover «Uee
thans zijn aangesteld:
Wij vertrouwen erop, dat in de provincies waar de organisatie nog niet klopt — ieder
kan dit zien aan de nog openstaande functies — alle krachten zullen worden ingespannen
om een spoedige oplossing te vinden.
Een volgende maal hopen wij een overzicht te geven van de onderwerpen waaraan bij de
verzamelarbeid aandacht moet worden geschonken.
Groningen:
Inspecteur
Conespondent
Friesland:
Inspecteur
■
Correspondente :
Drentet
Inspecteur
:
Correspondent :
Overijsseli
Inspecteur
Correspondente
Twente:
Inspecteur
Correspondent :
Achterhoekt
Inspecteur
Correspondent
Veluwe:
Inspecteur1
Correspondent
Betuwe:
ÏBspecteur
Correspondent
Utrecht:
Inspecteur
Correspondent
Journalisten
't Gooi:
Inspecteur
Correspondent
Noord-Hall and:
Inspecteur
:
Correspondent :
Amsterdam:
Inspecteur
:
Correspondent :
Journalist
:

B. Dijkstra
Nieuweweg 9
A. v. d. Kaaden
Ubbo Emiusstr. 30
Mevr.
Proper-Landes- Akkerstraat 16
mann (speciaal v. KP.)

Groningen
Groningen
Groningen

i Russchcn
M :j. A. Kuipers

Sleeswijklaan 7
Pelikaanstraat 5

Wolvega
Leeuwarden

B. Dijkstra
H. Potman

Nieuwcweg 9
Ceintuurbaan 59

Groningen
Meppel

T. G. Weelink

Ph. Gaasterlaarstr. 15
Valkslraat 1

Doesburg
Kampen

T. G. Weelink

Ph. Gaasterlaarstr. 15
..Warburg '

Doesburg
Vrieseveen

Mej. A. Roosendaal
H. H. Michel

Ds
M.

J. Kaplcy»
Godschalk

Geref. Pastorie
Holstraat A. 86

Ds

J. Kapteyn

Geref. Pastorie

Lochem

Joh . v. d. Haar
C. Bauer
I J. Roeleveld
N. de Boer

Steenen Camer 72
Krugsrlaan 44
A. 36
Groenlandschekade

De Bilt
Zeist
Mijdrecht
Vinkeveen

Joh . v. d.
D. Swen

Steenen Camer 72
Kam. Onnesweg 66

De Bilt
Bussum

K. Pos
P. Brunekreef

Westzijde 160
Gcestersingel 17

Zaandam
Alkmaar

van Tol
van Tol
Meihorst
J. Lina
J. v. Bennekom
G. v. d. Hart

Adm. de Ruyterw. 529
Marnixslraat 284
Ie Helmerstraat 327
Admiralengr. 279 I
Esmoreitstr. 49 III

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam, lel. 8205!
Amsterdam

Claes de Vriesel. 80 A
Kralingscheplasl. 156
's Gravenwcg 34

Rotterdam-W.
Roterdam, tel. 48768
Capelle a. d. IJssel

Den Hoorn C. 48

Delft

A.
A.
D.
W.

Haar

f „n
lKP
i r r\
< ""

Zuid-Holland:
Zuid, met R'dami
Inspecteur
: Jac van Dijk
Correspondente: Mej . T. W. de Vries
Journalist
: R. Vos
Zuid-Holland:
Noord met Den Haag.
Inspecteur
Abr. Kalkman
Correspondent
Zeeland:
Inspecteur
Correspondent
Journalist
K. C. van Spronsen
(Rudolf v. Reest)
Noord-Brabantt
Oost.
Inspecteur
j
Correspondent A. W. Vingerhoets
West:
Inspecteur
Correspondent C. v. d. Hooft
Lintburg:
Noordt
Inspecteur
Mecuwis
Correspondent
Fransen
Zuid:
Inspecteur
Meeuwis
Journalist
:
M. Schoffelen

. Lochem
Bocculo

_

Wilhelminastraat

24

Locht 85

Veldhoven

Nachtegaalsiraat 12

Breda

Biest 12
Capellelaan 61

Weert. tel. 2108
Roermond

Biest 12
Geldersestraat 15

Weert. tel. 2108
Sittard

Het was ongeveer 5 minuten voor
dne toen het welbekende belsignaal
weerklonk. Vlug de deur open en
J stond voor me, warm en gehaast:
"Vlug, Jopie, je moet de trein van
3 uur halen, hij staat al binnen, hier
is een kaartje, deze tas, dit pak bonkaarten ; korte uitleg inhoud der
tas, „Ausweis.e", veranderde PB's
oneven en proeven van stamkaarten!
,Het is erg belangrijk ze zitten er
om te springen dus probeer de trein
te halen anders in recordtempo op
de fiets.
^
Ik wacht je in den Bosch bij HH
waar verdere bespreking volgt, daarna door naar Eindhoven voor bespreking, we eten daar, het zal wel
laat worden".
„In orde", riep ik al rennende!
Ik ntste vlug mijn koerierstersgordel
om, bonnen erin, met 'n riem het
zaakje vastgesjord, jas aan en hollen
om de trein nog te halen. Gelukkig
zat ik dicht bij het station.
Aan de controle kon ik, als altijd
zo doorlopen, was hier een veel geziene.
De trein trok al aan, en zo werd ik
door hulpvaardige handen erin gehesen en kwam door de vaart languit op de coupévloer terecht.
Ptft, het was er het kookpunt nabij
en we hingen meer dan we stonden
Jk kreeg (vanwege mijn postuur natuurlijk) direct een zitplaats aange-'
boden, maar ik kon haast niet gaan
zitten, zonder te kraken, doch het
ging prachtig. Het waren dan ook
rijkelijk veel kaarten voor één vervoer, maar dergelijke dingen bedenk
je pas als je in een ongemakkelijke
houding zit, en er was dit keer geen
tijd voor overpeinzingen geweest. Nu
ontdekte ik ook weer, hoe warm het
was met een jas aan; verder zat ik
te suffen en dacht aan het heerlijke
koele water; ook de anderen in de
coupé dommelden. Udenhout-VughtDen Bosch uitstappen werd omgeroepen, passagiers voor alle verdere
richtingen blijven zitten. We zagen
ineens de landwacht paraderen. Dus
controle of een transport gevangenen?
Ik stapte uit en nam op mijn gemak poolshoogte. De toestand was
gemakkelijk te overzien. De landwacht
nam de trein onderhanden, enkelen
bleven met hun spuit in aanslag op
het perron lopen en de rest ging de
trein in!
Maar nu, wat voor controle? P.B.'s
of voor Joden," misschien ook voor
duistere zaken?
Het bleek voor personen, die met

z.g. duistere zaken omgingen en de
S.D. deed zijn best.»
Ik liep maar met de massa mee en
zei een schietgebedje. We moesten
eerst over de brug, die de beide perrons verbindt.
Onder aan de trap vier S.D.-kerels,
aan iedere kant twee, en enkele landwachters met hun proppenschieters
in de aanslag. Mensen met koffers
apart gaan staan, brulden ze.
Maar natuurlijk, dacht ik en liep
met m'n tas tegen me aangeklemd,
met een verdwaasd gezicht, zingend
door, lachend en pratend, alles doend
om niet normaal te schijnen, af en
toe huppelend, dus erg raar.
Een van die kerels wou me terug
roepen, maar de andere zei met een
meewarig gezicht (dat stelde ik aan
zijn toon vast) „laat dat schaap maar
lopen, ze is vast niet normaal". „Ja,
maar", klonk het zeer bezwaard. Nu
ik liet ze rustig bekvechten, en maakte dat ik wegkwam.
Boven aan de trap stond de marechaussee, die me met een knipoog
door liet. Ik zuchtte diep en snoof
en ging met de moed der wanhoop
verder.
Aan de trap beneden weer S.D. en
landwacht, alleen in grotere getale.
Nu werd iedere verdachte gefouilleerd en alle mensen met Zakjes, ja
tot handtassen toe werden nagekeken.
P.B.'s werden gecontroleerd; ik had
een tijdelijk, maar dat was volgens
hen schijnbaar in orde, maar ik
moest koste wat het kost verder, met
het oog op die tas en ik had door
de onzettende drukte een reuze
voordeel, omdat ze het geheel nu
niet konden overzien.
Ik bukte en begon half te kruipen en
te lopen, met ellebogen-politiek. Het
ging ondanks mijn ballast, en het leek
wel of alle mensen met me meevoelden,- ze gingen gemakkelijk opzij en
ik herrees ongezien achter de rug van
een grote dikke mijnheer.
De uitgang was in zicht, de laatste
post met enkele gewichtigdoende
landwachters, vergezeld door enige,
ik denk gewone, N.S.B.-ers,- ze waren niet in uniform".
Een vroeg bars, „juffer hoe kom je
hier?", ik: „Pardon, „Mevrouw",
op mi]n benen". De kerel keek heel
snugger en zei minder snaüwerig:
Hebben ze U gecontroleerd?" „Natuurlijk" snauwde ik, „anders stond
ik hier niet, is dat gezanik nu eindelijk afgelopen?"/
„Ja Mevrouw, maarre die tas".
„Niets man; kan ik doorlopen?"
Toen zei één der helden: „Seg Piet,
het zal wel in orde wese, gaat Uwes
maar door Mefrauw!"
Aa^n welk verzoek ik graag gehoor
gaf. Hun verdere woorden heb ik
niet meer gehoord; ik héb met alle
krachten die in me waren, getracht
statig het Stationsplein af te wandelen..
■
'

■'

9nciderd
Na 'n moeilijke dag, gekruid met SD-controles brengt hij nog enkele kaarten naar
't contactadres.
Hij belt en wacht
Even overvalt hem een grote moeheid en
hij denkt aan 'n meisje.
Als de deur opengaat ziet hij eerst 't pistool
en dan de groene pet.
Zijn laatste sprong is koninklijk als van 'n
leeuw, maar de vrijheid is te ver.

J

Wij zullen één gezin zijn op de landdag:
om onze gre^allenen te herdenken

;

J-

Het zijn er maar weinigen, die in ons verzet de zware verantwoordelijkheid droegen van het voorgaan, die beslissingen
individueel moesten nemen. En onder hen
was Prof. Oranje één van de eersten. Een
man, die alleen kon staan en die ook zonder mensen om zich heen beslissingen
durfde te nemen.
Zijn calvinistische levensovertuiging dwong
hem stelling te nemen tegen de Duitsers
op alle fronten waar hij met het leven in
aanraking kwam en God gai hem moed en
leiderstalenten om te strijden en voor te
gaan.
Deze man is na een langdurige ziekte in
de nacht van 6 April om 3 uur van ons
weggenomen.
Wat hebben wij LO.-ers en KP.-ers nog
veel van hem verwacht. Zijn geest was nog
zo jong en hij was één van de weinigen,
die ons begreep.
En hoeveel verwachtte hij zelf tot op de
laatste ogenblikken niet van het leven,
van zijn arbeid voor het Vaderland, de
A.R. part , de V.U. Als we aan zijn ziekbed waren, dan was het geen verslagen
man, die we ontmoetten. Hij popelde om
aan de slag te gaan en zag met bezorgdheid de ontwikkeling der dingen in ons
land aan.
„Kerels, ik ben in staat zo uit mijn bed te
springen en met jullie mee te gaan". En
een andere keer: „Jongens, jullie komen
nooit te vaak".
Zijn belangstelling was nooit abstract, 't
Was de man voor hem, aan zijn ziekbed
en vroeger aan de conferentietafel, die
hem interesseerde. En 't gesprek liet nooit
iets aan duidelijkheid te wensen over, ook
niet als er iemand te bestraffen viel. Openhartigheid, dat was 't eerste wat je trof,
als je Prof. Oranje ontmoette. En dan
strijdvaattdigheid en onverschrokkenheid.
Als voorzitter van het hooglerarenverzet
had Prof Oranje zitting in de Grote Advies Commissie. Daarmede was zijn acti-

IN MEMORIAM

Prof. Mr. J. Oranje

viteit op dit gebied echter bij lange na niet
uitgeput. Talloze studenten konden door
zijn bemiddeling In Nederland terugkeren.
Zijn officiële reis naar Duitsland, gebruikte hij om de studenten te Inspireren, om
ze tot verzet op te wekken. Ook had hij
daar een belangrijke bespreking met dr.
H. Colljn.

Later werd hij benoemd tot gevolmachtigde voor de radio, waardoor hij voorbereidingen kon treffen voor de radloomroep
na de bvrljding.
Ook werd hij lid van het door de regering
In Londen benoemde college van vertrouwensmannen hier te lande.
Bij dit alles zit hij In de leiding der illegale
A.R. partij.
Toen Frank, de sabotagecommandant der
LKP. uitviel, en de LKP. dringend behoefte
kreeg aan mannen, die de grote lijn uit
konden stippelen, was hij direct bereid om
adviseur der L.K.P., en later voorzitter
van de adviescommissie der L.K.P., te
worden.
Zijn adviezen waren steeds, kort, zakelijk en gedegen. De koers, die hij gaf was
recht door zee.
Toen hij in de winter '44—'45 met een
vriend per rijwiel (laar een bespreking
ging en kwam te vallen, waardoor hij bewusteloos bleef liggen, was hij eenmaal
bijgekomen niet van plan terug te keren.
Hij zette door en kwam ter vergadering.
Zo was zijn leven In het verzet, zo was
het toen we eenmaal bevrijd waren. De
zaak van het vaderland woog hem te
zwaar. Zwaarder dan de kwaal van zijn
lichaam, welke hem ten slotte toch op de
operatietafel bracht. Daarna heeft hij het
ziekbed niet meer verlaten en verrichtte
hij vandaar, wat hem nog te doen stond.
Tot hij de goede strijd getreden had en
de loop beëindigd: de strijd, waarin hij
het geloof had behouden.
Kunnen wij Prof. Oranje nog zo slecht
missen? God heeft ons ook in dit sterven
geleerd niet op mensen te vertrouwen,
ook al heeft Hij ze zó rijk gemaakt aan
talenten, maar op Hem alleen.
Winst is het sterven voor onzen verzetsvriend, want Jezus is overwinnaar. En
„Die hoop moet al ons laed verzachten".
Dit trooste ons,- dit trooste vooral het gezin van Prof. Oranje.

Texel herdenkt de oorlog der Georgiërs
Zaterdag, 6 April j.1. vond op Texel een plechtige
herdenking plaats van het heldhaftig verzet der
Georgiërs tegen de Duitse bezetting van het
eiland; een strijd, die zeer ongelijk was en waarbij 565 van de 800 manschappen het leven lieten.
Het kleine overgebleven groepje van 235 man
moest zich tot ongeveer 14 dagen na de bevrijding verdedigen in de mijnenvelden achter de
Eierlandse vuurtoren, voor een kleine groep Canadezen hen kwam ontzetten.
De Georgiërs behoorden tot het Rode Leger en
werden reeds spoedig na het begin van de Duitse
opmars gevangen genomen. Velen van hen stierven een ellendige dood in de Duitse martelkampen. Zij werden echter voor een deel in de gelegenheid gesteld te worden ingelijfd bij het Duitse leger voor diensten achter het front. Het
spreekt vanzelf, dat de Duitsers weinig vertrouwen in deze legeronderdelen hadden en zij zorgden er dan ook voor, dat deze troepen van Duits
kader voorzien werden en zo nodig Duitse troepen in de nabijheid waren om bij ev. onregelmatigheden te kunnen ingrijpen.
In de Septemberdagen van 1944 waren de Georgiërs, die later op Texel van zich zouden doen
spreken, nabij Zandvoort gelegerd en hier reeds
kwamen zij in contact met de verzetsmensen van
de BS. Zij bleken bereid op het eerste sein hun
meesters in de rug aan te vallen en met de verzetsbeweging samen op te trekken. Toch was het
altijd zo, dat de BS voorzichtig bleef met deze
mensen. Men was ervan overtuigd, dat zij .t.z.t.
gewichtige diensten zouden kunnen bewijzen, doch
het feit, dat zij toch' vrijwillig de Duitse wapenrok droegen, maande tot voorzichtigheid.
Januari 1945 bracht echter een overplaatsing der
Georgiërs naar het eiland Texel met zich. Toen
was er in de gelederen van de Georgiërs al een
vrij behoorlijke verzetsorganisatie gegroeid, die
onder leiding stond van Hetman Loladze Schal-

^u^iu/^u^uT^jf^^

wa. Er werd contact gezocht met de Texelse verzetsbeweging, daar men het plan had opgevat
een opstand te organiseren om het eiland geheel
in handen krijgen. Dit contact leidde echter niet
tot het gewenste resultaat, daar de BS afhankelijk was van landelijk te geven orders en op eigen
gezag een zo vérstrekkend besluit niet mocht
nemen. De Georgiërs echter bleken niet meer
van hun plan te weerhouden. In de nacht van 6
op 7 April, des nachts om één uur begon hun
grote, zorgvuldig voorbereide aanval op de door
de Duitsers bezet gehouden stellingen op het
eiland. Aanvankelijk scheen alles volkomen naar
wens te verlopen. Op de morgen van de 7e April
zijn Den Burg, De Koog en Oudeschild in hun
handen en de bevolking meent reeds, dat de dag
der bevrijding voor haar gekomen is. Achteraf
echter blijkt, dat één zeer belangrijk feit de situatie beheerst. Het is de Georgiërs n.I. niet gelukt
de 10.5 c.M. batterijen bij De Cocksdorp en Den
Hoorn in handen te krijgen. Met gebruikmaking
van deze batterijen en van enkele van de vaste
wal en Vlieland, wordt een moorddadig vuur op
het door de Georgiërs bezette eilanden gedeelte
geopend. Dit is nog niet het ergste, doch het feit,
dat deze batterijen in handen van de Moffen zijn
stelt deze in staat aanzienlijke versterkingen aan
te voeren. Indien de Noord- en Zuidbatterij in
handen der Georgiërs gevallen waren, zouden
deze landingen zeer waarschijnlijk te voorkomen
zijn geweest. Nu bestaan de Duitsers<»*het 3000
man aan troepen, uitgerust met 40 stukken geschut en 30 vlammenwerpers aan wal te brengen.
Daartegen zijn de Georgiërs, die in hoofdzaak met
revolvers en geweren zijn uitgerust, niet bestand.
Zij moeten het gewonnen terrein grotendeels
prijsgeven en concentreren zich uiteindelijk in de
Eierlandse polder, waar de mijnenvelden enige
dekking geven. Een georganiseerde medewerking
van de Texelse verzetsgroepen was er niet. Toch

hebben vele Texelaars, toen 't eenmaal zover was,
de Georgiërs op alle mogelijke wijze ter zijde gestaan. Een honderdtal burgers heeft dit met de
dood moeten bekopen.
Tegenover de bevolking hebben de Georgiërs zich
altijd correct gedragen doch hun optreden tegen
de Moffen was dikwijls van een verregaande
wreedheid. Anderzijds waren ook de Duitsers van
een ontzaglijke haat tegen de Georgiërs vervuld.
Dit ging zelfs zo ver, dat de eerste 14 dagen na
de bevrijding voor Texel eigenlijk nog geen
sprake was van een beëindigen der vijandelijkheden. De Georgiërs kwamen eerst voor de dag
toen een kleine Canadese eenheid op het eiland
landde en de Duitse troepen krijgsgevangen
maakte.
Zijn de verliezen der Georgiërs zwaar geweest,
ook de Duitsers hebben zware verliezen geleden.
In aantal overtreffen deze zelfs die der Russen.
Zo heeft Texel, dat tijdens de bezettingsjaren een
vrij rustig bestaan leidde, in de laatste maand
een formele oorlog meegemaakt, waarbij ontzaglijk veel bloed gevloeid is en die tenslotte van
weinig waarde is gebleken voor de uiteindelijke
bevrijding van ons vaderland. Toch mogen wij
deze episode, waarin de Georgiërs blijk gaven
van ontembare moed, en die in zo sterke mate
haar stempel drukte op het naoorlogse Texel, niet
vergeten. Want overal op het eiland ziet men
nog de gevolgen van deze strijd. Onder de kruizen van de drie begraafplaatsen op Texel rusten,
ver van huis en haard, deze slachtoffers van de
Duitse oorlogsrazernij. Rondom op Texels stranden stuwen eb en vloed het water van de verre,
vreemde zee, af en aan. Niet de toppen van de
Kaukasische bergen, doch zandige, grillige duinen
blikken neer op de laatste rustplaats van die
'kleine, zwarte, wat ruige kinderen van Azië.
A. G.

KLAAS ER!K FOKMA
(Klaas Agema)

REINT DIJKEMA
Eén van de hsldea van het verzet in de provincie Groningen is geweest Reint Dijkema
(Frans Klasens, Okke Jakob Wiersma). Velen
heeft hij bezield tot de strijd tegen den bezetter. Toen het grootste deel van ons volk
nog versuft neerlag onder de zware slagen, die
op ons neergekomen waren, was hij reeds ontwaakt en had hij zich reeds met hart en ziel
gegeven aan datgene wat hij zijn plicht achtte
als Nederlander en als Christen.
Ik herinner mij nog nauwkeurig de avond in
Juli 1943 toen hij mij voor het eerst kwam
opzoeken. Met enigszins sombere blik, voorovergebogen zijn fiets duwend, zag ik hem de
laatste meters afleggen naar ons huis. Ik voelde
onmiddellijk, dat ik op hem kon vertrouwen en
was bereid met hem contact te onderhouden
voor alles wat het verzet kon dienen. Wederkerig zouden wij elkaar inlichtingen verschaffen.
In alle plaatsen zocht hij contacten. Alleen trok
hij er op uit. Dat bood vele voordelen, van niet
ontdekt te worden en van geheimhouding. Maar
om dat te volbrengen was er des te meer
geestkracht nodig.
Hij miste op zijn eenzame tochten de Steun
van een vriend. Toch hield hij vol.
Dijkema pleegde het verzet op zijn eigen manier. Dit bleek wel toen hij bij de eerste openbaring van de Jodenhaat de Davidsster ging
dragen in de drukste straten van Groningen.
Daar moet men echt een eigen overtuiging voor
hebben om zo iets te doen. Hij heeft er negen
weken voor in het kamp te Amersfoort moeten
doorbrengen. Niet alleen op deze wijze heeft
hij geprobeerd de geest van ons volk wakker
te schudden. Veel heeft hij gedaan voor de
verspreiding van Trouw en van de Weekoverzichten die in Oost-Groningen verschenen. Veel
heeft hij ook gedaan voor de opbouw van het
KP-werk. In vele overvallen op distributiekantoren heeft hij een aandeel gehad, o.a. in die
te Zuidbroek en in die op de drukkerij Hoitsema te Groningen, waar meer dan 140.000
bonkaarten werden buitgemaakt.
Dijkema heeft de bevrijding niet mogen beleven. Op 4 Juni 1944, dus twee dagen voor
de invasie, het was op een Zondagavond, werd
hij op straat in Groningen door een gewezen
medeleerling van de HBS gepakt. Hij werd
naar het Scholtenshuis gebracht en zelfs in
dat huis der martelingen heeft hij zijn verzet
voortgezet. Hij schoot daar zijn bewaker met
diens eigen geweer dood. Ook daar streed hij
dus op zijn eigen tnanier. Zwaar is hij daar
mishandeld, maar hoe hij ook geslagen werd,
hij heeft van geen van zijn vele medewerkers
de naam genoemd. Tegenover een medegevangene getuigde hij, dat niets hem kon scheiden
van de liefde van Christus, ook de martelingen
van de SD-beulen n;et.
Hij is van het Scholtenshuis overgebracht naar
Vught. Daar heeft men hem eerst nog enige
tijd laten leven in een vunzige bunker.
Lichamelijk reeds geheel uitgeput, werd hij op
22 Augustus 1944 naar de gerechtsplaats gebracht en daar stierf hij door het moordende
lood op 24-jarige leeftijd.
Vele vrienden dragen met zijn familie en zijn
verloofde rouw om hem, een rouw waarvan de
diepte niet te peilen is en. die daardoor ook
niet in woorden kan worden uitgedrukt.
H. A.

Iemand, die zomer 1944 gedwongen verblijf hield in
het Huis van Bewaring te Leeuwarden heeft me
verteld, hoe hij zich daar bijzonder interesseerde voor
zijn ^overbuurman. Dit was een jongeman, die eerst
in de gevangenis meerderjarig werd. Diens sympathieke gezicht en altijd even rustige houding, deed
mijn zegsman aan een gevangenbewaarder vragen,
wie of dat toch eigenlijk was.
„Hij noemt zich Agema. Een pracht kerel! Zo dicht
als een pot! Ze hebben het echter niet erg op hem!"
Meer wist ook deze gevangenbewaarder niet, maar
gelijk had hij, toen hij, al kende hij dan deze naam
niet. Klaas Erik Fokma een prachtkerel noemde.
„Het was een jongen", zo schreef een oud-illegaal
predikant, „die onmiddellijk de harten won. Ik zie
hem nog voor mij, die nette verschijning met zijn
reine ogen. Mijn vrouw heeft wel eens gezegd, die
jongen vertrouw je onmiddellijk, die ogen zeggen
direct dat het geen verrader zijn kan".'
Wat heeft hij hier hard gewerkt, wat heeft hij voor
de onderduikers gezorgd! Niets was hem te veel.
Kalm ging hij zijn gang.
Hij leek jonger dan zijn leeftijd, dat was een schild
voor hem. Hij. was zonder enig bravour; juist zoals
de ondergrondse werker moest zijn. Men zag ook
dadelijk wel aan hem, dat het een begaafde- kerel
was. Een van die mensen, die veel voor de toekomst
beloven. En nu: hij is gegaan die weg, waar duizenden van de besten van ons volk gegaan zijn. Wij
ontroeren als wij er aan denken. Hoe heeft de beul
hem kunnen aanzien. Hoe zullen zijn ogen met verachting gezien hebben naar zijn beulen.
Hij heeft niets losgelaten, hoewel hij veel wist. Zijn
zwijgen is een schild voor ons geweest. Wij hadden
zo gehoopt hem weer te zien. Onze gebeden hebben
hem ook vergezeld, toen hij gevangen genomen was.
Helaas we weten, dat hij nooit tot ons zal terugkeren.
Hij had een plaats in ons hart veroverd. Hij was
een van die nobele figuren, die wij zo graag in het
vrije Nederland een plaats hadden gegund.
Klaas, technisch student te. Delft, die zoveel beloofde voor de toekomst. Klaas, die door zijn strijd voor
vrijheid en recht tegen onmenselijkheid en tyrannie
in de gevangenis terechtkwam.
Onmiddellijk gaf hij, via vertrouwde bewakers, door
wat hij daar kwam te weten:
SD is op de hoogte van vergaderingen op de
Langemarkstraat.
Ze vragen steeds of ik van der Helm ken.
Ze weten dat verleden jaar hier studenten aankwamen en dat jij die verder distribueerde, naar
Dokkum en Drachten enz.
Ze zullen vandaag of morgen wel om E. komen,
waarschuw die dus zo gauw mogelijk.
Laat Krijn oppassen
Dat Lammers hem het verblijf daar niet al te aangenaam maakte bewijst:
„Zaterdag weer voor verhoor geweest. Mag nu
niet meer luchten, krijg geen kaas, suiker, jam
e.a. meer, ben overigens nog niet murw en hoop
het vol te houden. Invasie avanseer!"
Vught! 18 Augustus 1944! Een stralende zomerdag...
„Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de
strijd". Berghuis, Boonstra, Coolsma, Evenhuis,, van
der Galiën, Ten Hulscher, H. J. Lever,
Melot,
Reitsma, Sijtsma, Ben en
Klaas.
Hij schreef in 1942 in zijn zakagenda:
, Wij heffen hart en handen
Voor 't heil der Nederlanden
En zweren vast den eed
Tot doodsbeproefde trouwe
Wilhelmus van Nassauwe
Met U te staan gereed".
En
hij stond gereed! Hoevelen hebben middellijkerwrjs aan hem hun leven te danken. Daarom,
zolang we leven, zullen we hem missen, maar niet
vergeten
MARTER

Jhr. W. J. L. HUYDECOPER
„Pim"
Het heeft ons allen diep getroffen toen wij
hoorden, dat onze medewerker „Pim" op 15
Januari 1946 het slachtoffer was geworden van
een tragisch auto-ongeval te Amsterdam.
Geheel onverwachts heeft God dezen 20-jarigen vriend op een voor ons zo onbegrijpelijke
wijze tot Zich genomen.
De meesten onzer hebben hem eerst recht in
de illegaliteit leren kennen, waarin hij als medewerker van dèn Provinciaal leider der L.O. Afd.
Utrecht en later als leider van een bijkantoor
der C.I.D. te Utrecht, trouw zijn plicht voor
herstel van het Recht vervulde. Geen werk
was hem te veel en steeds weer stond hij voor
ieder klaar, blij te kunnen helpen. Waren er
moeilijkheden? Hij wist ons er op de hem eigen
humoristische wijze weer overheen te, helpen.
In ons hart is grote dankbaarheid, dat wij Pim
mochten leren kennen, want velen van ons was
hij tot voorbeeld; hij heeft getoond wat
„vriendschap" in de juiste zin van het woord
betekent. Daarom kunnen wij hem als vriend
zo moeilijk missen en is Gods weg zo moeilijk
te begrijpen. Hoe vaak hebben we geopperd:
in deze dagen: „Als, als
", hoe vaak hebben we ons afgevraagd: „Waarom, waarom,
?" Doch niet onze wil, maar Uw wil
geschiede, o Heer!
Onder veel belangstelling werd Zaterdag, 19
Januari zijn stoffelijk overschot op de begraafplaats „Den en rust" te Bilthoven ter aarde
besteld. In de aula werd het woord gevoerd
namens de Studentenvereniging, zijn jaargenoten, door „Siem" als voormalig Gew. Commandant der BS, door Ruurd namens de LO, CID
en vrienden uit de illegaliteit, en daarna door
een leraar van het Gymnasium. Pim's vader
schetste hem als zoon, zoals wij hem als vriend
kenden.
Na deze sprekers werd onder het spelen van
het orgel de met bloemen bedekte baar uitgedragen.
Nog klinkt ons Pim's lievelingslied in de oren:
„Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met geslagen ogen
• naar het onbekende land."
D'Almachtige trooste en sterke zijn ouders, familieleden en ons met de zekerheid, dat Hij
het was, die Pim's ogen sloot, dat Hij hem bij
de hand nam en hem voerde naar het onbekende land, dat nu voor hem bekend is, en
waar hij juicht voor Zijn Genadetroon.
TOM.

Inlichtingen gevraagd over:
1. een ingebonden jaargang van De Unie, in
bfuine band-met het Unie-embleem buitenop.

519 Hans Ludo Senff, geb.28 Sept. 1925 te Leiden. Rechter kunstoog. Studeerde voor
notaris te Utrecht.
Gearresteerd 12 Febr.
1944 te Soest en werd
via Amsterdam, Vüght
in Mei 1944 naar
Dachalu
getransporteerd (blok 1711, no.
68807). Zou later weer
op transport gegaan
zijn.
620 Gerrit Hendrik Houtsager „Bob", geb. 30
Mrt. 1920, gearr. te
Eindhoven, als wachtmeester bij de Staatspolitie op 15 Aug.
1943.
Vja
Haren,
Febr. '44 naar Vught
„Philipscommando"
blok 12. 5 September
1944 naar Oranienburg via Buchenwald
Qross Rosen, Dora,28 Maart nog in Dora
gezien. Van daaruit
vermoedelijk- naar Bergen-Belsen. Verder
ontbreekt ieder spoor.
521 Jan Zijlstra, geboren
te Hoogeveen, 4 Juni
1904, opperwachtmeester
der
Kon.
Mar.
te
Marssum
(Fr.) gewoond hebbende te Marssum
nr. 157. Signalement:
1.85 m. lang, donkerblond, enigszins krullend
haar,
blauwe
ogen, lang gezicht,
donker uiterlijk, Gearr.
28 Juli 1944 door de
SD te Leeuwarden in
zijn woning en vervoerd naar Scholtenshuis
te Groningen, daarna ongeveer 5 weken in
H. v. B. te Groningen, waarna overgebracht
naar Amersfoort, dd. 16 Oct. 1944 is hij
overgebracht naar kamp Neuengamme in
Dtsl. 16 Oct. 1944 laatste bericht ontvangen. Reden arrestatie: NSF-werk.

2. een aantal kleine brochures in fel groene
kaft „Onze buitenlandse politiek, door C. v.
i. Overkant.
3. een mapje met gedrukte circulaires aan de
Unie-werkers, alsmede enige illegale nota's
4. enkele dozen met enveloppen.
5. Wilhelmus.
Deze paperassen waren in Den Haag opgeborgen bij Tante Gonda in de Van Speijkstraat,
tegenover de fam. van Steensel, vandaar weggehaald door Thur, (Arthur). Deze is gearresteerd
op de Pletterijkade en vermoedelijk gefusilleerd.
Inlichtingen verzocht omtrent de S.S.-ers:
Gerardus Hofman, signalement: lang 1.75 m.,
blond haar, gezond uiterlijk.
De Vries-Nieuwenhuizen-Stam,
Roskam (geb. te Lunteren).
Obersturmführer Füster en
Johanna van Dijk, geb. van Lent, gewoond hebbende te Vleuten!

KAMP VUGHT
1943-1944
Op 4 en 5 September 1944 werden honderden
Nederlanders gefusilleerd bij het kamp te Vught,
waar reeds velen voordien op dezelfde wijze waren omgebracht.
Op ons allen rust de plicht mee. te werken om
hun namen aan de vergetelheid te ontrukken.
Hiertoe wil onderstaand comité op de plaats, waar
zij werden gefusilleerd een eenvoudig gedenkteken doen oprichten, waarop hun namen vereeuwigd zullen worden.
HELPT HIER ALLEN AAN MEE.
Liefst heden nog.

Th. van Zinnicq Bergman-Lefébure ,
(giro 167949).
C. L. v. Leeuwen-Meyer Wiersma (giro 73090).
J. v. d. Meerendonk (giro 258037).
Jhr. W. van de Poll (giro 390458).
E. Timmenga—Hiemstra (giro 43061).
Allen te Vught.

523 Jannes Dolfing, geb.
9 November 1895 te
Beilen.
Hoofdwachtmeester. Gearresteerd
27 November 1944.
Eerst naar Heerenveen, vandaar naar
Amersfoort, later naar
Neuengamme.
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FILM

Gevraagd: flink persoon voor de woninginrichting, moet beslist goed tapijten, zeil, lopers enz.
kunnen leggen. Prettige werkkring. Gunstige voorwaarden, zeer veel spoed.
Brieven onder nr. 142 a. d. blad.
Welk meisje (liefst R.K.) wil in een prettig gezin
met vier kinderen komen assisteren? Omgeving
Den Haag.
Brieven onder nr. 143 a. d. blad.
Dankbaar en met blijdschap geven wij U kennis
van de geboorte van onze tweede dochter en
zusje:
WILHELMINA CORNELIA
Kolham, 1 April 1946.
J. Wardenaar
W. Wardenaar—van
Hannie.

Dalen

■^—^^^^^^■^

Inlichtingen onder nr. 141 a. d. blad.

Ook de kleinste gift is welkom. Giften te zenden aan onderstaand Comité:

522 Marten
Geertsema,
geb. 14-12-'04 te Zuidwolde Predikant te
Dwingelo, op 16-1-'45
vervoerd naar Neuengamme. Volgens getuige was hij in Maart
1946 nog in Neuen»gamme bij de buitencommando's

A |D Y ER T E K T I E S

*

Met blijdschap en
dankbaarheid delen
wij U mede, dat
heden geboren werd,
onze zoon en broertje

Willem Nico
L. SCHEEPSTRA,
„Bob"
F. E. SCHEEPSTRADIJK, „Frouke"
J1TSE.
Amersfoort, 8 April 1946
Kapelweg 111

Tiet adres van 7rits de Zwerver is niet meer te
Jïeemse (bij Jiardenherg] maar:
TWEEBOOMLAAN 141 te HOORN.

Geei „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) onder,
staande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver", Prins Hen.
drikkade 152 Ie Etage, Amsterdam.

Naam:
iimir

In „Parool" van Donderdag 4 April 1946 wordt
de film „Verzet" aangekondigd. Dit is het eerste Nederlandse filmproduct over het verzet en
de film zal binnenkort in de bioscopen draaien.
„Parool" vermeldt abusievelijk, dat deze film in
opdracht van de LO. is vervaardigd. Intussen
hebben de LO. en de LKP. met deze film geen
verband. De film van de LO. en de LKP. zal
eerst in het najaar klaar zijn.
RED.

Adres:
Plaats:

Provincie:

<I

Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwltantie betaald.
x
(Doorhalen wal niet verlangd wordt).
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-StichUng.
Q
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«« ÉÉN ZWALUW MAAKT NOG GEEN LENTE! »
En toch kan zo'n eerste bode je gelukkig maken. Ondanks alle gevoelige klappen immers,
welke het leven ons links en rechts pleegt uit te
delen, hebben we allemaal onze verwachtingerf
Al zijn er reeds 10 van je 14 dagen vacantie verregend, dan zal toch op de 11de morgen je eerste tocht nog naar het raam zijn: je kunt immers
nooit weten. Verwachtingen immers doen leven en
de laatste opflikkering van het levenslampje
van een dood-ziek mens grijpen we met twee
handen en een hart vol hoop vast — ook al is
het misschien het zekere begin van het nu niet
meer te ontkomen einde.
Ik wil daarmee het verheugende krantenbericht
over de goede voornemens van de P.T.T. niet verlagen tot een onheilsbodc, welke ons zachtj'-s en
voorzichtig moet inleiden op het binnenkort definitieve fiasco van de oud-illegaliteit. Absoluut
niet, maar als je maand na maand in het donker
hebt gezeten en ze gooien plots de deur voor je
open, zodat Ket zonlicht niet met stralen, doch
met bakken vol over je wordt uitgegoten, dan kan
niemand je kwalijk nemen, dat je wel eens even
de ogen knippert en zelfs, dat je ietwat eigenaardige desnoods onwelluidende klanken gaat uitstoten.
En goed bekeken is het ons niet anders gegaan. Elf maanden bevrijd, hebben wij oud-illegalen — die er heus naar hunkerden om eindelijk
weer eens als al de anderen, gewoonweg legaal te
zijn, in alle toonaarden moeten horen, dat we
toch maar het beste deden om ons zoveel mogelijk
op de achtergrond te houden. En dat was nog het
vriendelijkste advies wat men voor ons over had;
minder fijngevocligen of zoals zij zichzelf noemden, degenen, die geen blad voor hun mond namen, betitelden „de" illegaliteit als het bekende
stelletje avonturiers, gelukzoekers en heethoofden,
die nu ze hun ziekelijk? neiging tot gewelddaden
niet meer op Duitsers en ïandwachters kunnen
uitvieren, zo kort mogelijk moeten worden gehouden, daar ze anders een levensgevaar voor een
„geordende" maatschappij, als de tegenwoordige
is, zouden worden.
Ze verschaffen zich zelf immers nu al recht, wanneer de beslissing van de officiële organen ten
opzichte van de NSB-ers hen niet bevalt!
Best mogelijk, dat heel velen, staande buiten de
illegaliteit, daar niet aan meededen. Vooral als
zij in bezettingstijd, hetzij uitgesproken, hetzij enkel in gedachten, reeds het voornemen hadden gemaakt, om bij het herstel van ons vaderland, aan
die jongens, die eens toonden wat ze waard waren, een kans te geven. Maar in i^ler geval is er
verrassend snel een bepaalde mentaliteit gegroeid,
welke het uiterst moeilijk maakt, om onze mensen, — voor een overgroot gedeelte door .hun
illegale werk uit hun eigen omgeving gehaald, en
niet meer in staat om daarin terug te keren —
een „passende" werkkring te bezorgen.
„Passend" staat hier tussen aanhalingstekens, want
daar draait nu juist alles om. Uiteraard zal er
altijd wel meningsverschil blijven, wanneer we
dit „passend" gebruiken, omdat de een, „te veel"
wat de ander „te weinig" vindt; en eerlijk willen

we toegeven, dat de belanghebbende oud-illegalen
hierin soms fouten gemaakt hebben. Sommige van
onze jongens, die illegaal topprestaties leverden,
hebben gemeend, dat zij mét hun durf en moed
tevens ook de kennis veroverd hadden, welke nu
eenmaal nodig is voor de baan of het ambt, dat
zij ambieerden. En dat is natuurlijk fout.
We kunnen nog verder gaan en gerust toegeven,
dat de strijd zelf en de omwenteling na het vertrek der Duitsers verschillenden van onze mensen
op zulke plaatsen heeft gebracht, (de eigen wagen
en het overal-gevraagd-worden op de koop toe)
dat de weg-terug voor hen wel een uiterst moeilijke opgaaf wordt, welke men steeds naar een verder gelegen tijdstip tracht te verplaatsen. Ooit dat
is onjuist,
Maar onjuister blijft: de afkerige houding van zovele officiële en niet-officiële instanties, die de
fout ziende, geen hand hebben uitgestoken om die
mannen en jongens op „passende" wijze te helpen,
die zonder overschatting toch gerust zich niet
bij de minsten van.ons volk behoeven te rekenen.
En waarom kwam die hand niet? Was het een
zekere vrees, voortkomende uit een niet goed begrijpen van die zeer bijzondere mentaliteit, welke
nu eenmaal een karaktertrek is van de oud-illegale kringen? Of misschien een onbewust zoeken
naar de juiste houding tegenover de mensen? Men
kan soms niet aan de indruk ontkomen, — en nu
zal ik het heel voorzichtig zeggen —, dat hier
iets schuilt, wat zich meer vermoeden dan bewijzen laat. Het is ook moeilijk. Hier komen personen, die eigenlijk verantwoordelijk waren, maar
onder de Duitsers die verantwoording niet aankonden, tegenover personen te staan, die ofschoon
niet verantwoordelijk, bij gebrek aan leiding, de
verantwoording maar namen; terwijl die eersten,
toen het sein veilig stond, automatisch weer op
hun kruk zijn geklommen, alsof er niets was gebeurd.
En zou dit al niet bij voorbaat een stempel op
het onderhoud drukken wanneer^ daar „zo'n kerel
van de ondergrondse" verschijnt, om op een enigszins KP-achtige wijze over zijn recht te debatteren. Doch zo'n houding lost niets op.
,
Mogelijk dat dit het meest in het oog springt bij
de ambtenaren van onze openbare diensten, maar
ook in het particuliere bedrijfsleven wordt —
wederom zal ik het voorzichtig zeggen, — in
groot onverstand veel kwaad gesticht. Want is
het niet hard als je na alles er aan gewaagd te
hebben: je leven, je vrijheid en niet in het minst
je werk, — nu moet horen, dat die Duitslandgangers van groter technisch — lees: direct financieel-belang zijn dan zij, die hier zo'n beetje- ondergronds prutsten.
Zeker er waren en er zijn werkgevers, die anders
denken en anders doen. De werkgevers die bij alle getuur op rendement en winst van hun bedrijf,
nog niet de juiste kijk op de arbeid hebben verloren, d.w.z. die begrijpen dat arbeidsprestatie
niet enkel een kwestie van kracht en routine is,
maar bovendien van allerlei andere factoren, waardoor zij juist menselijke arbeid heet.
Er zijn werkgevers! We hebben dat altijd dank-

baar erkend, maar
en nu komt eindelijk die
zwaluw aan, het doet je toch goed, als je daar
op een goeie avond in een doodgewone krant
(toegestaan krachtens het persbesluit zo en zo)
zo maar zonder meer leest:
„Tijdens de bezetting is gebleken, dat verschillende P.T.T.-ambtenaren, die illegaal werkten,
over eigenschappen beschikten, die bij hun dagelijkse bezigheden nooit waren opgevallen. Het
hoofdbestuur der P.T.T. heeft daarom besloten
deze mensen te bevorderen tot posities, waar
zij hun nieuw gebleken kwaliteiten, als b.v, leiderseigenschappen of organisatietalent, ten nutte kunnen maken."
Het doet je goed! Neen, dat is veel te zwak. Je
bent er kinderlijk blij mee. Je leest bet over en
nog eens. Het staat er heus, en zo als vanzelfsprekend. En heel stil mompel je voor jezelf heen:
„Zou het dan toch waar zijn, wat we eens dachten?"
En dan die manier waarop het geformuleerd
wordt: niet als een gift of een beloning voor goed
gedrag, maar zuiver als een erkenning van het
nuchtere feit: „Tijdens de bezetting is gebleken..."
Het eert de mensen, die dit bedachten en zo formuleerden.
Natuurlijk onze P.T.T. Reeds in de vooroorlogse
jaren had men er daar slag van om op prettige
wijze het publiek te winnen; en dan: „Wie heeft
daar het roer in handen?
Neen, we begrijpen het best en we delen de afwachtende houding van den voorzichtigen man
niet: „alles goed «n wel, maar wat zal er in de
lagere regionen van terecht komen?" Neen, neen,
nu geen zwartkijker worden. De zwaluw is er.
De eerste!
En weer hebben we onze verwachtingen. Moge
deze zwaluw werkelijk de voorbode zijn van de
volle lente, van nieuw leven en de nieuwe gedachte.
Pastoor „VICTOR".
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Buro^vergadering
van 8e G.A.C.
d.d. p April 1946
De commissaris J. H.'G. v. d. Berg, hoofd afd.
Personeel Rijkspolitie en Mr. A. Bakker van het
Departement van Justitie waren uitgenodigd om
de zuivering en de reorganisatie van het politieapparaat, waarover nog steeds veel te doen is, nader toe te lichten.
Onder leiding van commissaris v. d. Berg staat
zowel de zuivering van Rijks- als gemeentepolitie.
Hierbij moet men onderscheid maken tussen de
politieke en de administratieve zuivering.
De politieke zuivering geschiedt volgens de normen van het zuiveringsbesluit en de objectieve feiten. De administratieve zuivering beoogt correctie
van alle bevorderingen tijdens de bezetting, welke
niet op normale wijze hebben plaats gevondep.
P^jnt 1 bij de zuivering was, volgens commissaris
v. d. Berg, snelheid en rechtszekerheid. In verband hiermee kon hij mededelen, dat in vijf maanden tijd plm. 3500 gevallen waren afgehandeld.
Hij was gaarne bereid, wanneer alsnog feiten over
deze personen mochten binnenkomen, waarmede
bij de beoordeling geen rekening was gehouden,
de eindconclusie te veranderen, wanneer de betreffende feiten zo zijn, dat zij het totale beeld van
den persoon belangrijk wijzigen.
Overigens achtte de Heer v. d. Berg het leiding
gevende personeel meer verantwoordelijk dan het
ondergeschikte. Met de administratieve zuivering
hangt nauw samen het rechtsherstel van ontslagen
ambtenaren. Het verslag van een vergadering der
Tweede Kamer over deze zaak is lezenswaard.
(Zie handelingen vel 96 blz. 371—374). Ik citeer hieruit o.a.
„In het algemeen kan echter worden opgemerkt,
dat ingevolge het besluit „Rechtsherstel ontslagen ambtenaren" (E 94), grote groepen varr
personen niet in aanmerking komen voor rechtsherstel. Bij de politie zijn dit o.a. allen die na
10 Mei 1940 in politie dienst zijn getreden, en
zij, die op die datum deel uitmaakten van het
wapen der Kon. Marechaussee en derhalve onder de militaire ambtenarenwet vielen.
Ik vermoed, dat de politieman, door den geachten afgevaardigde als tweede geval gememoreerd tot deze laatste categorie van politieambtenaren behoort. Na het inwerking treden
van het K.B. van 20-11-'45 (F 298), zal echter
de mogelijkheid geopend zijn tot het ambtshalve verlenen van rechtsherstel op veel ruimer
schaal dan onder de werking, van het oude Besluit het geval was.
Aldus, de minister van Justitie."
K,B. F. 298 is nog steeds niet in werking getreden, omdat de Kamer aanmerking heeft gemaakt
op de uitkering van slechts 70 pCt. van het gederfde salaris van door den bezetter ontslagen of
tijdens de bezetting ondergedoken ambtenaren.
Het hierboven eveneens genoemde K.B. E. 94 is
door de regering in Londen afgekondigd.
Commissairs v. d. Berg stelde er prijs op, mede te
delen, dat al het door hem ter tafel gebrachte,
buiten varantwoordelijkheid is van den betrokken
minister.
(Naar aanleiding van bovenstaande bespreking
verzoeken wij belanghebbenden, ons te willen mededelen of hun nog klachten, betreffende zuivering
of rechtsherstel bekend zijn. In dat geval zijn wij
gaarne bereid deze aan commissaris v, d. Berg
door te geven.)
Nadat de gasten vertrokken waren, kwam het bezoek van „de Deputatie van Drie" uit de GAC.
aan de Raad van Binnenlands Bestuur, ter bespreking van het door de GAC. opgestelde memorandum, ter sprake.
Onze drie afgevaardigden werden door den minister-president en nog vijf andere ministers ontvangen en mochten een onderhoud hebben van
ongeveer anderhalf uur. Wanneer men de besproken punten wil samenvatten, dan zijn zij als volgt:
1. de sociale kwesties betreffende de illegaliteit,
K.B. F. 298, met de beroemde 70 pCt. Naar
aanleiding van het debat in de Kamer zal de
minister het K.B. herzien.
'Voorts een bereidheid om den illegalen werker, voor zover dit mogelijk is, in de maatschappij voort te helpen.
2. Zuivering van het ambtenarencorps. Hier kan
men niet meer op terugkomen, tenzij hier en
daar enige correctie. Ook was de minister niet
bereid, het bureau het recht van inzage of het
stellen van vragen over bepaalde dossiers te
geven. Dit werd gevraagd om sneller te kunnen vaststellen of een klacht gegrond is of
niet. In het eerste geval kan ipen dit dan effectiever doorgeven aan den betrokken minister. In het tweede geval den klager direct

wijzen op zijn ongegronde klacht en daardoor veel, zij het dikwijls onbewust, kwaadspreken voorkomen.
Rechtsherstel politieambtenaren, zoals boven
reeds besproken, zou beter ter hand genomen
kunnen worden, wanneer F. 298 in werking
treedt.
3. De minister van Justitie was bereid, in overleg met de GAC. richtlijnen op te stellen, om
vast te leggen, welke gevallen niet en welke
wel voor een landelijk in te stellen ereraad
voor ex-illegale werkers, op een desbetreffende wens van den procureur-fiscaal of generaal
behoren te verschijnen.
4. Het had de instemming van de aanwezige
ministers, dat de GAC. besloten heeft bij het
bijeenkomen der nieuw te kiezen Tweede Kamer uiteen te gaan.
5. Men erkende het grote nut der GAC. met betrekking tot het bewaren der orde en rust en
de geleidelijke overgang naar legale toestanden in den lande, en zal dan ook in de toekomst steeds prijs stellen op haar adviezen.
Wanneer men het bovenstaande leest, dan is er
misschien bij het bezoek niet veel concreets bereikt, maar toch mag men aannemen, dat een en
ander veel tot verheldering van het standpunt van
Regering en GAC. heeft bijgedragen.
H, A. D.

STICHTING
1940-45
Donderdag 11 April werd een Hoofdbestuursvergadering van de Stichting gehouden,
Behalve het Dagelijks Bestuur waren slechts 2
leden van het Hoofdbestuur aanwezig. Daarnaast
als toehoorders 7 provinciale vertegenwoordigers,
waarvan de meesten over een maand als hoofdbestuurslid zullen optreden.
Eerst kwam aan de orde de vorming van het
nieuwe hoofdbestuur, wat gezien de opkomst van
het oude hoofdbestuur wel dringend noodzakelijk
blijkt te zijn.
Door de provincies zijn reeds aangewezen:
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

N.-Holland, Mevrouw Breukelaar,
Amersfoort, Mevrouw Driebergen,
Limburg, Kapelaan Enckevoort,
Brabant, de Heer Vingerhoets,
Overijssel, de Heer Meyerink,
Drente, de Heer Smallenbroek,
Amsterdam, de Heer Mulder,
Rotterdam, de Heer Hollaar, en
Den Haag, de Heer Rijk van Ommeren.

De stand van zaken, in verband met de bespreking met de Nationale Documentatiedienst werd
behandeld. Thans is het wachten op een voorstel
van de zijde van de Nationale Documentatiedienst tot fusie.
De wet op het Rijkspensioen is in voorbereiding
op het Departement. De besprekingen met onze
Stichting verlopen goed. Er is zakelijke overeenstemming.
Besproken wordt een klacht over communistische
activiteit in de Stichting Herstellingsoorden. Het
onderzoek van den Directeur van de Stichting
1940—1945 heeft uitgewezen, dat de klachten ongegrond zijn.
Uitvoerig wordt gesproken over de organisatie van
het medewerkersapparaat in de grote steden. De
wens wordt te kennen gegeven, het medewerkersapparaat in de grote steden te decentraliseren. De
steden moeten in wijken verdeeld worden, juist
zoals de provincies. Speciale maatregelen moeten
genomen worden om in de steden medewerkers
te werven.
De bijeenkomsten moeten aantrekkelijk gemaakt
worden, b.v. door een film. De verhouding tot de
Stichting Friesland is nog niet afdoende geregeld,
maar er is gegronde hoop, dat dit t.z.t. zal kunnen geschieden. In Friesland zelf zijn thans twee
Stichtingen. Eén in Sneek en de andere voor de
rest van Friesland.
De geweldige arbeidsprestatie van het Hoofdbureau op organisatorisch en administratief gebied
is gepaard gegaan met permanent overwerk.
Met het oog op de arbeidsprestatie is hieraan
thans een eind gemaakt. Het hoofdbestuur spreekt
zijn waardering uit voor het werk door het hoofdbureau in de afgelopen tijd verricht.
Uitvoerige inlichtingen worden verschaft over de
inzamelingsweek in Mei. Alle voorbereidingen zijn
thans getroffen, de districten kunnen aan het werk
gaan.
H. v. R.

The soldiers
of the underground...
Je staat toch even raar te kijken, als je
enkele dagen voor het Westen officieel
gecapituleerd heeft, terwijl er nog in geen
• velden of wegen geallieerde soldaten te
zien zijn, de opdracht krijgt: GeneralOberst Reichelt heeft een boodschap voor
jullie. Zoek via den Ortskommandant contact met hem. De Ortskommandant kenden we al, maar dat is een ander verhaal.
M'n collega en ik pikken een auto om tenminste te laten zien dat we ook nog iets
hebben. Deftig rijden we voor. We trekken
de armbanden recht, voelen nog even aan
de pistooltas en de reserve pistool in de
zak, dan met veel lef naar binnen. De onderofficier van de wacht kijkt zijn ogen
uit, maar Iaat3 zich overdonderen. Dan
staan we tegenover den Ortskommandant.
Hij herkent ons. Zonder groeten vertel ik
hem, dat hij ons bij Generaal-Oberst
Reichelt moet brengen}. Opdracht Geallieerd Hoofdkwartier. Ook hij stuift erin, is
een en al onderdanigheid en belt op. Tegenover den Generaal is hij zo mogelijk
nog kruipiger. We beleven nog een kostelijk moment: Hij moet onze komst aankondigen bij den Generaal en is daar danig
mee verlegen. „Jawohl, Herr General, hier
sind zwei
eh zwei
, ja
hij ziet
naar onze banden en patroontassen —
zwei Zivilisten. We kijken elkaar glimlachend aan en de Ortskommandant krijgt
een kleur. Zou hij de B.S. beledigd hebben?
In elk geval we krijgen een soldaat mee
om ons bij den Generaal in het Sperrgebiet
te brengen. Daarmee worden we onderweg
al direct goede vrienden. We raden hem
aan, nu Duitsland toch op het punt, staat
om te verliezen, ook maar „Terrorist" ta
worden. Hij voelt er niets 'voor omdat er
niets meer is waarvoor hij zou kunnen
vechten. Inderdaad wij hadden wel iets
om voor te vechten.
Maar bij de, bunker, waar de Generaal
woont, doen we weer stijfjes. We zien natuurlijk het leger van schildwachten en
posten niet, dat we dank zij onzen gids ongehinderd passeren. Dan de bunker zelf.
We doen zo onverschillig mogelijk als de
begeleider zegt, dat hij ons zal voorgaan
en plotseling een man met een M.P. achter ons aansluit. Door een wirwar van
hoge en lage, donkere en lichte gangen,
waar we allang de weg in kwijt zijn, gaan
we maar rustig achter de gids aan, de
linkerhand nonchalant in de broekzak. Zou
het nu toch nog een val zijn? Zullen
straks domweg twee schoten door de
onderaardse gewelven daveren? Waarvoor
zijn we eigenlijk naar Reichelt toegestuurd? Dan zwaait een deur open en we
staan in een super de luxe vertrek waarin
een Napoleonachtige figuur wat pronkerig naar een houding staat te zoeken.
Zijn grijze cape is met de rode voering
sierlijk naar buiten geslagen, verder veel
goud en biezen en tierelantijnen. We knipperen even met de ogen bij zoveel licht en
luxe. Onze gids staat te bonken met zijn
hakken en te zwaaien met zijn arm.
iDe generaal gaat nu langzaam glimlachen
of er een film van gemaakt moet worden.
Hij maakt zich bekend en doet enige stappen voorwaarts. Voorzichtig steekt hij een
hand uit, maar wij hebben plotseling iets
te bestuderen aan een kaart aan de wand.
Hij begint te vertellen dat de oorlog nu
wel voorbij is, dat hij dat al twee jaar
heeft zien aankomen en dat hij blij is, dat
de nazi's eindelijk het onderspit delven.
Wij zijn enigermate verbaasd een berucht
S.S.-generaal dit te horen zeggen, maar
vragen zakelijk naar de boodschap, die wij
in ontvangst moeten nemen .Ja, dat herinnert hij zich. Hij geeft een Gefreiter een
wenk en die komt terug met enkele grote
rollen. Hij ontrolt ze en het blijken de bekende affiches te zijn: Holland is free, en
de molen met de vlaggen: The soldiers of
the underground
De generaal was op
de capitulatiebijeenkomst in Wageningen
geweest en had daar voor 't gemak de
spullen voor ons gewest in ontvangst genomen uit handen van den Nederlandsen
vertegenwoordiger. Diep onder de indruk
van het wonderlijke van deze oorlog gaan
we maar naar huis, de rollen stevig onder
de arm.

MISLUKTE TOCHT
mMiïï:
'//''
.V
Onderwijl zat het weer ons ook niet mee
Het is in het begin van November 1945. De
moffen zijn pas teruggeslagen tot achter
de oeyers van de Maas, nu zullen wij aan
de beurt zijn, wij aan de andere zijde van
deze rivier.... Wij wachten met spanning,
want nu zal de beurt komen, aan ons
„partisanen" van deze zijde nu komt onze
tijd, waar wij zo naar hunkeren en wij
verlangen met spanning nu eens werkelijk
de strijd te kunnen aanbinden met die gehate „Schweinhunde".
Het wemelt hier van dat uitvaagsel, dat
ons gedurende de vijl jaren van bezetting
het leven heeft zuur gemaakt. We willen
ons nu verzetten tegen dezen dwingeland,
nu meer dan ooit
Maar de legerleiding der geallieerden had andere plannen,
want de tijd van bezetting van de rest van
Holland bleek nog lang niet daar te zijn.
Wij, partisanen, wilden alles doen, wat maar
enigszins schade kon berokkenen aan den
vijand. Toen wij dan ook in de gelegenheid
waren enige koeriers naar het bevrijde gebied te brengen, waren wij hiermede in
onze sas.
Het was een donkere avond, circa kwart
voor acht, toen wij ons bootje opzochten.
We liepen door de druilerige regen, zeven
mannen en een vrouw, behoedzaam het
juiste spoor .volgende, want het krioelde
van de moffen en we moesten er rekening
mee houden, dat de spertijd reeds om 7
uur was ingegaan. Bovendien waren we
allen bewapend en de koeriers hadden
papieren ben zich, die den vijand in geen
geval in handen mochten vallen. Maar de
tocht verliep goed, zodat we behouden in
ons bootje belandden. Vier man trokken
de riemen en één man hanteerde het stuur
van onze boot. Wij waren vol goede moed,
want van onraad viel niets te bespeuren.
Wel werden er van tijd tot tijd lichtkogels
afgeschoten, die in het donker uiteenscheurden, maar we voelden ons veilig
omdat we wel konden nagaan, dat het
niet op ons gemunt was. Wanneer we het
kniplicht bij H. maar gepasseerd waren,
dan zou hiermede al veel bereikt zijn.
Voorbij dat punt zou het voor de stroom
gaan, de Merwede uit tot Lage Zwaluwe.
We wisten wel, dat het vechten zou worden om de vier kribben naar boven, dus
tegen stroom op, te passeren om zo om
het kniplicht heen te draaien. We moesten
er voldoende rekening mee houden, dat
twee wachtposten, namelijk bij het veer- '
pont je te H. en te W., dus aan weerszijden van de rivier, het oog hadden op het
kniplicht. We moesten deze beide posten
passeren en we mochten door de sterke
stroom bij onze trek naar boven niet zacht

roeien. Het zou een hele toer worden, want
er was „wit" "water (dit komt door de
sterke stroom en ieder, geboren te G. en
H. weet dan, dat er dan nog met de vloed
een sterke stroom naar beneden gaat) en
we waren juist op een tijdstip, dat de
stroom het sterkst was. Echter met vier
man aan de riemen dachten we het wel
te halen. Onderwijl zat het weer ons ook
niet mee. Dat het stikkedonker was, kwam
ons best van pas, maar het goot water
uit de hemel zonder ophouden. Het werd
een zware dobber. ,;Allée, jongens, een
beetje doorroeien', zei Henk de stuurman
gedempt, „zo komen we er niet!" Dus werd
werd er harder getrokken, maar de „koerier"-jongens, waarvan er drie aan de riemen zaten, bleken niet gewend te zijn te
roeien tegen een sterke stroom in, want
weer kwam het bevel van den stuurman:
„Doorroeien, harder trekken!, maar niet te
veel leven maken, we gaan dichter langs
de kant varen, daar is de stroom wat minder". Onze stuurman, die anders nogal laconiek was uitgevallen, had weinig tijd
om moppen te tappen. Er werd met alle
' macht geroeid, nu al drie kwartier lang.

. .. waren voor geen klein geiuchfje vervaard
en stapten over boord
Het resultaat was, dat we nog maar slechts
twee kribben waren gepasseerd. We voelden onze spieren onder de kletsnatte jasmouwen zwellen, maar we wilden niet op'
geven. We wisten, dat thans nog twee kribben verder we de steven konden wenden
en om het kniplicht heen vóór stroom onze
route konden vervolgen en dan kon het
voor ons part regenen al was het jnet pijpestelen. Zo peinzend, hoorden we in de
verte tot overmaat van ramp plotseling
achter ons aan een patrouilleboot aan komen stomen, die evenals wij, dicht langs
de kribben voer om zo weinig mogelijk
hinder -vfen de stroom te ondervinden. Op
het onmiddellijke sein van onzen stuurman loodsten we onze boot met alle macht
naar het midden van de rivier om dit naderend onheil te ontsnappen.
De dikke
duisternis hadden we mee; de moffenboot
schoot op enkele tientallen meter afstand
voorbij. „Als die nou naar Engeland wil
varen, zou ik wel op sleep willen hangen",
zei Henk, de stuurman, „maar nou is het
veel te lekker weer om zelf wat te peddelen en kijk ik hem veel liever na." We
hadden weinig tijd op dit gezegde van
onzen stuurman in te gaan en koersten inmiddels weer haar de kant maar in de
nabijheid hiervan aangekomen merkten
we tot onze grote ontsteltenis, dat we on-

der al die bedrijven steeds voortroeiende
niet minder dan twee kribben waren teruggezakt. Intussen waren we al iets
verder afgezakt, dan ons uitgangspunt
Overigens leende het watergetij zich
er niet meer voor om de tocht tegen
de stroom in tot het zoeklicht opnieuw
te beginnen. Dan maar weer naar de wal
en zien hoe het af zou lopen. Ons uitgangspunt voorbij, schoot, o schrik, de boot onverwachts op een krib, doordat het water
zo hoog en dus de kribben onzichtbaar
waren. De boot zat muurvast en was met
geen geweld los te krijgen. Onze stuurman
met zijn metgezel, die al anderhalf uur
de roeipen zonder verpozen hadden gehanteerd, bleken voor geen geruchtje vervaard, stapten overboord en kregen na enkele moeite de boot vlot en klommen er
toen weer in. De oever naderende hoorden we de Duitsers praten, we hielden
onze
adem in. We kwamen tot de ontdekking ^lak bij een post terechtgekomen
te zijn, die bij loopgraven en prikkeldraadversperringen langs de dijk te H. de wacht
hield. We hoorden toen niets meer en Henk
met zijn metgezel waagden het aan wal
te gaan. De koeriers, die daar heg noch
steg wisten, bleven nog even in de boot,
totdat de verkenners alles veilig bevonden zouden hebben. De klimpartij tegen
de dijk op viel ook niet mee, overal was
tot kniehoogte versperring aangebracht
Daar geen onraad aanwezig was, de
wachtposten waren zeker tengevolge van
de plensregen gaan schuilen, werden de
drijfnatte koeriers uit de boot gehesen en
de boot een eindje verder aan de kant
opgetrokken om de volgende ochtend
reeds in de vroegte op een veiliger plaats
gebracht te worden. Hoelang het duurde
voordat we allen veilig aan de dijk beland waren — enkelen van ons waren al
benauwd, dat er tussen het prikkeldraad
landmijnen verstopt zouden zijn — weten
we niet meer, maar wel, dat ondertussen
'nog eenmaal een Duitse schildwacht op
de dijk passeerde. Na goed en wel de
overzijde van de dijk te hebben bereikt,
leidden Henk en zijn metgezel de vreemdelingen door de tuintjes van zeker wel
vijftien gezinnen en arriveerden ongeveer
half twaalf middernacht, na nog eenmaal
de dijk overgestoken te hebben, in het
huis, waar we bijna vier uur geleden afscheid namen. Men kan zich voorstellen,
hoe die mensen opkeken, op dat tijdstip
acht natte en bemodderde poedels te zien
verschijnen, die ze al lang in het bevrijde
gebied waanden.

. door de tuintjes van zeker wel vijftien gezinnen
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Sh Meez Ut uewzet
Ge kent ze wel, de kleine landarbeidershuisjes in de Meer, twee onder één dak,
elk met een kamer, een keukentje en een
zolder en verder een wankel schuurtje of
een uitbouw aan de achterzijde. De muren
zijn geel of grijs en' verweerd van den
slagregen, die er uit het Zuid-Westen op
aan stuift. Een bruggetje, waarvan enkele
planken Aos liggen, vormt de verbinding
met de macadamweg, die de Meer in loopt.
Eén venster is er in de enige woonkamer;
een venster, verdeeld in negen kleine ruitjes. Die ruitjes betekenden jarenlang voor
een groot aantal Joodse onderduikers het
enige contact met de buitenwereld. Daardoor zijn hun verlangende blikken steeds
weer gegaan, omdat daarachter de wereld en het leven lokten. Maar nooit werd
het verlangen in hen zo sterk, dat hun
voeten de drempel van het huisje zouden
overschrijden om toch maar een ogenblik
vrij te kunnen zijn. Want ze wisten, dat die
schijnbare vrijheid de dood voor hen verhulde.

in Uw- fraefcen&aót
Hen blik in iemands boekenkast kan een
blik in de ziel zijn.
Welk boek heeft de ereplaats in Uw
boekenkast?
Is het 't boek met de fraaiste band?
Of is het een boek, waar ge telkens weer
naar grijpt?
Dat ge misschien wel tien maal hebt
doorgenomen, maar U telkens weer vasthoudt en boeit.
Misschien hebt ge nog geen boek gevonden, dat waard is om een ereplaats
in te nemen?
Ge hebt nog een plaatsje vrij voor het
geval, dat ge zo'n werk nog eens tegenkomt.
De intensieve arbeid van de oorlogsjaren heeft ons weinig gelegenheid gelaten onze boekenschat op peil te houden en te raadplegen. Wat er verscheen
zouden we, zelfs als het ons cadeau
werd -gedaan, geen plaatsje tussen onze
trouwe levensvrienden gegund hebben.
Opgejaagd van huis en haard was er
dikwijls zelfs geen gelegenheid de eigen
bibliotheek onder bereik te houden.
Die zijn we nu opnieuw gaan ontdekken.
Met nieuwe aanwinsten zijn we nog
voorzichtig. Enkele goede werken hebben we onmiddellijk een plaatsje ingeruimd. Maar daar bleef het bij. Eén ding
is echter zeker. Als het Gedenkboek van
de LO—KP komt, zal het er niet in mogen ontbreken.
Zal het de ereplaats in Uw boekenkast
waardig blijken?
Wij hopen het en zullen ernaar streven.
Dat zal ook aan U liggen, of zulks mogelijk wordt.
Gij zult er ook het Uwe toe moeten bijdragen. Het moet een boek worden van
duizenden voor duizenden.
Voorlopig zal onze voorloper: „De
vijand wederstaan" de plaats van het
gedenkboek in uw boekenkast in moeten nemen.

... c/af we veel te weinig deden.
Met z'n dertienen zijn ze er geweest, de
donkerogige kinderen van het Palestijnse
land, als hun vaders sedert eeuwen opgejaagd en vervolgd Over hun aanvankelijk zo rustig leven is plotseling weer de
dreiging gevallen, die in ons gastvrije
land voor goed tot de onmogelijkheden
scheen te behoren. De Duitse beul heeft ze
bij duizenden voor zich uitgedreven, een
toekomst van donkere onbekende dreigingen tegemoet. Er waren er nog altijd, die
die toekomst wel donker en vol gevaren
zagen, maar daarin toch niet de wrede
onontkoombare dood in een gaskamer
konden zien. Zij, die ontkwamen onder-'
kenden dat gevaar ook niet in al zijn afschuwelijke wreedheid, maar in hen sprak
de waarschuwende stem, dat het niet zou
blijven bij vrijheidsberoving. Ze vluchtten
voor de dood, meer dan ze zichzelf bewust
waren.
Het moet niet moeilijk zijn in ons land een
plaats te vinden voor hen, die vervolgd en
verdrukt worden. Zo zoudt ge wellicht denken. Wie bet in de oorlogsjaren probeerde
vpor onze Joodse landgenoten, zal het U
anders vertellen. Als degenen, die „iets"
deden, later tot de erkenning moesten komen, dat ze te weinig deden, dan mogenwij rustig het aan hen die niets deden overlaten om te bepalen in hoeverre zi] In gebreke zijn gebleven.

Daarom kan het goed zijn, als ge dit verhaal leest van het landarbeidershuisje in de
Meer. Hoe groot was Uw huis ook weer?
Zes kamers?
Of waren het er tien? Dat
huisje in de Meer had maar één kamer. Ja,
maar Uw gezin was een bezwaar. Ge hadt
een vrouw en twee kinderen Weet ge met
hoevelen ze in dat huisje in de Meer woonden voor hun gastvrijheid aan Joden onderdak verschafte?
Met z'n achten. Sinds
hun besluit vaststond er zoveel mogelijk te
helpen, woonden er van vijftien tot twintig
mensen onder dit gastvrije dak.
Dat is prachtig, zult ge zeggen. Maar het
was bij ons te gevaarlijk. Je zou de mensen
maar nodeloos aan gevaar hebben blootgesteld. Bij een overval zou het die mensen
vreselijk vergaan zijn. En dan je eigen gezin.
Weet ge hoeveel overvallen er geweest zijn
in die éénkamerwoning?
Niet een, denkt ge?
Ik zal het U zeggen.
Zeven
En nooit iemand gepakt.
Als ik het niet zeker wist, zou ik het ook
niet geloven. Maar het is de volstrekte
waarheid.
Laat me U er iets van vertellen.
Als ge langs de grote boerderijen van de
Meer gaat, waar bij het overgrote deel zelfs
in de stal geen plaats was voor het dolende
en vervolgde volk, kunt ge er bitter onder
worden, 't Is welvaart wat U van de boeren hofsteden tegenblinkt. De landerijen liggen er verzorgd en veelbelovend bij De
pas-geploegde glimmend-vette klei is als
een symbool der vruchtbaarheid. Het houtwerk van boerderij en schuren in vele gevallen weer keurig in de verf gezet. En dat
het zwarte verf is, kan je er in het geheel
niet aan zien.
Als het mogelijk was dertien mensen te
verbergen in ééin landarbeidershuisje, hoeveel hadden er dan gered kunnen worden,
als de gastvrijheid op de boerderijen even
groot was geweest? Het zouden er duizenden geweest zijn. Als 't moet kan op de
„dorsch" de landelijke rijvereniging wel
„caroussel" rijden. Bergplaatsen zijn er in
menigte te maken en aan'eten zou hier geen
gebrek geweest zijn.
Er waren ook heel wat Joden en vooral Jodenkinderen in de Meer ondergebracht.
Doch waar ge ze ook zoekt, ge treft ze bijna
steeds weer in het schamele landarbeiderstqillieu.
Doch niet alleen de boeren en de gezeten
burgers moeten zich schamen om hetgeen
ze nalieten, om het verzaken van hun plicht,
ook wij, verzetsmensen, moesten inzien, dat
we veel te weinig deden. Er is geen of onvoldoende dwingende kracht van ons uitgegaan. Het vuur van onze zending brandde
nog niet hoog genoeg in ons eigen leven.
Wat wij soms als voorzichtigheid meenden
te mogen zien werd wel tot nalatigheid.
Barmhartigheid en zelfopoffering. Met deze
woorden wil ik het werk kenschetsen van
die eenvoudigen achter de van Vocht verweerde muren van het arbeidershuisje in
de Meer. En ik wil U een blik doen slaan
door een van die negen kleine vensterruitjes in de voorgevel.
Waar ge nu staat hebben zeven maal de
laarzen der Moffen en hun knechten over
het hout van het bruggetje gedaverd. En
zeven malen was achter dat raam een figuur weggedoken, die op de uitkijk had ge-
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Als ik het niet zekev wist,
zou ik het ook niet geloven

staan.
Als ge opzij van het huls komt
springt een woedende wachthond met veel
kettinggerammel te voorschijn. Hoe dikwijls
is hij verwenst. En hoe dikwijls gezegend?
Achter het huls ziet ge een berg van pakken stro. Het zien daarvan brengt U natuurlijk op een gedachte. Want ge hebt er
steeds maar over lopen piekeren, hoe het
mogelijk was, zoveel Joden in een zo klein
huisje te herbergen, terwijl er toch nooit
één gepakt is. Die strooberg.. Ja, natuurlijk.
Zo slim waren de Moffen ook. Daar stoven
ze dikwijls onmiddellijk op af. Die pakken
omsloten allicht een schuilplaats. En inderdaad, zo was het ook. Het was een schuilplaats voor evt. bomscherven. Maar het geval heeft dikwijls als bliksemafleider voortreffelijke diensten gedaan.
Neen, de Joodse onderduikers deden nooit
een stap buiten de deur, heb Ik U reedö
gezegd. Maar
die kamer, dat keukentje en die zolder bieden toch geen schuilplaats? En waar sliepen die mensen dan?
Bij een overval moet toch opvallen, dat er
teveel beddegoed en kleren zijn? Onder de
vloer. Dat is de enige oplossing.
Maar dat is nu eenvoudiger gezegd, dan
het indertijd gedaan kon worden. Er was
onder de vloer van de kamer een klein
stenen gangetje gemetseld, op ongeveer
anderhalve meter van de buitenmuur. Aan
het einde van dat gangetje is men begonnen te graven. Het was er ongeveer 75
centimeter hoog. En de aarde moest er
emmertje voor emmertje uit gebracht wbrden Zo ontstond tussen het stenen gangetje en de buitenmuur een tweede gang.
En ook langs de andere mur^n werd een
gelijke ruimte uitgegraven. Daarin werden
de stroozakken gelegd, waarop de Joden
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Hoe groot was Uw huis ook weer?
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Of waren het er tien ?
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sliepen. Hun leeftijden varieerden van 61
tot 8 jaar. Steeds was er één. die voor het
venster op de uitkijk zat. Zodra een bezoeker het bruggetje passeerde doken ze door
het luikje het stenen gangetje in en kwamen via een tweede luikje in hun slaapvertrek. Meestal was het de 61-jarige Oom
Henk, die vrijwillig de bewaking voor het
raam op zich nam. Ook tijdens het gesprek
was zijn blik niet van de weg af. „Al kijk
ik niet naar je, ik luister toch wel", zei hij
dan.
Een jonge Joodse vrouw had aanvankelijk
haar zuigeling bij zich doch men achtte dit
gevaar te, groot voor de anderen. Hoe licht
had een enkel geluid van dit kind bij een
overval allen in het verderf kunnen storteij.

„Hoe graag we het ook hier willen houden", zo zeide de gastvrouw haar. „Je mag
daarvoor het leven van twaalf andere mensen niet op het spel zetten. En bovendien is
het kind zelf ook veiliger, waar geen andere
verstekelingen zijn".
Zo werd besloten het kind bij den broer van
de1 vrouw te laten, daar deze gehuwd was
met een Duitse vrouw en daardoor nog geen
gevaar liep. Ook haar huisraad was daar
opgeslagen. Prompt elke maand werd een
bankaart opgezonden, opdat het kind toch
vooral zou krijgen, waar het recht op^Jiad."
En uitdrukkelijk werd gezegd, dat het kind ^
onmiddellijk zou worden weggehaald, wanneer het er niet langer zou kunnen blijven.
Wie zal U de smart beschrijven van deze
vrouw, toen zij na de bevrijding hoopte haar
kind hier weer te vinden en haar schoonzuster haar laconiek mededeelde, dat ze het
kind indertijd.... naar de SD gebracht had,
omdat het te gevaarlijk werd voor haar
man, die later zelf voor Ae OT in Duitsland
was gaan werken. Ook de meubelen bleken vrijwel geheel verdwenen.
Eenmaal heeft de SD het stenen gangetje
onder de vloer ontdekt. Hét luikje werd
geopend en met de revolver in de vuist
daalde een der „heren" er in af. De gastvrouw stond bij de tafel. Het was haar of
al het bloed uit haar hart wegvloeide. Ze
kon niet meer denken en ze zag niet meer
wat er om haar heen gebeurde. Een ding
slechts stond haar klaar voor den geest,
dat daar onder de vloer een mannengestalte op handen en, voeten voortschoof..
langzaam, langzaam aan, naar de schuilplaats; nog even, nog even
nu moest
hij bij het tweede luikje zijn
En dan?
En achter het muurtje klopten de harten
der Joden haast hoorbaar. Op enkele centimeters van hun voeten kroop het gevaar
het einde
langzaam naderbij. Doch
o wonder, nog voor het einde van het gangetje bereikt was, schuifelde de gestalte
weer langzaam terug. Toen de gastvrouw
zijn hoofd weer boven de vloer zag verschijnen, keerde het leven in haar weer.
Energiek sloot ze het luik, trok de mat goed
en zette er weer een stoel bovenop.
Soms kwamen de jagers op mensen slechts
met zijn vieren, maar diwijls waren het er
ook meer en eens zelfs waren het er twintig.
Als 's avonds de blinden gesloten waren,
zat er toch altijd een op wacht bij het raam
en het getik van hondepoten op de brug
was al voldoende om allen weer in de
schuilplaats te Jagen. Gesproken werd er
altijd slpchts fluisterend, zodat hun aanwezigheid zelfs voor de naaste buren ver-

borgen bleef.
Het eten kostte echter wel veel hoofdbrekens. Aanvankelijk ging dat nog wel, ook
al waren er in het eerst slechts voor de
helft van de onderduikers bonkaarten. Later ging dat beter, had iedereen zijn kaart,
doch toen werden de rantsoenen zoveel
kleiner, dat het veel moeite kostte de
eindjes aan elkaar te houden. Gelukk'g
werkten de gastheer en enkele van zijn
zoons in het landbouwbedrijf, zodat er vrij
veel binnenkwam, maar om ongeveer twintig monden open te houden kwam in die
tijd nogal wat kijken. Elke dag werd er
een kwart mud aardappelen geschild en
wekelijks moest er een mud tarwe naar den
bakker, want boerenknechts zijn met eten
nogal wat mans en onderduikers lustten
ook wel een hartig hapje, al was het alleen
om de zenuwen te overeten. Gelukkig kon
de LO in het laatste half jaar ook op dit
gebied doeltreffend bijstand bieden. Maar
eens heeft de gastheer toch een hele week
staan kneppelen op een hoeveelheid ongedorste tarwe, om de zaak maar aan het
éten te kunnen houden. Het koken moest
geheel eïectrisch' geschieden. Dit betekende
dat er 6 of 800 kwh per maand doordraaiden. Maar gelukkig was er een mijnheer

Ze vluchtten voor de dood,
meer dan ze zichzelf bewust waren.

van het PEN, die wel eens wat eten kwam
halen en als tegenprestatie zorgde dat de
rantsoenoverschrijding geen verdere gevolgen had. Doch toen de stroom uitviel, moest
het oude kookfornuis regelmatig aan de
praat gehouden worden. En dat was een
prestatie op zichzelf.
Als iemand met récht kan spreken van bevrijding, dan zijn het wel deze mensen.
Wat zou ik gaarne in hun midden de feestdag der bevrijding gevierd hebben. Welk
een opluchting moet het voor hen geweest
zijn, niet meer te behoeven weg te kruipen
in de grond, niet meer door een van de
negen vensterruitjes naar de weg te hoeven staren, maar nu zelf te mogen lopen
over de houten planken van het bruggetje
en de leerwegen van de Meer. En dan de
verwonderde blikken te zien van de omwonenden, die nooit hebben kunnen vermoeden, wat zich op gehoorsafstand van
hen afspeelde. O God, dan moet de vrijheid haast te schoon zijn om te kunnen
verdragen.
Het heeft zijn plicht en meer dan zijn plicht
gedaan, dat landarbeldersgezin daar in de
Meer. Er is ook vréugde en geluk uit geboren, want een der zoons is getrouwd met
een van de Joodse verstekelingen. Maar
de moeder heeft er een hartkwaal uit overgehouden en het dertienjarige Invalide
meisje heeft de zenuwspanning ook geen
goed gedaan.
Soms kan het zijn, dat men zich moet schamen om eigen gezondheid. Gij en ik.
AD.
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ROUWPLECHTIGHEID IN DE BEGIJNHOFKAPEL
TE HAARLEM

Op Zaterdag 13 April was het twee jaar gele- TER GELEGENHEID VAN DE BEGRAFENIS
den, dat Wim werd gefusilleerd en op ontroerenOP DE EREGRAFHOF TE OVERVEEN
de wijze is dat feit herdacht in de stemmige
VAN WIJLEN WILLEM LENGTON.
Begijnhofkapel te Haarlem.
Nadat de vele genodigden de ouders en broer van
Wim staande hadden ontvangen speelde de organist het Adagio uit de Sonate Pathétique van
Beethoven. Hierna nam oom Wim het woord om
namens de LKP den overledene te danken voor
het mooie en goede, dat hij ons en ons Vaderland
gaf, niet alleen in zijn verzetswerk maar vooral in
zijn pogingen tot opbouw van een hechte organisatie.
Als een goed en gaaf mens heeft Wim geleefd en
als een groot man is hij gestorven. Spreker besloot zijn rede met aan te halen de laatste woorden uit Wim's afscheidsbrief:
,Pk deed mijn woord gestand,
Leve de "Koningin'."
De Heren H. Stuvel, J. A. Korma en H. Meyer
herdachteq in gevoelvolle woorden Wim als vriend,
wapenbroeder en KP-leider.
Een trouw vriend, militair in de juiste betekenis
van het woord en een geboren leider met een
uitstekend doorzicht en verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn mensen.
f
Namens de officieren van het eerste bataljon van
het negentiende Regiment infanterie sprakde Res.
Majoor B. C. Meyerman. Hij noemde den Vaandrig Lengton een voorbeeld voor zijn omgeving,
die bij voorkeur werd uitgekozen om moeilijke
opdrachten uit te voeren.
Het leven van Wim is weliswaar niet lang geweest en dat is de oorzaak van de droefheid van
de nabestaanden, maar een grote troost moet het

voor hen zijn te weten, dat de wijze waarop hij
heeft geleefd juist was.
Hierna sprak nog Mr. P, van Kleffens, die namens de Vaandrig Lengton-groep der Zwolse
padvinderij Wim dankte voor alles wat hij gedaan heeft voor de Padvindersbeweging en de
hoop uitsprak, dat zijn geest op ons pad bij
mag blijven.
Ds. Hylkema, die hierna het woord voerde, richtte zich vooral tot de nabestaanden met zorgvuldig gekozen woorden van troost.
Wijzend op een Algoeden Vader, die met zijn
kinderen altijd het beste voor heeft, wenste hij
de ouders en den broer van Wim van .harte toe,
dat het hun moge gegeven zijn te peilen de juiste
betekenis van het grote offer, dat zij hebben moeten brengen door het verliezen van een zo veel
belovenden zoon' en broer.
Nadat nog een brief was voorgelezen van den
Kapitein Rodenburg, die wegens ziekte .verhinderd was aanwezig te zijn, speelde de organist
uit de Litany van Schubert het „Ruh im Friede".
Wijdingsvol zweefden de accoorden door het
kapelletje, weemoedig en tevens troostvol sprekend
van de zielen, die uit een bange strijd zijn overgegaan in de eeuwige rust.
Gedekt door de Nederlandse driekleur werd
hierna de kist onder de tonen van het Wilhelmus
uitgedragen, waarna de lange stoet zich in beweging zette naar de Eregrafhof in de .duinen te
Overveen.
Een grote ontroering huiverde door alle aanwezigen,, toen de kist onder zacht tromgeroffel langzaam in de groeve daalde. .
Namens de familie dankte Ds. Hylkema de aanwezigen voor de belangstelling.

,eft andeAk yuMjejei o^e fajei uweJi %mi q,e&euAeti.
De grote wereldbrand 1914—1918 lag bij velen
van ons nog vers in het geheugen, toen het na
1933 duidelijk werd, dat we weer op een vulkaan
dansten.
Dansten, in letterlijke en figuurlijke zin.
Immers de oorlog was in 1918 wel beëindigd,
maar de oorzaken waren niet weggenomen en
het is wel bijna zeker, dat we na deze oorlog
weeer in hetzelfde schuitje varen.
De woorden van een St. Augustinus klinken thans
nog even waaarschuwend als 25 of 100 of 200
jaar geleden.
„Zonder rechtvaardigheid zijn de staten niet
anders dan grote roversbenden en zonder God
geen rechtvaardigheid."
En hiermede raken we de kern van de hele geschiedenis.
,
,
, L..,
Een knap geschiedenisleraar dicteerde ons destijds
de oorzaken van de eerste wereldoorlog in deze
volgorde:
1. Modem heidendom,
2. wedloop om koloniën,
3. toenemende bewapening.
Hieraan voegde hij onmiddellijk toe, dat punt twee
en drie teruggebracht konden worden tot punt
We kunnen lang redeneren over koloniale politiek, een politiek, die vroeger zeker niet was gebaseerd op naastenliefde.
Albert Helman zegt:
■... i j
„Zal één u de waarheid zeggen over dit land
en zijn arme bewoners, zo gij de liefde niet
hebt, die ogen doet zien? Want zonder die
liefde, die uw plicht is, — want alle koloniaal
bezit is het vrijwillig .«p zich nemen van verplichtingen, — zal er nimmer redding mogelijk zijn.
Sinds eeuwen zijt ge dieven — men zegt ge. oorloofd — maar weest dan tenminste menslievende dieven en geen schurken."
't Klinkt hard en beschamend, maar waar is het.

'n Politiek, die niet gebaseerd was op naastenliefde, moest ontaarden en leiden tot excessen en
moest kweken een geest van haat, die weer ontlading zoekt in een oorlog of een revolutie.
En dat zal een toenemende bewapening tot gevolg hebben.
Om de vrede te bewaren?
Men moet toch al heel erg naïef zijn om daaraan te geloven.
Maak maar opslagplaatsen van ontplofbare stoffen en iedere dag kan één vonk de hele wereld
in lichter laaie zetten.
In 1914 was het drama van Serajewo de aarileiding en voor iedere oorlog daarna zal de aanleiding anders zijn, maar de oorzaaak blijft en
daar ligt de wortel van het kwaad.
„Neem het geloof in God uit de wereld weg en
voor een stuk geld, voor de voldoening van een
of andere hartstocht zullen de mensen elkander
vermoorden."
We behoeven ons niet te verliezen in gissingen
en hypothesen, want de waarheid ligt voor het
grijpen.
Het tweede gebod is gelijk aan het eerste en alle
anderen kunnen ertoe worden teruggebracht.
Augustinus' woorden kunnen niet worden misverstaan en zelfs zijn woorden waren niet nieuw.
De vraag: „Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet" was reeds beantwoprd en dat
antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen.
We kunnen zoeken naar
andere methoden en
• steeds weer tot de ontdekking komen, dat het
uitgangspunt fout was.
De Volkenbond is er niet in geslaagd de vrede te
verzekeren en we zijn gewikkeld geworden in een
nieuwe worsteling, die slechts vernietiging heeft
teweeggebracht.
Omdat we geen tucht kenden zijn we •getuchtigd
en het gevaar bestaat, dat we nog niets hebben
geleerd.
Alleen vernieuwing en verdieping kunnen uitkomst
brengen, maar dan te beginnen bij onszelf.
Dan alleen is er redding mogelijk; dan alleen

kunnen we de wereld verbeteren en een maatschappij opbouwen in de juiste proporties op de
basis van het eerste en tweede gebod.
Zonder deze basis ontstaat een karikatuur en zal
ook een U.N.O. er niet in slagen de wereldvrede
te verzekeren. ,
De gevallenen uit onze gelederen zijn ons voorgegaan, zichzelf wegcijferend en met blijdschap
gevend hun leven voor anderen. Zij hebben ons
een erfenis nagelaten en hun idealen in onze handen gelegd, opdat wij ze zullen uitdragen in een
nieuwe en zich vernieuwende wereld. Zij zijn ervoor gestorven, ons de verplichting nalatend om
ervoor te leven.
Dat is n.1. de betekenis van hun offer, dat het
aan ons de angstig grote verantwoordelijkheid oplegt, te tonen, dat het niet vergeefs is geweest.
Het is zeer zeker niet hun bedoeling geweest, dat
wij hen eren door het leggen van kransen en het
oprichten van monumenten alleen en door te praten over hun daden.
Zij hebben gewerkt en gezwegen over hun werk.
In alle eenvoud, met opzijzetting van alle eigenbelang, hebben zij de dingen op hun juiste waarde geschat om daarna de koers te bepalen.
Hun leven was een dienen van anderen en tot in
de concentratiekampen en voor het vuurpeloton
zijn zij hun idealen trouw gebleven.
Hieraan hebben wij houvast en hieraan kunnen
wij ons spiegelen.
Er is veel verwarrends om ons heen en vaak is
het moeilijk om de juiste koers te houden, maar
vasthoudend aan de woorden van Augustinus beginnen we te vernieuwen, eerst onszelf en ons gezin om automatisch te komen tot een gemeenschap, gebouwd op de enig ware hoeksteen, naar
het voorbeeld van onze gesneuvelde vrienden.
Nog altijd geldt voor ons het woord:
„Gij zijt uw broeders hoeder".
De globe is uw vaderland.
De vijand is uw broeder.
JOOP.

HENNY
TEN BROEK

Op Donderdag 20 December 1945 werd Henny ten Broek op Zorgvliet begraven. Onder de klanken van het Wilhelmus droegen haar de makkers van het
Nederlandse Rode Kruis Hulpcorps ten grave. En dit was symbolisch voor haar
leven. Zij was een van de dappere meisjes, die altijd bereid waren haar léven
te riskeren voor haar volk en de vrijheid. Komende van het N.S.F, waar zij
vooral ondergedoken spoorwegambtenaren en familieleden van gefusilleerde illegalen hielp, ging zij over naar Bruglijn Oost, een onderdeel van de K.P., waar
zij als koerierster werkzaam was. Een schakel uitmakende van een gecompliceerd
alarmeersysteem, dat zeker vierhonderd mensen omvatte, had zij een grote verantwoordelijkheid. Dag en nacht was zij voor haar werk op stap. Onvermoeibaar.
Na de bevrijding kon zij niet rustig blijven zitten en ging over naar het
hulpcorps van het Nederlandse Rode Kruis. Tussen Ede en Arnhem met een
Rode Kruis-anto naar huis rijdende, gebeurde een ongeluk, dat Henny het leven
kostte. Samen met een vriendin werd zij op een glibberige, weg uit de cabine
van de wagen geslingerd, waarbij zij haar arm gebroken heeft. Er ontstond echter een bloedvergiftiging, aan de gevolgen waarvan Henny is overleden.
Wat Henny voor haar oude makkers van de K.P. en het Nederlandse Rode
Kruis betekend heeft, kwam naar voren in de talrijke afscheidswoorden gesproken door mannen en vrouwen met wie zij tegen den vijand en voor de opbouw
gevochten heeft. Allen was zij een voorbeeld door haar opgewektheid en wilskracht. Allen zal zij een voorbeeld' blijven. Dat was, wat de sprekers als troost
met oprechte woorden zeiden.
De lange stoet achter de met vele bloemen en kransen versierde doodkist gaf
blijk van de grote rouw om Henny, die op 22-jarige leeftijd van ons heenging.
Wij zullen haar niet vergeten.
L.K.P.
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MAURITS BAGGERS (Wim)

Wat was het bang soms in die tijden.
We werden moe en wisten 't vaak niet meer,
hoe nog te strijden zonder waap'nen,
als telkens maar weer keer op keer,
de plaatsen rondom open vielen
.en twijfel rees tot een „wanneer?"
"Wat was het bang soms in die tijden.
We twijfelden bij al de roof
van 's vijands horden, maar Qij gaaft ons
"Het sterke wapen van 't geloof.
Wat was het hang soms in die tijden.
We werden moe en wisten 't vaak niet meer.
"Hoe hadden wij het volgehouden.
Zo Qij ons niet1 gesterkt had. Heer,
tot harde strijd, door bloed en tratlen?
De wonden zijn wel veel en doen zo zeer.
Het is zo hard en soms slaat twijfel,
in al de blijdschap weer een kloof,
Leer ons dan net als toen weer vragen:
,,Wilt Qij ons gorden in 't QeloofT
QKETHA.

-

JOHN EVEN

Het is niet zonder reden, dat we Wim en John tegelijkertijd herdenken. Als
trouwe vrienden hebben zij samen de strijd gestreden tegen den gehaten onderdrukker. In het bijzonder voor de onderduikers van Amsterdam hebben zij gewerkt en met opoffering van hun eigen leven hebben zij gediend het ideaal dat
zij zich gesteld hadden.
In hun levenshouding was geen plaats voor een compromis. Zij kenden maar
één weg: de weg van het verzet. En die zijn zij ingeslagen, in de wetenschap,
dat dat niet was de weg van de minste weerstand, maar dat alleen het helpen
van anderen een blijvende bevrediging schenkt.
Nauwkeurig hadden zij die weg uitgestippeld en hóewei zij ervan overtuigd
waren, dat zij hun gehele bezit en hun jonge levens op het spel zetten, hebben
zij niet geaarzeld datgene te doen, wat zij als hun plicht zagen.
Duizenden bonkaarten zijn via hun handen gegaan naar de mensen, die evenals
zij weigerden te bukken voor den bezetter. Het einde is ook voor hen te vroeg
gekomen en aan elkander geboeid zijn, zijn zij te Amsterdam door een nekschot
gedood.
Zij zijn bijeengebleven tot het moment waarop hun aardse leven een einde nam.
Als symbool van trouw aan elkander zijn zij gevallen als nooit scheidende vrienden. Op lafhartige wijze weggerukt uit dit leven zijn zij ingegaan tot de eeuwige
vrijheid in het hiernamaals.
Een voorbeeld voor ons allen.
Wij zullen hen niet vergeten en mogen de nabestaanden gesterkt worden door
de gedachte dat zij tot in hun sterven gediend hebben de zaak der rechtvaardigheid.

f
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624 Willem van der Wel,
geb. 27 Juni 1917,
Mar. bij de groep
Raalte, werd 25 Mei
1944 door de S.D.
gearr.
en vervoerd
naar Vught, vandaar
in Sept. 1944 naar
het kamp te Oranienburg. Vandaar naar
Ravensbrück,
Hein, kelfabrieken en Neuengamme. Van Jan,
tot Mrt. 1945 te
Neuengamme, in de
ziekenbarak lijdende aan bronchitis, na herstel terug naar Ravensbrück en vandaar in
verband met de nadering der Russen naar
Malgau (Mecklenburg). Op 3 Mei 1945 te
Lübeck bevrijd en overgebracht naar Warschau en aldaar vermoedelijk nog gezien
omstreeks 6 Juni 19^5. Nadien niets meer
gehoord
525. Gerit Luit Bruin, geb.
5 Sept. 1884, bakker
te St. Pancras, gearr.
Juni 1944 te St. Pancras en vervoerd naar
Vught. Vandaar op 5
Sept. 1944 vervoerd
naar Oranienburg, lag
vermoedelijk eind
Febr. 1945 met een
gebroken "'rib in de
ziekenbarak, nadien
niets bekend.

Voor flink meisje bestaat gelegenheid de
gehele huishouding te verzorgen van zakengezin in het Gooi, Eigenaar K.P.-er,
werkt reeds met 3 voormalige illegale werkers in zijn zaak, samen op grond van
goede kameraadschap. Brieven onder nr.
146 a. d. blad.

„Den Vaderlandt Ghetrouwe".
Gelooft zij Jezus Christus!

■
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Als gevolg van zijn actief verzet tegen den
overweldiger verloor de 7e Januari 1944 op
de Waalsdorpervlakte nabij 's-Gravenhage zijn
jonge veelbelovende leven
JOHANNES ADRIANUS JOZEF VERLEUN
(Georg Devage, Max Brinkhorst)
geboren te Amsterdam, 13 Augustus 1919.
De bijzetting van zijn stoffelijk overschot in
.het familiegraf zal op Zaterdag 27 April a.s.,
om 11 uur plaats hebben met militaire eer op
het R.K. Kerkhof „St. Barbara", Spaamdammerdijk te Amsterdam.
Daaraan voorafgaande wordt of half tien te
zijner intentie in de Parochiekerk van den H.
Frariciscus van Assisië (de Boom), Adm. de
Ruyterweg 406, een gezongen Requiemmis
opgedragen.
Uit aller naam:
1
HET PAROCH1AAL-COM1TÉ.
AMSTERDAM, 16 April 1946.
Bosch en Lommerweg 3231.
Verzoeke geen rouwbeklag.
Wilt den overledene in Uwe gebeden gedenken.

ADVERTENTIES
De Heer en Mevrouw Teunissen-Lozle geven
met blijdschap kennis van de geboorte van
bun zoon
JAN WALRAVEN ABRAHAM
Dordrecht, II April 1M6.
Frans Lebretlaan 47.
2e Paasdag 22 April
verloven zich:
FRIDA MOLENAAR (Koerierster K.P.)
en
JOOP HARMSEN (Kleine Joop K P.)
Jan van Nieuwenhuizenpleln 2, Edam.
Veerschedijk 121, Hl. Ambacht.
Receptie Edam, 22 April 3—5 uur.
',
28 April hopen D.V. onze geliefde ouders
T. VAN SCHAIK
A M. VAN SCHAIK-VALK
hun 25-jarlge echtvereniging te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven.
Hun dankbare kinderen.
MIEP,
RIE,
BERTUS.
Gelegenheid tot feliciteren,
17 April van 7.30 uur tot 9 uur.
Oud-Loosdrecht c. 132 a.
Wie, helpt gezin van gevallen medewerker
der L.K.P., momenteel woonachtig te Meppel, aan woonplaats in Amsterdam, daar
deze familie dringend naar Amsterdam
verhuizen moet.
Brieven onder Nr. 144 a. d. blad.
Welk meisje (liefst R.K.) wil in een prettig
gezin met vier kinderen komen assisteren?
Omgeving Den Haag.
Brieven onder nr. 145 a. d. blad.
Gevraagd voor Groothandel in Luxe artikelen, byouteriën etc. een flinke kantoorjuffrouw zelfstandig kunnende werken.
Tevens gevraagd een jongste bediende.
Brieven met opgave van verl, salaris:
Firma den Ouden en Wimmer, Keizersgr.
703 te Amsterdam.

Voor de RAF. Missing Research Enqulry
Unit verzamel ik alle gegevens betr. de
boven de Haarlemmermeer neergeschoten geall. vliegtuigen en hun bemanningen. De bedoeling hiervan is, om de
ouders in te lichten over de dood, begrafenis enz. van hun familieleden en
om opheldering te brengen in de vermissing van bijna 30.000 Engelse vliegers, die van opdrachten boven WestEuropa niet terugkeerden en waar/an
nog niets bekend is. Wie van de lezers
kan mij inlichtingen geven? Zelfs de
kleinste bijzonderheden kunnen * voor
mijn onderzoek van belang zijn. Mijn
speciale belangstelling heeft het luchtgevecht van 3 Mei 1943, dat om pl.m. 6
uur plaats vond boven de Haarlemmermeer, Heemstede, Bennebroek en Halfweg. Ook persoonlijke eigendommen der
vliegers, welke aan de ouders of nabestaanden kunnen worden doorgezonden
en herinneringswaarde hebbeu, ontvang
ik gaarne. Brieven aan:
P. Klaassen, Spieringweg S03 Vijfhuizen.
(Haarlemmermeer).

*

DE ZAANSTREEK
IN DROEVE
EN BLIJDE DAGEN
De Heer G. C. Huig, drukker-uitgever te
Zaandam, heeft een herinneringsalbum samengesteld, bedoeld als een fotografische
documentatie van de jaren 1940—1945.
Een groot aantal prachtige, authentieke
foto's herinneren ons aan het geweld van
den bezetter, die in deze welvarende streek
een dankbaar terrein vond voor zijn plundering en vernielingen.
Ook de artikelen verhalen ons in onopgesmukte taal van het lijden in de bezettingstijd en de vreugde na de bevrijding.
Dat de album in de smaak is gevallen wordt
wel, het beste bewezen door het feit, dat
de eerste oplage reeds is uitverkocht, uitgezonderd enige luxe-exemplaren è ƒ 25.—.
De intekening op de tweede oplage is opengesteld.
De netto opbrengst komt ten goede aan de
Stichting 1940—'45.
REDACTIE.

RECTIFICATIE
In ons blad van 25 November 1945 hebben wij onder het hoofd: „Schandelijk" de
opvatting van de NEDERLANDSCHE
ONGEVALLEN MOLEST ONDERLINGE besproken ten aanzien van het schadegeval HElNEN, te Eibergen. Naar aanleiding hiervan hebben wij een onderhoud
gehad met een der leden van de Directie
van deze Maatschappij.
Hierbij betreurde deze het, dat de correspondentie met den heer Heinen al te aakelijk was geweest.
De Directie bevestigde voorts, dat niettemin reeds in vergaderingen van Directie
en Commissarissen was besloten om een
eventueel batig saldo der kassen beschikbaar te stellen voor die gevallen, welke
volgens

de

Voorwaarden

van

Deelneming

niet voor uitkering in aanmerking kwamen,
doch die de volle sympathie en medeleven
van het Bestuur van de Maatschappij hadden — zoals onder meer het geval Heinen.
Hierbij bleek ons uit de Voorwaarden van
Deelneming in deze Onderlinge Maatschappij, dat de Deelnemers op de hoogte
konden zijn dat dergelijke gevallen niet
onder de condities van het Reglement
vielen en dat van deze bepalingen door de
Directie op eigen initiatief niet mocht worden afgeweken.
In verband hiermede zijn onze uitlatingen
inzake de „pro-Duitse directie" en de kwalificatie van „Schandelijk" niet op hun
plaats.
Men kan hier beter zeggen, dat de houding van de Directie van de Nederlandsche Ongevallen Molest Onderlinge neutraal is geweest en dat zij een formalistisch
standpunt heeft ingenomen.
REDACTIE.

Gcei „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) onder,
staande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152 Ie Etage. Amsterdam.

Naam:
Adres:
Plaats:
Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwitantie betaald.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
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Dat ruikt naar politiek, zal de lezer zeggen. En
we zouden het immers over politiek in dit blad
niet hebben.
Inderdaad, het ruikt niet alleen naar politiek, het
is politiek in de volste zin van het woord. Toch
kan ons dit feit niet weerhouden om enkele zakelijke opmerkingen over de democratie te maken.
In de eerste plaats, omdat dit kan geschieden zonder dat er politieke hartstochten bij ontketend
worden, zonder dat er tegenstellingen, tussen
partijen bij beltcht behoeven te worden. Het gaat
om de democratie n.1. om de achtergrond van ons
staatkundig leven en daarover is, behalve bij de
communisten, overeenstemming. Zo kan dit artikel
dus van beschouwende aard zijn.
In de tweede plaats, omdat het dringend nodig
is, met elkaar te spreken over dat wat democratie
moet zijn.
De democratje is in verval. Men weet niet meer,
wat men er aan heeft. Men weet de democratie
niet meer te bezielen, men weet haar geen concrete inhoud meer te geven.
Dit verval is niet eerst van de laatste dagen of
veroorzaakt door deze oorlog. Reeds 40 jaar lang
worden de grondslagen van de democratie, ook
in de z.g. democratische landen ondermijnd. En
dit feit staat niet op zichzelf. Het hangt ten
nauwste samen met de crisis in onze Westerse
cultuur, waarvan het de vraag is, of haar wortels
niet reeds terugvoeren naar een punt, eeuwen
_geleden in de historie: de renaissance. Het zéu
ons te ver voeren, hierop in te gaan. Daarom
willen we alleen dit ' constateren, dat in wezen
de crisis van onze cultuur en daarmee het verval der democratie terug te brengen zijn tot de
toenemende drang in het leven van den Westersen mens om zich los te maken van God en Zijn
dienst.
Maar keren we tot ons onderwerp terug. Wat is
-democratie?
Minister v. d. Leeuw schrijft in ,,'Vrij Nederland" van 23 Maart 1946 over dit onderwerp.
Hij constateert, dat iedereen de democratie op
zijn wijze uitlegt en trekt de conclusie, dat het
begrip democratie eigenlijk helemaal geen inhoud
heeft. Alleen op de grondslag van de geestelijke
vrijheid, de christelijke vrijheid 'kan de democratie bestaan.
Op zichzelf een juiste conclusie, maar is daarmee nu werkelijk het onderwerp democratie uitgeput, is daarmee nu zin gegeven aan het begrip democratie? Wij geloven er niets van.
Vrijheid van God gegeven drijft tot verantwoordelijkheid. De vrijheid is zelfs onbestaanbaar zonder besef van die verantwoordelijkheid. Anders
wordt vrijheid bandeloosheid. Wat betekent dit
voor de democratie? Dit, dat de vrije mens binnen het staatsverband medeverantwoordelijkheid
draagt voor het staatsbestel.
Dat is de diepste grond van de democratie. Men
moet de redenering niet van de verkeerde kant
beginnen. Men moet niet beginnen vast te stellen, dat het Volk regeert en aan de touwtjes trekt.
Het volk draagt verantwoordelijkheid en daartoe
moet het een stem hebben in de staatsvorming.
Eerst verantwoordelijkheid, dan de consequentie
van de verantwoordelijkheid. Eers.t de pUcht, dan
het recht tot meespreken.
Het volk laat zijn stem over het staatsbeleid horen in de volksvertegenwoordiging. Zijn stem over
het beleid van de regering, die regeert.
Vier consequenties brengt deze situatre mee voor.
een gezonde democratie.
1. Dat er een levende verbinding moet bestaan
tussen de bevolking en de volksvertegenwoordiging. Een verbinding, die niét alleen be-
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staat in het kiezen van de volksvertegenwoordiging, maar ook in het voortdurend meeleven
met de beslissingen op staatkundig gebied en
het vormen van een mening daarover. Dit
laatste' betekende de eis van een vrije, zich
zijn verantwoording bewuste pers.
2. Dat de meningen van het volk over het staatsbeleid zich op een dusdanige wijze groeperen
en bundelen, dat deze stromingen een vertegenwoordiging' kunnen voortbrengen in het
parlement. In het kort, er moet partijvorming
zijn. Van Randwijk zucht in „Vrij Nederland"
van 6 April 1946, dat we binnen 12 maanden
na de bevrijding weer terecht gekomen zijn
in de problematiek van de onzalige jaren
voor de oorlog: de radio, partijen en partijtjes,
de kranten, de vakbeweging, de school en
de kerken. Wat hij daarvoor in de plaats zou
willen, zegt hij niet en 'kan hij ook in der
eeuwigheid niet zeggen, wanneer hij tenminste
nog een democratisch staatsbestel wenst. Dat
is namelijk fundamsateel verbonden aan partijen, pers enz. Zijn verzuchting is een zucht
tegen de consequenties van de democratie
zelf. Natuurlijk kan men verschuivingen, verdere bundeling, desnoods doorbraak wensen.
Maar dan moet men zich goed bewust zijn,
dat er in wezen niets verandert, dat er verschil van mening zal blijven.
3. Dat er middelen moeten zijn, waardoor da
volksvertegenwoordiging invloed kan uitoefenen op de samenstelling en op de levensduur
van de regering. Calvijn zegt:, „Dank God,
dat hij U een overheid gaf en dankt hem dan
nogmaals, dat ge die overheid zelf moogt kivzen".
4. Dat de volksvertegenwoordiging de verantwoordelijkheden van de regering niet overneemt, maar alleen onder controle houdt.
5. Dit alles onder eerbiediging van grondwet en
wetten, het uitgangspunt van iedere verdere
ontwikkeling van het staatsbestel en de formulering van rechten, vrijheden en plichten van
volk en overheid. Die grondwet b.v. is een
kostbaar bezit der democratie. ^We moeten
helaas constateren, dat velen nauwelijks van
zijn bestaan weten.. De waarde van dit bezit
moet weer gaan spreken. Het verbindt ons
met de strijd voor en de ontwikkeling van
onze democratie bij onze vaderen. Wie dit
negeert denkt revolutionair, wie dit als uitgangspunt neemt is democratisch.
Tot nu toe hebben we het nog slechts gehad over
de zakelijke omlijsting van het begrip democratie. Wat komt er nu in de practijk van terecht?
Dat de helft + 1 in de volksvertegenwoordiging
beslist en dus grote minderheden niets te zeggen
hebben en hun rechten genegeerd kunnen worden, zal men zeggen. Als het zo was, dan zou
democratie in wezen onmogelijk zijn, want dan was
er niet anders dan dictatuur van de helft + 1.
Gelukkig is het niet zo, tenminste behoeft het
niet zo te zijn, wanneer men werkelijk bij de helft
+ 1 (en bij de helft — 1) democratische bedoelingen heeft. Om een voorbeeld te noemen: er
moeten burgemeesters benoemd worden in Nederland. Als de helft -f- 1 nu ondemocratisch is,
kan ze alleen burgemeesters benoemen van haar
ligging. Dat is natuurlijk het tegendeel van de
democratie.
Burgemeestersbenoemingen
moeten

naar verhouding geschieden en daarbij moet de
situatie in de plaats van benoeming de doorslag
geven.
Goed, maar de 49 van de minderheid worden in
de Kamer dan toch maar altijd weggestemd. Wie
dit argument gebruikt, bewijst het werken van de
volksvertegenwoordiging niet voldoende te verstaan. Het staatkundig leven is gebonden aan
nonnen, die God gesteld heeft. En al was er
slechts één man in de Kamer, die een bepaalde
rcihting vertegenwoordigt, als hij appelleert op die
normen, dan zal hij in staat zijn, de beslissingen
van de volksvertegenwoordiging richting te ^geven. De Kamer wordt niet gedreven door de helft
+ 1, maar door de mannen en groepen met een
vaste overtuiging en een rechte lijn in hun handelen. Het is niet zelden geweest, dat kleine
groepen, die het recht aan hun zijde hadden en
met hun overtuiging de Kamer voortdurend bleven
beïnvloeden en daarnaast ook het volk beïnvloeden door de; pers, tenslotte het goede inzicht konden doen doorwerken.
Heeft dit alles iets te zeggen tot de oud-illegale
werkers. Ze«r veel ja. Velen van hen moeten democratisch omgeschoold worden. Zij zijn gewend
te denken in de terminologie van daden, de
sterke man, de superioriteit van de elite i.c. de
verzetsbeweging. Dit alles riekt naar de macblsstaat.
Het verzet, uit een eerlijke impuls geboren, m
het teken van het offer, was, hoewel het recht
aan de zijde van de verzetsbeweging was in feite
een balans van machtsverhoudingen. Geweld tegen geweld. Daarnaast het vermijden .van openbaarheid, het negeren van regelen door den bezetter gesteld, het zelf formuleren van de norm.
Naast alle zegenrijke karaktervorming en principiële bezinning in de bezettingstijd, is deze
kwade erfenis toch de keerzijde van de medaille.
Wanneer iemand, die werkelijk niet de eerste de
beste is in ons vaderland, nog aarzelt om een
commissaris van politie, die gezuiverd moest zijn
en niet gezuiverd is, eens voor een maandje te
kidnappen, dan bewijst^dat, hoe ernstig de toestand bij velen in de verzetsbeweging is. Dan- bewijst dat, hoe weinig men begrijpt van democratie
en van de rechtsstaat. Een gewaarschuwd man
geldt voor twee. Wanneer we op deze weg voortgaan, wanneer we blijven denken in termen van
geweld, elite en sterke mannen dan koersen we
linea-recta naar de machtsstaat, naar de dictatuur,
dan ondermijnen we de rechtsstaat: het fundament
var. een ware democratie.
H. v. R.
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VERSLAG

d«r ▼ergadering gehondan te Leenwaxden op 13 April 1946, voor de Oad-X.P. Friesland.
Zoals op de agenda stond vermeld, zou de vergadering prompt 2 uur beginnen. Echter druppelde het na tweeën nog Steeds mensen en eindelijk om half drie weerklonk de voorzittershamer.
De opkomst was, te rekenen naar het aantal KP.ers dat buiten de provincie woont, zeer goed te
noemen, er waren 50 KP.-ers aanwezig en enkele
gasten.
De vergadering stond onder leiding van den Prov.
vertegenwoordiger P. Kramer.

onze K.P.-ers en er zijn dingen aan het licht gekomen die bedoelde bestuursleden verzuimden te
vertellen.
Het doel van de B.O.l.W. zou zijn het vele onrecht dat er heerst ten opzichte van de berechting en vrijlating, te herstellen.
Men houdt zich vast aan het koninklijke woord:
„Er is voor deze mensen geen plaats meer in de
maatschappij".

w*.
Peter opende de vergadering met gebed en daarna
werden door Truus de notulen voorgelezen.
Punt 3 van de agenda vermeldde, uitreiking K.P.
legitimaties. Aan de meesten der aanwezigen kon
er een worden uitgereikt. Alle bewijzen waren
echter nog niet klaar.
De voorzitter legde nog de nadruk op de waarde
dezer bewijzen, welke waarde voor ons is betaald
met het bloed van vele onzer gesneuvelde vrienden.
Waren er niet de vrouwen en kinderen onzer gevallen strijdmakkers, de lichamelijk en geestelijk
gewonde vrienden en had het onrecht niet na de
bevrijding zulke grote afmetingen aangenomen,
dan had spr. gedacht dat dit de sluitsteen der
K.P. zou zijn geweest, doch hij b^chouwt het
ontvangen van het K.P. legitimatiebewijs nu als
een mijlpaal in ons burgerbestaan.
Hij wees erop dat nooit iemand zou vergeten de
naam dër K.P. hoog te houden en dat ook onze
levenshouding zo moge zijn dat men het gerechtigd is te dragen. Dit zijn wij allen zeker verplicht aan ons ideaal, waarvoor ook onze vrienden zijn gevallen.
Er zal een ereraad worden ingesteld, welke, als
er zich bijzondere gevallen mochten voordoen zal
beoordelen of men gerechtigd is dit bewijs ook
verder te dragen.
Spr. zegt nog dat er in geheel Nederland slechts
een 4 a 500 van deze bewijzen (categorie I) uitgereikt zullen worden.
Degenen die niet aanwezig waren op de vergadering kunnen hun legitimatiebewijs halen aan
het Secretariaat en daar tevens tekenen voor ontvangst.
Hiema houdt Peter (S. Havinga) een causerie
over „De taak der K.P.-er in de tegenwoordige
tijd".
Spr. maakt een vergelijking tussen Mei 1940 en
Mei 1945.
Wij leefden toen op een vulkaan en de schijnwelvaart die er heerste deed valen van ons volk inslapen, zodat men in 't geheel op de oorlog die
toen uitbrak, was ingesteld.
fïet lijkt er nu ook op of men weer ingeslapen is.
Dan schildert spr. de strijd in 1940 welke in 5
dagen is beslist, en daarna de opkomst en de groei
van het ondergrondse verzet.
In de 5 dagen van 1940 hebben wij gevochten
tegen een grote overmacht niet achtende het gevaar, ook in de 5 bezettingsjaren hebben wij
ondergronds moeten wericen tegen een grote meerderheid. Met volle overgave hebben wij dit gedaan en alle persoonlijke belangen ep zij gezet.
Ook nu na de bevrijding hebben wij nog een
grote strijd te strijdert tegen het onrecht en wij
zullen zolang blijven werkln tot het recht het
zal winnen.
Spr. zei nog dat wij ons nauw moesten aaneensluiten in kleine groepen.
Na deze pittige causerie werd er pauze gehouden en hiema gaf de voorzitter toelichting over
de zo urgente kwestie B.O.l.W.
Dit B.O.l.W. vraagstuk nam zo ieders gedachten in beslag dat de gedachtenwisseling over de
causerie van Peter niet die belangstelling kreeg
welke ze zeker verdiende.
De voorzitter zei een bespreking te hebben gehad met enkele bestuursleden der B.O.l.W. Echter is er na deze bespreking weer veel veranderd,
er zijn in Friesland 13 mensen, die lid waren van
de B.O.l.W., gearresteerd waaronder ook één van

Een ieder klim me in
zijn pen voor

'f GEDENKBOEK!!

De B.O.l.W. had oorspronkelijk een communistische inslag en stond in nauw contact met Groningen. Ze zijn hier later van teruggekomen en
hebben zich ervan losgemaakt.
Zodoende hebben vele illegale werkers zich hierbij aangesloten, aangezien ze zich bitter teleurgesteld voelden in de gang der zaken in ons land
in de mening in de B.O.l.W. de oplossing te zien.
Spr. is van oordeel dat het meest goedwillende
Nederlanders zijn en vooral van onzen K.P.-er
weten wij allen, dat deze te goeder trouw heeft
gehandeld.
Er zullen echter wel mensen zijn die er geen bezwaar tegen hebben, hen voor hun wagentje te
spannen, temeer daar er dingen aan het licht
zijn gekomen die volkomen in strijd zijn met het
recht en de wettige regering die wij momenteel
weer bezitten.
Iemand uit de vergadering zegt dat de Vereniging Friesland '40-'45 deze zaak bijzonder interesseert. Het bestuur heeft gemeend hoewel deze
zaak nog hangende is een houding ten opzichte

van de B.O.l.W. te moeten aannemen en hun
leden die hiervan lid zijn voorlopig als lid der
Ver. '40-'45 te schorsen.
Hiertegen komt groot protest vanuit de vergadering. De Ver. is zeer zeker tekort geschoten in
haar taak, deze zaak niet eerder te onderzoeken,
haar leden meer voorlichting te geven en er tegen
te waarschuwen. Als de Ver. nu meent haar leden
te beschermen door deze mensen te schorsen, dan
zullen er vermoedelijk vanuit de vergadering zich
velen vrijwillig laten schrappen. De meesten uit
de vergadering horen nu pas voor 't eerst dat de
B.O.l.W. een verboden Ver. was.
Iemand zegt nog dat wij deze mensen niet moeten veroordelen, want er wordt van regeringswege met twee maten gemeten, slap aan de ene
kant, bijzonder streng aan de andere kant.
De schuld ligt hoofdzakelijk in Den Haag.
Er wordt nog een artikel voorgelezen uit „Het
Parool".
Twee beruchte S.D. agenten uit A'dam, die door
hun geslepenheid en de ongeschiktheid van P.O.D.
mensen, weer in ere zijn hersteld bij de politie
te A'dam.
Bob geeft hierop nog een toelichting hoe dit in
zijn werk is gegaan. Hij wijst nog op de moeilijke taak die wij hebben. In de bezettingstijd
vochten wij tegen het Nat. Socialisme, waarbij
40% van onze K.P.-ers zijn gesneuveld, nu moeten wij vechten tegen andere machten en wij zullen volhouden.
Tenslotte wordt er besloten dat twee personen uit
de vergadering de kwestie van schorsing met de
Ver. Friesland '40-'45 zullen opnemen, om te
trachten dit te voorkomen.
Na de ingewonnen inlichtingen zal ook de K.P.
besluiten dat het lidmaatschap der B.O.l.W. niet
verenigbaar is met het lidmaatschap der L.K.P.
Punt 6 Mededelingen wordt behandeld.
O.m. wordt besproken ons K.P. vacantiehuis op
Ameland, waarover wij deze zomer door bemiddeling van den bekenden illegalen werker, burgemeester Walda, de beschikking hebben.
Het zal gedeeltelijk worden verbouwd en speciaal
worden ingericht voor de vrouwen en kinderen
onzer gevallen K.P.-ers. Verder kunnen er ook
K.P.-ers die dit zowel lichamelijk als geestelijk
nodig hebben enige vacantieweken doorbrengen.
Van verschillende mensen die sympathie voor dit
werk hebben, ontvingen wij financiële steun.
Verder hebben verschillende zakenmensen hun
medewerking gegeven door b.v. verbouwing of
inrichting geheel pro deo, op zich te nemen.
De vergadering is zeer ingenomen met het Vacantiehuis hetwelk de naam zal dragen van „De
Terrorist".
/
Er gaan stemmen op in de vergadering om hetzij
financieel, hetzij materieel, ook iets bij te dragen.
Dit is een zeer mooie gedachte en er zullen dan
ook lijsten rondgezonden worden waarin men kan
opgeven wat men wil bijdragen.
Hiema stelt de voorzitter Peter (J. Russen) voor
als inspecteur van het Gedenkboek • der L.O.—
L.K.P. in Friesland.
Peter zet het doel van zijn werk uiteen. Allen
zullen hun medewerking hieraan verlenen.
De landdag Zeist wordt nog besproken. Er zal
onderzocht worden, hoeveel bussen en auto's wij
kunnen krijgen en hoeveel liefhebbers er zijn.
Tjerk komt nog even aan het woord en vertelt
dat er in Mei een gezellige avond in Drachten
zal worden gehouden, voor de K.P. Friesland. De
datum zal nader bekend gemaakt worden.
Bob brengt de kwestie onderscheidingen ter tafel.
Dit is echter ook al op een vorige vergadering
besproken. Allen zijn hierop tegen.
Het was inmiddels half acht geworden en de vergadering werd beëindigd. Besloten werd spoedig
weer eens bij elkaar te komen. Eppie besloot de
vergadering met dankzegging.

K.P.

De onziclitbare band wordt een zichtbare...
op onzen Credenkdag: in Zeist.

Friesland.

DE OIDERDUIKKR
Zoo dacht Jan de Duuker er niet over, toen hij
in 1943 ging duiken. Vreeselijk, om naar zoo'r.
onbekend adres te gaan, ergens in Nederland;
dwaas eigenlijk. Zou ik 't nog maar niet wagen?
Is 't niet flauw om te gaan? Hij, boerenjongen,
altijd in de vrijheid, en met hart en ziel bij zijn
werk en bij de koeien. Wat onzinnig van dien
vent, dien veearts, om mij die kool te stoven!
Wie is Jat., en wat is er gebeurd, dat hij moet
duiken?
Jan is een echte Hollandsche jongen met in zijn
body een hart vol vaderlandsliefde. Van kind af
aan wilde hij al bij den boer spelen, dat vond hij
het prettigste van alles wat er was. Dol was hij op
beesten en op al wat er op de boerderij omging.
Eigenlijk was 't geen spelletje voor hem, dat bleek

De man loopt op kousevoeten
later eerst goed: het was er bij hem ingeboren.
Als hij uit school kwam, dadelijk een oud pakje
aan en
naar den boer. Dan was hij in zijn
ekment. Op school ging het matig. Als hij zich
er vóór zette kon hij behoorlijk mee, maar de
echte belangstelling ontbrak, dat merkte meester
wel. Vooral op de Ulo. Aardrijkskunde, plant- en
dierkunde, daar kon hij goed mee overweg; Engelsch ging nog wel; maar Fransch was een waar
struikelblok. „Jan heeft geen tong om Fransch te
spreken" zei Vader altijd. Eén troost had Jan: als
de school uitging, dan naar de boerderij. Dan
vergat hij Fransch en meetkunde en al dat geleer. Thuis gaf dat heel wat hoofdbrekens. Onze
jongen kan toch geen boer worden! Hoe zou ik
hem aan een boerderij kunnen helpen, zuchtte
Vader. Maar Jan zuchtte in 't geheel niet. Melken kon hij al heel spoedig als de beste, en op
den duur werd het zoo, dat de boer hem niet meer
missen wilde. Die kwam op zekeren dag aangestapt en zei tegen Vader-. „Die jongen van jou
kun je nu wel willen laten leeren, maar ik zeg je
dat wordt r.iets; die jongen is een geboren boer.
Eerst dacht ik maar, dat 't een spelletje van hem
was, maar nu zie ik 't wel beter. Toen voor kort
het paard veulende, zag hij dadelijk wat er fout
aan was. 't Is een mirakel zoo flink als hij voor
zijn leeftijd is. En nu wil ik je wat voorstellen:
Gerrit moet in dienst. Doe Jan nou bij mij". Dat
was wat! Jan boer. Daar werd over gedelibereerd
tusschen Vader en Moeder, en de broers en zusters wisten er ook het hunne bij te zeggen, maar,
er was geen houden aan, en Jan werd boer. Och,
wat genoot hij. Nu mocht hij aan alles meehelpen,
wat er op de boerderij te doen was. 's Morgens
al heel vroeg het weiland in om te melken^ en
's avonds vroeg naar bed in een kamertje boven
de stal, waar je 's winters de koeien zoo gezellig hoorde rinkelen met hun kettingen.
Zoo was hij op een morgen vroeg wezen melken,
en zaten ze nu in de keuken te eten. „Hè, wat
is dat voor een kerel, die daar langs het raam
loopt" zegt Jan. „Ja", zegt de baas, „wat is dat
voor een vent? Daar straks heb ik hem^ook al gezien, toen stond hij bij de boonenhaag". Dat was
wat vreemds, zoo vroeg in den morgen. Jan rook
lont, en wilde er bepaald meer van weten. Dus
er op af.
• , wr ■
„Heila! wat moet jij hier?" Geen antwoord, wat ts
dat nu, die man loopt op kousevoeten. Neen, maar
nu gelooft Jan zeker, dat het er een is. De man
loopt door, maar dat mag zeker niet, want nu
loopt hij juist in de richting van de tankval en
daar zijn meestal moffen in de buurt. Nog eens

geroepen: „Heila! wacht is even!" De man blijft
doorloopen. Dan maar geprobeerd, denkt Jan, dan
weet hij meteen of zijn vermoeden juist is. En:
(o, gezegende Uloschool!) „I am your friend!"
Jawel hoor, 't was raak, de man stond stil en
lachtte. „Go with me" zegt Jan, en neemt den piloot mee naar de boerderij. En daar zit hij nu
weldra in de keuken, waar de boerin hem een
kop koffie en een paar dikke boterhammen voorzet. Ondertusschen put Jan al zijn kennis van 't
Engelsch uit om met den onverwachten gast een
gesprek aan te knoopen. Al heel gauw moet hij 't
opgeven. Hij begrijpt niets van wat de man vertelt, en deze schijnt ook uit hem niet wijs te worden. Wat drommel, hoe is 't mogelijk dat hij op
de Uloschool dan toch een 7 voor z'n Engelsch
had, die 7 waar hy indertijd zoo trotsch op was.
Met die cijfergeverij is 't toch maar larie hoor,
dat zie je nu. Maar zóó kan 't niet blijven; er
moet wat gebeuren. Wacht, Jan weet raad. Z'n
oudste broer is juist met vacantie thuis, en die
spreekt goed Engelsch. Dus vlug op de fiets naar
huis en stilletjes, zonder dat de huisgenoaten het
bemerken, hem geroepen en meegenomen naar de
boerderij..
,
,
_
„Good monung", begon deze het gesprek De
piloot was kennelijk opgelucht. Dus toch wel goed
volk hier. . Hij was dien nacht uit een brandend
vliegtuig gesprongen, had de parachuut begraven, al zijn insignes weggeworpen en toen den
geheelen nacht doorgeloopen en zoo ten slotte hier
beland. Als ze hem nu maar naar den trein konden helpen zoodat hij in Maastricht kon komen,
dan zou hij zijn weg verder wel vinden, want met
Fransch kon hij heel goed overweg. Nu, daar was
doen aan, en dan maar niet lang gewacht, ben
boerenpak was er nog wel, en bij Jan thuis waren er nog wel een paar schoenen over, met te
best, maar zoo nauw mocht hij niet kijken En
toen op de fiets naar de stad, een klein half uur
langs den grooten weg. Jan voorop de piloot een
klein eindje er achter aan. Dat lijkt nu wel heel
eenvoudig, maar dat was 't toch niet. Langs den
grooten weg was den geheelen dag een druk verkeer van moffen. Stel je voor, dat die er erg in
kregen i Maar Jan was niet bang, ook met toen
de piloot links hield in plaats van rechts en daardoor een moffenauto met officieren noodzaakte
te stoppen. Even een;-JWlgstig moment, maar

O, boe saligb i's 't te éuytkeft
onder den Oranjeboom
bij een kristalijnen stroom....

Intusschen moesten nu alle jongens van 19 jaar
zich melden voor tewerkstelling bij de duitsche
weermacht, dus ook Jan. Natuurlijk moest hij
daar niets van hebben. De boerderij lag tamelijk achteraf, dus, dacht Jan, ik loop niet in de
gaten en blijf rustig waar ik ben. Maar dat was
buiten den waard gerekend, in dit geval: buiten
den veearts die, op zekeren dag bij een zieke koe
geroepen. Jan ontdekte en hem aan 't „verkeerde
adres" "doorgaf. Nu werd het tijd voor Jan om
te duiken. Huiszoeking op de boerderij; huiszoeking thuis, maar zonder resultaat: Jan was al
veilig in Friesland. En daar, op een kleine boerderij, is hij twee jaar onder geweest. Hij had het
er erg goed, en werkte flink mee in het bedrijf
van zijn pleegouders. In het dorp noemde men
hem Jan de duuker, maar niemand wist wie hij
was en niemand vroeg er ook naar, evenmin als
naar de vele andere jonge kerels, die daar waren
ondergebracht. En toen de bevrijding kwam, werd
er uitbundig feest gevierd, en Jan zong uit volle
borst mee in 't Friesch, dat hij nu bijna even
goed sprak als zijn eigen taal. Daar behoefde niet
één meisje te worden geknipt, want geen enkele
had zich met moffen afgegeven; niemand was in
de arbeidsdienst gegaan,- daar was geen veearts,
die een jongen verried. Daar konden allen gezamenlijk feestvieren in de kerk, met drie accordeons er bij. Wat een vreugd voor de onderduikers, weer vrij te zijn en naar huis te mogen
gaan. Zoo kwam Jan dar. op een zekeren middag thuis en viel zijn Moeder letterlijk om de hals.
Nu weer naar zijn ouden baas, maar niet om te
werken maar om hem te vertellen, dat hij nu
naar Indië ging om daar te helpen aan de bevrijding. En zoo gebeurde het, dat hij, na mee- en
tegenvallers, geplaatst werd bij de L.I.B. en enkele
weken later met vele andere duikers ingescheept
werd op de Johan van Oldebarneveld onder de
tonen van het aloude Wilhelmus: „Mijn schilt
ende betrouwen, zijt Gy, o God, mijn Heer; op
U zoo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer"...
Z'N MOEDER.

Fietsen scheen onze Canadees niet al te best te
kunnen
verder maar, en net doen of je 't gebrul van die
lamme lui niet merkt. Fietsen scheen onze Canadees niet al te best te kunnen, tenminste, een
eind verder reed hij een heer aan en viel hij met
fiets en al omver. Dat gaf een opstootje, waarbij
het slachtoffer er geducht op los mopperde, terwijl al ras enkele bijkomers meenden er het hunne
aan toe te moeten voegen. Maar Jan was al weer
paraat. „Wat staan jullie dien man nu aan te gapen. Laat hem gaan, het was maar een ongelukje"; en jawel, het gelukte en zonder verdere
avonturen werd het station bereikt, en weldra zat
de Canadees in 't hoekje van een coupé, hand
onder 't hoofd, petje scheef, en deed of hij sliep.
Ziezoo, dat was fijn gegaan. Maar nu was 't
noodig, dat er gezwegen werd, anders liepen boer
en boerderij groot gevaar. Dat gaf nog wel enige
dagen spanning, vooral toen het praatje begon te
ioopen, dat er op de boerderij een piloot was gezien. Meer dan eens werd Jan gepolst, maar met
een onnozel gezicht wist hij er zich steeds af te
maken en zoo werd er al spoedig niet meer over
gedacht.

Daar behoefde niet één meisje te worden geknipt..

Vlag-

visioen
Ten avond, toen hij viel,
gevonden van het lood
en vuig verraad. Zijn ziel
reeds stuwend door de dood

Toen leefde een grille gloed
van het verzinkend licht
nog aan de kim. Als bloed
ververvend zijn gezicht.

Daarboven witte wol
op het verschoten veld
van 't grondloos blauw der bol,
die zich om de aarde stelt.

Voor zijn verstand vervlo®g,
verlichtte een laatste lach
zijn oog. Want daar omhoog,
bij 't sterven van de dag
m
was van een hoge hand
in ongetemde kracht
de vlag van 't Vaderland
gehesen. En de nacht

die toen zijn lijf omving,
deerde zijn ziele niet,
want Hij, die zelf omhing
of doof Zijn englen liet

omhangen 't zielloos lijk
door 't dundoek van de eer,
zal in Zijn Koninkrijk
zijn ziel verwachten en ontvangen

W. de W.

Terwijl ik mijn best deed helemaal wakker
te worden, ging voor de tweede maal de
bel. Het was verder stil in huis dus mijn
ouders waren waarschijnlijk door het geluid van het bellen heen geslapen. Ik had
intens genoten van mijn eigen bed, na het
telkens weer slapen in vreemde bedden.
Sinds drie dagen sliep ik thuis en het bekwam me best, alleen was het waakzame
gevoel thuis sterker dan ergens anders. Ik
dacht even na, wat die bel kon betekenen
en'plots meende ik, dat ik het wist. 't Was
natuurlijk mijn broer, die iets kwam halen
of brengen, voor hij naar kantoor ging. De
tijd kwam uit, 't was zo om en nabij kwart
voor acht, zag ik op het klokje naast me.
Terwijl ik tot die conclusie kwam, deed ik
een peignoir en sloffen aan en ging naar
de voordeur, waardoor schemerig daglicht
naar binnenviel. Een echte Decemberborgen.
'k Zag een bruine gleufhoed en nadat ik het
nachtslot opengemaakt had en de deur, was
het even of er geen grond onder me was,
maar een golvende substantie. Daar was de
poging, die we verwacht hadden. Juist gisteren had Noor ons gewaarschuwd en nu
was het zo ver.
Een van onze medewerkers was zes weken
geleden gearresteerd en nu deed het gerucht de ronde, dat hij „verkeerd" was, en
opnieuw contact probeerde te krijgen. Daar
stond hij nu voor me en glimlachte. Hij
begon te praten; wat hij precies zei, verstond ik niet, want de grond onder me was
nog niet helemaal weer glad, tot ik hem een
bekende naam hoorde noemen. Dat gaf me
mijn zelfbeheersing terug, volkomen:
Hij vertelde, dat hij, zoals ik zeker wel
wist, gearresteerd was indertijd, maar door
gebrek aan bewijs vrijgelaten.
Ik kende Zijn vechtlust (hij had diverse
KP-prestaties op zijn naam) en ik zou wel
begrijpen, dat hij graag weer aan het KP-en
wilde.
Hij had zich expres een poos schuil gehouden, omdat dat vanzelfsprekend beter was
voor het werk, maar nu wilde hij weer beginnen? kon ik hem in contact met Noor
brengen? Miin gedachten werkten als razend, natuurlijk mocht hij Noor nooit ontmoeten; dat moest ten koète van alles worden voorkomen. Onder het denken door,
terwijl hij zo overredend mogelijk praatte,
bad ik voor het eerst die dag het gebed,
dat ik nog zo veel malen zou herhalen,
voor het avond werd. Heere, God, laat mij
toch alleen dat zeggen, wat het beste is
voor Noor en de anderen, maak me trouw,
wat er ook gebeurt.
Vlak daarop hoorde ik mezelf zeggen, dat
ik hem niet kon helpen, omdat onze KP
sedert zijn eigen arrestatie en de gebeurtenissen daarna uit elkaar was gegaan. Ik
wist niet, waar Noor of de anderen waren
en hij was aan het verkeerde adres als hij
bij mij contact dacht te krijgen. Hij keek
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ongelovig en vroeg nog een paar dingen
o.a. of ik gehoord had, wat er met Paul was
gebeurd; Ik zei, dat ik er niets van wist, en
dat hij beter deed met zichzelf wat op de
achtergrond te houden, je kon nooit weten
of de SD niet op hem lette.
Toen hij begreep, dat hij niets wijzer werd,
zei hij, dat Jiij nog wel eens terugkwam,
groette en stapte op zijn fiets. Langzaam
sloot ik de deur en liep ik terug naar mijn
kamer, ging op de rand van mijn bed zitten. Ik voelde, dat dit pas het begin was
van de moeilijkheden, die stellig zouden
komen. Zou ik weggaan? Zo gauw mogelijk? En als ik dat deed, zou ik dan gevolgd
worden? Honderd vragen en geen antwoord.
Tot even later het antwoord kwam in de
vorm van de bel.
Voor de tweede maal ging ik naar de deur,
waar toen ik hem opende een voet
tussen gezet werd. „Sicherheitspolizei".
Weer dat gevoel geen vaste grond te voelen. Daar stond Ik nu, overgeleverd aan de
willekeur van drie schurken van de meest
beruchte Moffenbende in Nederland — de
SD, Wat gaat er dan allemaal door je heen?
Je ziet kleine dingen van gisteren en van
weken terug, je herinnert je opeens verhalen, die je hoorde over den doodsvijand
van eiken KP-er en er komt, een nog sterker gevoel van verzet, dan er ooit was. Ik
zelf was niet meer te redden ogenschijnlijk,
maar ze zouden er verder niets mee winnen, als het aan mij lag.
Voordat de kerel, die in burger was, de
gang instapte, gaf hij de beide geüniformeerde helpers een teken, zich voor de
deur te posteren.
Van mijn oude „chef" was niets meer te
zien, die had zijn „plicht" gedaan. Vader
en Moeder waren ondertussen opgestaan,
en kwamen eens kijken wat dat lawaai op,
de vroege morgen (in 1944 was 8 uur ongewoon ^roeg) betekende. Zij waren veel
gewend, door mijn koerierster-zijn, en keken niet gauw vreemd, maar dit geluid
klonk nogal alarmerend.
Toen het tot hen doordrong, dat dit arrestatie betekende, was de schrik voor hen groter dan voor mij, want ik was sinds een
Daar minuten aan het denkbeeld gewend.
Terwijl de Mof in mijn kamer rondscharrelde, alles nasnuffelde en natuurlijk niets
vond, moest ik me aankleden.
Ik probeerde alles zoveel mogelijk te rekken, misschien was er tenslotte nog een
kans om te ontsnappen.
Ik hoorde Moeder naar het toilet gaan en
wist vrijwel zeker, dat daarmee dat, wat
er eventueel nog aan bezwarende papieren
in huis was, verdwenen was. Het is zo wonderlijk, dat je op zo'n tijdstip alles duidelijker ziet en voelt, dan ooit.
Nadat ik me aangekleed had, ging ik onder
aeleide naar de huiskamer, waar Moeder
brood had gesneden, als voor een weeshuis.
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Ik vroeg hem niets, ging aqn dè tafel zitten, we baden en gingen ontbijten, terwijl
de Mof alles in de kamer nakeek. De kaarten van de oorlogsterreinen, van de wand
haalde en daarna bij de tafel ging staan.
Mijn vader vroeg wie hij eigenlijk was en
wat hij kwam doen. Hij nam zijn hoed af,,
stelde zich voor als Herbert van Engelshofven, en zei, dat hij mij op kwam halen, omdat er geruchten waren, dat ik illegaal
werk verrichtte.
Vader vroeg verder, waar ik heenging en
hoelang ik wegbleef. De Moffengeest deed
zich gelden. Hij antwoordde gewillig op
alles wat hem werd gevraagd: hij onderkende een geest, die sterker was dan hij.
Vader sprak er zijn afkeuring over uit en
negeerde hem verder. De Mof zei toen in
het algemeen, dat ik naar dè Heemraadsingel moest en het wegblijven? Ja, dat hing
van de dochter zelf af; als ze verstandig
was, kwam ze vanavond zeker weer terug,
was ze het niet, dan kon het wel eens langer duren.
In elk geval kregen de huisgenoten na vier
dagen bericht, waar ik me bevond en waar
ze eventueel kleren konden afgeven. Ik luisterde maar en vroeg me af, hoeveel hij er
zelf van geloofde.
Toen het hem te langen leste ging vervelen,
dat ik steeds maar at zei hij, dat het nu
tijd werd om weg te gaan, of ik zo goed
wilde zijn.
Moeder, die anders elke morgen in de Bijbel las, na het ontbijt, was er die morgen
niet toe in staat, ik nam dus mijn eigen
Bijbel en las Psalm 84:
—Wel gelukzalig is de mens, wiens sterkte
in U is —
Wel gelukzalig is de mens, die op U
•vertrouwt —
De Mof nam zijn hoed weer af en wachtte
tot we gedankt hadden, maar toen was zijn
geduld ook uitgeput. Ik mocht niets meenemen, geen kleren, geen zeep, geen handdoek, geen eten. Alles wat ik nodig had,
zou verstrekt worden. Mijn Bijbel liet hij
me oogluikend meenemen en dat is toch
eigenlijk het allervoornaamste geweest, gedurende de maanden dat ik gevangen was.
Kleren en allepandere dingen verslijten en
raken op. Maar de sterkte en steun van elke dag was altijd mijn Bijbel, voor mij en
mijn celgenoten en buren.
Ik moest dus op stap, gewapend met mijn
fiets. Ik hoopte, dat de band die de laatste
dagen kuren had vertoond, leeg zou staan,
maar dat viel tegen. Beide banden zo hard
als ze anders niet wilden fclijven. Hij moest
dus mee. Ik kuste Moeder en Vader goeden
dag, keek nog even rond in mijn kamer, zette mijn fiets buiten en daar gingen we.
Achter ons fietsten langzaam de twee moffen,
die ons huis hadden bewaakt. Zouden ze
werkelijk zo stom zijn, om niemand achter
te laten? Ik durfde het bijna niet te geloven,
dat zou. te mooi zijn.
Onze conversatie was niet erg geanimeerd.
Naar aanleiding van een opmerking van den
Mof vroeg ik hem of hij dit prettig werk
vond. Hij keek even opzij en zei toen, dat
alles beter was, dan aan het Oostfront dbor
Russen te worden afgemaakt.
Hij was sinds zes weken terug en wilde er
liever nooit weer heen, wat ik me kon voorstellen, maar dat zei ik niét.
Overigens liep hij hier ook een aardige
kans, ohi hetzelfde lot als in Rusland te ondergaan, maar ook dat hield ik wijselijk
voor me. Ik keek waarschijnlijk erg minachtend en dat deed hem verontschuldigend
zeggen: „Ach, Sie sind Soldat, ich auch."
Ik deed maar, alsof ik hem niet begreep en
zei, dat bij ons de vrouwen gelukkiq niet
hoefden te vechten. Onderweg keek ik nog
steeds uit naar een eventuele mogelijkheid
om te ontsnapoen, maar twee moffen achter
me en een naast me, sloten die mogelijkheid
volkomen uit. Ik keek naar alle mensen,
die we tegenkwamen en vroeg me af, wat
ze zouden doen, als ze Wisten, dat ik de
oevangene was van de moffen.
Dat ik diezelfde weg gisteren nog had gefietst, vrij en fier, het leek me lang geleden.
Toen we aan de Heemraadsinael kwamen,
werd mijn ros, dat mij en den lande zoveel
laren trouwe diensten had bewezen, in een
kelder gereden. Ik scheen een belangrijke
buit te worden geacht, want ik werd achter-

eenvolgens in zes kamers aan, naar ik meen,
de bazen vertoond, waarna ik naar boven
werd gebracht in een klein, stinkend kamertje, waar op de grond, twee grijze molton gordijnen lagen en een spiwial. In een
hoek stond een stoel zonder zitting., Op de
muren prijkten allerlei ontboezemingen van
mijn voorgangers en ik nam mij voor, die,
zodra ik tijd had, allemaal eens rustig te
lezen. Voor alles wilde ik echter de ont-^
snappingsmogelijkheden onderzoeken. De
deur werd gesloten met twee grendels van
buiten, van binnen geen knop; een raam
was er niet. Het licht kwarti naar binnen
door een lichtkoker, waarvan een raampje
stuk was. Daarmee was te experimenteren.
Juist toen ik pogingen deed om op de rand
van de stoel te klimmen, hoorde ik stappen
op de trap, gerammel aan de deur, en er
stapte een „juffrouw" binnen, mofs dik. Ze
sprak plat-Berlijns en zei me, dat ik mijn
jas en jurk uit moest trekken en mijn tas
leegmaken.
'.
Het leek me het beste, om maar te doen
wat ze zei, dan was ze het vlugste weer
weg. Ze fouilleerde me, vond niets, alleen
in mijn handtas was de huls van een stenpatroon, waar Noor mee geschoten had en
die ik had bewaard. Ze grijnslachte, toen
die tevoorschijn kwam en informeerde,
waar die vandaan kwam.
„In de tuin gevonden," was mijn argeloze
antwoord. Ze geloofde me niet, wat ik ook
niet verwachtte. Maar langzaam groeide in
me de overtuiging, dat, zolang ik in hun
handen was, de beste manier om hen onwetend te laten van alles wat ik wist, mijn
verregaande argeloosheid zou zijn. Het
troostte me, dat ik wel wist, wat zij van
mij wisten, van mijn vroegereh „chef", maar
van alles wat daarna was gebeurd, wisten
ze vrijwel niets. Dat had ik wel ontdekt,
door opmerkingen van de „Herbert". Net
was de deur weer dicht achter de moffin,
of Herbert himself kwam binnen en gelastte
me mee naar beneden te gaan, en daar begon het verhoor, dat de hele dag duurde.
Eerst rustig, vriendelijk, „Setzen Sie sich,
bitte" enz.
Toen alles zichtbaar geen resultaat had, ongeduldiger; een kruisverhoor van twee anderen, pogingen om te overdonderen met
gefingeerde feiten, een volledig signalement
van Noor, of hij het groene hoedje en de
leren jas nog droeg en of de kleurtjes nog
op zijn wangen waren enz.
Meerderen van onze jongens passeerden
de revue en het verbaasde me, dat zij gewapend met al die gegevens geen kans
zagen, ze te pakken te krijgen. Ik zat te
popelen, om dit allemaal aan Noor te" vertellen, die er dan zijn voordeel mee kon
doen. Maar dat zou zo te zien nog wel
even duren. Frappant was, dat zij zich opwondden en ik doodkalm bleef. Weer in een
andere kamer, bij een „hoge piet". Het was
duidelijk te merken aan zijn toon en aan
zijn kwaadheid, die blijkbaar evenredig
was aan zijn hoogheid. Twee uit lagere
regionen stonden naast me en die kregen
zo nu en dan een wenk de vragen kracht
bij te zetten door een duw of een stomp.
Maar daarbij bleef het. Al hun woede en
blafzucht strandde op mijn steeds durende
argeloosheid. Ik bleef vriendelijk en rustig,
beantwoordde kalm de gekste vragen en
zag zodoende kans, veel te zeggen en weinig te laten weten; alle antwoordden werden opgeschreven en ze probeerden me er
later mee in te laten lopen, door de meeste
dingen twee of driemaal op verschillende
tijden te vrageft. Ook dat werd een mislukking voor ze, omdat ik heel precies wist,
wat ik zei. Ik heb nog nooit zo sterk voordien de kracht gevoeld van de voorbede.
Ik wist, dat er thuis voortdurend voor me
gebeden werd. Toen ik vader goedendag
kuste zei hij: „God zegen je," en dat geeft
kracht tot volhouden.
Op de duur ging het de Moffen kennelijk
vervelen. Ze keken elkaar eens aan en een
dikke zoon van het kuddevolk met een enbonpoint, dat hem zichtbaar last veroorzaakte, gaf een teken, dat het verhoor geëindigd was bij hem. Weer naar een andere kamer, waar Herbert me als een oude
bekende begroette, en waar de oude toon
van Fraulein en „Setzen" weer heerste.
Daar moest ik een verklaring tekenen, die

ik eerst niet, maar na mijn weigering om
te tekenen, later wel door mocht lezen. Het
was een samenvoegsel van alle verhoren,'
aan het eind moest de verklaring van mij;
volgen, wa9rom M^ mensen, wdarvan ik
' wist; dat zij illegaal wérkten geholpen had,
.dbor hun post te vervoeren. Ik had n.1.
steevast volgehouden, dat ik alleen gesloten brieven had vervoerd, die me gebracht;
werden en die ik aan voor mij onbekende
personen moest afgeven na een wachtwoord
op bepaalde punten op straat, vooral dat
— op straat — geloofden ze grif. Want Radio
Oranje had pas dat mooie Verhaal gedaan,
dat we onze afspraken op straat moesten
maken. Daar liepen ze dus heerlijk in. Herbert was me blijkbaar voor zijn doen heel
wèlaezind, want hij probeerde me te suggereren, dat ik hét had gedaan omdat ik
er niet over nagedacht had, dat het verzetwas tegen het Duitse Rijk. Ik dacht aan Noor;
die altijd zei: „Eerst tot tien tellen, voor je
iets belangrijks gaat zeggen," — dacht aan
de anderen, die zo dapper vochten, en dat
ik er hen geen kwaad mee kon doen al zeii
ik hier de waarheid. Toen vertelde ik hen
. heel fier, dat ik de keren, dat ik die jongens had geholpen, wel degelijk had geweten, wat ik deed. Want dat ik heel bewust:
had willen meewerken aan de bevrijding^
van ons vaderland, door illegale actie, ook
al had ik dat volgens mijn verklaringen:
de laatste tijd niet meer gedaan. Ik kon niet'
anders. De mof knikte én zei: „Ich sagte
schon, Sie sind Soldat, ich auch." Het vonnis was ernaar: „Celstraf. Duitse Politiegevangenis in Scheveningen voor onbepaalde
tijd, in elk geval voor de duur van de oor-;
log." Daar zat ik. De betekenis daarvan,
kon niet tot me doordringen, want iemand
die er nooit was, kan nooit weten, wat celstraf in het Oranjehotel betekent. Ik wachtte
nog altijd op mijn kans om weg te komen,
maar het lukte niet. Herbert zelf hield me
onder zijn hoede, liet brood voor me halen
en thee en geleidde me in de gereedstaande
auto.
Maar toen ik hem vroeg of er wat kleren
voor me gehaald konden worden, zei hij,
dat dat in geen geval kon, want dat ik
geen kleren of iets anders meer had. Dat
was nu Duits bezit.
Ik berustte, had hel eigenlijk wel verwacht.
Het was bij Marijke en Zus net zo geweest;
die waren resp. 6 en 4 weken eerder opgepikt. Ze dachten het schijnbaar te winnen,
door koeriersters te pakken, maar het zat
ze niet glad. Ze werden er niet veel wijzer
door. En toen na maanden een van de anderen — Hilde — werd gepakt en ik haar
bij het klaarmaken voor transport ontmoette
in de gevangenis, was ik dol blij van haar
te horen, dat alles in orde was, in Zuid en
niemand in moeilijkheden was gekomen
door mijn arrestatie. Na ongeveer een half
uur rijden stopte de wagen, we stapten uit
en vanaf die tijd wist ik, dat ik nu moest
wachten tot de Geallieerden met hulp van
onze mannen ons land zouden bevrijden.
Pas dan zou ik weer vrij zijn. Maar komen
zou die vrijheid, ik voelde het en terwijl ik
de sleutel van de poort hoorde knarsen —
hoe vaak zou ik nog sleutels horen — en
ik nog een keer om me heen keek, de weg
af naar de zeekant, waar meeuwen krijsten
en scheerden als een symbool van vrijheid,
dacht ik aan het gedicht uit het Geuzenliedboek:
O vrij te zijn, de gulden vrijheid eten
met grage beten
als van gul, goed brood,
O vrij te zijn, de vrijheid drinken,
drinken en vergeten,
het branden van die dorst, oneindig
groot.
ADRY.
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DE LAATSTE TOCHT

Geen „vergeten land"
Toen het Zuiden des lands door de geallieerde legers bevrijd was,
bleef het land boven de rivieren nog zuchten onder de druk van de
overweldiger. Die druk werd nog verzwaard door de worgende greep
van de honger, die alle,leven dreigde te verstikken.
Het was in die dagen, dat de actie: „Zuid helpt Noord" ontstond.
Duizenden pakketten werden gereed gemaakt om onmiddellijk na de
bevrijding van het land boven de rivieren naar de hongerende landgenoten te worden verzonden.
Zulks geschiedde ook in Zeeuws-Vlaanderen, een gebied, waarvan
vele Nederlanders nauwelijks het bestaan weten; een land door het
brede water van de Wester-Schelde van het overige Zeeland gescheiden,- doch ook een land dat door en door Nederlands is, al
vormt het geografisch gezien eerder een eenheid met België.
Zo gebeurde het, dat enige paketten, uit Terneuzen naar het Westen
gezonden, beantwoord werden met hartelijke bedankbriefjes. De ontvangers waren diep getroffen door de vele goede gaven, die men in
Terneuzen „dat toch in België lag" naar Nederland had gezonden.
Dat griefde onze Zeeuws-Vlamingen meer dan men zich kan voorstellen. Het is dikwijls moeilijk om zich in het afgelegen ZeeuwsVlaanderen Nederlander te blijven voelen. En toch zijn en blijven
de bewoners aan gene zijde van de Schelde rasechte Nederlanders.
Dan is het pijnlijk te bemerken, dat men in Holland nauwelijks weet
van het bestaan van dit stukje vaderlandse grond. De critiek, die men
daar dikwijls heeft, wanneer bij allerlei maatregelen blijkt, dat men
in een vergeten land woont, bewijst juist, dat de Zeeuwse Vlamingen
voor de volle honderd procent „erbij" willen horen.
In de oorlogsjaren is het niet anders geweest. Ook in Zeeuws-Vlaanderen bestonden L.O. en K.P. Jammer genoeg is de band met de
organisgtie in het Noorden door de loop der omstandigheden verslapt. Doch nu worden de verslapte contacten weer versterkt, want
ook Zeeuws-Vlaanderen, zal, evenals de Zeeuwse eilanden, zijn aandeel voor het Gedenkboek gaan leveren.
Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen zullen in ons Gedenkboek geen vergeten land mogen worden. Dat is het in de bezettingstijd niet geweest. Het zal het ook nu niet zijn.
Ook waar de brede wateren van onze riviermondingen het land in
zelfstandige gemeenschappen hebben gesplitst, wordt nu intensief
gewerkt om voor het nageslacht datgene te bewaren, wat in de bezettingstijd getuigde van de onverwoestbare drang naar vrijheid.
Zwaar heeft het leed van de oorlog op het schone Zeeuwse land gedrukt. Walcheren is wel ondergegaan in schuimend zeewater, doch
met taaien weerstand heeft het de worsteling omhoog volbracht. Taai
was ook het verzet van de Zeeuwen. Geen wonderboom, gegroeid
in èèn nacht, doch moeizaam opgekweekt door een betrekkelijk kleine
groep van standvastige onvermoeibare vechters.
De eerste dijken, waarbinnen Zeelands aandeel aan het gedenkboek
^al moeten groeien, zijn gelegd. Wij roepen de hulp in van de Zeeuwse
landlieden om mede de akker te bewerken, waarvan wij nog deze
zomer de vrucht hopen te mogen oogsten.
AD.

KORT VERSLAG der Bureauvergadering der G.&.C. van 16 April 1946
Nadere mededelingen werden gedaan door enkele
G.A.C.-leden over de bespreking van het Memorandum in den Raad van Binnenlandsch Bestuur
van den Ministerraad. Zeker is, dat de G.A.C,
door de Regering officieel als het adviescollege
der illegaliteit wordt erkend. Geconstateerd moest
evenwel worden, dat de door de G.A.C, gegeven
adviezen maar al te dikwijls niet opgevolgd worden.
Voorlopig werd de tekst goedgekeurd van een
Manifest van de voormalige illegaliteit aan het
Nederlandse volk, welk Manifest op den bevrijdingsdag allerwegen zal worden gepubliceerd.
De tentoonstelling „Weerbare Democratie" is een
succes geworden,- in Amsterdam waren er meer
dan 150000 bezoekers,- de tentoonstelling zal
thans naar Rotterdam worden overgebracht.
Een delegatie van vier -personen werd aangewezen om het Internationale Congres van illegale
Organisatis uit diverse Europese landen te bezoeken, welk congres van 6 tot en met 9 Mei 1946
gehouden zal worden.
Tenslotte werd mededeling gedaan, dat de Com-

missie, welke is ingesteld ter beoordeling van het
beleid van het driemanschap, de G.A.C, heeft
uitgenodigd om een toelichting te geven op het
rapport, dat de G.A.C, terzake van deze aangelegenheid heeft opgesteld. .
VAN HET C.B. DER LO-LKP-STICHTING.
1. LO-legitimaties kunnen nog worden verstrekt op aanvraag, onder opgave van
alle gegevens van het persoonsbewijs en
van een korte beschrijving van de illegale werkzaamheden met vermelding
van de voornaamste relaties (pi. distr.
prov.leider).
2. LO-plaquettes worden genoteerd na ontvangst vah f 3.80 (per stuk) op giro
109588 LO-LKP-Stichting Amsterdam onder opgave van naam, woonplaats,
adres, LO-functie en Legitimatienummer
3. Aanmeldingen voor den LO-LKP-Gedenkdag op 27 Juni worden ingezonden aan:
H. Jacobse, Slotlaan 2, Zeist. Ook de
aanvragen voor nachtlogies van 26/27
en/of 27/28 Juni.
DAG. BEST.

16 April 1945. — Een grote overdekte truck
rijdt langs de weg, die voert van Kockenge
naar Maarssen. Zo op het eerste gezicht is
het een gewone zware vrachtwagen, bestemd om het schaarse voedsel, dat de burgers in deze moeilijke dagen verstrekt
wordt, te vervoeren. Misschien ook is het
een auto, die, zoals zo vele wagens, door
de vijand in beslag is genomen; geen der
hongerende voorbijgangers kan raden, wat
erin zit. Volgens de drie inzittenden is dat
maar goed ook, want zij vervoeren munitie,
wapens en sabotagemateriaal, bestemd
voor hun onderdeel Van de B.S.
Hun laatste tocht zal dit zijn. De bevrijding
staat voor de deur. Meermalen reden zij
reeds met hetzelfde doel. Ook vandaag hebben zij deze route al eens gereden. Nu de
wagen naar de wapen-opslagplaats brengen en dan is alles binnen.
Hun laatste tocht. Ze naderen de brug bij
Maarssen.
„Wat is dat?"
„Oh, daar gaan ze weer."
Vliegtuigen zwermen door de lucht, Duitsland tegemoet, militaire objecten bestoken.
Militaire objecten
Maar uit de lucht is
niet te zien of een rijdend doelwit, zoals
een vrachtauto, geallieerd of vijandelijk is.
En daar de Duitsers zoveel mogelijk afbreuk moet worden gedaan, ook in Holland, volvoeren de vliegers hun opdracht:
„Ieder vervoer op de weg onmogelijk maken." Ze suizen omlaag.
In de wagen besluit de chauffeur door te
rijden. Dekking zoeken is niet meer mogelijk. Geratel van mitrailleurs. Een ogenblik
spanning. Dan is het voorbij.
Verder rijdt de wagen en weer keren de
vliegtuigen. Als gieren op hun prooi storten zij zich op de vermeende Duitse wagen. Opnieuw ratelt het boordgeschut. Een
regen van projectielen daalt op de wagen
neer. Een steekvlam, een geweldige knal
en.... weg zijn de machines alweer.
Verdwenen is ook de auto met ^e moeizaam verkregen inhoud, maar vooral ook
de drie inzittenden Jo Been, Jan van Mourik en Joop Altena.
„Wie sterft voor het Vaderland leeft eeuwigdurend voort".
Deze door nog te weinigen begrepen spreuk
staat op het fraai uitgevoerde gedenkteken, dat precies een jaar later voor deze
drie dapperen werd onthuld.
Zij toch waren employe's der firma Jan
Jongerius N.V. Geliefd als zij onder hun
collega's waren, besloten deze een monument voor de gevallenen op te richten.
Dinsdag 16 April werd dit op het fabrieksterrein der firma, in tegenwoordigheid van
den Burgemeester, onthuld. Namens het
personeel sprak de heer Jos. v. d. Bos, die
de gesneuvelden als trouwe kameraden betitelde en ook twee andere, bij een bombardement van de fabriek gedode, personeelsleden herdacht. „Het is de plicht van
alle oud-illegalen tegenover hen die vielen,
om voor een betere wereld te strijden.
Lt. B. (Oome Jan) onthulde hierna het gedenkteken en bracht dank aan het personeel. Het offer van deze jongens was groot,
niet té groot. Het was Gods wil, dat zij gevallen zijn. Hij gaf kracht aan hen en zal
dit ook de nabestaanden blijven geven.
Ds. M. de Goede herinnerde eraan, dat men
goed moet realiseren, dat we gedenken,
wat anderen deden voor onze vrijheid. Een
volk, dat niet weet, wat in de historie is
gebeurd, is tot de ondergang gedoemd. Spr.
herdacht vooral Johan Been. Hij kon niet
anders, dan dit werk doen. „Voor hem gold,
wat ook voor ons geldt: „Jezus Christus is
de levende Heer, ook van de levende wereld van 1946."
\
Pastoor Leygraaf zei vervolgens, dat dit monument een blijvende getuigenis is, voor
de drie mannen, die gedurende vijf jaar hebben ingestaan voor de vrijheid van ons
land.
Nooit mogen wij de gedachtenis aan hen
kwijtraken. Wij moeten dit tonen in daden.
Door Gods genade zijn ook wij tot daden
in staat.
Overste Koppert sprak namens de C.O.I.W.
nog een enkel woord, waarna een lid van
het personeel alle aanwezigen bedankte.
Met het zingen van ons volkslied werd deze
treffende plechtigheid gesloten.
Het muziekcorps der Utrechtse politie zorgde voor een passende omlijsting van het
geheel.
P. P.

NICO KOERS
(Kleine Niek)
Niek was één der eerste KP-ers uit het
Westland, en tevens één der eerste medewerkers van Bertus (L. M. Valstar) de
bekende LKP-organisator. Als zodanig
nam hij reeds medio 1943 deel aan een
overval te Naaldwijk en later aan meerdere andere overvallen.
Eigenlijk was Niek een onopvallende figuur, een stil en eenvoudig tuinder,
wiens grootste deugd wel volmaakte
zwijgzaamheid was gepaard met grote
moed en een vast geloof als geestelijke
ondergrond.
Zonder ophef heeft hij zich vele malen
gegeven en ingezet voor het LKP-werk
en' verrichtte hij als zodanig zeer vele
belangrijke diensten in het Westland.
Dank zij hetgeen hij deed, liepen de
maatregelen i.v.m. de „Arbeitseinsatz" in
het Westland vrijwel geheel spaak en is
het effect van de door de Duitsers getroffen maatregelen in deze streek zeer
gering geweest.
In September 1944 vertrok een groep van
ongeveer 50 Westlandse KP-ers naar Rotterdam om zich daar geheel te geven aan
het gewapende verzetswerk. Natuurlijk
ontbrak ook Niek niet. In Rotterdam heeft
hij veel, moeilijk en bovenal gevaarlijk
werk verricht. In deze rumoerige stad
loerden duizenden gevaren en was de
SD uiterst actief, vooral waar het opsporen van wapens e.d. betrof. Voor Niek
is de taak, waaraan hij zich welbewust
had gegeven, noodlottig geworden, toen
hij werd gearresteerd bij de - bewaking
van het arsenaal. Na vrij korte gevangenschap werd hij, tesamen met anderen, op
straat als repressaille gefusilleerd te
Rotterdam. Zijn strijd was gestreden, zijn
levensloop voltooid.
Onbegrijpelijk lijkt het voor hen, die hem
nastaan en voor ons als zijn vrienden.
Gods wegen zijn voor ons onnaspeurlijk,
maar wij weten en geloven, dat Zijn doen
Wijsheid is. Ook Niek heeft — evenals
zovele andere moedige strijders — de
vrijheid waarvoor hij alles veil had, niet
mogen aanschouwen, wel de eerste stralen ervan.
Wij weten, dat hij nu het Eeuwige Licht
mag aanschouwen en nu daar is, waar
geen duisternis en strijd meer zijn. Moge
deze grote wetenschap en het geloof,
waaruit ook Niek zijn kracht putte, zijn
nabestaanden steeds voor ogen staan en
hen troosten in hun grote verlies.

H. BREEVOORT.
WÊKÊk

G. VAN DOORNIK.
Gerrit van Doornik-werd 15 Juni 1901 te
Overschie geboren.
Niet zozeer zijn dagelijks werk, hij was
boekhouder, maar vooral zijn activiteit
op verenigingsgebied, waaraan hij zoveel vrije uren opofferde, deed hem kennen als een ijverig Christen en een goed
Vaderlander.
Toen hij en zijn gezin in de moeilijke jaren voor de oorlog zwaar op de proef
werden gesteld, door langdurige werkeloosheid, bleek des te meer zijn trouw
aan en onverflauwde ijver voor de goede
zaak. De oorlogsomstandigheden brachten voorlopig voor hem en zijn gezin uitkomst, hij kwam spoedig bij het distributie-apparaat en klom op tot directeur
van de distributiekring Maarsen. 't Kon
niet anders of van Doornik, zoals hij was,
moest ook op deze plaats trouw zijn land
blijven dienen.
Al spoedig, in 1943, wendden zich particulieren tot hem om bonkaarten voor
onderduikers en Joden. Van Doornik
hielp. Toen kwamen de mannen van de
L.O. en nog velen, velen. Van Doornik
hielp, en hielp zo, dat organisatorisch op
het bureau alles in orde leek en een onderzoek geen onregelmatigheden aan het
licht zou brengen. Niet dit werk en de
zegeltjes enz. zouden tot zijn arrestatie
i leiden.
Een verhoor van anderen, zoals zo vaak,
bracht ook voor hem de dag, dat de SD
hem haalde: 27 Maart 1944.
Van Doornik bleef zwijgen bij alle verhoren. Men sleepte hem van Utrecht, naar
Amsterdam, naar Vught en in September
1944 gaat hij de lijdensweg van zovelen,
Sachsenhausen,
Neuengamme,
Sandbostel.
Nog mochten zijn vrouw en kinderen hopen, in Mei 1945 kwam het bericht, dat
hij nog leefde,
Hoe hoopten we allen op zijn spoedige
terugkomst. Maar Gods weg was anders.
Het lange wachten op zijn terugkeer deed
angstige vermoedens ontstaan. En dan
verpletterend de tijding: 11 Mei 1945
overleden in Duitsland. Voor hem volgde
wel heel snel op zijn tijdelijke bevrijding
de absolute bevrijding van al het aardse.
Moge hij, daar waar geen oorlog en verdrukking meer is, in eeuwigheid zijn
Koning dienen. De Heere zij zijn vrouw en
vijf kinderen nabij.
Ons blijve zijn leven en sterven tot voorbeeld om trouw te zijn in het dienen
van God en den naaste.

Hermanus Breevoort is geboren op 18 Mei
1909 te Rotterdam. Toen de bezetter in
1940 ons land binnenviel, was hij bereid
de zijde te kiezen van het lijdelijk verzet. Als fotograaf in de stad Delft had hij
hiertoe ruimschoots de gelegenheid. Al
spoedig stond hij in contact met de L.O.
te Delft en was behulpzaam bij het vervalsen van P.B.'s en dergelijke. Toen er
bovendien een illegaal dagblad „HET
NIEUWS" in Delft verscheen in 1944, was
H. Breevoort één der eersten, die zich
opgaf als medewerker. Aan de verspreiding van dit blad heeft hij geruime tijd
kunnen medehelpen en met grote toewijding heeft hij zich aan dit belangrijke
werk. gegeven. Omdat wij hem zo goed
kennen, weten wij dat het voor hem het
belangrijkste was den vijand zoveel mogelijk overal afbreuk te doen. Zijn felle
haat tegen den bezetter was voor hem de
drijfveer van zijn werken. Steeds was hij
vervuld met plannen voor het organiseren van het verzet. Als filiaalhouder in
een drukke zaak, beschikte hij over zeer
weinig tijd en bovendien had hij zijn gezin, dat zijn aandacht vroeg. Toch gaf
hij zich geheel met heilig vuur en zonder acht te slaan op de grote risico's,
die aan het gevaarlijke werk verbonden
waren.
In Juni 1944 was er fraude gepleegd in
de zaak en op de morgen, dat hij dit ontdekte, heeft hij hiervan aangifte gedaan.
Dit is de oorzaak geweest dat hij 5 dagen daarna werd gearresteerd door de
SD en op transport gesteld naar Rotterdam. Van laf verraad was hij het slachtoffer geworden. In Rotterdam heeft hij
enige tijd in voor-arrest, gezeten en is
daarna overgebracht naar Amersfoort. In
October 1944 is hij op transport gesteld
naar „Neuengamme" en op 29 December
1944 tegevolge van dyssenterie overleden.
Hij bracht het hoogste offer voor zijn
land. Hij laat een vrouw met twee jonge
kinderen achter. Wij, die hem van zeer
dichtbij hebben gekend, weten wat dit
gezin voor hem betekend heeft. Hij gaf
zich volkomen, hoewel zijn gezin hem
zeer lief was. *
Wij weten het, men kon hem niet
ontroven.
Zijn groot geloof in Hem, die
Liefde is.
Nu juicht hij in het Vaderhuis
hierboven.
God geve troost, ook in dit groot
gemis

.-^W',-.!-'-^^-.-.r ■ W.. ■■ .rff".-. "P* ■■■■.■■'^',. ■■ -■■ff*'.;,-.-. **. .■■v!*--,.;^W...-.-r W^- ■■■..,■:&■-.-

inlichtingen verschaffen ?

Anny de Graai
en
J. H. Houtsma (Jan Klein)

626. Rutger Johannes de Jong, geb. 28 Nov.
1926 in Gem. Schoterland bij Heerenveen (Fr. wonende in Marknesse N.O.
Polder, op 17 Nov, 1944 met razzia N.O.
Polder
weggevoerd
naar Duitsland
plaats Biene, daar weggelopen, gearr.
en naar strafkamp Ornebeck, vermoedelijk bij Inabrück ondergebracht, ziek
geworden en 2 Mrt. 1945 vermoedelijk
naar een ziekenhuis in Osnabrück of
omtrek, vervoerd. Verder ontbreekt elk
spoor.

geven namens hun wederzijdse ouders kennis van hun voorgenomen .huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben
op 27 April 1946 te 11 uur v.m.
Huwelijksinzegening door den Weleerw.
Heer Ds. E. F. Herbschleb, emeritus Evangelisch Luthers Predikant, in het Kerkgebouw
van de Hersteld Apostolische Gemeente,
Nieuweweg te Doetinchem te 11.30 uur.
Doetinchem Wilhelminastraat 87,
Plantsoen 19.

627. Qr.
Harrie
LIM
(van
chinese
afkomst) 19-12-'44 gearr. in Amsterdam.
Overgebracht naar
Amersfoort, 21 Febr.
1945 naar Neuengamme, 24 Mrt, '45
nog bericht, daarna spoorloos.
Waarschijnlijk Barak 4 Neuengamme.

Receptie van 15—17 uur in Hotel Rademaker, Grutstraat 2.
Toekomstig adres: Doetinchem, Plantsoen 19.
Verloofd:

Corrie P. van den Bos
en
Piet T. van der Pols
(oud-KP-er, oude pelet.comm. B.S.)

Oostvoorne,
Zuidland, Ie Paasdag 1946.

528. Gerrit Kögeler, gearr. te Zwijndrecht
14 Juli 1944. Begin
Aug.
1944
naar
Amersfoort. In Oct.
1944
verriioedelijk
naar Neuengamme,
aldaar
overleden
op 2 Januari 1945.
Wie kan ons over
zijn
verblijf
in
Duitsland iets meedelen?
Woonadres
was: Raadhuisplein
te Zwijndrecht.

Op 2e Paasdag hebben onze geliefde ouders
Jan Slomp (Oom Jan)
,■ en
Sammigje Steenbergen
de dag herdacht, waarop zij voor 25 jaar in
het Huwelijk zijn getreden.
Ruinerwold, A 165

Verloofd:

529. Isodoor Huykman,
Amsterdam, geb. 20
Maart 1909 té Rotterdam,
gearr.
1
Sept. '44. De avond
van 5 September
overgebracht
met
11
anderen
o.w.
Frits Conijn. Zouden dezelfde avond
daar
gefusilleerd
zijn (alle twaalf).
530. Arie
de
Graaf,
geb. 15-11-1918 te
Scheve'ning'en.
Wachtmeester
der
Staatspolitle (marechaussee), was gestationneerd
te
Heenvliet en deed
dienst bij de controle „Sperrgebiet"
aan de brug
te
Spijkenisse. Op • 19
Mei 1944 gearr. te
Spijkenisse en op
20 Mei d.a.v. overgebracht naar Huis van 'Bewaring te
Rotterdam, vanwaar hij werd getransporteerd naar Vuqht. Daarna is hij vermoedelijk naar Duitsland getransporteerd.
Uit Vught werd een kaart ontvangen,
waarop van de Graaf als gevangennummer aangegeven stond Sch. No.
10379,

REUNIE K.P. BRABANT.
Op Zaterdag 27 April a,s, zal in de zaal
van „STAD ROTTERDAM" te Eindhoven
een LKP-reunie gehouden worden. Aanvang 's namiddags 6 uur. We zullen trachten U d.m.v. bassen en auto's een goede
terugtocht te verzekeren.
De reunie zal eindigen in een gezellig
samenzijn, waartoe eigen krachten zowel als artisten het hunne zullen bijdragen.
Het wordt een feunie de KP-Brabant
waardig!
Wij verwachten U op Zaterdag 27 April
a.s. om 6 uur in „STAD ROTTERDAM"
te Eindhoven.
Namens de Reunie-Commissie,
L. A. VAN DRUENEN Jr.

Hun dankbare kinderen.

Joh. C. W. de Rooy
(Jo Voorburg, Addy)
en
F. W. ZuyderhoH
(Frits Den Haag)
Oosteinde 147, Voorburg.
Fred. Hendrikkazerne, Vught.

Receptie: Zaterdag, 27 April 19.30—21.00.
Oosteinde 147, Voorburg.
Verloofd:

Trijn Kraak
en
St. Poker

Bierum (Gr.).
Utrecht, Merwedekade 257.
Pasen, 1946.

'

Wie kan een oud-S.G.-er helpen aan een
betrekking als boswachter, rijknecht of iets
dergelijks, is gehuwd, 30 jaar oud, thans
korp. Pr. Irnene-Brigade.
Brieven onder nr. 147 a. d. blad.
Oud LKP-er, uitstekend chauffeur, oud 23
jaar, ongehuwd, ill. chauffeur, in !?P-verband, zoekt een betrekking, b.v. bij zakenman.
Brieven onder nr. 148 a. d. blad.

•

Kan 't werkelijk niet anders?
:_

}

Als we het ergens over eens waren in de bezet*
tingstijd, dan was het wel dit, dat we geen
reclame zouden maken voor eigen werk en hel-f
dendaden, dat we zouden vermijden de eigennamen in verband met het verzet naar voren te
brengen. Het verzet moest naamloos zijn en geen
partij zou er politieke munt uit mogen slaan.
Het is verbazend zo snel als de mensen vergeten,
zelfs hun eigen woorden. Freek (Gerben Wagenaar) was één van de eersten om dit standpunt
op de KERN te verdedigen. Op het ogenblik zijn.?
we al zover, dat de aankondiging van Freek als
lijstaanvoerder van de communistische partij, gepaard gaat met de vermelding van zijn Amerikaanse lintje en zijn heldendaden in het verzet.
Goedkope propaganda.
Er wordt dan noe even terloops opgemerkt, dat
de communistische partij de enige was, die ir. de
bezettingstijd illegaal heeft doorgewerkt. Dat dit
onwaar is, weten de heren zélf natuurlijk heel
goed. Ze was niet de enige en ze was met een
jaar verschil, niet de eerste. Kan het werkelijk
niet anders?
Ook betreuren we het, dat Minister Schermerhom als lijstaanvoerder aangediend wordt als
K.P.-ieider. Hij was dat namelijk niet. Hij was
alleen de laatste maanden van de oorlog éér. der
adviseurs van de K.P. Kan het werkelijk niet
anders?
Er is nog een ding, dat ons hoop kan geven en
dat is dat Freek en Schermerhom van deze goedkope en onware propaganda niets afweten. Maar
dan zullen ze voor de toekomst maatregelen moeten nemen.
H. v. R.
Wie helpt monteur O.I.W., 6 jaar werkzaam
geweest als bedrijfsleider, met zeer rijke ervaring op het gebied van landbouwwerktuigen, aan een hem passende betrekking.
Brieven onder nr. 149 a. d. blad.
Welk meisje (liefst R.K.) wil in een prettig
gezin met vier kinderen komen assisteren?
Omgeving Den Haag.
Brieven onder nr. 150 a. d. blad.
Bij de economische recherchedienst te Utrecht
kunnen geplaatst worden rechercheambtenaren.
Gegadigden moeten een onberispelijk
verleden
hebben, vlot stylist zijn en 5 j. H.B.S. of een
daarmee gelijk staande ontwikkeling bezitten.
Zij die in handel of industrie zijn werkzaam geweest en gedurende de .bezetting illegaal hebben
gewerkt genieten de voorkeur.
Voor hen die blijk geven daartoe geschikt te zijn
bestaat de mogelijkheid over te gaan naar de
Politiedienst..
Salaris ƒ 2600—ƒ 3200 p. j.
Voor ongeh. verminderd met 10%.
Voor geh. vermeerderd met 15 —19% + ƒ 150.—
voor elk kind beneden de leeftijd van 18 jaar.
Sollicitaties te richten aan het Hoofd der Economische Recherchedienst Maliebaan 1, Utrecht.
Bezoek: alleen na oproep.
Wie kan het C.B. helpen aan een binnenband, maat
5.50 X 16, voor een Opel. Brieven aan ons bureau

Geel „De Zwerver" aon een van Uw kennissen ter inzage en Iaat hem(haar) onder,
staande bon ingevuld zenden aon de administratie van „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152 Ie Etage. Amsterdam.

Naam: _
Adres:
Plaats: ..

<

Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwi--^
tontie betaald.
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(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
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Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.

