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Voor 't eerst na de bevrijding woon ik weer een
rechtszitting bij. Vandaag komt Boogaart, de verrader van de Weteringschans, voor zijn rechters.
De kleine rechtszaal kan de schare belangstellenden niet bevatten. De meesten onder hen zijn
niet uit blote nieuwsgierigheid gekomen. Daar
zijn er velen, die op een of andere wijze een aandeel hadden in de voorbereidingen van de overval, of wien een taak zou hebben gewacht, indien
deze gelukt zou zijn. Daar zijn ook de nabestaanden van hen, die bij dit pogen vielen. En ^ge
werd stil bij de gedachte, wat deze dag hun
brengt. Natuurlijk, zij willen alles weten over
die laatste uren van hun geliefden. Maar hoe
zwaar zal die wetenschap van hun folteringen
hen straks drukken.
De bezoekers van de publieke tribune worden
stuk voor stuk van top tot teen gefouilleerd. Ik
weet ■ niet of dat altijd gebeurt, maar moet er
stillekens even om glimlachen. Je weet, dat er
onder die toeschouwers jongens zijn die beter
met een vuurwapen kunnen omgaan dan wie ook.
En nu zie je hoe ze rustig, met een klein spotlichtje in de ogen, de handen der politiemannen langs hun zakken en broekspijpen laten glijden.
Wat kan er veel veranderen in korte tijd.
Als ik zo langs al die van verwachting gespannen gezichten kijk, komt de vraag bij me op, wat
wij nu vandaag verwachten. En je voelt intuïtief,
dat je onbevredigd zoudt heengaan, wanneer
hier niet het bloed zou geëist worden van dengene, aan wiens handen het bloed kleeft van onze
jongens, die bij hun moedige poging tot ontzet
het leven lieten en van hen, wier leven door zijn
ingrijpen niet gered kon worden. Maar bovenal
verlangen wij, dat deze zitting de volledige rechtvaardiging van zulk een straf zal brengen.
Als de leden van de rechtbank binnenschrijden
en allen zich van hun plaats verheffen, voel je dé
sfeer, waarin het recht zijn beloop moet hebben,
als voelbaar in de zaal. Het is iets dreigends, iets
kils en tegelijk plechtig en ontzagwekkend.
Er komen eerst enkele uitspraken. We horen de
doodstraf uitspreken tegen een S.S.-man, die aan
het Oostfront vocht. De man staat er als een
wassen beeld en het horen van die straf treft hem
als de kogels na het salvo van een executiepeloton.
Het strottenhoofd in de magere hals wringt zich
in een kramp naar boven; ontzetting nijpt hem de
keel toe. Er moet iets knappen in zijn hersens nu,
of het doodsproces in zijn lichaam nu reeds een
aanvang nam. Daarover valt de stilte als hoorbaar
in de zaal. Het is erg, het is heel erg, de doodstraf tegen iemand te horen uitspreken. Je hebt
het tientallen malen gelezen in de krant en het
heeft je niet beroerd, je niets gedaan, je integendeel soms een voldaan gevoel gegeven. Maar nu
je eigen oren het kunnen horen, je den man
kunt zien, wien het doodvonöis treft, nu je gedachtig aan al je gevallen vrienden, voldaan
zoudt moeten zijn, nu komt er iets van ontferming
in je met den man, wien de banvloek treft; nu
wordt je stil, omdat je de majesteit van de dood
over de zaal voelt hangen. En je voelt hoe zwaar
het moet zijn het zwaard der gerechtigheid te
hanteren. Het is een dodelijk w^pen voor hen
wien het treft, doch het dragen van dat zwaard
kan nooit een vreugde, maar moet een loodzware
vermoeiende taak zijn.
Het duurt maar even. Dan wordt de ten dode
gedoemde weggeleid. En we horen een vrouw, die
als gevangenbewaarster in dienst van de S.D.,
voor gevangenen bestemde pakketten te eigen
bate aanwendde, vijf jaar gevangenisstraf opleggen. Dan zijn we dat ogenblik van stilte van daar-
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even vergeten en vragen elkaar, hoe het mogelijk
is iemand voor een zo zwaar vergrijp, zo licht te
straffen. En we vergeten, stuk voor stuk, dat wij
niets van het verhoor weten en alleen maar afgaan op die combinatie van het feit en de straf,
zonder de nuances te kennen. Want we realiseren
ons dan nog niet hoe juist die nuances (we merkten het later bij de zaak-Boogaart) ons oordeel
beïnvloeden.
Dan komt Boogaart voor het hekje; een weinig
intelligente jongen, met, een sterk naar achter
lopend voorhoofd, die ''niet geheven kin en de
armen langs het lichaam, rechtop tegenover zijn
rechters staat. Dat was voor een der dagbladverslaggevers aanleiding te schrijven, dat hij een
arrogante houding aannam. Dit was nu volstrekt
onjuist. Boogaart was en bleef de S.S.-er, die
volkomen correct de houding aannam, hem in de
dienst aangeleerd. Uit heel zijn verhaal blijkt
zijn stompzinnigheid. Hij heeft toch .allen tijd
gehad om zorgvuldig te wikken en te wegen wat
nadelig voor hem is of in zijn voordeel kan spreken. Maar hij heeft geen aannemelijk verhaal. Hij
zegt aanvankelijk niet te hebben willen meedoen, omdat persoonlijke belangen en niet het
algemene belang op de voorgrond stond, wat
c
verontwaardigd protest op de tribune uitlokt.
V legt dan nader uit dat het naar zijn mening
met name ging om de bevrijding van den broer
van één der overvallers en niet om het geheel.
Bovendien zaten naar zïjn mening de meesten
voor lichte vergrijpen en zouden zeker niet ter
dood gebracht worden. De schijnbare zelfverzekerdheid van zijn houding (overblijfsel van de
dienst) is in volkomen tegenspraak met de onbenulligheden van zijn verklaringen. En als hij bij
het getuigenverhoor de kans krijgt opmerkingen te
maken over de uitgebrachte getuigenverklaringen,
dan zwijgt hij over voor hem belangrijke verklaringen in zijn voor- of nadeel, doch vraagt hij
gretig naar dingen, die uiteindelijk in zijn nadeel
kunnen zijn. Zo is er de vraag, waarom de sleutel
niet gekomen was, waarmee hij de deur zou moeten openen, niet beseffend, dat hij daardoor zijn
schuld eerder verzwaarde, omdat hij de deur ook
zonder de toegezegde sleutel geopend had.
Een tragisch ogenblik is het als de verdachte naar
zijn vader gevraagd wordt, die gescheiden van
zijn moeder leefde en van wien hij niet weet waat
hij woont. Dan klinkt een stem van de publieke
tribune: „Hier is z'n vader." Wat een wereld van
leed en ellende ligt in die enkele woorden. Wat
moet er in dit vaderhart omgaan, nu zijn kind
daar met zo zware schuld beladen voor zijn rechters staat? In schrille tegenstelling staat daartegenover de houding van de moeder, die naar
veler mening medeschuldig staat, doch tegen wie
practisch geen bewijzen zijn, en die kort voor de
opvoering van het hoorspel over de overval op
de Weteringschans door de VARA de omroep-

vereniging opbelde en dreigde met een vervolging, wanneer haar naam in het spel genoemd zou
worden. Enerzijds de vader, die, hoewel diepgeschokt door de daad van zijn jongen, door zich
hier ongevraagd bekend te maken, als 't ware
iets van zijn straf wil meedragen, anderzijds
de moeder, die, wellicht medeschuldig, dreigt,
wanneer haar naam genoemd mocht worden.
Diepe indruk maakt het op ons, wanneer wij alle
gecuigen bij het afleggen van de eed, de hulp
van den Almachtigen God horen inroepen over
hun verklaringen. En wat er in ons omgaat als
wij dat ook den S.D.-er Lages en den rechercheur
Kuipers horen doen, laat zich denken. Maar diep
voelen wij het verschil tussen het „Duitse recht"
en het recht van thans (met al zijn gebreken),
wanneer wij den president, Lages horen toevoegen, dat hij als getuige niet behoeft te antwoorden op vragen, waarvan de beantwoording zijn
eigen zaak zouden kunnen schaden. Het is als
een spotlach naar de .methoden van den Duitser,
die „kostte wat kost" uit een getuige haalde, wat
er uit moest.
Afschuw vervult de zaal als Kuipers, met de
handen op de rug onder de jas -en over z'n
schouder den verdediger op zijn vragen antwoordend, brutaal vertelt van zijn verzoek om het
fusilleren van de gevangen K.P.-ers te mogen
meemaken. Hij was alleen even geschrokken, toen
hij het bloed zag spuiten bij het nekschot, dat de
weerloos gebondenen, met het gezicht in een kuil
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liggend, kregen. En hij vertelt erbij, dat er enkele
zwaar-gewonden op brancards bij waren, die ook
op deze wijze werden afgemaakt. Zijn antwoorden
op de vragen aangaande zijn rol bij het overbrengen van de mededeling van Boogaart omtrent de overval aan Viebahn zijn geraffineerd
voorzichtig, doch ieder voelt, dat het tussen het
bezoek van Boogaart aan Kuipers om ongeveer
12 uur 's nachts en het ontbieden op de volgende
morgen om 9 uur van Bogaart bij Viebahn de mededeling van Kuipers aan Viebahn ligt.
Er zijn zeer gunstige getuigenverklaringen van
gewezen gevangenen over de houding van Boogaart tijdens zijn gevangenbewaarderschap. Hij
heeft veel voor de gevangenen gedaan; was een
van de weinige goede bewakers, bezorgde talrijke
briefjes en pakketjes, verschafte zelfs wel de gelegenheid aan de gestraften van de gevangenis
uit naar huis te telefoneren. Daarom durfde de
K.P. ook met hem in zee gaan. Het is verwonderlijk zulks te horen en wij blijven dan ook
volkomen in het duister tasten aangaande de
motieven tot deze daad. Hij heeft er geen beloning voor gehad en de drieduizend gulden, die
Johannes en Arie hem gegeven hadden, later aan
de S.D. gegeven, waaruit deze de kosten van het
hotel in Utrecht, waar Boogaart en zijn moeder
verbleven, voldeed.
Heeft het bezit van dit bloedgeld hem zodanig
gepijnigd, dat hij als Judas de. penningen nam
en ze gesmeten heeft voor de voeten der lastgevers? Dan steekt de houding der Farizeeën en
Schriftgeleerden, die er een begraafplaats voor de
vreemdelingen voor kochten, in ieder geval nog
gunstig af bij die der S.D.-ers, die met het geld
der verradenen, den verrader, die het niet wenste
te bezitten, onderdak verschaften.
Het is een merkwaardige zaak, als getuigen in een
rechtzaak, zowel van den president als van den
procureur-fiscaal een compliment voor hun manhaftig gedrag ontvangen en dat de tribune daarop
spontaan met een applaus antwoordt, zonder dat
daarop het gebruikelijke vermaan tot stilte volgde.
Maar ieder voelt, dat hier een dergelijk woord
niet achterwege mag blijven, evenmin als het
woord tot herdenking van hen, die bij dit grootse
werk vielen.
Niemand verwondert zich als de procureur-fiscaal
de doodstraf requireert. Hij geeft in zijn kort
requisitoir goed aan wat in aller hart leeft. Deze
zaak is een zaak, waarvan eigenlijk van tevoren
vaststaat, wat de eis zal zijn. Ja, zo is het. En
toch zien wij Boogaart na deze behandeling, al
blijft zijn schuld in onze ogen even zwaar, anders.
Er is een probleem in dit leven, waarvan wij de
oplossing niet zien. Naast dat goede in zijn leven
tegenover de gevangenen staat dat vreselijke verraad, waarvan hij misschien niet van de aanvang
af, doch zeker in laatste instantie, de consequenties heeft moeten zien. De lummelachtigheid, de
domheid, de ondetworpenheid van deze figuur,
brengen je van je stuk.
Op een figuur als Kuipers kun je je
woede botvieren; hij tart je in 't gezicht. Deze
jongen, die je zou willen haten, roept soms bijna
het medelijden in je wakker^ omdat hij er zo verloren, vergeten haast, bijstaat. De dingen gaan
deels langs hem heen, bereiken hem niet meer.
Daarvan maakt de verdediger. Mr. Mathuizen,
een knap gebruik. Het is geen dankbare taak hier
verdediger te zijn. En Mr. Mathuizen stelt ook
voorop, dat hij dit op het allerlaatste ogenblik
aanvaardde, omdat de oorspronkelijke verdediger
plotseling verhinderd was. Hij wist toen zelfs nog
niet, dat het deze zaak betrof. Hij heeft de probleemstelling in het leven van Boogaart volledig
doorgetrokken, van zijn kindzijn af tot het ogenblik van zijn vreselijke daad. En natuurlijk de
n-druk gelegd op de invloed van een figuur als
Kuipers.
Het zwakke punt in de verdediging was, dat de
verdediger niet aannemelijk kon maken — en
daartoe ook geen poging deed — dat Boogaart
niet geweten heeft welk een sadist Kuipers was.
Het is n.1. niet aan te nemen, dat Boogaart met
zijn acht maanden bewakerservaring daarvan nief
op de hoogte zou zijn geweest. Dit was toen reeds
algemeen bekend.
Het is niet altijd gemakkelijk een verdediger ten
volle te waarderen. Hier zeker niet. En telkens
weer moet men zich voorhouden, dat het zijn taak
is alle factoren, die maar in het voordeel van den
verdachte kunnen zijn, naar voren te brengen.
Recht, dat de verdediging miskent, is geen recht.
De neiging daartoe is bij velen onzer zeer sterk.
Daartegen moeten wij waken. Want juist daartegen hebben wij willen strijden. En het grieven^c
is, dat zovelen onzer trouwste makkers vielen als
slachtoffers van het onrecht. Daarom moet het
ons een voldoening zijn, ja het i& een morele
overwinning, wanneer wij onze vijanden ook alle
voordelen van het recht gunnen.
Dit was voor ons de grote winst van deze dag:
de wetenschap, dat — al struikelt ook nu het
recht nog meermalen — er in Nederland weer
recht gedaan wordt.
AD.

GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN.
De Utrechtse KP. doet zo nu en dan eens
van zich spreken. Niet dat de KP-ers weer
overgaan tot verzetsdaden, doch hun dadendrang komt hierin tot uiting, dat zij steeds
pogingen doen om het leven van de vrouwen van hun gesneuvelde vrienden enigermate te verzachten.
Op een ongeveer drie weken geleden gehouden vergadering werd een bedrag aan geld
bijeengebracht. Men besloot hiervan aan
een 2S-tal vrouwen een gezellige dag aan
te bieden.
Na enige tijd van voorbereiding werd Vrijdag 12 Juli een zeiltocht georganiseerd op
de Loosdrechtse plassen, 's Morgens om 9
uur startte het gezelschap, geladen in twee
bellenwagens, vanaf de garage Hagenouw.
Ongeveer kwart vóór tien scheepte het zich
in in twee grote zeilboten te Loosdrecht, en
precies 10 uur stootten de boten van wal.
Dank zij de attentie van verschillende dames om hun sigarettenrantsoen mede te nemen, hadden de KP-ers vrij roken, terwijl
zij bovendien getracteerd werden op zuurtjes en dergelijke.
Omstreeks half een werd een boterham gegeten en enkele consumpties gebruikt in
een gezellig restaurant.
Dat onze vrouwen niet bang voor water
zijn, werd wel bewezen door het feit, dat
vrijwel allen de moed hadden zich in het
water te begeven. Behalve dat de vrouwen
hiervan genoten, was dit zwemfeest ook
een grote vreugde voor de KP-ers. Wij hebben gezien dat KP-ers ook nog iets anders
kunnen dan overvallen plegen en spoorlijnen opblazen. Verschillende dames, die
niet zwemmen konden, werden voorzien van
een opgeblazen autoband en weldra werden
ze netjes door de jongens voortgeduwd.
Dat allen volop genoten, werd wel bewezen door het gezang en het gebabbel. Om
ongeveer S uur werd in de „Moordkeet",
een huisje aan een der plassen, een portie
yochurt met jam en suiker verorberd. Al
zingend en lachend vertrok het gezelschap
omstreeks half 6 in de bellenwagens weer
naar Utrecht. Tante Mies verzocht namens
alle dames haar dank uit te brengen voor
de buitengewone prettige en gezellige dag.
Het resultaat van dit origineel initiatief
was, dat 18 dames, die nog niet op de hoogte waren met het bestaan van „De Zwerver."
zich hierop spontaan abonneerden. A. H.
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COMMISSIE „GOEDE" BEDRIJVEN.
Op 18 Juli werd namens den Minister van
Economische Zaken geïnstalleerd de Commissie „goede" bedrijven.
In deze Commissie hebben zitting vertegenwoordigers van de verschillende Rijksbureaux, van de georganiseerde Middenstand
en de hoofdgroep Industrie, van het betreffende Departement en uit de illegaliteit de
Heer H. M. Mos.
Als voorzitter van de Commissie is benoemd
Prof. Mr. F. de Vries; secretaris van de Commissie is Mr. E. G. J. v. Meerbeke, ambtenaar bij het Ministerie van Economische
Zaken
De Commissie heeft tot taak advies uit te
brengen:
a.

b.

omtrent de vraag, of ondernemingen In
aanmerking komen voor een voorkeursbehandeling, omdat zij een juiste houding hebben betracht in verband met de
bezetting en dientengevolge of ten gevolge van oorlogsgeweld (plundering
daaronder begrepen) schade hebben
geleden;
omtrent de vraag, waaruit een zoodanige voorkeursbehandeling zou kunnen
bestaan.

Voor behandeling komen in aanmerking allen, die door daad of houding tot het verzet
hebben bijgedragen.
Aanvragen om voorkeursbehandeling als
vorenbedoeld moeten vóór 1 October a.s.
worden ingediend bij den secretaris der
Commissie Mr. E. G. J. v. Meerbeke, Departement v. Econ. Zaken, Bezuidenhoutscheweg 30, 's-Gravenhage, onder overlegging
van alle ter zake dienende bewijsstukken.
M.
f
RECTIFICATIE.
In „Grondslagen-Conflict", het hoofdartikel van „De Zwerver" van verleden
week, staat in de eerste kolom in de aanvang van de voorlaatste alinea tussen
haakjtes: „Wij zullen ze constructies noemen." Dit moet zijn: „Zij zullen ze constructies noemen".
Verder zijn de namen van de schrijvers
van de twee ingezonden brieven weggevallen. De eerste was van L. v. d. Werf en
de tweede van D. C. van Ginhoven.
REDACTIE.

Het is buitengewoon voorspoedig gegaan met de actie, om de militairen in Indië
wekelijks hun „Zwerver" té sturen. Bob, de administrateur, wist van het Roode
Kruis gedaan te krijgen dat iedere week portvrij 1000 Zwervers naar de Oost vlogen, om daar over alle onderdeelen verspreid te worden. En reeds komen van
onze jongens zelf de dankbetuigingen binnen. Wat zijn ze blij. dat ze nu weer
geregeld in verbinding staan met hun L.O. of hun L.K.P.
Duizend Zwervers méér kosten echter geld, veel geld zelfs tegenwoordig. Spontaan kwamen dan ook de bijdragen en toezeggingen van vele abonne's binnen
toen de eerste oproepen om hulp geplaatst waren. Velen wilden wel een abonnement voor een Indië-ganger voor hun rekening nemen. Vandaar, dat we nu de
eerste verantwoording van binnengekomen gelden kunnen publiceren. Er zijn nog
veel meer toezeggingen gedaan, maar daar hebben we nog geen gelden voor
gekregen. Regelmatig zullen voortaan de betaalde Indië-abonnementen worden
verantwoord. We hopen, dat er veel plaatsruimte voor nodig zal zijn en de bedragen hoog.
Ie verantwoording.
F. V. te S. 1.50; G. V. te R, S.—; P. A. H. te H.
S.—; Mej. J. P. te B. 4.S0; A. E. te A, 6,—j Mej,
N. de B. te 's-Gr. 4.50; fa. S. M. te H. 1.25; C. M.
de R. te M. S.—; Mej. H. M. V. te V. 1.50; R. F. H. B.
te U. 2.50; W. de F. te H. 1.75; Mevr. G. S.-W. te
H. 1.50; H. B. te D. 1.50; H. G. te E, 10,—,
RED.

Deze tekening werd belangeloos voor dit doel afgestaan door den heer H. v. ng en te Baarn.

„DE

DEN VIJAND WEDERSTAAN

VOORLOPER"

In veel opzichten hebben de leden onzer
organisatie in de bezettingstijd in raadselen
gewandeld. Er gebeurden dingen, waarvan men
de resultaten zag, doch de oorsprong niet kende, of niet wilde kennen.
We bewandelden wegen, waarvan we wisten,
dat ze tot het doel moesten leiden, zonder te
weten hoe de route was. Mensen kwamen op
onze weg waaraan we, door de introductie
welke ze medebrachten, ons vertrouwen gaven,
doch naar wier werk wij verder maar niet

H/sioriscfie schefsen van de werkzaamheden der:
L O. ■ Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en
LKP. - Landelijke Knokploegen.

vroegen.
Wie veel weet, heeft veel te verantwoorden.
Dat was vooral in die jaren een waarheid als
een koe. En daarom wisten we liever dikwijls
maar niet zoveel, al was dan ook ons harf
dikwijls „brandende" in ons, omdat juij toch
zo graag eens wat meer achter de schermen
zouden hebben gekeken.
Zo hier en daar is wel een enkel scherm opgegaan. „De Zwerver" heeft daartoe het zijne
gedaan. Aïs straks ons grote Gedenkboek
verschijnt, zal zeer veel in het licht komen,
dat tot nu toe nog met nevelen omhpild was.
Zolang te moeten wachten, zou echter veler
geduld op een te lange proef stellen. Daarom
verschijnt onze „Voorloper", Den Vijand

ALDUS luidt de titel van het binnenkort verschijnende boek dat een juist inzicht geeft van het omvangrijke werk van de Landelijke Organisatie voor
hulp aan onderduikers en de Landelijke Knokploegen, gedurende de Duitse
^rir^tïerïe1^, vooTdebetrouwbaarheid waarvan de beide grootste organsaties van het verzet volledig kunnen instaan, omdat het geheel onder haar
Scht uu de gegevens van persoonlijke belevenissen door schrijvers uit de
illeqaliteit zelf is samengesteld.
j . j_' „„,„„„
Het is bovendien een goed en onderhoudend geschreven boek, omdat de samenste Iers ook dekups" ?an het schrijven verstaan. Wij behoeven U slechts enkele
namen te noemen als die van: .Jan H. de Groot, Joh. van Hulzen, K. Norel. Anne

Weder staan.
Hoe dikwijls hebben wij dat verschijnen reeds
aangekondigd, doch telkens was er weer iets,
dat het uitkomen in de weg trad. Verschillende moeilijkheden, waardoor de uitgave
werd gestagneerd, zijn thans in zoverre overwonnen, dat zeer. binnenkort met het drukken
kan worden begonnen. Vooraf evenwel, is het
voor ons van groot belang enigermate georiënteerd te zijn op het aantal exemplaren,
dat voor onze abonnees benodigd is. Wij zou-'
den het namelijk zeer betreuren wanneer straks
zou blijken, dat trouwe medewerkers niet in
de gelegenheid zouden zijn zich dit boek via
de boekhandel aan te schaffen. Wie van toezending verzekerd wil zijn, zorge er voor, dat
de <in dit nummer bijgevoegde bestelkaart
voor de 10e Augustus a.s. in ons bezit komt.

ïeMfniermiïïlr tL^annend boek, omdat hierin alles historie-getrouw wordt
verhaald én daarbij meer spanning wordt ondergaan dan in gewoonlijk slechts
OP fantasie berustende verhalen.
v -J T. u „~„ i,^»
Om U eenig denkbeeld te geven van den rijkdom en verscheidenheid van het
bo^k verwezen we naar de reeds meerdere malen gepubliceerde inhoudsopgave
in vroegere nummers van „De Zwerver". O.m. komt erm voor een volledig historische beschrijving van de grote overval op de gevangenis Weteringschans o.l.v.
HÏ^eï ongeveer 300 bladzijden groot, is royaal geïllustreerd door teekeningen
voornamelijk van de hand van den bekenden kunstenaar Charles Eyck. Het is
qedrukrop goed papier, gebonden in fraaien halflinnen band met omslag in
kleur De prijs van de uitgave is in verhouding laag, n.1. slechts ƒ 4.50 gebonden.
De levering kan geschieden door lederen erkenden boekhandel.
Van de opbrengsF komt een belangrijk gedeelte ten goede aan onze nagelaten
betrekkingen. Dit wordt afgestaan aan de Stichting 1940—1945.

gen waren en dikwijls reeds veel buitensporigheden op hun kerfstok hadden zitten.
Deze „Knokbroers" werden nu ineens geschikt geacht om als bewakers voor schuldigen en onschuldigen de „vruchten" van hun
illegaal bestaan te mogen plukken. Vele van
hen hadden van de Moffen zo het een en
ander geleerd; ze „wisten" hoe er met arrestanten en geïnterneerden moest worden
omgesprongen. Zij huldigden ook gaarne, voor
zover bona fide „illegalen", het schone beginsel van „Oog om oog, tand om tand" en
krijgen nu de kans om eens te tonen dat
Nederlanders ook wel moffenmethoden kunnen toepassen, wanneer deze Nederlanders
maar eens de gelegenheid^ krijgen om zich
op hun vijand te wreken."

Uo4 tonq, noq. 7

„DE OCHTENDPOST" OVER DE K.P.

Na ongeveer veertien maanden bevrijding, zijn
wij wel gewend geraakt aan teleurstellingen en
aan het verkeerde begrip over de werkzaamheden der verzetsbeweging.
Niet elke gelegenheid, waarbij de verzetsbeweging
_ en met name de L.O. en L.K.P. — in een ver
keerd daglicht werd gesteld, is door ons gesignaleerd. Wij zijn zo langzamerhand wel tot de
overtuiging gekomen,, dat ons Nederlandse volk
nog niet veel begrip heeft over het vele en veelomvattende werk der L.O. en L.K.P. tijdens de
bczcttin0'
Onlangs°'kwam ons echter in „De Ochtendpost'
van 6 Juli 1946 onder het opschrift: „Feiten, over
de kampen" een artikel onder het oog waarin op
een ergerlijke wijze gesproken wordt over de
hoedanigheden van K.P.-ers. De schrijver van dit
artikel, L. A. R(odriguez) L(opez), blijkt iemand
te zijn die de K.P.-sfeer van nabij niet heeft gekend. Hij vervolgt n.1., schrijvende over de toestanden bij het personeel in de Nederlandse
kampen:
„Dit personeel werd voorlopig grotendeel*
gerecruteerd uit, de B.S., en het is nu voor
een ieder wel aamiemelijk, dat het met de
B.S., de goede niet te na gesproken, niet
altijd zuivere koffie is. Er zaten nog_ veel
Nazi-vrienden in ondergedoken; en ^ in ds
knokploegen,, waar de meeste ambitie voor
het bewakershaantje vandaan kwam, zalen
■ vele mensen, die in het gewone leven vrachtauto-chauffeur, slagersloopjongen, schillenboer of monteur waren, die door de buiten
gewone omstandigheden tydens de bezetting
op meer êan één wijze uit het lood geslu-
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Uit het bovenstaande blijkt wel. heel duidelijk,
dat deze schrijver de K.P. niet van nabij heelt
gekend, noch ooit een werkelijken K.P.-er heeft
ontmoet. Zijn denigrerende qualificatie laat geen
enkele twijfel hierover bestaan. Het maakt sterk
de indruk van het gemis aan
elke
verzets-„feeling". Iemand die zó schrijft, bewijst er mee, nog
maar héél weinig begrepen te hebben van .Ie
geestelijke achtergrond van het verzet, met name
van -de L.K.P. Wij kunnen dit betreuren, doch
hierover vallen wij niet.
Waar wij echter wèl tegenop komen, is dit, dat
zo iemand zich een oordeel aanmatigt over zaken, waar hij geen verstand van heeft.
Want werkelijk, geachte schrijver, had U de K.P.sfeer ook maar enigermate van nabij leren ke,nnen,
wij weten het, U had de K.P. niet aangeduid als
lieden, die „door de buitengewone omstandigheden tijdens de bezetting op meer dan een wijz?
uit het lood geslagen waren en dikwijls reeds veel
buitensporigheden op Kun kerfstok hadden utten."

MM

In de eerste plaats moeten wij U mededelen, dat
er maar zeer weinig lieden van de K.P. zijn ingedeeld bij de bewaking van onze gevangenen.
Voor zover zij hierbij wèl een taak hebben gezien, kunt U ervan overtuigd zijn, dat zij deze
werkzaamheden opvatten met dezelfde plichtsbetrachting, waarmee zij gedurende de bezetting
hun illegale werkzaamheden hebben verricht.
Het was niet de zucht naar avontuur, die onze
jongens in de K.P. dreef; het was niet de lust
om te moorden, die hen naar de wapenen deed
grijpen; het was geen liefhebberijtje om een overval op een gevangenis te plegen. Het was een
van Godswege opgelegde roeping, een roeping,
die de K.P.-ers terdege begrepen hebben.
Zegt het U niets, L.A.R.L., dat de leider van een
K.P., met het oog op de ernst van die roeping,
veelal vóór het plegen van een overval, met zijn
mannen een gebed om bijstand en bescherming
opzond tot God? Zegt het U niets, dat de zgn.
Topvergaderingen van de L.K.P. met gebed geopend en met dankzegging gesloten werden?
Zegt het U niets, dat het merendeel der K.P.-ers
uit christen-jongeren bestond? Zijn dit „lieden,
die door de buitengewone omstandigheden tijdens
de bezetting op meer dan een wijze uit het lood
geslagen waren en dikwijls reeds veel buitcisporigheden op hun kerfstok hadden zitten?"
Wij ontkennen het ten stelligste en spreken over
de toon, waarin dit artikel in „De Ochtendpost"
gegoten is, onze diepste verontwaardiging uit.
FRITS.
Noot redactie. — Dit artikel lag reeds op de pers,
toen ons een volgend nummer van „De Ochtendpost" onder ogen kwam. Hierin wordt gezegd,
dat „de kamp-K.P. geen bonafide K.P." zou zijn.
Waarmee het blad de bonafide K:P. voor gerehabiliteerd houdt
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In het duister van de winteravond, die over de
Friese hoofdstad ligt, zijn 12 groepen bevrijde
gevangenen hun weg gegaan. Twee daarvan,
waarop niet gerekend was — de vijf 's middags
binnen gebrachten, de drie die 's avonds, vergezeld
van de S.D., aan de poort klopten, — moeten
zelf trachten onderdak te komen. De tien overigen

hebben een plaats opgekregen, waar zij zich
moeten vervoegen en waar men hen verder zal
terecht helpen. Bij de laatste groep is ook nog
de bewaker T. ingedeeld. Men acht het n.1.
verstandig hem te laten verdwijnen, waardoor
alle verdenking op hem zal vallen en de overige
bewakers hopelijk buiten schot zullen blijven.
Zo verlaten in de avond van de 8e December
1944, 51 gevangenen en een bewaker het Huis
van Bewaring te Leeuwarden. Zij hebben opdracht allen via de electrische Oosterbrug de
stad binnen te gaan en vandaar de kortste weg
te kiezen naar het aangegeven verzamelpunt. Bij
elke groep is zoveel mogelijk iemand ingedeeld,
die geacht wordt de weg in Leeuwarden naar
behoren te kennen, waardoor misverstanden zo- '
veel mogelijk beperkt worden.
De maatregel, dat allen de electrische Oosterbrug moeten nemen is genomen om op dit punt
alle sporen in éénmaal grondig te vernietigen.
Zowel op de toegangsbrug als op het gevangenisterrein als op de electrische Oosterbrug wordt
na het vertrek van alle gevangenen en deelnemers een hoeveelheid peper gestrooid, voldoende
om een hele kennel honden het spoor bijster te
doen worden.
Daarmede is de taak van de K.P. afgelopen. Het
is nu de zaak zo snel mogelijk te zorgen, dat allen
in veiligheid komen. Het merendeel verlaat onmiddellijk, goed bewapend, de stad, om via binnenwegen de onderduikkwartieren in de omliggende dorpen op te zoeken.
In minder dan een uur tijd is de gehele onderneming afgelopen. Omstreeks 5 minuten over
half zeven verlaat Wim als laatste man het Huis
van Bewaring en omzichtig strooit hij op de
gevangenisbrug en de electrische Oosterbrug de
zo belangrijke peper.
Het is nu de beurt aan de afvoertroepen om hun
arbeid in de kortst mogelijke tijd te verrichten.
Zij zijn tegen de avond in de Grote Kerkstraat
bijeen gekomen en om half zes staan ze op een
negental punten in het stadscentrum klaar om
hun arbeid aan te vangen, n.1. op de electrische
Oosterbrug, hoek Kanaalstraat, hoek Achter de
Hoven, hoek Zuider Grachtwal, Serre Hotel de
Klanderij, Brus-wachtershuisje Beursbrug en Hoofdingang Koepelkerk. Elke post is door twee man
bezet. Bovendien zijn, onmiddellijk na het slagen
der onderneming, vijf mensen op pad gegaan, om
de familieleden van de bevrijden mede te delen,
dat zij moeten verdwijnen. Bovendien gaat er
hulp naar de vrouw van den gevangenbewaarder
T. om haar behulpzaam te zijn bij het verhuizen.
De leiders van de afvoertroepen, Willemse en
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Karel, hebben zich van de aanvang van de overval af, dicht bij het H. v. B. opgesteld. In grote
spanning hebben zij alles gevolgd, van het binnendringen van de eerste groep tot het verschijnen van de S.D. toe. Allerlei vragen bestormen
hen en hun blikken boren zich door het duister of
zij niet iets gewaar kunnen worden van hetgeen
zich daarbinnen afspeelt. Doch de gevangenismuren, die dreigender en zwarter dan ooit oprijzen uit de stinkende grachten, zijn gewend te
verbergen, wat er achter hun rug gebeurt.
Karel heeft de afvoergroepen gecontroleerd. Dat
klopt als een bus. Om kwart over zes — eindelijk — gaat de deur open om de eerste groep
gevangenen uit te laten.
Wat zijn ze zenuwachtig. Hun ogen hioeten
tasten voorzichtig of ze wel de vaste bodem hebben. Velen struikelen over de verkeersheuvel vlak
voor ^e brug. Maar haast hebben ze allen. Sommigen zijn de kluts volkomen kwijt. Willemse
grijpt dan in en brengt ze een eindje op weg.
Karel is de afvoergroepen gaan waarschuwen dat
de „patiënten" in aantocht zijn.
De regeling is prachtig in orde. Toch dreigt de
zaak door de zenuwachtigheid der bevrijden nog
spaak te lopen. Enkele groepen zijn door elkaar
geraakt en de afvoergroep op de Oosterbrug
wacht vergeefs op de mensen, die zij zullen
moeten wegvoeren. Ze gaan er onmiddellijk op
uit, om hun mensen, die doorgelopen zijn, te zoeken. Dat lukt spoedig.
Er vragen die avond in Leeuwarden vele mensen aan voorbijgangers: „Weet U ook hoe laat het
is?" En het blijkt, dat er velen zijn, die het hoog
tijd achten om thuis te komen. Dat zijn de wacntwoorden, waarmede men elkaar herkent. Welnu,
ze zijn allen tijdig, d.w.z. .voor zeven uur onder
dak gekomen.
Bij het vervoer wordt zoveel mogelijk van dt
fiets gebruik gemaakt. De afvoergroepen hebben
de fiets bij zich en de laatste mensen van de te
transporteren gevangenen, worden op de bagagedrager gezet en zo naar hun kosthuizen gebracht.
Eén met name genoemde gevangene moet in ieder
geval per rijwiel vervoerd worden omdat hij
geruime tijd te bed heeft gelegen en voor een
speurhond ^gemakkelijker te volgen zal zijn. De
gastheren zijn gewaarschuwd dat zij moeten zorgen 's avonds thuis te zijn, daar de „spoormannen" ongeveer tegen 7 uur verwacht kunnen
worden. De gastheren zijn er schriftelijk op gewezen, dat zij hun logé's niets mogen vragen over
hun herkomst e.d., terwijl de bevrijden is medegedeeld, dat hun eigen veiligheid vordert, dat
zij in hun kosthuizen niet reppen van hun identiteit en ontsnapping. Ook tijdens het transport
mag niet gesproken worden. Maar ja, daar wordt
wel eens de hand mee gelicht.
Dat is nog niet het ergste.
Niet alle mensen zijn even verstandig en even
voorzichtig.
Doch één van de juist-bevrijden maakt het wel
erg bont. Hij is nauwelijks binnen en heeft een
stoel gekregen of hij begint in de huiskamer,
waar het gehele gezin bijeen was, in geuren en
kleuren te vertellen wat er gebeurd is. Gelukkig
was de gastheer verstandiger. Hij nam den man
apart en legde hem het zwijgen op.
Die avond gebeurt er niets bijzonders meer.
Te vijf minuten over half zeven had de laatste
K.P.-er de gevangenis verlaten. Bewakers en personeel waren in twee cellen opgesloten en de
deuren bleven geopend. Om kwart voor zeven
arriveerde een S.D.-officier aan de gevangenis,
rond alles open en belde naar het BSG, waarop
men vandaar met sleutels kwam om de cellen
open te maken waarin het personeel was opgesloten. Om 10 minuten voor zeven werd de
S.D. van de overval in kennis gesteld. Onmiddellijk werd een aanvang gemaakt met het verhoren van de bewakers, het afzetten van de uit-

gangen van de stad, doorzoeken van plantsoenen
e.d. Doch het luchtalarm, waarop algemeen door
de bevrijders gerekend werd, bleef uit. Dezelfde
avond werden huiszoekingen gedaan bij den bewaker T. op wien inderdaad de verdenking v;el
en bij verschillende bevrijden. Alles echter zonder
succes.
De Leeuwarder S.D. zoekt dan contact met de
beruchte collega's uit het Scholtenhuis in Groningen, die adviseren straffe repressaille-maatregelen te treffen. De Leeuwarder S.D. voelt
daar blijkbaar echter niet veel voor en jendt
dezelfde nacht nog een specialen koerier naar
Den Haag om instructies. Den Haag blijkt van
hetzelfde gevoelen te zijn, zodat van repressaille
wordt afgezien.
De volgende morgen brengt echter wel een grote
razzia. Om zeven uur is alles afgezet en als de
sirene loeit weet iedereen hoe laat het is. Mensen, radio's en papperassen verdwijnen in de
schuilplaatsen.

De eerste die wegkruipen zijn natuurlijk de bevrijde gevangenen.
De meesten ja, niet allen.
Het eigenwijze mannetje, dat de vorige avond
reeds door zijn gastheer op z'n nummer moest
worden gezet, voelde er niet veel voor om ondtr
de grond te kruipen. Gelukkig zocht men hem
niet in dit huis. Doch de volgende morgen,
's Zondags, ging hij rustig naar zijn vrouw en
kinderen om te bespreken hoe zij naar familie
in de provincie konden komen. Ze besloten
's Maandagsmorgens om 4 uur er wandelend
heen te trekken. Toen hij die Zondag bij zijn
vrouw thuis was heeft een buurman hem hei; huis
uitgejaagd met de mededeeling, dat er elk ogenWik S.D. kon arriveren. Zodoende kwam hij
's Zondagsavonds nog weer gastvrijheid vragen
op zijn onderduik-adres. Als hij thuis is, zorgt
de organisatie ervoor, dat de verschijning van een
paar glimmende laarzen er de angst bij hem inbrengt.
Tweede Kerstdag is er een tweede deserteur, die
rustig naar zijn familie terugkeert, en er eenvoudig niet over denkt wat hij voor zichzel) en
anderen op het spel zet. Doch de organisatie
zendt hem al spoedig iemand achterna, die hem
vertelt, dat „verkeerden" van zijn aanwedgheid
thuis op de hoogte zijn en hem tevens belooft,
dat, wanneer hij bij evt. arrestatie zou gaan praten, de gehele boerderij in vlammen zal opgaa.i.
Zo bleek ook hier weer, hoe zorgeloos velen leefden. Een kraak als die te Leeuwarden, tot
in de puntjes voorbereid en uitgewerkt, zou door
de lichtzinnigheid van zulke mensen uiteindelijk
nog verkeerd kunnen aflopen.
Gelukkig heeft de S.D. ondanks het feit, dat een
speciaal commando uit Den Haag enkele weken
in Friesland opereerde, nooit een der bij deze
overval betrokkenen of bevrijden in handen gekregen. Wel werd Klaas, een der hoofdpersonen
om wie de kraak op touw werd gezet, weliswaar
drid weken later door de S.D. gearresteerd en
naar Groningen overgebracht, doch hij leefde
toen onder een andere naam en men is er nooit
achter gekomen, dat hij één der bevrijden van
Leeuwarden was. Hij werd later naar Willemshafen gezonden, doch wist daar te ontsnappen.
Direct na de bevrijding keerde hij in Leeuwarden
terug. Op 29 Januari trachtten 2 S.D.-ers één der
K.P.-ers te arresteren. Doordat zijn wapen meerdere malen ketste, moest hij vluchten en werd
door een kogel zodanig getroffen, dat hij enkele
uren later overleed. Het lid van de afvoerploeg
der N.B.S., S. van Dam, werd op 7 April 1945
gearresteerd en aan zware verhoren onderworpen.
Ook omtrent de gevangenisoverval werden hem
vragen gesteld. Hij is echter tot in de dood
standvastig gebleven. Op 11 April werd hij met
12 anderen te Dronrijp gefusilleerd.
In het begin van 1945 werden nog een drietal
andere leden van de kraakplocg gearresteerd.
Twee werden er in Drente tewerkgesteld en ont-

vluchtten; de derde werd op de dag der bevrijding uit de gevangenis gehaald, waaruit hij indertijd zelf anderen bevrijdde.
Ook van de afvoerploeg zijn er later nog drie
in handen van de Moffen gevallen. Een ontvluchtte. De tweede werd op 15 April bevrijd,
terwijl de derde, na aanvankelijk op vrije voeten
te zijn gesteld, op 7 April, gelijk met S. van Dam,
opnieuw gegrepen werd. Op 10 April zou hij
met een medegevangene te Ritzemazijl gefusilleerd worden. Hij wist echter onderweg de beide
S.D.-ers buiten gevecht te stellen en met zijn
kameraad te ontkomen.
Tenslotte nog een enkel woord oyer de verzorging
der bevrijde gevangenen in hxm kosthuizen. Dat
was de taak van de L.O.
In de eerste plaats moesten allen zo snel mogelijk van nieuwe P.B.'s worden voorzien. Daarvoor
was nodig, dat de L.O.-fotograaf alle kosthuizen bezocht om er de bevrijden opnieuw te „knippen". In record-tijd leverde hij 41 foto's af, die
naar het Fabu (falsificatiebureau) gingen. Alle
P.B.'s werden van passende namen en beroep
voorzien en toen trokken twee L.O.-medewcrkers
erop uit om de gedokenen in het bezit van hun
papieren te stellen.
Stel het U alles niet te licht voor. Er moet eerst
een introductie zijn, er worden wachtwoorden
afgesproken, dan moeten er vingerafdrukken
worden gemaakt en zegeltjes geplakt.
Daar blijft het niet bij. Er is behoefte aan kleding, schoeisel, voedsel en geld.
Er worden zakenlieden bezocht. En het lukt wonderwel er iets los te peuteren. Er komen ettelijke
paren oude-kwaliteit herenschoenen, costuums en
ook ondergoed. De voorraad groeit zelfs uit tot
een klein warenhuisje, dat in een slaapkamer
wordt ondergebracht. Er komt zelfs een pak paling voor elke bevrijde binnen. Waarschijnlijk
heeft de gever de hoop, dat de bevrijden even
glad zullen blijken als zijn gave is. En ook het
„zoethouwertje" ontbreekt niet. Een goede geest
stelt voor eiken kwartier gever vijf pond suiker
ter beschikking. De verzorgers besluiten deze
„gewichtige" gave per geleende auto te gaan
halen. In het betrokken pand huisden echter ook
enkele zware jongens, zodat door het stilhouden
van de wagen een algemene alarmtoestand intrad. Gelukkig behoefden de pistolen, die al in
de broekzakken rammelden, geen dienst te doen.
Maandelijks werd op de onderduikadressen het
verschuldigde kwartiergeld uitbetaald. Zo groeide
een hechte band tussen verzorgers en verzorgden.
Er werden verplaatsingen geregeld en verzorgd
en een enkele maal moest een gerezen conflict
beslecht worden. Een enkele had in de aanvang
wel wat veel noten op zijn zang. Hem werd aan
het verstand gebracht, dat men met vragen meer
bereikt dan met eisen. Doch over het algemeen
bestond de best-denkbare verhouding. Toen de
bevrijding daar was, had de L.O. te Leeuwarden
nog een 20-tal bevrijden in verzorging. De overigen waren geleidelijk aan afgevoerd.
Zo werd de gevangenis-„kraak" te Leeuwarden
door de goede voorbereiding, stipte uitvoering en
nauwe samenwerking tussen K.P., N.B.S. en L.O.
tot één van de meest succesvolle operaties tijdens
de bezetting.

Bij onze
stoottroepers in Indië
NEDERLANDERS IN INDIE.
Men was altijd geïnteresseerd in de levensbeschrijving van onze pioniers in Indië. Een Regeerder als
Coen, een militair als van Heutz, een figuur als
Nienhuys uit de tabakscultuur etc.
Mensen van formaat in hun drift om het gestelde
doel te bereiken.
Deze mannen maakten hier de historie. Steeds in de
historie waren Het sterke figuren, vechters op hun
terrein, die de loop der gebeurtenissen bepaalden.
In een moeilijke en verdwaasde tijd kwam er één
man naar voren die alles richtte naar zijn wil, hetzij
ten zegen, als een Willem van Oranje, hetzij ten
verderve, als Napoleon.
Indië zit in grote moeilijkheden; het losgeslagene
in den mens trekt hem af van het normale en voert
hem naar het abnormale. Oorspronkelijk groeide
alles hier over het kleine heen en naar het grote
toe. Nu is alles anders; de stijl is eruit.
Allereerst moreel; ook hier is het aantal mislukte
huwelijken schrikbarend en de levenshouding van
velen laakbaar. Strikte eerlijkheid en onkreukbaarheid hebben als deugden afgedaan; „stunten" en
„organiseren" zijn de nieuwe geesteskinderen. Het
staren op de naast hogere rang is door de snelle
^promoties in de plaats getreden van het zich richten op aller belang.
De Hollanders hier hebben door de omstandigheden
een hogere plaats dan vroeger gekregen en ze zijn
door diezelfde omstandigheden een lagere positie
waard.
i
In de staat van beleg die hier in Indië heerst heeft
de militair de boventoon op de civiele autoriteit.
Deze onmogelijke eis is opgelost door de militairisering van het civiele gezag.
En ondanks dat, iijn de aan hen te stellen eisen,
hoger geworden.
Nu zijn aan militairen, met hun in 't algemeen gesproken eenzijdige opleiding, bijv. staatseigendommen
toevertrouwd, waarvan het administratieve- en organisatorische beheer, een vakman slapeloze nachten
zou bezorgen.
Ik zag Morotai en Hollandia; vooral die laatste
plaats is een gruwel voor een vakman. Ik zal er niet
teveel van zeggen, ik weet, dat het verdwaasde den
boventoon voert.
Ik constateer alleen de onbekwaamheid; een ondeugd
nog zwaarder wegend door de boter, die zij op
hun hoofd hebben. Misselijke en ten hemel schreiende
chaos.
We zijn een straatarm volk, dat zijn rijkdommen niet
weet te beheren.
Men knoeit maar, men lapt aan zijn laars, men
zoekt zijn eigen genoegen, men verrijkt zich, men
is oneerlijk, men doet alsof, men heeft geen gevoel
voor de materie, men is onbekwaam.
De weinigen van goede wil lopen tegen de muur van
onwil.
De eis van hard werken en noeste vlijt verloopt in
het verkrachten van een jeep en een griet. De losgeslagen man paart hier met de losgeslagen vrouw.
Alles ten koste van de schaarse materie. Wij verkwisten en verkwanselen onze weinige en zo broodnodige goederen.
Alle nonsens vindt zijn culminatie in het militaire.
In het civiele is het niet veel beter. Het Hollandse
M.G. wordt geëvenaard door het Indische Nica en
Nigieo, het goede niet te na gesproken.
Het is een kwestie van geest, deze gebroken en verbroken houding. Hier allereerst dient een geestelijke
herbewapening te komen. Deze gaat vóór en boven
de materiële herbewapening op militair en civiel
gebied.
En momenteel geschiedt het net andersom en de
chaos wordt niet minder. Meer dan ooit moet alles
uitgaan en steunen op de weinigen die zich onbevlekt
hebben weten te houden.
De bewindsman die alleen maar de juiste man op de
juiste plaats weet te stellen, heeft zijn steen bijgedragen.
En van deze juiste man op de juiste plaats begint
dan de lange en moeilijke weg.
HOLLANDERS IN INDIE.

moet hel o-atë weten!

Er zijn nog slechts weinig Hollanders in Indië overgebleven die in staat zijn daar krachtig aan de
wederopbouw mede te werken. De Jap heeft duchtig huisgehouden; niet alleen hebben velen het leven
gelaten, maar de overlevenden zijn meer of minder
beschadigd. Maar hun aanwezigheid is noodzakelijk
en de zo nodige repatrieering voor geestelijk herstel
valt weg en zij gaan weer aan het werk.

Lof voor hen die zich zo weer inzetten tot ernstige
arbeid op een ernstige wijze.
Maar allernoodzakelijkst is het, dat de fleur van
Hollands werkers zich bij hen komt voegen om hier
het huishouden weer op gang te brengen. En dan
mensen met pit en werklust en
een hoog moreel.
Want ook op dit terrein moet herbewapend worden.
De meegemaakte- en de heersende ellenden, waaronder mede te verstaan het gehele gebied van vragen
waar geen antwoorden op komen, hebben een moedeloosheid en een matheid veroorzaakt, dre ongunstig
werken op morele standvastigheid.
De aandacht moet weer ten volle vallsn op het
grote werk, dat aanwezig is en moet wegvallen van
de persoonlijke ondeugden. Wij moeten hier mannen
hebben die waardige vertegenwoordigers zijn van de
beste eigenschappen van ons volk. En het is niet zo
moeilijk deze ondeugden te bestrijden. Maar gemakkelijker is het, indien men achter zich heeft het
eigen gezin of de gedachten daaraan.
Laat men toch beseffen de grote zegen die in het
gezin is gelegen. Laat men voor zichzelf weer serieus
de voorwaarden scheppen om daartoe te komen. Het
gezin beschermt, voedt op, stimuleert, sterkt en het
weert af tegen alle verleiding. Het is een gave Gods,
Zijn groot geschenk aan alle mensen.
Wij hier in Indië die dien schat in Holland bezitten,
beseffen hier nog eens te meer zijn grote waarde.
Wij leven in een tijd van verbreking van huwelijksbanden; dat is ook hier sterk toegenomen. Maar
men ontbindt daarmee tevens de krachten die trekken naar morele afglijding.
Daarom is het noodzakelijk de gezinswaarde weer te
gaan beseffen en wij Christenen hebben in deze de
taak met onze gezinnen als een zuurdesem te werken.
Er is nog een ander terrein, dat gezuiverd moet
worden. De geestelijke moedeloosheid die veroorzaakt
wordt door de druk van vele vragen, vooral die op
het gebied der rechtshandhaving, moet weggenomen
worden.
Enige tijd geleden waren in Zuid-Celebes ongeveer
80 B.B.-ambtenaren verzameld wier gemoederen
verontrust waren over het geval Niewenhuis. Deze
zaak houdt de gedachten bezig, vertroebelt de werksfeer en het geheel lijdt eronder.
Moeten om een te sparen, velen bezwaard worden?
En niemand, die bevoegd is bindt deze kat de bel
aan en de allen bezig houdende vraag naar het
recht in deze wereld blijft onbeantwoord.
Niewenhuis was een Controleur B.B. op Saparua
(ten Zuiden van Ceram). De Jappen hadden Ambon
al «bezet en Niewenhuis kreeg het bevel van den
Japsen kolonel aldaar om zich bij hem te vervoegen. Deze droeg hem de voortzetting van zijn bestuurstaak op Saparua op tot nader order.
Terugkerend op Saparua trof hij aldaar een z.g.
Controleur Indonesia, aangesteld door een andere
Japse instantie en belast met de uitoefening der
bestuurstaak. Na enige dagen discussie over de
vraag wie wel en wie niet, kreeg Niewenhuis er
genoeg van en het gelukt hem, via Amahai, waar hij
den daar aanwezigen Controleur Van de Hoeven
ontmoette en aan wien hij zijn wederwaardigheden
vertelde, Australië per prauw te bereiken. Hij meldde zich bij de reeds uitgeweken Indische Regering
te Brisbane. Daar kreeg hij van een hoog Regeringspersoon, wiens naam bekend is, de wind van
voren; hij verweet hem zijn standplaats te hebben
verlaten en-stuurde hem terug naar het schijnbaar
nog niet bezette Toeal (hoofdplaats van de Afdeling Kei-eilanden, Residentie Amboina) om het bestuur aldaar in handen te nemen.
En Nieuwenhuis ging, arriveerde op Toeal en trof
daar den Jap. Hij werd herkend en ervan beschuit
digd zijn op Ambon ontvangen opdracht niet te hebben uitgevoerd. Bovendien kwam hij uit Australië
en werd dus, logisch, beschuldigd van spionnage. Na
een week van onmenselijke marteling werd hij naar
het fort Victoria te Ambon vervoerd en daar officieel terechtgesteld.
Hij werd, naar de B.B.-ambtenaren zeggen, door
een leidende figuur van de Indische Regering, op een
onrechtvaardige beschuldiging, voor de wilde beesten geworpen.
Het verhaal is waar, daar is geen twijfel aan. Alleen de schuldvraag dient onderzocht te worden.
Maar het gebeurt niet en inmiddels rust de vloek
der twijfel op deze ambtenaren; het vertrouwen is
zoek en het werk lijdt eronder.
De zuivering is een probleem, maar waar niet gezuiverd wordt, blijft een probleem.
M.

DE G.A.C.■t
De Grote Advies Commissie der Illegaliteit is niet meer.
Daar reageert men op, naardat men gezind is. Zo zijn er, die zich
hierin bovenmate verheugen, 't Zijn de mensen, die hun in de bezettingstijd verrichte wandaden in sluiers hullen, opdat hun gelaat,
dat de sporen van hun onvaderlandslievende daden nog draagt,
hun misdrijven niet zal verraden.
En die schaamteloze rabauwen der illegaliteit nu hebben dit jaar
geen middel ongebruikt gelaten om de sluiers van hun pokdalige
gezichten af te rukken. Welnu, wie nog een sluier heeft, die kan
zich veilig voelen, en men feliciteert elkaar in zwarte kroegen,
limousines en achter bureaux, waarin 't nog stinkt naar collaboratie.
Anderen gaan met een glimlach, schouderophalend voorbij, 't Zijn
de zeer kundigen. Nooit is door hen dit verzet hoog aangeslagen.
Spel was het voor hen en, waar ze het spelen misprijzen, bleven
ze er ook verre van. Hoogstens vonden ze het spel wat gevaarlijker, toen deze lieden zich het recht gingen aanmatigen, (nota
bene alleen omdat ze in de bezettingstijd ook gespeeld hadden),
hun spel uit te breiden tot zuivering en berechting. Dat moest op
niets uitlopen en ze zorgden er dan ook wel voor, dat hun deskundigheid op deze gebieden doorslaggevend zou zijn. Gelukkig,
de heren ontbinden nu het spel zelf en de zee'r kundigen zullen
van hen geen last meer hebben, 't Zou onrechtvaardig zijn. als we
niet toegaven, dat deze zeer kundigen het effect van het verzet
tegenover het buitenland op prijs stellen. Zoiets als een goed voetbalteam in internationale wedstrijden. Maar daartoe is het nog
beter, wanneer het hele geval historie is. Eerst aan de groeve kan
men gaan waarderen. Dan is het niet gevaarlijk meer.
Vervolgens zijn er zeer velen, die bij dit alles niets denken.- Doodeenvoudig omdat ze niets weten. Dat is ons volk. Het vraagt brood
en spelen. Voor het brood kiest het zijn politieke partij en voor
de spelen de film, waar de illegalen nog eens in de arena verschijnen, ongevaarlijk nu, maar met hetzelfde griezeleffect. En wat
aardig, dat die kerels zelfs in een concentratiekamp nog geestig
zijn. „Je komt hier door de poort binnen en gaat er door de schoorsteen uit" zegt iemand in .,Buchenwalde". De zaal daverde. En
terecht want 't is toch spel? Was dan vroeger zoiets werkelijkheid?
Och kom, wat leeft U diepzinnig. Zorgt U maar, dat ik meer loon
krijg. Zorgt daar die G.A.C, soms voor? Nou dan, wat wilt U. Eén
van tweeën, of brood of spel. Als U een vari die snaren in mijn
hart aanroert, dan ben ik Uw man.
Diep is de ergernis over dit verdwijnen bij vele mannen uit de
verzetsbeweging. Een jaar lang geprutst en nu het lijk begraven,
is hun visie. Men moet met de hamer zuiveren en berechten zeggen zij. Wij hebben ons laten inkapselen, we zijn te netjes gebleven en handelden zelfs nog correct, als de vijand ons met
slinkse streken de loef afstak. Zo moeten we verliezen. Ze springen
op uit hun stoel en dreunen je hartstochtelijk in enkele minuten
tijd, zeker tien gevallen van het grofste onrecht in je oren.
En toch moet de G.A.C, verdwijnen. Maar we zijn aan die laatste
groep verplicht te vertellen, waarom en te laten zien wat er ons
nu te doen staat.
De zege van onze tegenstanders is maar schijn. Maar ze wordt
werkelijkheid, wanneer over tien jaren onze mannen zich nog opvreten van ergernis over zuivering en berechting. Ik heb maling
aan alle ongezuiverden en ik weet, dat de toekomst van Nederland
afhangt van de vraag of de mannen uit het verzet hun oogkleppen
zullen afdoen, en de lens kapotslaan, die alle stralen van hun
belangstelling bundelt op die zuivering en berechting.
Je hebt maar twee mogelijkheden, mijn vriend. Te smoren in de
brei van onrecht, waarin we vastgelopen zijn of je los te werken
en te gaan zien op de toekomst van oiïs vaderland. Natuurlijk,
deze dingen hangen samen, maar dat betekent niet, dat ons land
verloren is als de zuivering mislukt. Ons landt lijdt veel ernstiger
schade als jij ondergaat in de reeds mislukte zuivering,
't Is een onwaarheid, dat onze vrienden hun leven gegeven hebben voor het welslagen van zuivering en berechting. Ze hebben
hun leven gegeven voor onze vrijheid en nationale zelfstandigheid en dat zijn de zaken, waarvoor jij nu op de bres moet staan.
En moet dus ieder deze problemen van zuivering en berechting
laten varen? Alleen zij, die in deze kwesties nog bij kunnen dragen
tot rechtsherstel en die er boven staan, kunnen, ja moeten aan
de afwikkeling ervan meewerken. Maar zij, die ervan bezeten zijn,
die ermee opstaan en naar bed gaan, die wanhopig worstelen met
hun gevallen, zij moeten om hunszelfs wil, ja om der wille van de
toekomst van ons vaderland, afstand gaan nemen, zich losmaken
uit de brei. Breek je agitatie af, werp je wapens neer, ontbindt je
groepen, om der wille van je eigen toekomst, om der wille van
ons land, dat ook en vooral van jouw optreden afhangt, dat jou
niet nodig heeft in een revolutionaire woeling, in een cel in de
gevangenis, maar dat je nodig heeft in het volle leven met je
karakter en je bekwaamheid.
Jouw zuiveringsgeval is onbelangrijk voor ons vaderland. Belangrijk is jouw toekomstig optreden.
Ik ben niet afgedwaald lezer. Het verdwijnen der G.A.C, is o.a.
hiervan het symbool. Maar . dit verdwijnen mag niet betekenen,
dat men klaar is met ons. Men zal nog op een andere wijze met
ons kennis maken. De verzetsmannen zullen hun plaats nog in
gaan nemen, niet' met geweld, maar door overtuiging der idealen
en feiten.
En thans nog dat andere punt. Was de G.A.C, een fiasco?
Zij was een succes der democratie, onze trots tegenover het buitenland. Zij heeft het volk getoond, dat de illegaliteit het verschil
wist tussen het verzet tegen den onderdrukker en de democratie
in vrijheid. Zij had geholpen de voorwaarden te scheppen voor
ons volksbestaan, zij heeft tot elke prijs deze voorwaarden willen
eerbiedigen. Optreden naar wet en recht, zelfbeperking in haar
taak, ziedaar de basis van het historisch monument, dat de G.A.C,
in ons volk opgericht heeft.
Maar ook het monument zelf verdient geen smalende kleinering.
Wij noemen maar enkele dingen.

Het is natuurlijk niet mogelijk om in een kort bestek alle werkzaamheden door de G.A.C, verricht, te schilderen. Ook moet men
in het oog houden, dat sommige werkzaamheden door de G.A.C,
gedelegeerd werden, b.v. de hulp aan nagelaten betrekkingen,
waarvoor de Stichting 1940—'45 zorgde, zo ook de hulp aan principiële onderduikers, door L.O. en N.S.F, voorbereid en door
N.V.H, uitgevoerd.
Laten wij beginnen met enkele werkzaamheden op sociaal gebied.
Van meetaf is ernstig bepleit de voorrangsverlening voor oudillegale werkers en de voorrangsverlenin^Bvoor principiële onderduikers. Wat het eerste betreft is natuurlijk niet alles bereikt, wat
gewenst werd. maar onze 'aandrang is toch van die aard geweest,
dat veel oud-illegale werkers maatschappelijke of andere vergoeding kregen voor de gchade, die zij in bezettingstijd geleden hebben.
Voor het overheidspersoneel, bij P.T.T. en Spoorwegen en bij verschillende particuliere werkgevers werd de voorrangspositie der
illegale werkers erkend.
Wat de principiële onderduikers betreft, de voorkeurbehandeling
van hen hebben wij na een lange strijd kunnen verwezenlijken en
de illegaliteit kan in dit verband terugzien op één van haar
grootste successen.
Het rechtsherstel van ontslagen ambtenaren is een zaak geweest,
waarvoor de G.A.C, zich zeer geïnteresseerd heeft, zodat op het
ogenblik in regeringskringen het inzicht, dat inderdaad aan ontslagen ambtenaren rechtsherstel moet worden verleend, althans
waar het ontslag genomen of verleend werd om principiële redenen in verband met de bezetting, een feit is geworden.
Inzake het rechtshersel van ondergedoken militairen zijn we nóg
niet zo ver. Ook de nagelaten betrekkingen van zeelieden wachten nog op een afdoende regeling.
Minder succesvol was de G.A.C, op het gebied van de zuivering.
Maar men moet ook in dit opzicht niet overdrijven en zich eens
de vraag stellen, wat er van de zuivering terecht gekomen zou
zijn, wanneer de G.A.C, zich daar niet mee bemoeid had. Niet alleen
heeft de G.A.C, oud-illegale werkers voorgedragen voor de zuiveringscommissies, maar ook heeft zij in tal van gevallen door herhaalde aandrang een rechtvaardige oplossing kunnen bewerkstelligen.
In enkele gevallen heeft de bemoeiing van de G.A.C, niet kunnen
voorkomen, dat de zaken verkeerd liepen. Tegen de zuivering in
eigen kring van spoorwegen en posterijen heeft de G.A.C, een
vergeefs protest laten horen. Inzake de zuivering van de Hoge
Raad is de G.A.C, niet minder dan bij de neus genomen. De zuivering van het politiecorps is slecht te noemen.
Over het algemeen' kan gezegd worden, dat ook de G.A.C, niet
heeft kunnen voorkomen, dat men voornamelijk onder de lage
ambtenaren gezuiverd heeft en vele hoge, meer verantwoordelijke
ambtenaren de dans ontsprongen.
Wat de berechting betreft heeft de G.A.C, althans dit succes gehad, dat door haar fel protest, gevoegd bij het protest van dat
andere lichaam der illegaliteit, (de Centrale Advies Commissie
van het M.G.). voorkomen is, dat verleden jaar op een losbandige
wijze politieke delinquenten werden losgelaten. (U herinnert zich
nog wel het geval van de 100 in de adelstand te verheffen oudillegalen).
Verder wijzen wij nog op de bemoeiingen van de G.A.C, 'met de
strafkampen in verband met te bruut optreden of te slappe bewaking. Ook in dit opzicht heeft de oud-illegaliteit bij kunnen
dragen tot een betere toestand.
Helaas zijn hiertegenover maar al te veel adviezen van de G.A.C,
in de wind geslagen.
Vervolgens vermelden we de instelling van een ereraad, door de
procureurs-fiscaal te raadplegen, voor het geval oud-illegale werkers in verband met het verzet, met de rechtbank in aanraking
komen.
Dan heeft de G.A.C, zeer belangrijk werk gedaan in verband met
de terugvoering van onze politieke gevangenen uit. Duitsland, een
terrein, waarop de regering uit Londen vrijwel geheel gefaald
heeft
Het standpunt van de G.A.C, inzake de onderscheidingen heeft zij
consequent volgehouden. Het betrof het uitsluitend posthuum verlenen van onderscheidingen, waarbij vanzelfsprekend ook het verleenen van onderscheidingen aan verminkten in het verzet, door
I ons toegejuicht werd.
Als we goed zijn ingelicht, dan deelt H.M. ons standpunt, althans
in grote lijnen.
In de bezettingstijd reeds heeft de G.A.C, voorbereidingen getroffen voor de instelling van een Nationale Advies Commissie. Het
plan was uitstekend en de juiste uitvoering ervan had veel onheil
/kunnen voorkomen. Helaas heeft het. zoals wij reedè eerder opmerkten, aan deze juiste uitvoering ontbroken.
Op het gebied van de publiciteit heeft de'G.A.C. practisch geheel
gefaald. Noch een flim, noch een gedenkboek is tot stand gekomen. Wel werd er een tentoonstelling vervaardigd en, kon die in
artistiek opzicht'de critiek doorstaan, een zuivere afbeelding wan
het verzet kon zij niet geven,- daartoe waren de vervaardigers te
eenzijdig georiënteerd.
Overziet men dit geheel van werkzaamheden der G.A.C., dan is
het moeilijk na te gaan, of zij haar taak beter had kunnen verrichten. Men heeft namelijk geen vergelijkende maatstaven, en
wil men met absolute maatstaven gaan werken, dan zal men
falen, omdat de onberekenbare factor, de grote onbekende overal
tegenwoordige en nergens grijpbare tegenstander der illegaliteit,
ons niet in staat stelt de balans op te maken
'Maar hoe dan ook, naast de resultaten, die de G.A.C, op velerlei
terrein geboekt heeft, blijft als belangrijkste waarde van haar
bestaan, het feit, dat ze in haar bestaan de Nederlandse democratie ere heeft aangedaan.
H. v. R.

„Niemand heeft groter liefde dan wie zijn
leven geeft voor zijn vrienden."
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HENDRiKUS MARTINUS
JAN GOTTLIEB

WILLEM HANEGRAAF
(Wigleven) (Van Loon)

Beide gefusilleerd op 7 Nov. 1944.
Als politieman, verbonden aan het
parket, heeft hij niet geschroomd zijn
jonge leven in te zetten voor de zaak
der vrijheid.
Al spoedig was hij buiten LO-verband Êezig met het verzorgen van
onderduikers en deed dit op keurige
wijze. Zijn verloofde stond hem hierbij trouw terzijde. Nooit was hem
iets teveel, wanneer hij de Duitsers
de voet dwars kon zetten.
Daarna had hij contact met de KP
van „van Loon" en behoorde tot de
beste leden van deze KP. Zijn pistool
was snel en gewis. Onbaatzuchtig
heeft hij 'zich gegeven. Maar ook
naar hem strekten de vingers der SD
zich uit.
We verblijdden ons allen op Dolle
Dinsdag en in ons sloeg de verwachting omhoog. Nu kwam wellicht de vrijheid en als een loden
last scheen alle druk van ons af te
vallen. Helaas kwam het juichen te
vroeg

en

weinig

vermoedden

we

die dag, welke zware tijd nog voor
ons lag.
Henk werd op de Laan van NieuwOost-Indië

gegrepen,

tegelijk

met

zijn verloofde. Deze kwam na verloop van tijd weer vrij, maar Henk
viel 7 November 1944 voor het vuurpeleton. De vijand moest van hem
erkennen: „Jammer, van zo'n flinken vent".
Bij alle verhoren heeft hij gezwegen
evenals „van Loon", een zijner vrienden. Samen hebben zij gewerkt en
samen zijn ze de dood ingegaan.
God nam hem van ons, maar vergeten kunnen en willen we hem niet.

Nog herinner ik me zijn eerste bezoek, om over illegaal werk te spreken. Dat was reeds in 1940 en '41.
Het eerste werk, dat hij verrichtte,
was niet in organisatie-verband.
Een van de eerste keren, het was
de Mei-herdenking in 1941, hadden
we ettelijke duizenden circulaires
te posten in Rijswijk en Delft. Ongelovclijk koelbloedig stopte hij enveloppe na enveloppé in de bus, terwijl de Duitsers bij groepjes passeerden.
Om half elf gingen we nog naar
Delft en postten daar de rest. Om
half twaalf naar huis, want om 12
uur moesten we binnen zijn. Natuurlijk kwam toen de nodige pech,
Wims achterband begaf het. Achterop gezeten met een fiets aan de
hand, kwamen we over twaalven
thuis.
In Mei 1943 moesten 22.000 circulaires gericht aan de officieren en
soldaten der Nederlandse landmacht
verzonden worden. Wim was en direct voor te vinden. De gehele massa
arriveerde op een bakfiets bij hem
thuis, rechtstreeks afkomstig van den
drukker R. Verseveldt, die eveneens
zijn leven liet. Ondanks standrecht
en patrouilleren van de Grüne Polizei trok Wim met zijtassen vol enveloppen en circulaires er op uit.
Later nam hij de rayonleiding der
LO in het Laakkwartier te Den
Haag over. Vol ijver en ambitie
werkte hij. Zijn burgerlijke betrekking moest hij in de steek laten,
maar zo kon hij zich ook geheel aan
het werk wijden.
Spoedig echter had hij ook een
knokploeg bij elkaar en menige stunt
heeft hij voortreffelijk in elkaar gezet. Het werk was hem toevertrouwd.
Na September 1944 bemoeide hij
zich alleen met KP-werk en droeg
de rayonleiding der LO weer over.
Ook verzorgde hij de P.T.T.-groep.
Helaas werd ook om hem het net
der SD al dichter gesponnen. En
bij de arrestaties op de Laan van
N.O.I. werd ook Wim gegrepen.
Juist om hem was het de SD te doen.
„Tinus Osendarp" sloeg zijn slag en
op 7 November werd Wim gefusilleerd met zijn vriend Henk Gottlieb. Hij was een flinke kerel, die
wist wat hij waagde, maar ook wist,
dat zijn leven in Gods hand was.
God heeft hem geroepen en aan ons
blijft slechts het herdenken en de
plicht om nooit te vergeten.

Dit opschrift staat gebeiteld op het monument, dat Zaterdag 20 Juli 1946 om 2 uur op de begraafplaats „Zorgvlied"
is onthuld ter ere van de vier mannen van de „K.P. LinieOost", die op 5 Mei 1945 gevallen zijn in een gevecht met
de Grüne Polizei in de Valkenburgerstraat te Amsterdam.
Wij willen hier in het kort de geschiedenis van de verraderlijke overval van de G.P. op het gebouw „De Valk"
memoreren. Het bleek, dat de G.P. dit gebouw — waar een
gedeelte van de Geneeskundige afdeling van de Bruggenlinie Oost geconcentreerd was — omsingeld had en
een aanval hierop wilde doen. Theo, de cdt. Ie comp. had
Frits en Koning bevel gegeven om assistentie te verlenen,
aangezien hij en zijn vrienden het met hun bewapening
van 1 stengun en 3 pistolen toch niet «vol zouden kunnen
houden.
Inmiddels was de Grüne tot de aanval overgegaan; hun
aantal werd op ca. 2o man geschat. Besloten werd dan
ook, eerst de vrouwen in veiligheid te brengen. Dit was,
vanwege de omsingeling, een moeilijk probleem. Een poging om via een schuit aan de achterzijde van het gebouw
een ontsnappingsweg te openen, mislukte. Tenslotte slaagden verschillenden erin, zwemmend naar de overkant te
ontsnappen.
Na verloop van enige tijd was de Sten-sectie van Frits,
bestaande uit 18 man te hulp gekomen. Na een zwaar
vuurgevecht werd de G.P. teruggedreven naar de Noordelijke uitgang van de Valkenburgerstraat. De gevechten
hadden grotendeels plaats in de straat en verscheidene
sten-schutters namen stelling achter de puinhopen van de
afgebroken huizen. Door hun moedig optreden konden Ie
jongens van Frits nog 20 mensen, die als gevangenen tegen een muur stonden, bevrijden. Bij dit gevecht hebben
vier jongens hun leven gegeven t.w.:
Frederik Barend Jernberg
Hermanus de Kok
René Pijck
Johan van Reede Jr.
terwijl gewond werden Jan Jacobs, B. Reyne en Ph. Kemme.
Met zekerheid kon worden vastgesteld, dat van de Duitschers 8 man zijn gedood en meer dan 20 gewond.
Het zou te ver voeren, wanneer de vele staaltjes van persoonlijke moed werden opgesomd. Het volgende dient echter te worden vermeld: Op straat lagen twee gewonden.
Eén van de Grüne riep.- „Oberleutnant Koch, komm mal
hier." Deze begaf zich naar de gewonden en vroeg hen
enige malen iets, waarop zij ontkennend hun hoofd schudden. Herr Koch trok daarop zijn rgyolver en schoot beide
gewonden dood; een nekschot maaste een einde aan hun
leven. Zo toonde het beest op de dag der bevrijding zich
nog in ware gedaante.
Nu, ruim een jaar later, waren familie, vrienden en belangstellenden van de gevallenen op Zorgvlied aanwezig om de onthulling va* het monument, opgericht voor
deze mannen, bij te wonen. Onder de aanwezigen waren
vele oudleden van de Bruggenlinie „Oost", nu in allerlei
militaire uniformen.
Nadat de belangstellenden zich achter de familie in de
Aula van de begraafplaats hadden opgesteld, nam de heer
Heere namens het comité Gedenkteken „Linie Oost" het
woord. Hij zei, dat de onthulling lang op zich had laten
wachten, maar nu was het toch zo ver. Wij hebben allen
gestreden voor het Vaderland, maar deze mannen hebben hun leven ervoor geofferd. De teleurstellingen zijn
voor ons groot geweest maar toch mogen deze mannen
niet tevergeefs gevallen zijn. Het is onze plicht om in de
geest van deze mannen door te strijden.
Hierna kreeg Ds. Bik het woord. Veertien maanden geleden stond ik aan de groeve van deze mannen, aldus
Ds. Bik; wat is er veel veranderd in die tijd. De bevrijding
is een ontgoocheling gebleken. Mensen vallen ons tegen.
Er is echter Eén, die ons niet tegenvalt, n.1. de Trooster,
de Man der Weduwen, en de Vader der Wezen. Toch blijft
de teleurstelling groot en dit komt mede door de ^illegalen", die nooit illegaal geweest zijn. Dat zijn diegenen,
die met de ellebogen hebben gewerkt, en alleen eigen
voordeel zochten, die op het allerlaatste moment „illegaal"
zijn gaan werken. Toch moeten wij op God blijven vertrouwen. Die ons nooit tegenvalt. Al vallen onze idealen
als kaartenhuisjes ineen, ik roep U toe: Zet door! Blijft
trouw tot in de dood. In stilte herdenken wij: deze helden,
die gestorven zijn voor het Vaderland.
Voorts sprak de heer v. d. Meulen, voórz. Bond van
oud B.S.-ers. Wij herdenken deze vier mannen, die gestreden hebben tegen een overmacht en geen stap zijn teruggegaan. Zij hadden het vertrouwen, dat tyranny niet kón
blijven bestaan. Dat wij heden leven onder de vrije hoge
luchten, hebben wij mede te danken aan deze jongens.
God geve ons de kracht aan te vullen wat we tekort schoten.
Tenslotte sprak sectie-cdt. Frits nog een kort woord. Hij
wees, op het feit, dat de corruptie, door de Duitsers in het
leven geroepen, nu hoogtij viert. Onze taak is, mede te
werken in openbare diensten, dat het werk van onze gevallenen niet tevergeefs is geweest.
Hierna onthulde mevrouw De Kok het monument, dat bedekt was met de nationale driekleur. Verscheidene sprekers voerden nog het woord, terwijl diverse kransen neergelegd werden. Tenslotte eindigde Ds. Bik deze plechtige
bijeenkomst met het bidden van het Onze Vader
v. d. H.

r—

"■ü^^"

Vem, de fcamttóie ptcutk ?

WIE KAN
INLICKTINGEN VERSCKAFFEN ?
6S9 Gijsbertus Adrianus Jacobus Huussen, gearr
op 25 Juli 1942 door de Duitsers, en in Oct.
1943 naar Duitsland overgebracht en wel
naar Natzweiier, alwaar hij 22 Maart 1944
is overleden. Wie heeft hem gekend in
Natzweiler?
690 Jacob, Frederik, Willem Jos,
December 1896, telegrafist Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam,
gearr. op 22 Maart '44
door S.D. te Amsterdam, via Amstelveenscheweg naar Vught,
begin September 1944
naar Sachsenhausen, in
Maart 1945 daar nog
gezien. Gevangennummer 95..
of 96..
(Honderdtal
onbekend). Wie kan ons
verdere
inlichtingen
verstrekken na Maart 1945.

geboren
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691 Wie heeft er in de Weteringschans van 6
Febr. tot en met 27 Febr. 1945 in de cel
gezeten met één der volgende personen:

L. J. M. van der Weyden (Lowie),
H. Dirkzwager (Hil),

„En weer als toen", een verhaal van het leven bij
onze Stoottroepen in Semarang door Jot Polman.
Een sympathiek geschrift je met een even sympathiek doel. Een deel van de
opbrengst komt namelijk ten goede van de oprichting van een herdenkingskapel
voor gesneuvelde Stoottroepers te Leeuwen (N.B.). Maar ook een boekje, dat
de moeite van het lezen zeer zeker waard is. Jot Polman, O & O-officier bij
I RS brengt ons niet alleen in het dagelijks leven en de gewone beslommeringen
van onze jongens in Indië, maar doet dit op zo boeiende manier, dat men het
verhaal in een keer uitleest, of men tijd heeft of niet.
De lezers van „De Zwerver" kennen Jot Polman en genieten wekelijks van zijn
verhalen „Aan boord van de Alcantara", verplaatsen zich in het leven aan
boord, dat tegenwoordig het leven van duizenden is. In „En weer als toen"
spreken diezelfde jongens tot U, leest men hun gedachten, maar nu aanwezig
op de plaats, waarvan zij aan boord droomden.
De moeilijkheden, het vechten, de zorgen en ontspanning proeft men uit deze
enkele bladzijden, die geschreven werden door een man met de juiste Stoottroepgeest, de oude illegale mentaliteit, om, 'zij het onder het noodzakelijke
gemopper, door te vechten tot de opdracht is volbracht.
Jot Polman geeft ons ook een beeld van het leven in deze onzekere tijden in
Indië. En men krijgt uit die paar pagina's verhalen, die geen politiek bevatten,
maar meer „voorlichting" over de toestand op Java dan ooit een tienmaal zo dik
boek van de Regerings-Voorlichtingsdienst zou bevatten. Dit boekje is populair
geschreven, verzwijgt slechte dingen niet, maar vergeet ook niet het goede te
prijzen; kortom, het is eerlijk en open. Ook daarom is „En weer als toen" een
snrres.
"•

ADVERTENTIES

Rotterdam, pl.v. commandt.
Den Helder, hoofdverpleger.

A. B. van Waarden (Brammetje),

Den Helder, groepscommandt.

P. A. H. de Koning (Piet),

Den Helder, groepscommandt.

A. P. de Visser (Adje),

Den Helder, groepscommandt.

J. A. Ronj^n (Co).

Den Helder, groepscommandt.

J. Dol (Jan),
Z. Besterveld (Zeeg en ook wel Leo),

Den Helder, lid Stoottroep.

L. Bosch (Leo),
A. Vermaat (Philip),
P. H. de Booy (Piet),
G. Philipsen (Ghiel),
P. Bergman (Piet),

Verloofd:
TILLY RIJKE (Annie)
en
M. A. J. SMINK (Kleine Jan)
Den Haag, 27 Juli 1946.
Irisstraat 116.
v. Blankenburgstraat 85.
Geen ontvangdag.

Den Helder, lid Stoottroep.
Den Helder, lid Stoottroep.
Den Helder, lid Stoottroep.
Den Helder, lid Stoottroep.
Den Helder, lid Stoottroep.
Anna Paulowna, kwartiergever.

Allen gearresteerd te Anna Paulowna, gefusilleerd Februari 1945 Hoofddorp, Halfweg en
Medemblik.
1—2 BS/SG
Stoottroep Den Helder-Anna Paulowna.

,

Verloofd:
CORRY PETERS
en
RIJK JANSEN (Bob van der Linden)
's-Gravenhage, 3 Augustus 1946.
's-Gravenhage. 1ste Braamstraat 11.
Rijswijk, Josef Israëlslaan 14 (Z.H.).
Receptie van 3 tot S uur 1ste Braamstr. 11.
N.V. Vereen. Ned. Kleermakerijen, Den Haag,
vraagt voor hare diverse eerste klasse
moatzaken:
„HULPEN"
(opleiding),
„HALFWASSEN",
„GROOTWERKERS",
„BONTWERKERS"
te "
Den Haag, Amsterdam, Breda, Utrecht, Groningen en Leeuwarden. Pensioenfonds. Brieven onder nr. 216 a. d. blad.
Aankomend reclame-tekenaar gevraagd.
Zelfstandig kunnende werken. Op de hoogte met spuitwerk. Administratief onderlegd,
geniet voorkeur. Brieven onder nr. 219 a. d.
blad.
"
Huishoudster gevraagd ter verzorging van
Gereformeerd gezin met 3 schoolgaande
kinderen, in of extern, leeftijd 25—40 jaar.
Huisvrouw, weduwe, beheert chocolateriezaak. Brieven onder nr. 217 a.d. blad.
Gevraagd door „De Zwerver" een allround
journalist, met ruime- ervaring op verzetsgebied. Br. ónder nr. 215 a. d. blad.

•

Geef De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande 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 poslkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
'

Jongeman, oud 19 jaar, biedt zijn diensten
aan bij oud KP-er of LO-er, liefst vertegenwoordiger. Zwaar werk wegens oorlogsinvaliditeit uitgesloten. Brieven onder nr.
218 a. d. blad.
Jongeman, oud KP-er, 25 jaar, zoekt een
toekomstbaan, liefst in het Zuiden op bankinstelling of ander groot bedrijf, liefst administratief. Ook genegen deel te nemen in
Boek- en kantoorhandel. waar perspectief
in zit. Wie helpt mij? Brieven onder nr. 220
a. d. blad.
Welke KP-er is nog in het bezit van een
nieuw Walther-pistool, kal. 6.35, meegenomen van de LO in Andijk-Oost (N.H.). Dit
pistool behoort toe in eigendom aan: K. Dijkema, Adj. commies ter Secretarie te Leek,
A 368. Gaarne bericht aan dit adres.
Wie kan ons ten behoeve van ons weekblad
aan een goed, middelzwaar of zwaar motorrijwiel helpen? Brieven met volledige gegevens en opgave van prijs onder nr. 221,
v. d. blad.

10 AUG.

N5 32

2e JAARGANG

Losse nummers 20 cent

De geesteshouding tijdens het verzet.
Als een die het verzet bewust geestelijk doorleefd heeft, die de sfeer in het Geallieerde kamp
heeft kunnen peilen en die tenslotte in eenzame
opsluiting met de problemen van vandaag en
morgen heeft mogen worstelen, voel ik mij gedrongen te spreken in de hoop U, waar ik me één
mee weet, iets te zeggen.
Wat bewoog ons tot het verzet? Dit is met vele
en met weinige woorden weer te geven, omdat
voor ieder het accent toch weer anders was.
Maar dat het buiten en boven onszelf lag staat
vast! Nooit zou het egocentrische ons hebben
kunnen drijven op een weg, die honger, mishandeling, ja de dood kon betekenen. Voor sommigen
was de aandrift zeer bewust en scherp het-zichvan-God-geroepen-weten in een worsteling met
demonische machten. Maar dit betreft slechts
enkelen. Voor de meesten was het óf het voorbeeld van een ander óf een vaag voelen, dat
het zó niet langer ging, dat een verzet tegen dit
mensonterend systeem geboden was. En dan kwam
vroeger of later de daad: eerst een weigeren,
een vluchten, doch daarna het offensief. Weer
later, werd gezocht naar de motivering.
In gesprekken met gelijkgezinden, door invloed
van de illegale lectuur vormde men zich een
mening over wat men deed en waarvoor men
het deed. Ja waarvoor? Een betere
orde, een nieuw Nederland. Vage idealen, maar
idealen! Iets wat buiten en boven onszelf
lag, wat te maken had met alle mensen in hun
onderlinge verhoudingen. Tijd voor diepe bezinning was er niet. Het wérk eiste alle aandacht
op! Trouwens die lag de meesten onzer ook niet.
Voor alles trok ons de daad. Mensen waren in
nood en moesten geholpen worden.
En de toekomst? De dag had ons nodig, teerde
al onze krachten op. Slechts weinigen hadden de
tijd en de verbeeldingskracht om over die toekomst constructieve opmerkingen te maken.
De ontnuchterende werkelijkheid.
Toen kwam dan de vrijheid. En graag gaf men
zich over aan de roes van deze verrukkelijke
ervaring. Maar al spoedig kwam de ontnuchtering. Want waar bleef die nieuwe orde? De
baatzucht kreeg de overhand. Vele, aan de geest
van het verzet vreemde lieden drongen zich naar
voren of beter: ze doken zo maar op, op belangrijke plaatsen. En dit was niet zo erg, maar ze
gingen nog invloed uitoefenen ook, zij gingen
praten en schrijven. En dat doen ze nog. Maar
is dat wel zo verwonderlijk? Wie waren wij?
Een klein groepje. En jong van jaren. Met niet
veel ervaring in publieke functies. Doordat wij
in het verzet met elkaar, steeds met elkaar in
aanraking kwamen, sloten wij de ogen voor het
nuttere feit, dat het overgrote deel van de
Nederlanders neutraal was! O nee, zij waren
geen NSB-ers. Maar daadwerkelijk hebben zij
zich niet verzet. Zij hebben geen offers
gebracht. God noch hun medemensen leefden voor hen. En toen kwam de bevrijding!
Eindelijk zeiden ze. Nu roerden ze zich. En
geducht. Ze hadden immers al die tijd moeten
wachten? De verzetsdaad stond niet in

VOORTGÜND VERZET
hun woordenboek. Terwijl wij eigenlijk moe waren. Terwijl wij plotseling een leegte voor ons
zagen. Hoe moest het nu? De anderen, zij wisten
het wel: het oude! Enkele irreële plannenmakers
van de overkant wisten het ook. AI met al echter
voor ons teleurstellend. Begrijpelijk en ook niet
erg. Wat wel érg is, als de teleurstelling ons
verbitteren zou. Een verbitterd mens kan niet
constructief werken. Ook de meeste NSB-ers
waren lieden, die zich miskend voelden, overhoop
lagen met de maatschappij en hun plaats daarin.
En er is voor ons geen reden om verbitterd te
worden.
Want voor onze begeerte om ons in te zetten, is
een uitweg. Niét voor hen, die alléén maar
ontevreden zijn over hun persoonlijke positie. Tot
dezulken zeg ik: Vint!: eerst de getst terug,
waarin ge destijds u verzet hebt. Toen streed
ge niet om een beloning. Dan moogt ge het ook
thans niet doen. Ook thans moet ge U inzetten
voor den ander. Want ook thans is Uw medemens in nood.
De strijd van vandaag en morgen.
Ja, want die is er. Al zijn de tegenstellingen
niet direct duidelijk. Maar daarvoor moeten we
elkaar de ogen openen.
De Heere Jezus tekent ons vlak voor Hij van de
aarde heengaat het laatste oordeel. En de maatstaf die dan aangelegd wordt is verbluffend
eenvoudig. Er wordt niet gezegd: wat hebt ge wel
van Mij gezegd, of van God gedacht, wat hebt
ge wel, niet georganiseerd... . neen, er wordt
geoordeeld naar waarachtige mensenliefde in ons
leven getoond. '
Ge leest het maar na in Matth. 25.
Ik kan me niet herinneren er ooit over te hebben horen preken.
Dit typeert mogelijk de zwakheid van om officiële
Christendom. Dat het n.1. nog niet in de gaten
heeft waar de schoen wringt, het ontbreken van
ware liefde! Die overigens niet aan te praten is.
Het gaat dus om de mens en zijn nood. Deze is
tweeledig: geestelijk en materieel. Of beter,
doordat er in het wezen, in de geest van den
mens een trieste gespletenheid is, openbaart die
gescheurdheid zich in de stoffelijke vormen als
rijkdom en armoede, als gezondheid en ziekte....
Maar willen we de uitweg wijzen, dan moeten
we beide aanpakken: de geestelijke en materiële
nood. Dat deed de Here Jezus! Dat vraagt hij
van ons. Dat betekent onifen medemens waarlijk
liefhebben.
En nu concreet. Als wij er tegen zijn, dat de
staat de productiemiddelen in handen neemt, en
daar ben ik tegen, dan zie ik als consequentie dat
wij als individuen, als gelijkgezinden levensgemeenschappen vormen, om van daaruit bevruchtend in te werken op de samenlev|bg.
Het wordt hoog tijd, dat de griezelige grenzen
om ons knusse huis doorbroken worden,- van

waaruit we o zo minzaam de buitenwereld tegemoet treden. Maar ook o zo gereserveerd. De
arbeider, hij mag mogelijk in onze fauteuil wegzakken, als hij komt. Maar hij komt niet. Hij is
onze vriend niet. Hij woont in een buurt waar
wij ons niet thuis voelen en als wij er door de
huidige woningtoestanden bijna in verzeild raken, dan beklagen onze kennissen ons. En toch
is de arbeider van vandaag de mens, die open
staat, hij de geestelijk onverzorgde. Zij, de millioenen schapen zonder herder!
Nogmaals concreet. Als onze ogen er voor open
staan, dat de wereld in nood is, en die nood
schreeuwt U van de krantenpagina's tegen, dan
wilt ge ook die volkerenwereld beïnvloeden.
Dat kunnen we niet alleen. We hebben er elkaar
voor nodig. Want de taken in dit verband zijn
zeer groot. We moeten net zo lang worstelen tot
we een regering hebben, die eensgeestes met ons
is. Die de Verenigde Naties in het aangezicht
slingert, dat zij in haar onderlinge verhoudingen
zedelijke maatstaven moet laten gelden, normen
aan liefde ontleend. Maar daarop kunnen wij niet
wachten. En daarom moeten wij contacten met
gelijkgezinden zoeken in andere landen. Indien
gij zegt: ik zie hier geen taak; dan kan dit liggen aan het „nog niet ziende zijn".
God heeft zinvol werk voor U, werk dat dienen
zal betekenen.
Het kan vroeg of laat ook dit zijn, dat voor U
als jongere. Uw taak buiten ons land ligt. Als
ge dit voelt, ga dan als groep gelijkgezinden. Ga
nooit onder als eenling in sferen, waar het geestelijk klimaat soms zo dodend is.
Als we allen open en oprecht zoeken naar vormen om met elkaar verder te strijden, zullen
zij zich aandienen. De tijd begint rijp te worden.
En dan zal de continuiteit van den verzetsgeest
blijken, de geest van het offer, de geest van liefde
tot den mens in nood.
H. G. DE JONGE.
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Oplossing van dit slippertje voor de bewakers: De verpleegster was de verloofde van
Lindemans. Zij was vroeger zelf geïnterneerd.
Hoe kan zij nu nog slaaptabletten binnensmokkelen?
(Antwoord komt. . .. nooit).
Aan bewakers schijnt het bij ons anders niet
te ontbreken. Of zou onderstaand berichtje
mogelijk zijn geworden door „de vrijlating op
grote schaal van onze politieke delinquenten"?
Het stukje komt uit de Winschoter Crt. van
Ontstemmend, hoe weinig stemmingsvol stemplichtige stemmen hun stembiljet hebben bestemd voor onbestemde, -als stemmenloos bestempelden. Stem Uw stemming af op de Nwe.
Apeld. Cour. van 29 Juli, die ons het volgende
stembericht voorbestemde:
„Aan een der stembureaux te Apeldoorn
leverde een kiezer zijn biljet blanco in,
doch voorzien van de volgende ontboezeming: Mijn party is er niet meer bij,
maar wij komen terug op dezelfde golflengte, want Hitler leeft nog!!!"

4 Juli:

„Het voetbalelftal van het interneringskamp „De Kazemat" te Veendam speelde Maandagavond tegen een elftal van
het kamp in dè Carel Coenraadpolder.
In een goede wedstrijd, waarbij het aan
spanning niet ontbrak, moesten de Veendammers in hun gasten de meerdere erkennen."

Een onkiese, onverkiezelijke kies-methode, van
een kiezer die actief en passief kies- en kiezenloos behoorde te zijn.
Overigens waren de verkiezingen voor de gemeenteraden dit keer erg „stemmig" om niet
te zeggen „gedrukt". Alleen in Den Haag waren ruim 60/o burgers, die het niets kon schelen, wie hun vroede vaderen werden. De
Haagse Cour. van 27 Juli berichtte:
„De vacantie, het warme weer en wellicht nog andere omstandingheden zijn er
oorzaak van geweest, dat, in vergelijking
met de Prov. Statenverkiezingen 15.518
Hagenaars niet op het verkiezingsappèl
zijn verschenen. Vergeleken met de Kamerverkiezingen waren het dus 9968 stadgenoten meer, die verstek hebben laten
gaan."
Mogen wij de Haagse gemeenteraad een welgemeende raad geven? Geef bij een volgende verkiezing alle opgekomen stemmers een
blikje melk cadeau. Nu onze koeien volop
melk produceren, kan men het rantsoen, vooral bij die droge verkiezingen, best wat verhogen. En anders laat men de C.C.D. even
voor blikjes zorgen. Leest U maar, wat de
Gelderlander van 29 Juli schreef:
• „Een directeur van een zuivelfabriek was
erin geslaagd, ruim 40.000 blikjes gecondenseerde melk ten eigen bate vrij te
maken. Hij had daartoe o.a. gebruik gemaakt van z.g. „Bezugscheine" van het
Duitse bezettingsleger, waarop niets afgegeven was."
Zelfs directeuren van boterfabrieken houden
wel eens van een illegaal karweitje, ondanks
het feit, dat ze soms ook boter op het hoofd
hebben.
' Was deze man in daden groot (zoals tegenwoordig vele van zijn landgenoten beweren),
de Nederlanders zijn dan toch in feite kleiner
geworden. Dit bericht De Vrije Alkmaarder
van 25 Juli:
„Volgens een rapport van de ondersteuningscommissie van het Internationale
Rode Kruis is door ondervoeding de gemiddelde lengte van den Nederlander met
vijf cm. verminderd."
Ziet U wel, dat we meer melk nodig hebben? En hier is nog een „bewijs'/, dat Nederland in het verzet groot is geweest. Dr. Steinbauer, de verdediger .van Seyss, heeft volgens
het Limburgs Dagbl. van 23 Juli tijdens het
proces te Neurenberg beweerd:
„Hier, in dit proces, hebben wy geleerd,
dat van alle bezette landen Nederland
de hardnekkigste en taaiste politieke en
een steeds effectievere daadwerkelijke
tegenstand heeft geboden en dat dit volk
door alle jaren heen nooit de hoop opgaf,
dat de dag der vrijheid weer eenmaal
komen zou."
Wanneer het laatste momenteel geen realiteit was en het eerste deel van zijn uitspraak
niet zo vleiend, dan zouden we deze advocaat
bijna gaan geloven. .. . Wat een vergif schuilt
er in deze woorden. Wellicht zoveel gif, dat
De Tijd van 23 Juli kon schrijven:
„De bekende spion- Chr. A. Lindemam,
bijgenaamd „King Kong", die er o.m. van
verdacht wordt de geallieerde operaties
bij Arnhem te hebben doen mislukken, is
Zaterdag te 's-Gravenhage in een ziekenhuis door vergiftiging overleden. Een
verpleegster zou h'èm geholpen hebben
aan een te sterke oplossing slaaptabletten."

*

Lacdkdwrzd
leven voopofepuqu
BESTtXT

Sfuurf nog vandaag Uw bestelling in op de kaart, die U
vorige week in „De Zwerver"
vond I

*

Hoera, we leven nog en zijn nog met vermoord door de vrijgelatenen. Maar die zitten
worden tenminste nog goed bewaakt. Zagen
we het aan Lindemans, onderstaand berichtje
uit De Graafschapper bewijst het ten overvloede:
„In Leiden bevindt zich een interneringskamp voor politieke delinquenten, dat officieel als „opgeheven" geldt, maar dat
nog in gebruik is voor 9 geinternesrden.
Om dit negental te bewaken zyn 16 bewakers nodig. Voorts moet men nog bedenken, dat voor de z.g. buitenbewaking
de gezagstroepen in actie dienen te
komen."
Wij Nederlanders zijn een wijs, moedip en
zuinig volk. Ook het stukje uit het Dgbl.
jvan het Oosten leert dat:
„.... kwam vast te staan, dat de jongeman inderdaad nog studeerde, doch dat
hij dit nu combineerde met een baantje
van ƒ 6.000.— per jaar, waarbij hem de
taak was toebedacht een zekeïe grond-1
stof toe te wijzen, waar hij — hij durfde
het zijn vriend gerust bekennen — niet
het minste verstand van had."
Excessen? Goed. Alleen jammer, dat wij nooit
eens zo een excesje mee mogen maken.
P. P.

15 AUG.- Alweer een collecie!

Maar de Prins Bernhardsiichting rekent op U!

Alweer een collecte! Lezeres en lezer schrik niet. Ook
wij weten dat dikwijls, ja zeer dikwijls, een beroep
wordt gedaan op Uw milddadigheid en dat men zich
wel eens afvraagt, waar is het eind. En toch menen
wij voor de collecte van 15 Augustus, de grote Landelijke inzameling van gelden ten behoeve van het w§rk
van de Prins Bernhardstichting, een opwekking te mogen
plaatsen. Uw offer te mogen vragen.
Onbekend maakt onbemind. Dit geldt ook voor de
Prins Bernhardstichting. Te weinigen weten nog, dat
de stichting bestaat, te weinigen weten, hoeveel werk
nog moet worden verricht, hoeveel geld nodig is om
aan het doel van de stichting actief uitvoering • te
kunnen geven. Daarom menen wij goed te doen in kort
bestek weer te geven de voorgeschiedenis van de Prins
Bernhardstichting, haar totstandkoming, haar doel en..
baar geldgebrek.
September 1944. Z.K.H. Prins Bernhard thans ere-voorzitter van de Stichting, werd benoemd tot Bevelhebber
der Nederl. Strijdkrachten. Bevelhebber, niet alleen
over de geüniformeerden, in de Irene-Brigade vechtende aan de zijde van de geallieerden, maar ook over
dat grote leger van onbekenden in het vaderland, vechtende voor hun vrijheid, voor de zelfstandigheid van
ons vaderland, vechtende voor alle idealen en vrijheden, ons door den bezetter ontnomen. Deze onbekenden, tezamen vormende het leger van het binnenlands, ondergronds verzet, ook zij stonden onder de
bevelen van onzen Prins.
En reeds aanstonds kwam de vraag naar voren: wat
moet er met deze jongens gebeuren, als de oorlog
voorbij is? Waarheen gaan onze militairen, onze oudillegalen, onze oorlogsvrijwilligers als zij straks uit
Indië terugkomen. Wie zorgt voor hun materiele belangen, wie trekt zich hun geestelijke, hun morele noden aan.
Onmiddellijk na de bevrijding van het Westen werd op
initiatief van Z.K.H, aan Zijn staf toegevoegd een
Sectie IX, ter behartiging van de sociale belangen der
leden van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Deze sectie, spoedig uitgegroeid tot een groot apparaat
— thans vormende de kern van de Sociale Dienst van
het Ministerie van Oorlog — heeft in het afgelopen jaar
met zeer beperkte middelen, maar bezield door een
grenzeloos idealisme en enthousiasme, bergen werk verzet.
Het past niet in het kader van dit korte verhaal, hierover te gaan uitwijden. Maar degenen, die hulp nodig
hadden, zij hebben nimmer tevergeefs aangeklopt. Dag
en nacht hebben de officieren van deze Sectie, onder
leiding van hun eminenten leider Majoor J. W. Duiff
klaar gestaan.
Veel, ontzaggelijk veel, kon gedaan worden. Morele en f
materleele steun werd geboden, waar dit in hun ver- j
mogen lag en het past ons hiervan in het kort te
gewagen.
Want uit het werken van deze groep, uit hun idealisme
en enthousiasme is geboren de Prins Bernhard Stichting.
Toen het werk van de voormalige Sectie IX werd
overgenomen door de Soc. Dienst van het Min. van
Oorlog, toen inplaats van naar zelf gemaakte regels
moest worden gewerkt naar officieel vastgestelde richtlijnen, toen bleek, dat in vele gevallen ook de besf
georganiseerde officiële dienst tekort zou schieten, toen
bleek, dat er naast de sociale dienst plaats was voor
een particuliere instelling, toen hebben zij, de mannen
van de voormalige Sectie IX, het initiatief genomen
tot de oprichting van een Stichting.
En simpel staat in art. 2 van de statuten dezer stichting:
,.De Stichting stelt zich ten doel de behartiging van de
zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van
de militairen van Land- en Zeemacht, met inbegrip van
de oud-leden der Binnenlandse Strijdkrachten en van
hen, die zich vrijwillig voor de militaire dienst hebben
gemeld en voor de nagelaten betrekkingen van personen als bovenbedoeld."
De Prins Bernhardstichting wil nauw samenwerken met
de sociale diensten van oorlog en marine en aanvullen,
waar deze diensten, om welke reden dan ook, niet in
staat zullen zijn datgene te doen, wat nodig geacht
moet worden."
Wat nodig geacht moet worden!
Een breed arbeidsveld ligt voor de Stichting open. Onnoemlijk veel kan worden gedaan.
Maar zoals voor alle dingen hier op dit ondermaanse,
ook hiervoor is geld en veel geld nodig.
15 Augustus a.s. zal het Nederlandse volk kunnen tonen. Wat het over heeft voor hen, die als soldaat of
als ondergronds strijder hun plicht hebben gedaan.
15 Augustus. Margrietendag. Collecte voor de Prins
Bernhardstichting.
15 Augustus, de dag van de capitulatie van Japan,
krijgt het Nederlandse volk gelegenheid zijn bijdrage
te schenken.
Voor de lezers van dit blad lijkt ons een verdere opwekking overbodig. Zij allen kennen de noden van
onze mensen. Zij op de eerste plaats zullen zorgen dat
deze collecte een succes wordt!
15 Augustus, geen Nederlander zonder Margriet-speldje.

O, CL. ARA.
O, Clara, had je ooït gedacht, dat je rede op de
landdag zoveel stormen zou ontketenen?
Ik wed van neen, maar nu 't zover is, dat de
illegale wereld er over in opschudding i§, nu
zul je er nog een extra plezier aan beleefd hebben, omdat je het probleem van de illegaliteit
door je rede (in je onschuld?) aan de oppervlakte gebracht hebt.
,
De sluimerende ontevredenheid der illegaliteit
heb je voor de voeten van ons volk gegooid, op
een landdag, in de pers, door de radio.
En je hebt de redactie van „De Zwerver" gedwongen daarin haar standpunt te bepalen. Voor
of tegen Clara. Staan de zaken zo? We zullen
zien.
Maar hoe dan ook, 't feit dat deze zaak aan de
orde komt, dat de aanklacht der illegaliteit over
ons volk door Clara als aanklaagster is gelanceerd, heeft, welke bezwaren men ook tegen de
rede mag hebben, in ieder geval deze verdienste,
dat we een aanknopingspunt hebben om ons probleem door te denken en door te praten.
En wat den lezer betreft, die het langzamerhand
welletjes vindt met de behandeling van de rede
van Clara, hij bedenke, dat zo'n uiting van verzadiging op z'n minste genomen zeer onhoffelijk
is tegenover een dame.
Welnu, we zullen,, om te zien waar de schoen
wringt, een greep doen uit de overstelpende hoeveelheid (ja lezer, inderdaad) pro Clara-brieven.
Het heeft helemaal geen nut om kiekeboe te
spelen.
900/o van de brieven waren pro, evenals ruwweg
900/o van de landdagbezoekers pro waren. Dat
is indrukwekkend, niet waar.
Zijn de contra's daardoor zwakker? Laat ik U
verzekeren, dat, al was alleen de redactie contra,
dat ze dan nog het recht, ja de plicht had om
contra te zijn ook. En dat bij dergelijke verhoudingen er nog niets gezegd is over de vraag,
wie nu eigenlijk gelijk heeft.
Als oud-plaatselijk leider van de LO te Katwijk vraag
ilt U bij deze beleefd of U mij enige plaatsruimte wilt
afstaan in ons blad.
Met belangstelling heb ik de ingezonden stukken gelezen naar aanleiding van datgene wat Clara heeft
gezegd op de landdag te Zeist, waar ik ook tegenwoordig was.
Ze heeft volkomen weergegeven, wat ook in mijn hart
leeft en in de harten van duizenden anderen. Het recht
wordt moedwillig verkracht. Hier in Katwijk lopen
verschillende moffenknechten rond, die enorme kapitalen hebben verdiend aan den vijand.
Ik geloof, dal er weinig plaatsen zijn in Nederland,
waar zo is samengewerkt met den vijand als hier, en
wat is nu het eind?
Deze mensen, die sinds Mei 1945 in de cel moesten
zitten wegens hun collaboratie met den vijand, hebben
met alles nog steeds een grote voorsprong. In alle
bedrijven geven zij nog steeds de toon aan, hebben
grote voorraden uit de bezettingstijd en trappen den
' patroon, die zich als een goed Nederlander heeft gedragen, in de hoek.
Niet een is er opgepakt en opgeborgenClara heeft geen sensatierede gehouden, maar enkel
gezegd, hoe of de toestand is
Clara is een echte Nederlandse vrouw en haar werk
uit de oorlogsjaren was daar een bewijs van.
Ik weet zeker, dat ik handel in de geest van het
grootste gedeelte van de landdag-bezoekers wanneer
ik haar nu openlijk huldig voor haar krachtige toespraak, die zij heeft gehouden.
Zij heeft mij moed gegeven, om op de ingeslagen weg
voort te gaan, en te trachten nog zo veel mogelijk deze
moffenknechten te ontmaskeren.
U nogmaals dankend voor de plaatsing tekent met de
meeste hoogachting,
WASSENAAR,
Katwijk aan de Rijn.

Voorlopig volsta ik met op te merken, dat als
Clara gezegd heeft wat in ons hart leeft, 't in
de eerste plaats de vraag is, of ze zeggen moest
wat in ons hart leeft en in de tweede plaats of
ze niet meer gezegd heeft dan in ons hart leeft.
Wat 't eerste betreft: Zwijgen is nog altijd goud,
en bovendien: Stelt U voor, dat ik graag een
horloge wil hebben, dat ik toch niet zal krijgen,
is 't dan onder alle omstandigheden juist als
mijn vriend mij die wens nog eens in 't hart
grift?
't Tweede is belangrijker. Als Clara nog meer
gezegd heeft, wel dan is 't daardoor mogelijk,
dat ze het geheel meer kwaad dan goed doet.
Ik zeg: mogelijk. We zullen straks nog nagaan of
't in feite zo is.

;

1

Ondergetekende neemt hiermede beleefd de vrijheid het
volgende te schrijven.
Een en ander omtrent de inhoud van Uw blad, naar
aanleiding van de gehouden landdag te Zeist.
Het blijkt, dat verschillende personen het niet eens
zijn, met de gehouden rede van Clara. De één geeft als
motief op, dat de landdag niet de plaats was om zo'n
rede uit te spreken, daar het een herdenking was onzer
gevallenen. De ander heeft .een ander motief.
Daarom juist doet mij dat naar de pen grijpen.
Mijn persoontje is van mening, dat hetgeen Clara zo
duidelijk naar voren heeft gebracht, de werkelijkheid is.
En juist omdat de werkelijkheid na de bevrijding maar
al te dikwijls op zijde wordt geschoven, heb ik gehoor
gegeven aan de uitnodiging voor de LanddagWaarom was de Landdag de dag waar men gezamenlijk de gevallenen van het verzet herdacht, niet de plaats
om voor het recht op te komen? Hebben de gevallenendan niet voor het recht hun leven geofferd? Ik meen
dat de Landdag de juiste plaats was; en dat Clara op
die plaats juist door haar rede, plechtig heeft herdacht,
zij die zijn gevallen voor God, Koningin en Vaderland!
Ik zou U willen vragen spreekt eens met hen, die gevallenen in hun naaste kring hebben.

-

Die met hen samen geleden, gebeden en gestreden
hebbeij, voor het algemeen welzijni Velen brachten het
grootste offer. En zij, die achterbleven getroosten zich
, finariciclc offers.
Laat men niet zwijgen over het onrecht, maar er gerust
voor uit durven komeft. En zekeï niet daar zwijgen,
waar men onze gevallenen herdenkt.
We zijn vergevingsgezind, maar als het onrecht gaal
zegevieren, zal dit zeker nu of later ten ondergang
voeren.
I- C. VAN SCHAIK,

Benschop.

„Vrouwen hebben de spraak niet gekregen om te
zeggen wat ze denken", heeft eens iemand gezegd. Niet aldus Clara. We zijn het met den
schrijver eens: Voor zover Clara de toestand
schetste, gaf ze weer, wat er gebeurt in Nederland. Maar verwijzend naar ons vorig commentaar, merken we weer op, dat met dit feit de
rede zelf nog niet gerechtvaardigd is, te meer
daar dit geen historische rede, maar een actie
rede was.
De schrijver merkt bovendien op, dat de rede
juist op z'n plaats was op een herdenkingsdag.
Wij zijn die mening niet toegedaan en het is een
van de redenen, waarom we ernstig bezwaar
hadden tegen het uitspreken van deze speech.
Wanneer wij onze gevallen vrienden herdenken,
dan past ons ingetogenheid en geen laaiend
enthousiasme, dan moeten we in het aangezicht
van de dood op een hoger plan verkeren, dan
dat waarop strijd (om welke zaak ook) gevoerd
wordt. Daar komt nog bij, dat ook in deze opmerking de vergissing doorwerkt in de mening,
dat onze vrienden gevallen zijn voor zuivering
en berechting. Zij. zijn daar niet voor' gevallen.
Zij vielen voor onze vrijheid en nationale zelfstandigheid.
Hun verzet, waarvan zij geloofden, dat zij daartoe door God geroepen waren, betrof niet een
aantal Nederlanders, die zich misdragen hebben,
maar de vrijheid van hun land, hun volk, hun
kinderen.
.
Heeft dat niets met zuivering en berechüng te
maken? Jawel, maar 't is niet hetzelfde, 't Kan
op een ogenblik zeer goed zo zijn, dat verder
zuiveren onze volksvrijheid juist in de weg staat,
dat er terreur uit voortkomt. En daarom waren
die onderwerpen in een actierede op de herdenkingsdag niet op hun plaats.
We hebben onze landdag gehad. We hebben het verslag
gelezen in De Zwerver. Wie hebben daarna enkele
brieven gelezen, die binnengekomen waren, naar aanleiding
van de rede van Clara.
En nu is het weer voorbij.
Clara weet het, wc zijn het niet met haar eens. Wees
niet over het paard getild, we klapten maar, omdat we
opgezweept waren.
(Vreemd, dat we niet klapten voor die volksmenners
en zijn trawanten, die steeds van die grote redevoeringen
hielden. Arme N.S.B.-crs, jullie waren maar opgezweept!)
,
Maar toch zou ik de briefschrijvers willen vragen: Aan
welke vrouwen geeft gij dan de voorkeur? Zouden
we niet willen, dat het grootse gedeelte, zeg niet, allen
zo waren?
Geloof maar, zij laten zich b.v. bij een collecte voor de
Stichting niet van de deur sturen, net als sommige mannen, door het gezeur van Och, waar geven we voor. Kijk
maar naar de HARK, enz. Zij zullen feiten vragen
Zij vechten, zoals ze in oorlogstijd gevochten hebben.
Zij zijn nog bezield, met dezelfde geest. Zij heeft het gezegd, zoals we het zo dikwijls tegen elkander zeggen.
Haar rede, heeft ons mannen, een riem onder het hart
gestoken.
.
Was ze fel? Welnu, weet dat een vrouw nu eenmaal
radicaler is en tot het uiterste zal gaan, om haar doel
te bereiken, hebben wij daarvan niet geprofileerd in de
bezettingstijd? Ik zou daarvan voorbeelden kunnen noemen. Maar wie van de oud-illegalen weet dat zelf niet?
Waar nog angst of twijfel was, gaf de vrouw dikwijls
de doorslag- Hulde aan die vrouwen!
En dat we klapten omdat we opgezweept waren, dal
bestrijd ik en velen met mij. Ik heb deze vrouwen
gekend in oorlogslijd. Ik heb ze ook zelf gezien in hel
kamp Ravensbruck, en ik heb ze lol voorbeeld moeten
stellen voor vele mannen in ons kamp.
Als we ze achter prikkeldraad na stonden te kijken,
wanneer ze voorbij gingen op Arbeilskommando, wanneer ze kipkarren vol stonden te scheppen met zand en
wij toekeken. Ik heb ze bewonderd als ze ons niets toe
konden roepen, spraken hun ogen nog: houdt vol, kop
op, laat de moed er niet bij zakken, de bevrijding komtIk'kon toen niet klappen, maar ik had respect voor ze.
Deze vrouwen uil Ravensbruck en uil het verzet zijn
nog dezelfde. Ze zijn onze stuwkracht.
Was de rede niet op zijn plaats? Als de weduwen en wezen van onze vrienden zeker wisten, dal wij allen zo door
willen gaan in de geest van hen die hun ontvallen zijn,
dat wij zo voor hen op zullen komen, zoals Clara hel
zei, dan zullen ze gesterkt worden en weten, dat het
offer niet voor niets gebracht is. Daarom hebben we
geklapt. We zijn trots op deze vrouw. Zolang Nederland nog zulke vrouwen en moeders aceft, heeft he*l|e-komst.
t v- . d- HOEK,
Gen dringen.
P.S. Ik ben geen schrijver. Toch meen ik dit onder
Uw aandacht te moeten brengen, en indien mogelijk
onder de aandacht van de lezers. Vele vrienden zijn
het met mij eens. We zijn veel aan onze vrouwen verplicht. Daarom zag ik het graag opgenomen.
■
Met O.I.WUgroetcn,
JOOP.

Hoe sympathiek ook deze brief ons is, hij raakt
zomin als de voprgaanden de kern van de zaak
en vervalt bovendien in de fout, die we zo juist
signaleerden. Gelooft U werkelijk, dat onze
yrienden, toen God hen riep uit de strijd, aan
zuivering en berechting dachten? U weet wel
beter. Hun gedachten waren bij groter en belangrijker dingen. Zullen zij niet verwijld hebben
bij de strijd om de vrijheid, bij hun eigen verlossing uit het lijden?
H. v. R.
(Wordt vervolgd).

Congres
C.N.K. te Parijs
Na het pongres van de U.I.R., dat te Praag gehouden is, werd thans een nieuw congres van.
de oud-illegale werkers belegd te Parijs.
Zo hebben de twee concurrende firma's van de
Franse illegaliteit, (overeenkomende met wat
men bij ons noemt de G.O.I.W. en de G.A.C.)
dus ieder hun eigen' congres gehad.
En op dit tweede congres zijn vanzelfsprekend
ook weer resoluties aangenomen en plannen gemaakt, die parallel lopen met de plannen van
het Praagse congres. Eie bedoeling is duidelijk:
het Praagse congres moest getorpedeerd worden.
En als Praag afsprak documentaire gegevens
over het verzet onderling uit te wisselen, plannen beraamde voor een bond van nagelaten betrekkingen enz., dan is het duidelijk, dat deze
zaken met evenveel genoegen in Parijs weer aan
de orde kwamen, waardoor met negatie van alles
wat er gebeurd was, nieuwe organen in het leven
geroepen werden.
Erg verkwikkelijk is dit alles niet en het bewijst
in ieder geval, hoe weinig in de illegaliteit, buiten ons land en met name in Frankrijk, de eenheid voor practische samenwerking gevonden is.
De hoofdreden hiervoor is, dat men zich niet
tot practische aangelegenheden wil beperken.
Juist daar waaf men op het politieke gebied
komt, lopen de meningen uiteen, en is de eenheid schijn. Het is inderdaad een voorrecht, dat
in Nederland van meetaf de illegaliteit zich een
scherpe taakbegrenzing voor ogen heeft gesteld.
Daar door konden wij blijven samenwerken.
Als het nu in deze congressen gebleven was bi]
inwendige ruzietjes en pogingen om elkaar te
torpederen, dan zou men er vrede mee kunnen
hebben en zich kunnen beperken tot luisteren en
het drinken van een glas bier in Praag of Parijs.
Parijs heeft echter bewezen, dat er wel wat meer
achter zit en dat de ongerustheid, die wij reeds
eerder in verband met dergelijke congressen gesignaleerd hebben, geen schijn is. Hier werd de
poging gedaan om de verzetsbeweging te adopteren door een politieke partij, met name door de
communistische. Wij twijfelen er niet aan, of de
Hollandse waarnemers hebben daar van zich
doen horen, uit protest tegen deze historie-vervalsing en politieke demagogie. Maar men boude
in het oog, dat zij, die een dergelijk plan hebben
met de verzetsbeweging, zich niet zo bezorgd maken om protesten. De „Humanité", het Franse
communistische blad schreef dan ook rustig, dat
ook de Hollandse delegatie accoord was met de
resoluties. Terwijl n.b. deze delegatie alleen toehoorder was op het congres en meer dan eensduidelijk liet blijken, dat zij het met de resolutie
niet eens was en dat zij zich van stemming onthield. Dit is het gevaar, waarop wij herhaaldelijk
gewezen hebben. Op een congres zoals dit, met
politieke doeleinden, verscholen achter een schijnbaar vriendschappelijk overleg der verzetsbewegingen, komt een fatsoenlijk mens niet aan de
beurt, en wordt er met zijn rechten gespeeld.
Natuurlijk kwam het Franse standpunt inzake
Duitsland aan de orde, benevens de afkeuring
van het Franco-regiem. Het is natuurlijk te
dwaas, dat illegale werkers in een politiek probleem van een dergelijke omvang als het FrancoSpanje is, en bloc stelling gaan nemen. Maar
waar de communistische voorzitter van het congres met al zijn satellieten kennelijk politieke
munt uit dit congres wilde slaan, is het duidelijk,
dat hij geen middel onbeproefd liet om de resoluties, die hij in zijn hoofd had er door te jagen
en in de pers te krijgen.
Welnu, daar staat dan in, dat de Hollandse verzetsbeweging tegen het Franco-regiem is, m.a.w.
dat de Hollandse verzetsbeweging zich een oordeel aanmatigt over een probleem, waar de illegale werkers over het algemeen nauwelijks aan
geroken hebben.
En over de middelen gesproken: wanneer het
zo te pas kwani, liet de Voorzitter stemmen, met
handen opsteken, kwam het beter uit, dan werd
er per delegatie gestemd en in een ander geval
was het weer verkièselijker om per hoofd der
afgevaardigden te stemmen. Pogingen om resoluties bij acclamatie te doen- aannemen, werden
natuurlijk ook gedaan. Gevaarlijke tegenstanders
van resoluties, kregen het woord niet.
Zie-hier, waar we terecht komen als nette: democratische -Nederlanders, wanneer we ons naar
een congres begeven, waar een politiek spel mee
gespeeld wordt.
H. v. R.

-

Vm* de êcumaie pia
C^farchpprt
W.A. marcheert, W.A. marcheert. Voor
De rest
ging teloor in de opstand der menigte.
Het was maar een menigte uit een klein stadje. Een
stadje met veel smalle straten en kronkelige steegjes. Een stadje met een muziektent boven een soort
gracht, waaromheen een marktpleintje.... ergens
in ons land aan de zee.
Het was op een Zaterdagmiddag en het werk van
alle Zaterdagen had weer een aanvang genomen:
stoep schrobben. Men zag niet veel anders dan gebogen ruggen, water en een venijnig heen en weer
bewegende bezem.
Af en toe zag men een assisterende arm, die een
emmer water om het hoekje zette, wat bijna altijd
gepaard ging met een plens erover, om dan de
geledigde weer mee terug te nemen. Daar omheen
joelde en speelde de vrije schooljeugd en een enkele
visser, die zich zelf al bijtijds had opgeknapt, maakte
al pruimende en spuwende dit Zaterdagmiddagse
stadsbeeld compleet.
Het genoeglijke en vreedzame stadje, dat zich al
doende in alles voorbereidde op de Zondag, de
stoepen helder schrobde en naar de kinderen in een
eerste zomerbloesje of vrolijk bloemetjesjurkje zo
tussen lente en zomer zich waagden, werd plotseling
opgeschrikt door een gezang, dat de hoofden rood
deed aanlopen en de lippen stijf opeen deed klemmen.
W.A. marcheert, W.A. marcheert. Voor.... Toen
was het al gebeurd.
Voordat ze er erg in hadden, kregen ze al voor Volk
en Vaderland om de oren.
Klompen vlogen door de lucht en men zag opeens
niet veel anders dan klompen en zwaaiende bezems,
die zeer zeker de blanke sabel konden vervangen.
Hoe het kwam? Ze weten het eigenlijk zelf niet goed
meer. Of er nu één niet wilde wijken voor de WA,
die zich vanuit een andere plaats den volke kwam
tonen, of door iets anders, maar de vrouwen waren
meen ik in de aanval, al ras bijgestaan door de
jeugd, en het haastig toeschietende mannelijke deel
der plaats. Ze jonasten net zo lang tot ze geen pap
meer konden zeggen en veler neusen hadden kennis
gemaakt met de Elburger kinderkopjesbestrating.
Dt einduitslag was alleszins bevredigend voor de
schrobbende, spelende en pruimende partij. Negentien van de twintig W.A.-helden werden ter verdere behandeling aan het ziekenhuis afgeleverd,
waar diverse builen en schrammen moesten worden
verduisterd.
Enkele ingezetenen uit dit anders zo rustige en
vreedzame stadje zagen zich een maand gastvrij
opgenomen in een der bajessen. Toch hebben ze geen
spijt gehad van het verzetje en nog twinkelt de lach
in hun ogen als ze eraan terugdenken.
Zo eindigde anno 1941 de slag tegen de Zwarthemden onder aanvoering van Het Zwakke GeSI 3. Pril"

INGER HORSTINK.

HOE GESCHIEDENIS „GEA
Er staat een klein courantenbericht
in een plaatselijk blad. Zo'n berichtje over een bekend plaatsgenoot, om wien de dorpsgemeenschap verhalen geweven heeft,
die hem deden uitgroeien ver boven de betekenis van zijn daden.
Zo zelfs, dat hij de glorie van de
plaats geworden Is en het noemen
van de plaatsnaam onmiddellijk
gedachtenassociaties met de zijne
oproept. Misschien heeft hij het
zelf niet gewild; heeft hij aanvankelijk gezwegen over hetgeen hij
deed in verband met de crossing
van Engelse parachutisten over de
rivier bij Renkum. Doch langzamerhand is men er achter gekomen en telkens weer moet hij vertellen van dat stoute ondernemen,
dat de nieuwsgierigen gretig naar
meer doet vragen en waarin zijn
aandeel langzaam maar zeker
stijgt boven de oorspronkelijke
proporties.
Tot een persman lont ruikt en
dankbaar zijn kans grijpt om ook
eens een hartig hapje te kunnen
deponeren in de onverzadigbare
muil van het op sensatie beluste
massa-monster. Dan is Jan zichzelf al niet meer en het bescheidene, maar kranige werk, dat hij
verrichtte, is hijzelf gaan zien als
door een microscoop. Het radertje
van een goedlopend uurwerk voelt
zichzelf als de gespannen veer, die
heel het samenstel van hefboompjes en radertjes in beweging
bracht.
En dan is er de schrijver, die op
een goede dag dat krantenknipseltje op zijn bureau vindt. Gespannen leest en herleest hij. De
figuur van „Jan" gaat voor hem
leven. Hij ziet hem sluipen door de
Veluwse bossen, behoedzaam omziend of die 200 parachutisten hem
wel volgen en omzichtig de rivieroever naderen, waar de boten
klaar liggen om de mannen veilig
naar de overkant te loodsen. Als
hij te langen leste het knipsel terzijde legt, dan heeft hij met die beweging voor zichzelf vastgesteld,
dat binnen niet te lange tijd op de
plaats van dat knipsel de levensroman van Jan zal moeten liggen.
Jan krijgt bezoek. Van een schrijver van naam nog wel. En voelt
zich natuurlijk vereerd. Begrijpelijk
nietwaar? Al was je 't zelf; zeg
nou eens eerlijk. Jan moet vertellen. Hoe meer hoe liever. Hij had
nooit zulk een aandachtig gehoor.
Trof nooit iemand, die zó intens
alles in zich opnam, zo sterk zich
inleefde en maar vroeg
vroeg
Jan vertelde, iets meer dan
rechttoe. Maar ja, de man was ook
nooit te verzadigen. En toen wilde
hij ook nog van alles weten, uit
het leven van Jan, dat niet rechtstreeks met dat éne grote feit verband hield, doch daarna plaats
vond. En toen kwam de moeilijkheid om de daden van dat éne
grootse ogenblik in overeenstemming te brengen met alles wat
daarna plaats vond. En zo werd het
mogelijk ook die latere episode,
het leven van den man, die met
normale Duitse papieren en beschermd door de Wehrmacht voor
de voedselvoorziening werkte, te
schetsen als de daad van een onverschrokken
verzetsman.
Dan
neemt Jan deel aan een dropping,
waarbij hij nooit tegenwoordig
was en spreekt mee over voorvallen in de verzetsbeweging, waarvan hij geen lid was.
Zo ongeveer kan men zich de
voorgeschiedenis denken van het
boek. „'t Begon onder Melkens-

tijd", door L. J. Peelen (uitgave: J.
N. Voorhoeve, Den Haag).
Daar ligt dan het boek voor ons.
Geen onverdienstelijk boek. Een
roman, die je in één adem uitleest,
waarin geen onwaarschijnlijke dingen gebeuren. Een boek, dat men
onmiddellijk als waar gebeurd
zou aanvaarden
als wij niet
over gegevens beschikten, afkomstig van de organisatoren van de
crossing bij Renkum, waardoor wij
overal vraagtekens zien en onjuistheden moeten signaleren.
Op grond daarvan moeten wij dit
boek tot onze spijt rangschikken
onder de boeken, die historiebeschrijving willen zijn, doch tekortschieten omdat het verzamelde
materiaal onvoldoende gecontroleerd is. Peelen wekt hier de indruk dat „Jan" de hoofdfiguur is
bij de overtocht der Engelse
parachutisten. Daarom vindt hij
alles belangrijk wat zich om die
figuur afspeelt. En waar hij alles
als historisch aandient bestaat de
grote kans, dat straks de naam van
„Jan" zal voortleven als die van
den held van Renkum, aan wien
200 (het waren er maar 120, mijnheer Peelen) Engelse Airborns hun
leven te danken hebben.
En dan te lezen op de omslag, dat
„Jan een aparte plaats moet innemen onder de vele helden, die
vereerd moeten worden; dat de
schrijver nergens geromantiseerd
heeft, maar de gebeurtenissen eenvoudig op de voet heeft gevolgd".
Was het maar wèl een geromantiseerd verhaal geweest, zonder
concrete gegevens Dan was er veel
te genieten en waarderen geweest.
Doch nu ons de levensgeschiedenis van een bepaalden mens en
de bijzonderheden van een zo belangrijke overtocht als die bij Renkum als historisch beschreven
worden, moeten daarbij tal van
aanmerkingen gemaakt worden.
Wij doen dit op gezag van de groep
uit Ede, welke de organisatie van
de overtocht voor haar rekening
nam, een bron welke blijkbaar door
den heer Peelen niet werd aangeboord.
De Edese groep had een vertrouwd
man nodig, in wiens gezelschap
men vrij kon verkeren op het terrein van „Oranje Nassau Oord .
Daarvoor was Jan de juiste man.
Hij heeft zijn taak naar behoren
vervuld en meer gedaan dan van
hem verwacht werd, doch dit was
op geen stukken na, wat nu in het
boek voor hem wordt opgeëist.
We willen hier in 't kort enkele van
deze onjuistheden signaleren. Tot
tweemaal toe in het boek krijgt
Jan een schietwapen, eerst een revolver en later een stengun. En
beide malen wordt er even een demonstratie en een proef mee genomen. In werkelijkheid kreeg hij
nooit een wapen in handen. Het
schieten zou waanzinnig geweest
zijn. Het aanwijzen van de eerste
verzamelplaats geschiedde niet
door Jan, doch stond reeds op de
kaart toen de Majoor en zijn helper bij Jan kwamen. Niet Jan is
het die later de groepen in ontvangst neemt, doch de jongste
persoon, die 's morgens bij de bespreking was (de woordvoerder).
Het boek suggereert, dat Jan tijdens de aankomst der groepen een
aiieuwe imortieropstelling ontdekt.
Deze was bij de aankomst der Engelsen reeds bekend en een nieuwe
schuilplaats igevonden, waarheen
de jongens, echter niet door Jan,
gebracht werden. Jan gewaagt
telkens van Engelse sigaretten en
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chocolade. Waarheld Is, dat de
Engelse sigaretten van Inlandse
shag gedraald waren en dat de
chocolade er heel niet was. PeeJen
laat Jan telkens grote risico's lo·
pen In verband met het Duitse
Stafkwartier op " Nol In 't Bosch".
Doch dit was reeds op Zaterdag·
morgen door Engels artillerievuur
vernietigd en g eheel v erlaten. In
bet verbaal verlopen tussen de
aankomst en bet vertrek der Engelsen twee nachten, In é én ervan
v erricht Jan verkenningen, In de
tweede slaapt bij. In werkelijk·
held ligt daar één nacht tussen, In
welke Jan sliep . Van Zaterdag op
Zondag w erd verkend door enkele
Engelsen, waarvan er inderdaad
één In het water gevallen Is en
door Jan van droge kleren voorzien werd. De aankomst van de
auto's met de laatste deelnemers
aan de tocht ligt kort voor het vertrek. Dat Jan de toch leidde Is onjuis t. HIJ Is mee gew eest op het
eerste gedeelte tot aan de boer·
derlj. IDe tocht van de boerderij
naar d e Rijn maakte hiJ zelfs niet
mee ; toen berustte de leiding biJ
den Eng. kapitein, die de nacht tevoren de weg bad verk end.• Vol·
komen uit d e lucht gegrepen is
bet verhaal van de belde Duitse
patrou lll egangers, d ie wegens te
grote n ieuws gierigheld op ' t laat·
ste ogenblik gepakt w erden en de
tocht mee moesten maken. Een bew ijs voor he t feit, dat Jan niet tot
de IUjn Is meegeweest ligt In bet
lelt, dat hiJ er blijkbaar oDltwldlg
van Is, dat de groep nog op een
Duitse patrouille g estoten is en e r
een vuur g evecht heeft plaatsgeha d.
Wat het deelnemen vaD Jan aan
een dropping betreft, we rd ons
medegedeeld, dat dit een onmogelijkheld is omdat op de aangegeven tijd te Ede geen dropping beeft
plaatsgevonden en d e opgeg even
slagzin niet klopt. Bovendien staat
vast, dat Jan nooit aan een dropp ing beeft d eelgenomen, omdat bij
eenvout:llgweg geen ver zetsman
was, doch zulver en a lleen op een
gegeven ogenblik als goed vader·
Jander datgene gedaan beeft, wat
door d e organisatie van hem gevraagd w er d.
Dat de S.D. in Lunteren ergerlijk
beeft hulsgehouden Is juist, doch
de b eschrijving Is zoo ver bezlj·
den de waarheid, dat bet piJnlijk
a aDdoe t, wanneer het lijden van
onze bes te Nederlanders bier mis·
brulkt wordt om aan dit boek wat
meer fleur te geven, want In deze
tijd Is JaD niet "één der hunnen",
doch rijd t hiJ, door offlcleele Duit·
se papleren g edekt en door Duitse mil itairen bewaakt, officieel
toegestane voedseltransporten.
Het schrij ven van de geschiedenis
der verzetsorgaDisatles Is geen
eenvo udige zaak. WIJ ervaren dat
zelf dagelijks. Het Is niet gemak·
keiijk een voor 100 procent verantwoorde lezing te geven van he·
langrijke ep isoden uit die tiJd.
Daarom Is he t zo b etreur enswaardig, wanneer met een zo ergerlijke
oppervlakkigheld als bier voor ons
volk "g esch iedenis wordt geschreven."
Waar d it mogelijk en noodzakelijk
Is zullen wij niet nalaten zake
als deze te atg na leren. WIJ vertrouwen, dat on ze lezers ons daarbij
behulpza am w lllen zijnonlet alleen,
doch ook - waar zulks mogelijk
Is - be t verschijnen v= dergeliJke
niet volkomen ve rantwoorde ge·
.chledenlsboeken zullen helpea
voorkomen.
AD.
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H<t was in de bezettingstijd altijd een vraag, die
tot discussie leidde: moeten we onze kinderen in
h<t ondergrondse werk betrekken, neen, dan wel
ja. Het ,.neen" had de meeste aanhangers. En ik
heb onderscheiden vaders gekend, die hun kin·
deren nauwlettend totaal onwetend lieten, over
het gevaarlijke werk dat hun vader deed.
Ik heb bij de .,ja"-groep behoord en ik heb er
nooit spijt van gehad. Integendeel: meermalen
heb ik er vre• gde van beleefd.
Het begon al op de eerste dag der bezetting.
T oen - later heeft één van mijn dochters, die is
uitgegroeid tot kderierster van "Trouw" en de
Inlichtingendienst, mij er aan herinnerd - heb
ik aan tafel tot mijn gezin (de oudste was 16 jaar)
gezegd: Kijk eens nu begint voor ons de oorlog
pas. We blijven, die we waren en bukken voor
de Duitsers doen we nooit. Het is mogelij k, dat
vader zijn positie verliest (ik had een plaats in
de Christelijke Dagbladjournalistiek en in het
Christelijk organisatieleven), dat hij gevangen genomen wordt, zelfs de.t bij dood...choten wordt,
maar - we blijven dezelfden.
In die geest ben ik blijv011 handelen, ook toen de
twee eerste punten werkelijkheid werden.
Nooit heb ik verheimelijkt wat ik deed. En mijn ilinderen hebben meegeleefd, meegewerkt
en mee-gezwegen. waar bet nodig was.
Enkele voorbeelden.
Eens was ik in Rotterdam met één van mijn
kleine jongens, toen 5 j aar. We zaten in de
tram. Hij trekt me aan mijn arm en als ik me
naar hem overbuig, om te horen, wat hij heeft,
pakt hij mijn hoofd en fluistert heel zacht in
mijn oor: een tram vol met rotmoffen.
Een jaar later. Bij het luisteren met een nogal
hoog-opgeborgen radio-toestel was ik gevallen
en had een middenvoetbeentje gebroken. Dezelfde knaap komt in ~en winkel en de winkeli<rster vraagt hem: "Heeft j e vader zijn voet
gebroken? Hoe kwam dat?"
De vrouw zelf vertrouwde hij: ze was één der
bezorgadressen van .,De Nieuwsbode", maar er
was nog een klant in de winkel en bij zei dus :
,.Helpt U nu eerst die juffrouw". En pas toen
die weg was, zei hij: "Hij luisterde naar de
radio."
In de hongerwinter kon dezelfde j ongeman voor
belangrijk werk dienst doen. Het was voor de
grootste jongens - mijn oudste was KP-er wat tè gevaarlijk. En er moest een zending wapens vervoerd worden. De oplossing werd gevonden. Arnold trok er op uit met zijn zeep-kist
op wielen. Geen Duitser beeft ooit geweten, dat
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onder die onschuldige sprokkeltakjes, die het wagentje te zien gaf, een lading wapenen verborgen
lag. En tot op de dag van heden - ik was van
Apri l J9H tot Mei 19H niet thuis - heb ik er
nog nooit een woord van hem over gehoord.
Ik sprak al over ,.De Nieuwsbode". Die moest
driemaal in de week verspreid worden. Die taak
werd toevertrouwd aan mijn stelletje jongens van
6-10 jaar. En ze hebben het trouw gedaan. Er
wàs een attractie bij. W ant bij verschillende
,.klanten" liepen ze wel eens een appel of een
koekje op. Dat verhoogde hun toewijding, maar
schaadde de zwijgzaamheid niet. Eén der klanten
vertelde me eens: ,.Ik heb toch zo'n schik gehad
met ~én van Uw jongens. Het meisje dee'd open
en vroeg, wat hij wilde. Hij moest Mevrouw
spreken. En hij beeft dat zo lang volgehouden,
dat ik wel komen moest, om het krantje in ontvangst te nemen. Pas nu ik hem gezegd heb,
dat het meisje ook vertrouwd is, geeft hij het
ook aan haar af."
April 1944. Een nachtelijke inval. Drie Nederlandse(!) politiemannen scharrelen door mijn
buis, om mij te zoeken. Ik ben thuis, maar zit met
mijn oudsten zoon in een schuilplaats. De politiemannen komen ook op de slaapverdieping. En
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één wendt zich tot de kleintjes: ,.Waar i~ j e
Vader?" De oudste van het viertal - JO j aar (die tevoren al tegen de anderen gezegd had:
als ze iets vragen zal i k wel antwoordep), zegt:
" Ik weet het niet, op reis!"
..H eb je hem dan gisteren niet gezien?" ,.Neen,
wij blijven op school over!" Ik had 's avonds
met mij n gezin gegeten, ik had ze heus van tevoren geen woorden in de mond gegeven, ik
heb mijn kinderen altij d opgevoed in het waarheid-spreken, maar de tien-jarige wist intuïtief:
ik sta tegenover een vijand, die mijn vader wil
pakken en ik breng hem op een dwaalspoor. La·
ter, beneden gaf bij zijn Moeder een knipoogje
in de richting van de schuilplaats.
Kinderen in het verzet.1
Als de sfeer thuis goed was, wisten ze, wat ze
doen moesten.
Ik ben trots geweest op mijn koppeltj e. En ik
ben het nog .
I

.

R. H . .

door JOT POLMAN

Het daeïa.

Woensdag, 7 November 1945.

Vanmorgen liep het weer, het gerucht: vandaag gaan we verder naar
Batavia. Je hoorde het overal, en overal in dezelfde termen en op dezelfde toon, hardnekkig, zelfverzekerd, ja, betrouwbaar. Want door
ervaring leer je de critiek van het gerucht. Je kan direct zeggen: het
is aperte nonsens, of een droom die je graag gelooft, of een verbasterd
woord. Dit gerucht was droog als een order. Maar zolang de order
niet wordt uitgevoerd, blijft het gevaar van tegenorder acuut.
En de spanning die zich drie dagen lang in het bewegingloze schip had
opgeladen, ontlaadde zich in een gejoel, toen het Kraaiennest rondriep: We varen uit met kerend tij, langs Singapore, en leggen Vrijdagavond in Tandjong-Priok aan. Over alle dekken en door de ruimen tegelijk rolde het hoera. Langzaam draaide de Alcantara zich om. Het
moeras, de jungle, de verre bergen en de wolkenvracht dreven weg.
Deze kust had ons gelokt, maar niet verleid. Ternauwernood waren we
aan het gevaar van deze wal ontsnapt. Nu stomen we weer naar volle
zee. Vrijdagavond in Tandjong Priok. Hoera!

Donderdag, 8 November 1945.

En als je na zoveel regenbooglicht dan het rood-wit-blauw van onze
vlag ziet, achter op de boot die ons tegemoet kwam, uit Indië op weg
naar Singapore, dan sta je te wuiven als een kind. Dat deden we dan
ook met zevenduizend armen, voor die vlag, voor jou, Singapore.
We legden ons in de schaduw van dek en boord. Een enkeling bleef
dromerig uitzien over zee. Tot hij iets zonderlings zag. Hij stootte anderen rechtop. Verwonderde ogen werden uitgewreven. — Draaien we?
— Nee, we kiezen koers tussen Banka en Billiton. — We draaien wel. —
Verder en verder wipt de vinger van het voordek over de horizon naar
het roode Westen. Verder. Tot Noordwest — Noord.
Vier en twintig uur vóór Tandjong Priok: Rechtsomkeert naar Singapore. Je verstarde, evenals de dag die door de wolken dichtgetrokken
werd. De avond viel, het water woelde, de moesson
Gevraagd: een eiland voor 4000 daklozen. Het anonieme briefje dat
plotseling tussen de tekening van onze reisroute en de platte grond
van Batavia in de vitrine van C-dek hing, maakte een droge lach uit
duizend kelen los. De spot rolde open. Zelfs de nuchteren lachten schamper, zelfs de dromers maakten een grimas. Daar, waar de barometer
van ons humeur de sterkste uitslag toont, — in de troep —, wees hij
storm: naar huis.
De troep? Nee, een van de troepen. Want deze teleurstelling is de
grootste: terwijl zestienhonderd man verstarden, zongen zestienhonderd
anderen een lied van plezier. — Ja, we zijn allen gelijk: Light Infantry
Battalions. Was het verschil waar altijd over werd geredetwist geen
waan-idee? Waarom moesten die Stoottroepen anders zijn? Waarom: zij
staken de vuist in de zak, de anderen zwaaiden de armen van pret.
Soekarno dreigt met opstand als wij landen, en Christison zegt vriendelijk:
ze landen niet, en Hollanders lachen van genoegen. — Krimpt dan je
hart niet samen? De blijde parade liep uit in een mars door de mist, dichter dan die sedert eeuwen om Holland hing. Komt dan niet dat woord
ook over jouw lippen; is Holland toch verdoemd?

ïïloJvyejfi en. aiwnd.
Singapore? De vuurmond van het Verre Oosten. Gordels van beton en
koepels van metaal — waar wordt gewaakt —, grijze kaden en grauwe
werven — waar wordt gesjouwd —, helle kroegen en duistere bordelen — waar wordt uit-geziekt —: dat was ons beeld van Singapore.
Weggevaagd. Voortaan, wanneer we zeggen Singapore, denken we aan
topaas en smaragd, aan zephir en champagne. Gibraltar hangt in ons
geheugen als 'een aquarel, Suez is een kanten kleed, Trincomalee een
mozaik, maar Singapore is een weefsel van glas.
De blauwe kust ligt aan bakboord tegen het morgenlicht. Aan stuurboord
steekt een eiland zijn groene rug in de zon en kartelt weg of glooit
vooruit. Je ogen springen tussen de eilanden over de zee en zoeken de
koers van het schip. Elk eiland is dat ene waar je alleen zou willen
zijn, en toch zijn er geen twee gelijk. Doolt het schip hier zomaar rond,
zoekend naar het beste plekje van het paradijs? Ja, aan bakboord, tussen twee eilanden door, zie je tegen de bergen dat gekriebel van hoeken
en lijnen; menselijk constructiewerk. Het laatste eiland schuift voorbij.
De baai gaat open: daar ligt een ragfijn knipselwerk van boten op de
rede, wit en grijs en zwart — soms een pluim eruit —, van gebouwen
langs de kade met de prikjes van ieder raam, de wolkenkrabber, de
torens en de koepel van een witte kathedraal.
Een kruiser vaart langs ons. We lopen drie landingsboten voorbij. Een
roeiboot kruist onze koers. Bruine zeilen hellen hier en daar naar loef
of naar lij. En als je een streepje ziet of een stip, kan het een kano zijn
of een boei.
Singapore, nee, dit alles was het niet. Het zijn je zee en je hemel, die
je overstrijken met die glans van porselein. Je zomerhemel met die
wolken waarop je engeltjes verwacht, je zee met die sporen van violet
en groen dwars door elkaar, ultramarijne schaduwen hier, en koperrode zandvlekken daar.
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Vrijdag, 9 November 1945.

£n toch . . . .
Moesson en mist. Uit de grijsheid van nevel en zee, daar waar Singapore
moet liggen, schemeren de vage vlakten van de boten op de rede. De
eilanden hopen zich hier en daar uit het water op. Tegen de nevelige
bergen aan stuurboord vagen de vormen van de stad. Singapore is down
als wij.
Al trekken de nevelen langzaam open en vloeit de middaghitte over zee
en kust en stad, toch blijft de Alcantara dof in de baai. We zien de dag
bewegen alsof we in een ver verleden zijn. We liggen voor anker buiten
deze wereld.
En toch.... toch varen we voort. Dat tonen ons de driehonderd zwervers van de LSK, die als weeskinderen zijn meegereisd van Liverpool
tot Singapore. Van alle dekken kijken we over stuurboord naar de
landingsboot die aanlegt bij de trap. En met eiken jongen die uit de wand
van de Alcantara overspringt in dit schip, — driehonderd ma^l dat
kahkipak en driehonderd maal die blauwe muts —, springt iets van onszelf
van ons weg. De Alcantara is ons Nederland. Die boot daar beneden,
dat zijn wij. Hoera's worden heen en weer gegooid alsof we. allemaal
elkaar kennen. Driehonderd zwervers gaan aan land. De trap wordt
opgetrokken. De boot laat los. Mag er bij het Wilhelmus worden gewuifd? We deden het. De open bak wuift als een wervelwind, en drijft
van ons weg. Een vlekje verliest zich tussen de schepen, naar de avond
en de lichtenrij van Singapore. Een stukje Nederland naar Malakka.
En wij? — En toch zullen we eens vanuit de dessa die jongens in de
lucht herkennen. — Ja, Holland is verdoemd, en toch varen we voort.

THEODOOR ALBERTS
(„Theo Middelkoop")

ENGEL1NUS P. VAN OOYEN
Geboren 7 Sept. 1910. Gevallen 12 Febr. 1945.
Op het herinneringsbord voor de vrijheid, dat
bij ons aan de schoorsteenmantel hangt, staat:
„Standvastig is gebleven
Mijn hert in tegenspoet."
Ja, dit geldt ook van onzen Engelinus en
daarom was hij een goed zoon van den Vader
des Vaderlands, wien deze regels uit het
Wilhelmus door Marnix zijn opgedragen.
Het is een bittere ervaring, dat dikwijls juist
de besten in Kerk, Staat en Maatschappij, naar
onze mening al te vroeg worden weggenomen.
Wat God doet is zo onbegrijpelijk.
Engelinus had een groot aandeel in het verzetswerk in het Westen van de Bommelerwaard. Een man uit één stuk, onverzettelijk
strijder voor zijn idealen, vriend noch vijand
ontziende als dat nodig was. Alles moest wijken, als hij zijn doel wilde bereiken. Ja, dat
bezorgde hem wel eens vijanden. BloodaarJs
noemde hem dan smalend „de dictator".
Ach, 't was te begrijpen! Als enkeling stak
hij torenhoog boven eep lijdelijke omgeving uit.
't Was niet altijd even gemakkelijk om de
anderen mee te krijgen. Maar hij was geen
dictator. Uit zijn ogen sprak zachtheid en
vriendelijkheid. Hij wist zich van God afhankelijk.
Engelinus was ook een groot kindervriend.
Ik zal niet schrijven over zijn Kerkelijke en
politieke verdiensten. Zij zijn vele. Hier gaat
het er om over hem als illegaal werker iets
te zeggen. Naarmate het einde naderde, werd
dit werk omvangrijker. Aanvankelijk was 't
vooral de zorg voor de onderduikers, die hem
ter harte ging. Later was 't onderbrengen van
verschillende Joodse kinderen in Aalst vooral
zijn werk. Wat heeft hij afstanden afgelegd op
z'n fiets met surrogaatbanden! Toen het front
verlegd werd naar de Bommelerwaard zette
hij zich geheel in voor de Spionnagedienst.
En moesten de dorpen evacueren, Engelinus
meldde zich aan als leider voor die jamm Tlijke transporten door regen, sneeuw en koude.
Hij troostte Vaders en Moeders en sprak kinderen moed in. Op rustplaatsen las hij voor uit
de Bijbel.
10 Februari werd hij in de vroege morgen
thuis gearresteerd door de „Feldgendarmerie".
Lichamelijk was hij toen reeds gebroken. Te
veel had hij reeds van zijn krachten gevergd.
Hij moest lopen naar Geldermalsen, tezamen
met 6 andere „verdachten". De laatsten zijn
teruggekomen. Maar Engelinus is tijdens het
verhoor beestachtig doodgeslagen.
Dat was Maandag 12 Februari 1945. De sadisten in Geldermalsen konden niets uit hem
krijgen!....
Waar is zijn ontzielde lichaam? We weten
het niet. Naar de misdadigers wordt nog
gezocht.
Dat Engelinus' offer niet tevergeefs geweest
zij!
Hij moge ons altijd bijblijven als een voorbeeld
van moed, trouw, standvastigheid en onafhankelijkheid!
Ds. v. d. K.

geb. 6 April 1924 — gefusilleerd 6 Sept. '44.

CHRISTIAAN JOHANNES TEN BOOM
geb. 27 Mei 1920 te Zuilen.
Vanaf 1943 werkte Kik ten Boom met inzet van al
zijn krachten aan het LO-werk in Hilversum mede.
Dag en nacht stond hij klaar om de strijd tegen den
meedogenlozen bezetter door te voeren.
Door zijn rustige, kalme houding en zijn onwankelbaar geloof in een geallieerde overwinning, moedigde
hij steeds zijn medewerkers aan.
In begin 1944 trad hij toe tot de gelederen van de
, K.P. en deed aan verschillende overvallen mede.
Daar de SD in Hilversum hem zocht, verlegde hij
zijn arbeidsterrein naar Zeist, waar hij helaas
slechts 3 maanden aan het werk was, toen de Duitsers op de vroege morgen van 18 Augustus 1944 een
overval deden op een contactadres te Zeist, waar
hij juist aanwezig was.
Al schietend probeerde hij te ontvluchten en verwondde hierbij een Duitser. Nadat zijn laatste kogel
verschoten was werd hij gearresteerd en via Vught
naar een concentratiekamp in Duitsland gevoerd.
Sedertdien werd niets meer van hem vernomen.
Het moge zijn ouders, verloofde en vrienden tot
troost zijn, dat hij gestreden heeft, in de kracht van
het geloof in Jezus Christus.
Door zijn geloof was hij niet alléén een illegaal
strijder, maar in de eerste plaats een strijder voor
het Koninkrijk Gods.

GEDACHTEN
Ik weet niet, wat of celstraf is
of concentratiekamp.
Ik weet ook niets van bunkers af
of 't eten, dat niet meer als draf,
als aan een zwijn werd toegeworpen.
Ik heb gedacht: hoe zal dat zijn,
een martelend verhoor.
Zal ik door alles heen wel ' zwijgen.
Zullen z'echt geen namen uit me krijgen,
zo 'k ooit in 's vyands handen val."
Ik heb 't alleen maar hoeven denken.
Hoe erg 't moest zijn, het kamp, de cel,
het zakelijke koude peloton,
dat na één kort bevel de zon
uit veler leven nam.
Ik stond alleen maar stil by dat,
wat 't lichaam lijden moest.
En Jezus was er toch?
Ik las een briefje. Eén der velen,
dat tóch-zijn weg vond naar 't verzet.
„'t Verhoor was zwaar, maar 'k ben niet bang,
want Jezus is ook in 't gevang,
mij weer een hulp en sterkte.
Ik zal ook op mgn laatste gang,
niet eenzaam zyn. Wees niet verdrietig.
Want ondanks pyn, gemis en smart
kan 'k juichen, 'k heb in het hart
de zekerheid. „Hij zal mij dragen."
En daaraan had ik niet gedacht,
al was 't onnoemelijk zwaar.
Want Jezus was er toch!

GRETHA.

Onder de strijders, die aan het ondergrondse
front hun trouw aan God, Oranje en Nederland, met het hoogste offer, het leven, hebben
bezegeld, behoort ook Theodoor Alberts of
„Theo", zoals zijn vrienden hem noemden.
„Theo" werd tot deze strijd gedreven door
sterke innerlijke krachten, n.1. zijn geloofsovertuiging en karakter. Men kon op hem en
zijn woord aan. De trouw aan zijn beginselen
deed hem in 1943, toen hij voor de keus werd
gesteld: óf naar Duitsland, óf onderduiker,
onmiddellijk tot het laatste besluiten. Theo
dook onder, want voor de moffen werken, dat
nooit!
Nauwelijks ondergedoken, toog hij aan het
werk om andere medeslachtoffers van de arbeidsinzet uit de Duitse klauwen te houden.
Hij kon niet werkeloos blijven toezien bij de
aanschouwing van het grote onrecht en zoveel
terreur door den gehaten bezetter bedreven.
Velen hadden in die tijd aan hem een onderduikadres en een bonkaart te danken. De
gevaren aan deze verzetsactie verbonden, bleven niet uit. „Theo" moest andermaal onderduiken en kwam in Amsterdam terecht.
Nadat hij van de rusteloze periode in het
Noord-Oosten van ons land enigermate in de
hoofdstad was bijgekomen, riep zijn overtuiging hem naar de provincie Utrecht, waar
enkele krachten voor een nieuw op te richten knokploeg werden gezocht.
Hij werd in de Utrechtse KP opgenomen en
vond in De Bilt een veilig duikadres. Aan
meerdere voorbereidingen van overvallen
heeft hij in de Utrechtse knokploegen meegewerkt en in enkele kraken heeft hij een actief
aandeel gehad.
Ondanks zijn jeugdige leeftijd — hij was 19—
20 jaar oud — kon hem veel worden toevertrouwd. Herhaalde malen popelde hij om
nieuwe opdrachten te mogen uitvoeren, en
gedurende de tijd, dat hij van een gewapende actie mocht „uitrusten", was hij altijd weer
bereid om den plaatselijken LO-leider van
Den Bilt, bij diens werkzaamheden te assisteren.
Na de arrestatie van enkele leden uit de knokploeg, waarin hij werkzaam was, vertrok hij
— overspannen en vrij ernstig ziek — weer
terug naar Amsterdam. Gedurende enige weken heeft hij aldaar te bed gelegen, waarna
plotseling zijn arrestatie volgde.
Zijn Moeder had hem steeds op het hart gedrukt toch vooral voorzichtig te zijn. Het antwoord van Theo was: „Het is voor het Vaderland, Moeder, en ik kan hel voor God verantwoorden." In deze geest en overtuiging
heeft zijn werk gestaan en zo hebben ook zijn
vrienden hem gekend.
In de nacht van 1 op 2 September 1944 stond
Theo voor zijn beulen. Zijn tijd was gekomen;
zijn loop was beëindigd. Biddend ging hij het
einde tegemoet. Veel heeft hij gelukkig niet
geleden. Op 6 September werd hij in het
Vughterkamp, met vele onzer KP-vrienden,
gefusilleerd. :
Het is voor zijn ouders en vrienden een grote
troost te weten, dat hij nu tot groter heerlijkheid is opgenomen. In zijn zakboekje, dat
zijn Moeder zuinig bewaart, staat zo treffend:
„Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons
zijn".
Dit was Theo's overtuiging en zo heeft hij
door het geloof zijn strijd gestreden. Ook
Theo offerde het hoogste wat iemand geven
kan, zijn jonge leven. Hij deed dit in een hem
door God in de handen gelegde Christelijke
strijd voor vrijheid, waarheid en recht.
FRITS.

^^"

ADVERTENTIES
Wilt U brieven op advertentie!, met vermelding von het
nummer op de envelop, uitsluitend lenden aam Bureau
. De Zwerver", Nic. Wltsenstraat 21, Amsterdam-C?
De brieven -worden ongeopend doorgestuurd! gelieve dus
geen berichten voor redactie o£ administratie erbij m
te sluiten.

De Heer en Mevrouw
J. v. d. Heyden—Hentzen
geven met grote Mijdschap kennis van de
geboorte van hun zoon
LUDO ALEXANDER JOSEPH MARIE
Rotterdam, 16 Juli 1946.
Lef .de Montignylaan 30.
Met dank aan God geven wij kennis van
de geboorte van onzen zoon
GEERT HARMANNUS,
die wij naar zijn doodgeschoten grootvader. Geert Kok en vermoorden oom, Harmannus Haan noemden.
H. Haan (H. Brands)
W. E. Haan—Kok.
Tijd. Wagenborgen, 1 Aug. '46.
"
Verloofd:

A. S. BAANTJER (Anke)
en
J. D. DE RIDDER (Dick)
Zaandam, 11 Augustus 1946.
■Czaar Peterstraat 47.
Pieter Pauwstraat 73.
Geen receptie.
Ondertrouwd:
GERRIT JAN BOEVE
en
AU PETERKAMP
Huwelijksvoltrekking D.V. 15 Aug. 1946 om
11.30 u. te Nijkerk. Kerkelijke bevestiging
in de Geref. Kerk te Zwartebroek, om 13 u.
door den Weleerw, Heer Ds. F. E. Hoekstra
van Sassenheim.
Receptie 9 Augustus van 15.30—16.30 en
van 19.00—20.30 u. te Nijkerk.
Juli 1946.
Terschuur, Hoevel.weg 32.
Nijkerk, Hoogstraat 39.
Toekomstig adres voorlopig: Geref, Pastorie Zwartebroek.
^^
HEPKE PAAUW (Klaas)
en
JITSKE GJALTEMA
hebben de eer U kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 15 Augustus a.s. 's namiddags 3 uur
te Buitenpost.
Kerkelijke bevestiging in de Ned. Herv.
Kerk te Augustinusga 's middags 4 uur
door den Weleerw. Heer Ds. J. Wiersma,
11 Juli 1946.
Gerkesklooster.
Augustinusga.
Gelegenheid te feliciteren in het Lokaal
der Herv. Kerk te Augustinusga.
4 Augustus D.V. hopen onze geliefde Ouders
F. LIEUWEN
C. LIEUWEN—VRIEND
hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard moge blijven.
Hun dankbare kinderen.
Gelegenheid tot feliciteren: 6 Aug. van 8—
10 uur. Andijk Horn 14 c.
.
Er kunnen nog enkele sclyldersknechts en
een halfwas geplaatst worden. Het werk
bestaat uit burgerwerk en nieuwbouw.
Brieven onder nr. 222 a. d. blad.
Oud-L.O.-er en K.P.-medewerker, lid N.B.S./
S.G. gehuwd, zonder kinderen, zag zich
gaarne geplaatst als jachtopziener, boswachter of iets dergelijks, bij voorkeur
daar, waar woning aanwezig is. G.G., oud
27 jaar. Brieven onder nr. 223 a. d. blad.
Wie helpt jonge gehuwde kruidenier, z.k„
leeftijd 27 jaar aan een hem passende betrekking, liefst daar, waar goede vooruitzichten zijn en levenspositie aanwezig is.
Is ook genegen als reiziger in flinke Grossierderij op te treden of als chauffeur op
bestelwagen. Brieven onder nr. 224 a. d.
Verpleegster, ex.-ill., die van
wenst te veranderen, zag zich
plaatst in kleine inrichting of
geschikt om leiding te geven.
der nr. 225 a. d. blad.

betrekking
gaarne gesanatorium,
Brieven on-

Alleenstaand Geref. Meisje, 35 jaar, zag zich
gaarne geplaatst als huishoudster in boeren- of eenvoudig burgergezin, waar vrouw
ontbreekt. Brieven onder nr. 226 a. d. blad.

WIEKA1V
INUCKTINGEN VERSCHAFFEN ?
692 Hendrik
Bethlehem,
Ureterp 275, geb. te
Drachten 19-1-'19, gearr. te Veenhuizen op
27-2-'44, overgebracht
naar Groningen vandaar in April 1944
naar
Amersfoort,
kampnummer
10038.
Van 10 op 11 October
overgebracht
naar
Duitsland, vermoedelijk naar Neuengamme, of Munster? Wie
weet waar dit transport gebleven is?
693 Adrianus van Driel,
(roepnaam „Janus")
geb. 19 Jan. 1890 te
Werkendam,
typograaf, wonende Anna
Paulownastraat 17 te
's-Gravenhage. Signalement: pl.m. 1.70 M.,
bol gezicht, erg donkerblond haar, kleding bij
arrestatie:
grijze
gleufhoed,
zwarte winterjas met
monogram A. v. D.,
blauw colbert costuum met wit en rood
streepje, zwarte lage schoenen maat 42, grijs
wollen sokken, blauwe stropdas met rood
streepje. Op 12 Febr. 1945 door SD gearr.,
op Scheveningen gevangen gezet. Begin
Maart 1945 naar Amersfoort. Op 19 Maart
1945 een clandestien briefje van hem gekregen uit Neuengamme. Volgens geruchten
werd hij kort voor de bevrijding per trein
vervoerd met onbekende bestemming.
694 Arend Mes, geb. 119-1924 met razzia in
Velzen gearr. op 158-'44.
Op
16-8-'44
naar
Euterpestraat
en
Weteringschans,
op
28-8-'44
naar
Amersfoort en op 9
Sept.
op
transport
naar Duitsland, vermoedelijk
Neuengamme.
Overleden
23-12-1944.
Blond
haar, flink postuur,
had litteken op zijn rug van pleuris.
695 C.
Jacobs, geboren
10-l-'24 te Arnhem,
hij is door verraad
als onderduiker thuis
in Arnhem van zijn
bed
gelicht;
Van
Arnhem naar Amersfoort en vandaar naar
Neuengamme.
Volgens
medegevangene
lag hij in Mei 1945,
dus na de bevrijding
in Lubeck-Ost in barak
26
ziek
aan
dysenterie. Verder geen enkel spoor.
VACANTIE.
Te huur op Urk, nette, volledig gemeubileerde woning van 2 t.m. 16 September. Geschikt voor klein gezin. N.O. polder, IJsselmeer, palingvisscherij. Brieven onder nr. 227
a. d. blad.
LO-er te Amsterdam zoekt wegens overplaatsing naar Den Haag, daar of in de omgeving (Scheveningen, Rijswijk, Voorburg)
een ruime woning (minstens 5 kamers). Wie
kan helpen? Brieven onder nr. 228 a. d. blad.

*

Wist Udat J
in 1943 door de Moffen bij de Nederlandse
Spoorwegen is ingesteld de z.g. railwacht;
deze railwacht tot taak had het Duitse yervoerapparaat tegen sabotage te „beschermen";
onze mannen van de sabotageploegen der KP
van deze railwachters veel hinder ondervonden;
onze mannen saboteerden, in opdracht van
het geallieerd hoofdkwartier;
de Moffen voor dit „beschermen" der spoorwegen veel burgers hebben gevorderd;
deze burgers voetstoots de opdrachten van
de moffen uitvoerden, met alle gevaren en consequenties voor onze KP-ers hieraan verbonden;
de directie der N.S. thans aan deze moffenknechten een gratificatie verstrekt, op grond van
deze „verdienstelijke werkzaamheden";
.... de directie der N.S. wel meer heeft bewezen
niet zo flink te zijn, als tegenover de buitenwereld vaak is voorgesteld;
wij ons nergens meer over verbazen, ook
niet over de „flinkheid" der N.S.

LO.-LKP.-STICHTING
De L.O.-L.K.P.-Stichting is min of meer vrijgevochten, d.w.z. ieder kan organiseiien, wat hij
dienstig acht voor het reunistenverband en wat
mogelijk is binnen het raam der statuten. Maar
het moet toch niet zo vrijgevochten zijn, dat we
niets van elkaar weten.
Overleg daarom Uw plannen even met ons
bureau. Wij kunnen dan mededeling doen in de
„Zwerver" en eventueel een verslaggever sturen.
Zo hoorden wij langs een omweg van een driedaags congres in Wel (Limburg), een contactdag
in de Alblasserwaard en de onthulling van een
monument voor Pater Bleys, n.b. door de L.O.L.K.P.-Stichting. Dergelijke feiten moeten wij
weten.
Geeft ons op, wanneer er iets in Uw omgeving
in de kringen van de LO of LKP gaat gebeuren.
Doet dit tijdig en bezorgt ons zoo mogelijk een
officieele uitnodiging. Wij zullen dan ons best
doen aanwezig te zijn en zo snel mogelijk een
verslagje te plaatsen.
Ook op andere manieren kunt U helpen „De
Zwerver" tot een prettig leesbaar blad te maken.
Artikelen, verhalen, Wist U dat 's, kortom alles,
wat op de oude illegaliteit slaat kunnen wij
gebruiken.
Van iedere zending copy ontvangt U voortaan
bericht. Mocht het gestuurde niet voor ons blad
geschikt zijn, dan geven wij het door aan de
afdeling „Gedenkboek". Die put de gegevens eruit.
Mogen wij op de hulp van alle abonne s rekenen?
DAG. BEST.
STCOTTROEPERS!
Een prachtige Herinneringsplaat aan Uw
diensttijd in het Reg. Brabant, kunt U thans
per postwissel onder nr. 03 bestellen bij:
Studio „Lelox", D. 32 a Lieshout. Prijs f 1.50.
Stuurt ook Uw vrienden in Indië een
speciaal daarvoor verkleind exemplaar.
Prijs ƒ 0.80. Nr. 4.
Vergeet ook vooral niet het boekje te bestellen: „En weer als toen...." Nr. 02, prijs
/ 0.75.

er" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande 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 postkwitantle betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

17 AUG.
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ILLEGALITEIT EN ZUIVERING
Met genoegen en niet zonder enige schroom
voldoe ik aan het verzoek der redactie om een
artikel voor „De Zwerver" te schrijven. Uw blad
is een der weinigen van de vele weekbladen, die
geregeld bij mij aan huis komen, welke ik met
vrijwel onverdeeld genoegen lees.
De herinneringen uit de bezettingstijd zijn zonder
meer boeiend. Zij zullen stof kunnen opleveren
voor heldendichten en zijn bovendien echt gebeurd. De toon van het blad mist in het algemeen het bedillerige, kankerende, dat langzamerhand de overheersende toon in de Nederlandse
weekbladen gaat worden. Er straalt een zekere
warmte in door. Men zou natuurlijk kunnen
zeggen, dat de geest van het blad romantisch is.
Inderdaad kan men verschillende verhalen, korte
berichten en zelfs advertenties daarin lezen als
een roman, ten opzichte waarvan het alleen
jammer is, dat er nog zo weinig romanschrijvers
in Nederland zijn opgestaan om ze te verwerken.
De romantiek van het blad is onmiskenbaar,
maar zij berust niet op illusie, doch op werkelijkheid. Romantisch in de minder gunstige zin zou
het blad eerst worden, indien het de lezers zou
opwekken tot een onvruchtbaar dromen in het
heldhaftig verleden zonder op te wekken tot
daadkracht voor heden en toekomst.
In één opzicht merk ik in het blad iets teleurstellend, n.1. een onmiskenbare teleurstelling,
soms tot verbittering overgaande, over de houding t.a.v. de mensen van het verzet en daartegenover ook over de zuivering en berechting.
Over het eerste wil ik hier niets anders zeggen
dan dat het Nederlandse volk beoordeeld zal
worden naar de houding, die het t.a.v. de illegale
werkers heeft aangenomen.
Zouden de klachten, die hier verschillende malen
werden neergeschreven karakteristiek voor de
algemene houding van het Nederlandse volk zijn,
dan zou ons volk zedelijk te klein gebleken zijn
voor de waardering van daden tijdens de bezetting, welke naar mijn overtuiging in het algemeen niet anders dan groot kunnen genoemd
worden. Ik wil echter nog niet aannemen, dat
deze klachten de algemene houding van ons
volk weerspiegelen. Zoals er kleine berekenende
figuren misschien geweest zijn in de verzets•beweging, zo kan hier of daar ook kleinheid in
ons volk ondervonden zijn t.a.v. deze verzetsbeweging. Dit was reeds tijdens de bezetting
het geval en zal thans niet minder behoeven te
wezen, maar evenmin als men het verzet naar
deze berekenende types mag beoordelen, evenmin
mag men het Nederlandse volk beoordelen naar
deze kleingeestige bedillers van het verzet.
Ik meen de algemene stemming in de illegaliteit
het best weer te geven met deze wens: Geen onderscheiding noch andere beloning, maar geef
aan ieder, vooral aan hen, die door hun verzetswerk in hun maatschappelijke werkkring geschaad
zijn, de gelegenheid om in een werkkring, die
overeenstemt met bekwaamheid en karakter, zich
voor het herstel en de vernieuwing van het Vaderland verdienstelijk te maken. Dit kan .geschieden in een fabriek of aan een ministerie,
in hoge of lage functie, al naar gelang de kwaliteiten van den desbetreffenden persoon. Voor
het Nederlandse volk zou ik het vraagstuk van

de illegaliteit nog zo willen formuleren, dat de
moed, het beleid, de karaktervastheid en het organiserend vermogen, welke verschillende ook
eenvoudige personen in het verzet aan de dag
gelegd hebben, thans na de bevrijding, nu deze
kwaliteiten voor het heil van het vaderland niet
minder nodig zijn, gebruikt moeten blijven worden.
De bezetting heeft gewerkt als een toetssteen,
waarbij verschillende ontdekkingen gedaan zijn.
Er zijn gelukkig waarden ontdekt in tot nog toe
vaak onbekende personen, welke waarden voor
het vaderland thans niet mogen verloren gaan.
miiiiiiiiimiiiiimiimimiimiiiiiiiimiiii
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Alle bureaux van de
LO,-LKP.-STICHTING
zullen van
Maandag 19 Augushjs
t-ot
Maandag 2 September
zijn

GESLOTEN
iniinni
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Er zijn intussen ook andere ontdekkingen gedaan.
Niet allen, die waarde leken te hebben, zijn tijdens de bezetting waardevol gebleken. Hier komen wij op de het terrein der zuivering, waarover ik sinds de bevrijding enige malen geschreven heb en waarvan ik, met vele anderen, langzamerhand afkerig geworden ben om nog meer
over te schrijven.
Dat de zuivering een mislukking geworden is,
schijnt langzamerhand de algemene overtuiging
te zijn geworden. In dit blad heb ik er verschillende keren een getuigenis van gelezen en
wel met de bijzonder toevoeging, dat de illegaliteit de strijd om de zuivering verloren zou hebben. Ik kan deze opvatting zeer wel begrijpen,

door
Prof. Mr. W. P. J. Pompe

maar ik moet toch bekennen — vandaar mijn
schroom tot het schrijven van dit artikel — dat
ik het met deze opvatting niet eens ben. Het komt
er helemaal op aan, wat men zich van de zuivering heeft voorgesteld. Zij, die zich een totale
zuivering hadden gedroomd in die zin, dat
slechts die personen in ambten zouden blijven,
welke zich tijdens de bezetting onberispelijk zouden gedragen hebben, en dat allen, die in ernstige mate gezondigd hebben tegen de trouw aan
het vaderland, op enigerlei wijze uit de Nederlandse samenleving zouden verwijderd blijven,
zijn inderdaad wel bedrogen uitgekomen. Maar
deze gedachte is inderdaad een romantische
droom. Wij zouden geen mensen, maar inderdaad
goden of engelen moeten geweest zijn, om zulk
een zuivering tot een goed einde te brengen.
Rechtspraak blijft nu eenmaal menselijk werk.
Ik denk hier nog niet eens alleen aan het kleine
menselijke, dat op karakterfouten berust, maar
vooral aan de fouten en dwalingen, die aan elk
mensenwerk nu eenmaal eigen zijn. De rechtspraak van vóór de oorlog b.v., waarin betrouwbare en ervaren rechters met academische opleiding werkzaam waren, vertoonde reeds ernstige
fouten. jMen mag intussen zeggen, dat er een
ernstig streven bestond bij de betrokkenen om
deze fouten zoveel mogelijk te voorkomen of te
herstellen. Maar nu is de zuivering gekomen,
waarbij op een ongehoord grote schaal tuchtrechtspraak en strafrechtspraak voor ambtenaren, kunstenaars, bedrijfsleiders en politieke delinquenten door grotendeels niet ervaren personen moest worden uitgeoefend. Een nieuwe taak,
een tien- of meervoudig grotere taak dan in de
rechtspraak van voor de oorlog en dan uit te
voeren door personen, waarvan men, Izonder
aan waardering voor hun kwaliteiten te kort
te doen, toch kan zeggen, dat zij voor het overgrote deel minder ervaring en minder bekwaamheid voor deze buitengewone rechtspraak hadden dan de rechters voor de gewone rechtspraak.
Hier mocht men de verwachtingen niet te hoog
spannen. Men moet immers ons volk, dat reeds
zoveel te dragen heeft, alle onnodige teleurstelling besparen.
Er moest na de bezetting krachtig worden ingegrepen. Wij hebben daar reeds een voordeel van
gekregen, waarvan wij de betekenis misschien
niet altijd voldoende beseffen, wij zijn ƒ1.1. gespaard gebleven voor een bijltjesdag, die een
schandvlek in onze geschiedenis zou geweest zijn
en die, evenals alle onrecht, een onafzienbare
reeks van narigheden na zich gesleept zou hebben. Maar daarnaast zijn er fouten gemaakt. Het
is gemakkelijk dat thans in te zien. Voor verwijten aan degenen, die deze fouten destijds maakten, lijkt mij in het algemeen geen reden aanwezig. Ik zou over deze fouten niet eens willen
spreken, als het alleen maar om klagen over iets
onherstelbaars ging. Nakaarten lijkt mij nutteloos, vervelend en prikkelend, maar mij dunkt,
dat het zin heeft om op enige fouten te wijzen,
aangezien deze, voorzover reeds geschied, niet
onherstelbaar zijn en menigmaal voor de toekomst nog met vrucht vermeden kunnen worden,
Ik zie het niet als een fout, dat zo grote aantallen mensen onmiddellijk na de bevrijding zijn
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vruchtbare hardheid wordt. Ik wil hierbij niet
gearresteerd of gestaakt. Er zijn daaronder onaan alle kritiek op de tenuitvoerlegging voor
getwijfeld verschillende onschuldigen, voor wie
bijzondere gevallen de kop trachten in te drukken.
eerherstel om der rechtvaardigheid wille strikt
Er zullen weer fouten worden gemaakt, ook bij
geboden is, maar in het algemeen was het m de
deze uitvoering.
geladen stemming onmiddellijk na de bezetting
Waarvoor ik hier wil pleiten, is een besef, dat
onvermijdelijk, dat op ruime schaal werd ingehet welzijn van ons vaderland dergelijke ingrijgrepen. Een fout lijkt mij wel, dat de berechting
pende maatregelen nodig maakt en voor de edelder gevallen zo langzaam gegaan is, maar deze
moedigheid, hier wil ik liever zeggen barmharfout was, gegeven de langzame aard van ons
tigheid, die de maatregelen, vooral de maatvolk, moeilijk te vermijden.
regel
der
invrijheidstelling,
aanvaardbaar
Ernstiger lijkt mij een andere fout, die eveneens
maken.
samenhangt met een gebrek in het Nederlandse
Het Nederlandse volk heeft een uiterst gevoelige
karakter. Het is voor een Nederlander blijkbaar
zin voor rechtvaardigheid. Het gevaar moet
moeilijk om grote en kleine dingen van elkaar te
hierbij vermeden worden, dat deze zin voor
onderscheiden. Met zijn verlangen naar preciesheid
rechtvaardigheid bij ons volk zou leiden tot het
is hij geneigd, alles voor groot en belangrijk aan
blijven steken in gevallen, welke, hoezeer ook in
te zien. De edelmoedigheid, nodig voor het
hun eigen kleine omgeving zwaarwegend, toch in
over het hoofd zien van minder belangrijke tehet grote geheel van het vaderland op een bekortkomingen, gaat ons burgerlijk volk niet zo
paald ogenblik te licht voor verdere maatregelen
goed af en mede daardoor zijn verschillende
moeten worden geacht.In het Nederlandse volk
van
slachtoffers gevallen, die uit het geheel
^
ligt tevens echter onmiskenbaar een zin voor
Nederlandse welzijn gezien, geen slachtoffer hadbarmhartigheid. Ons volk heeft een grote Chrisden behoeven te worden. Ik geef onmiddellijk toe,
telijke traditie. Het Christendom eist onverbiddat er anderen zijn blijven vrijlopen, die wel
delijk, naast haat der misdaad en zonde, liefde
hadden moeten worden aangepakt. Vooral op
voor den medemens, ook al is hij een misdadiger
het gebied van de bedrijfszuivering is het uiteren een zondaar. De zwaarste misdaden tegen het
mate moeilijk alle grote schuldigen te grijpen.
vaderland mogen niet anders dan streng geMaar intussen heeft men enkele onschuldigen
straft worden, in het uiterste geval zelfs met de
en veel kleine schuldigen tot slachtoffers gedood, maar oprechte naastenliefde uit zich door
maakt, tot verbitterden, en daarmede de zuiveblijdschap over den zondaar, die zich bekeert
ring in haar geheel bij velen in discrediet geen over de kans tot bekering, tot beter inzicht
bracht.
en tot goedmaken bij die misdadigers, wier misEr schuilt in de zuivering, zoals zij tot nog toe
daden verdere maatregelen niet strikt noodzakegeschied is, een overschatting van menselijke
lijk maken. Ons volk mag nimmer het besef verrechtspraak, een overschatting van menselijk kunliezen van de laakbaarheid, soms zelfs de afnen, welke bepaald voor het landsbelang gevaarschuwelijkheid, van vele slappe en trouweloze
lijk is te achten. Overmoed is 'altijd gevaarlijk.
daden tijdens de bezetting, maar indien daarHet is nog niet zo erg, als dit gevaar den overnaast, vergevingsgezindheid bestaat t.a.v. de
moedige zelf bedreigt. Veel erger wordt het,
daaraan schuldige personen zal het mogelijk
wanneer hiermede, zoals bij de zuivering, vele
wezen een groot aantal der tegenwoordige arresanderen in gevaar gebracht worden. Overmoed
tanten, niet alleen de z.g. lichte gevallen, maar
is bovendien in strijd met een der meest waarook alle gevallen, wier gewicht niet groot genoeg
devolle, tevens een der meest miskende christeis, om langere internering te rechtvaardigen, vrij
te laten. Ook dan blijven er moeilijkheden gelijke deugden, n.1. de deemoed.
noeg over, maar als de stemming in ons volk de
De nieuwe regering heeft thans twee ingrijpende
invrijheidstellingen aanvaardt, is de grootste
maatregelen toegezegd, welke met één slag een
moeilijkheid overwonnen.
einde moeten maken aan de ziekte, waarin de
Hier hebben de strijders in de verzetsbeweging,
zuivering der ambtenaren en dè berechting der
waar de werkers voor L.O. en L.K.P. een belangpolitieke delinquenten dreigt te verkwijnen. Zij
rijke plaats innemen, een grote taak. Wie hebben
leeft toegezegd, dat dit jaar de zuivering der
meer te vergeven aan de slappen en trouwelozen
ambtenaren zal voltooid worden, en dat, nog
dan zij? Indien zij de toon aangeven, welke
andere Nederlander zou het dan wagen zijn stem
wel vóór October, 45.000, dus ongeveer 2/3 der
tegen het tonen van barmhartigheid te verhefpolitieke gevangenen, zullen worden vrijgelaten.
Ik beschouw deze aangekondigde maatregelen
fen? Ik schrijf dit alles, zoals ik reeds opmerkte,
niet als een erkenning van de mislukking der
met schroom, maar ik weet dat er zijn onder de
zuivering. Onder de talloze voorlopige stakinbesten van de verzetsbeweging, en onder degenen, die het meest geleden hebben, die zelf vergen en arrestaties, onder de zeer talrijke eindbegevingsgezindheid getoond hebben. Zij putten
slissingen te dezer zake ook, zullen er niet weinige
deze vergeving uit dezelfde edelmoedigheid,
voorkomen welke als onjuist of minder onjuist
moeten worden bestempeld, maar van mislukwaarmede zij hun goed en hun leven over hadden voor het vaderland. Velen putten ook deze
king zou ik niet willen spreken, omdat m het
algemeen mij niet gebleken is, dat hier partijvergeving uit hun Christelijk geloof. De Christenen moeten immers te herkennen zijn aan de liefzucht de overhand gehad heeft. Integendeel
de tot den evenmens. De illegaliteit heeft op
heeft de ervaring m.i. geleerd, dat het ernstige
grond van haar verleden, op grond van haar
streven naar rechtvaardigheid de zuivering m het
voortreffelijke verdiensten jegens het vaderland,
algemeen beheerste. Ik meen ook, dat de zuivemeer dan iedere andere groep het recht van
ring in ons land, op Nederlandse wijze verricht,
spreken in deze aangelegenheid. De overtuiging
de vergelijking met die in verschillende andere
wint veld, dat krachtige besnoeiing der zuivelanden behoorlijk kan doorstaan. Voor Nederring thans noodzakelijk is om haar niet geheel
land is deze vergelijking nu eenmaal een overmatig grote behoefte. Ik geloof zelfs, dat de toete doen mislukken.
.
Ik heb vertrouwen in de geest der illegaliteit,
passing der zuivering, zoals zij tot nog toe ter
in haar edelmoedigheid, dat zij ook deze dienst
hand genomen is, beter is dan de wettelijke reten bate van het vaderland zal willen geven.
geling kon doen verwachten.
Maar de aangekondigde regeringsmaatregelen,
waarbij men het getal van 45.000 en de datum
van 1 October wel niet letterlijk zal moeten neUOIOIOICaioioioioioK 3IOIOIOIOK
men, houden de belofte in, dat het overmatige,
het teveel afdalen in minder belangrijke zaken,
zal worden afgesneden. Dat de ambtelijke zui„DE ZWERVER"
vering dit jaar een einde neemt, is om wille van
weekblad
der LO-LKP.-Stichtiag
het landsbelang strikt noodzakelijk.
Dat een zeer groot deel der arrestanten wordt
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vrijgelaten is niet om financiële redenen, ook
Losse nummers ƒ 0.20.
niet eens voornamelijk om economische redenen,
hoewel de behoefte aan werkkrachten in ons land
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het belangrijkste deel missen. Hier is nodig: begrip voor de noodzakelijkheid van beperking der
zuivering en bovenal voor de edelmoedigheid
zonder welke ook de rechtvaardigheid tot on-

O, Clara.

(Vervolg van actj^el in no. 32)

ROTTERDAM, 18 Juli 1946.
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van De Zwervers van 6 en 13 Juli
j.1. wilde ik naar mijn bescheiden mening het een en
ander onder Uw aandacht brengen.
De Zwerver van 6 Juli- was geheel gewijd aan de
grote Landdag van de L.O.—L.K.P. welke op 27 Juni
op een schitterend, welgekozen gedeelte van het Zeister
bos was gehouden, ter herdenking van onze gevallen
vrienden. De rede van „Clara" heeft enerzijds veel critiek, anderzijds grote instemming genoten. Nu is het merkwaardige dit.
Van verschillende zijden was verzocht om de diverse
toespraken in het bijzonder die van Clara, te publiceren, waaraan voldaan is in het blad van 6 Juli. in
een korte voorbeschouwing, waarbij de spreekster en
diverse sprekers de revue passeerden, liet men uitkomen
dat men het eens was met Clara's gesproken woord,
doch wat ze soms volgens sommigen verkeerd gezegd
mocht hebben, had ze toch goed bedoeld. Clara's rede
werd, alhoewel gecoupeerd, gepubliceerd zonder enig
commentaar der redactie.
Nu zijn er protesten over haar rede binnengekomen en
nu heeft de redactie steun gevonden en draait plotseling om als een blad aan een boom. Eén der gepubliceerde briefschrijvers uit het blad van 13 Juli verzoekt
of De Zwerver ook nog wat commentaar wil leveren
en doet dat ook prompt en wel om drie redenen.
Ten eerste wordt bezwaar gemaakt tegen de inhoud van Clara's
rede, aangezien zij tegen de afspraak in deze toespraak had
gehouden. Dit wordt nu door de redactie het minst
belangrijke genoemd. Het is juist het belangrijkste punt,
omdat men, al dat nakaarten achterwege had kunnen
laten, wanneer de redactie direct in het blad van 6 Juli
inpaats van instemming, haar afkeuring had geuit.
In de tweede plaats wordt er van de zijde der redactie volledig ingestemd met de verschillende bezwaren,
door béide protestbrieven geopperd. Heeft men zoo
maar twee willekeurige brieven genomen of zijn deze
met zorg uitgezocht?
In de derde plaats maakt de redactie bezwaar omdat,
afgezien van de entourage, Clara's rede een opruiend
karakter droeg.
De rede bestond niet uit grote stadhuiswoorden, doch
uit nuchtere en duidelijke bewoordingen, die voor
iedereen goed te begrijpen waren. Wanneer de rede
opruiend geweest zou zijn. dan had de redactie er beter
aan gedaan om de rede in het geheel niet te publiceren, want dat was de redactie dan ook vóór de
publicatie bekend.
Dan wordt er in het blad van 13 Juli een brief van
,,Oom Wim" gepubliceerd, die m.i. beter achterwege
had kunnen blijven.
Hij schrijft in zijn betoog o.m.: „Beter dan te blijven
kankeren op gebrek aan medewerking en het aankweken van het gevoel van miskenning is ypor de oudillegalen geboden zich de belangstelling van diegenen, die het goed met hen voor hebben, waardig te
maken".
En verder: ..Slechts daardoor kan de goodwill en de
dankbaarheid, die de verzetsmensen toch ook verworven hebben bij duizenden goede Nederlanders, behouden blijven.
En in het laatst zijner brief:

..Wat nu zal de indruk

geweest zijn bij diegenen, die er belang bij hebben
de invloed der oud-illegalen te kraken? Het is een
wapen in hun hand."
Ook ..Oom Wim" hanteerde een klein wapentje in
zijn hand en wel de pen waarmede hij zijn gevoelens
op papier neerzette en tevens plaatsing verzocht in
De Zwerver.
Niet alleen vele oud-illegalen lezen De Zwerver doch
ook nog vele anderen en nu kwam er tevens nog
het volgende in het epistel voor.
„Door fouten in eigen kring en vooral door sommige
B.S.-fignren is reeds een gevoelige schade toegebracht
aan die goodwill en men moet er rekening mee houden dat de massa altijd geneigd is tot generaliseren."
Het ware beter geweest dat hierover werd gezwegen
en nu wordt er gezegd: Zie je wel. ze schrijven zelf
openlijk dat ze „fouten" gemaakt hebben.
Wil men hiermede de belangstelling van diegenen, die
het goed met hen voorhebben, waardig maken?
Kan hiermede die goodwill en de dankbaarheid, die
de verzetsmensen verworven hebben bij duizenden
. goede Nederlanders, behouden blijven?
„Oom Wim" had beter gedaan om dit niet op papier
te zetten en de redactie had er voor moet waken om
zulks niet te publiceren.
Als er fouten gemaakt zijn in de illegaliteit dan moeten
deze in de illegaliteit opgelost worden, wanneer het
inderdaad echte illegalen betreft en dan raadplege men
de Nationale Documentatiedienst, die er dag en nacht
voor klaar staat.
Wanneer men commentaar op Clara's rede wil geven
dan moet het uitsluitend tot commentaar beperkt bleven.
Daarom zal ik ten overvloede nog uit die brief aanhalen hetgeen de schrijver zo uit het hart gegrepen
was uit de rede van „Henk"; om eerst aan zichzelf
te werken en de noodlge parate kennis te verzamelen.
Als men over fouten der illegalen wil spreken en in
het bijzonder over sommige B.S.-figuren, dan moet men
dat met bewijzen kunnen staven en namen kunnen
noemen en het blijft nog altijd gevaarlijk om zich op glad ijs te begeven.
Dan wordt er gesproken over het daverende applaus
dal een demonstratie van kortzichtigheid beteekende.
Het bleek op de landdag wel dat maar een klein percentage niet tot die kortzichtigen behoorde en dat
verder dat grote leger kortzichtigen het roerend eens
was met Clara's rede.
^ T n
Ook schreef de redactie in het blad van 6 )»ll:
Claartje wij hebben je als het ware van het ene applaus in het andere gedragen dus concludeer ik hieruit dat de redactie zich toen ook in het leger der kortzichtigen had geschaard en verder in datzelfde blad.
Clara. toen je ons naast de „SeptemberarUsten ' de
„Meikevers" afschilderde, had je ons hart veroverd.
Nu ineens deugt er niets meer van Clara's rede en
wordt er door De Zwerver commentaar geleverd op
verzoek van een enkele briefschrijver. Maar er waren
toch ook vele adhaesiebetuigingen binnengekomen en
waarom daar geen enkele van gepubliceerd?
De redactie had reeds in het blad van 6 Juli zijn
standpunt bepaald en wat is de reden waarom de redactie zijn oren laat hangen naar enkele briefschrijvers en het niet meer eens is met zijn eigen standpunt
en zichzelf radicaal tegenspreekt?
, r i->
Ik heb steeds ondervonden dat de mannen van de L.U.
en L.K.P. nooit en te nimmer hebben gedraald en daarom is het onbegrijpelijk waarom de redactie van Ue
Zwerver nu heeft laten blijken niet rotsvast te zdn

om aan haar eigen standpunt vast te kouden en zich
door anderen laat beïnvloeden, waardoor de waarde
van het blad verloren gaat en tevens belachelijk maakt.
Hopende hiermede mijn mening voldoende uiteengezet
te hebben en wanneer deze brief, maar dan ongecoupeerd, een plaatsje in De Zwerver mocht krijgen, houd
ik mij aanbevolen met de noodige critiek Uwerzijds.
Met K.P. groeten,
G.. M. KLOMP, Rotterdam.

Wat de bezwaren tegen de brief van Oom Wim
betreft, zijn we van oordeel, dat het niet alleen
geen schande is, maar ook dringend nodig, de
hand in eigen boezem te steken. En we moeten dat durven doen ten overstaan van ons volk.
Wat men daarmee doet, is niet onze verantwoordelijkheid, zelfs niet als men er in een verkeerde gezindheid goed garen bij wil spinnen.
Wij zullen zelf de waandenkbeelden van goedslecht, in ons volk weg moeten nemen. Zijn
we daar misschien nog niet aan toe en houden
wc diep in ons hart soms halsstarrig vast aan
een misplaatst superioriteitsgevoel?
Eilacie, dan zal de winst van het verzet daarin
te gronde gaan. Zo'n superioriteitsgevoel heeft in
ieder geval met Christendom niets te maken.
Deze schrijver legt intussen in ander opzicht
wel de vinger op een wonde plek. We zijn niet
van plan dat te verhelen.
De redactie is niet van meetaf consequent -geweest in de beoordeling van de rede van Clara.
De eerste welwillende beoordeling vond in de
redactie wel ernstige bezwaren.
Maar in de verwachting, dat ze verder niet op
die zaak zou behoeven in te gaan, zijn die
bezwaren terzijde gelegd. Deze verwachting is
geen werkelijkheid geworden. De redactie moest
haar standpunt gaan bepalen en publiceren. Dit
bracht tevens mee, dat ze duidelijk moest maken
hoe het kwam, dat Clara een rede kon houden,
die ernstige bezwaren ontmoette bij het D.B. der
L.O.-L.K.P.-Stichting.
Na een welwillende opmerking in ons eerste
commentaar moest zo een krachtige aanval volgen. We geven toe, dat het beter ware geweest
onmiddellijk met de (ohhoffelijke) opmerking
in te zetten, dat onze spreekster zich niet aan
haar belofte gehouden had en zo een rede kon
houden, waar we ernstige critiek op hadden.
Tevens wilde onderget, nog iets eraan toevoegen, wat
betreft de rede van Claartje. En wat betreft de felle
critiek, die op haar rede is gemaakt. De zaak is zo,
dat onderget. in oorlogstijd voordat zij gegrepen werd,
veel met haar heeft samengewerkt en nu na oorlogstijd nog steeds dag in dag uit er mee omgaat.
Omdat haar man een collega is van mij op kantoor,
en wij vlak bij elkaar wonen.
Dus U kunt wel gevoegelijk aannemen, dat mijn vrouwen ik Claartje en haar karaktereigenschappen van a
tot z kennen.
Dit even vooraf omdat ik nu iets wilde gaan schrijven
over haar rede en over de critiek hier op. Ik zal dit
even in het kort doen, maar ik hoop toch wel, dat
dit In het volgende nummer van De Zwerver zal komen.
Als het gebeurt, bij voorbaat mijn dank.
Herdenkingsdag te Zeist.
Ie. De rede van Claartje,,
2e, De critiek hierop.
1. De Rede. Nadat eerst de Z. Harmonie de Engelandvaardersmars heeft gespeeld, staat Claartje klaar
met fonkelende ogen om haar rede uit te spreken.
Over deze rede kunnen wij kort zijn, heel kort, omdat
deze van a tot z waarheid Is en niets dan waarheid
bevatte. Ze heeft ons werkelijk gegrepen meer als enig
andere.
Toen zij klaar was, zeiden wi) tot elkander (als oud
LO-er5 en LKP-ers — er waren getuigen bij): Dit
hadden wij allen steeds in gedachten, maar niemand
durfde het uit te spreken en nu heeft zij het gedaan.
-De rede was fel, bitter en toch in deze rede sprak
haar principieel karakter, sprak haar geloofstrouw.
Ook in deze rede kwam weer uit, dat zij zich afhankelijk voelde van dien Ene grote Vader, die haar gespaard heeft en haar nu laat rijn een voorbeeld voor
duizenden en tienduizenden In den lande.
2. De critiek hierop. Ik vraag mij nu af, van welke
zijde komt .deze critiek en nu moet ik heel even scherp
worden.
De critiek komt niet af van de nabestaanden van ill.
werkers, maar juist van diegenen, die zo weinig gepresteerd hebben In het verzet en nu een grote mond
hebben. Zij hebben zelf staan applaudiseren, die na
critiek uitoefenen.
Want toevallig heb ik na de rede van haar verschillende vrouwen van collega's van onderget. gesproken,
wier mannen gefusilleerd waren.
En die waren vol lof o^er haar rede.
En daarom was deze rede terdege wel een toespraak,
die op deze Herdenkingsdag gehouden kon worden.
Omdat de bevolking in Nederland wel eens goed mag
weten, welke heren nu de touwtjes in handen hebben.
Omdat de bevolking in Nederland zo weinig van de
illegaliteit afweet.
En als er een is. die hiervoor iets over gehad heeft,
dan is het Claartje wel. Hoe hard heeft-zij niet gewerkt. Hoe heeft zij niet geleden in de concentratiekampen, vurig als zij was, kwam zij terug en zag-deze
verwarde corrupte toestand.
En is het nu zo vreemd, dat zij deze rede moest uitspreken. Zij heeft ons voor de volle 100 pCt, aangegrepen en dit van 99 pCt. van LO en LKP-ers.
Claartje, Je hebt gestreden, geleden, gebeden in de
bezettingsstrijd en nu zet je die strijd nog voort, niet
tegen de moffen, maar tegen de onrechtvaardige toestanden en wij strijden met je mee. Met God een
schoner tijdperk in.
•
N. VISSER. Rotterdam.

Wij waarderen het, dat Oom Nico zo vurig
pleit voor Clara, maar is het daarom nodig,
dat zij die bezwaren tegen de rede hadden,
gedisqualificeerd worden als verietters, die weinig deden en een grote mond hebben? Dat is
ons wel een beetje te gortig. Als wij met el-

kaar over deze dingen spreken, dan snoeten
twee dingen vaststaan. Dat we van elkaar geloven, dat we aan beide zijden recht van en
plicht tot spreken hebben. En vervolgens, dat
we elkaar in ieder geval daarin vinden, dat
we beiden ook in die discussie ons land oprecht
willen dienen.
Wij zeggen dit ook tot enkele oud-illegale wer- ,
kers, die in ons standpunt tegenover de bewuste rede aanleiding vonden om voor „De Zwerver" te bedanken. Dat is geen discussie meer,
dat ruikt naar intimidatie. Als we er samen
komen willen, dan moet men andere wegen
bewandelen. In dat opzicht stellen we de aanhef van de volgende brief meer op prijs.
Onder ons geen twistappels zij vooropgesteld. Ik gun
gaarne ieder zijn mening, ook over de rede van Clara.
Over de daarop uitgebrachte critiek in onze Zwerver
kan ik echter moeilijk zwijgen.
Ook ik behoor tot de kortzichtigen. (niet erg sportief
gekwalificeerd) die applaudiseerden.
Ik zal niet in details afdalen, ik zie echter deze hartckrect van Clara als een reactie op de dieptreurige toestanden, waarvan wij allen getui^n zijn.
De vaak onbegrijpelijke berechting', het handhaven en,
erger, het bevoorrechten van alle mogelijke collaborateurs en lafaards ten koste van hen. die goed en bloed
veil hadden voor het Vaderland. Wie de mof diende,
werd beloond met promotie en wordt In die hogere
rang gehandhaafd, wie alles gaf voor de vaderlandse
zaak blijft achter, want hij was er. zo lang uit. en
wordt uitgèlachenl
Toch details; ik eindig, wellicht had Ik door leeftijdsverschil het accent enigszins anders gelegd, maar, mede
namens vel^ wapenbroeders hartelijk dank, Clara, we
zullen het onkruid dat allerwege weer de kop opsteekt blijven bestrijden, geen defaitisme, geen alteen
naar Indië kijken.
L, KASTELEIN. VGravenhage.

Onder ons geen twistappels zij vooropgesteld.
Ik gun gaarne ieder zijn mening, ook over de
rede van Clara. Over de daarop uitgebrachte
critiek in onze Zwerver kan ik echter moeilijk
zwijgen.
En nu volgt de brief, die we tot het laatst bewaard hebben, omdat daarin tot de kern wordt
doorgedrongen, zij 't vragenderwijs.
M. H.
In verband met de ingezonden stukken van W. Driebergen en A. Molenaar, moge ik U ook een kleine
plaats verzoeken.
Op ieder punt ingaan Is niet mogelijk. Iaat Ik alleen
mogen zeggen, dat ik met de rede van Clara instemde.
Als bezwaar zie ik het. dat zij ons het moeras heeft
laten zien. maar ons niet de weg heeft gewezen om
eruit te komen.
Ik'geloof dat „Oomc Wim" wel wat erg vlug met zijn
conclusie is. wanneer hij zegt dat het applaus een
demonstratie van kortzichtigheid was en dat velen.
(L.O.-ers en L.K.P.-ers) zich op hebben laten zwepen.
Misschien dat hij een der weinigen is die zijn weg
heeft gevonden, maar zonder hem te bedoelen, weet ik.
dat er verschillenden zijn. die ook vertellen hun weg te
hebben gevonden, maar wat In werkelijkheid een vlucht
betekend, omdat zij er niet tegen op konden. Een dezer wist niet beter, dan te vertelen, dat wij. Illegalen
niet moesten geloven zo best te zijn geweest.
Wij kunnen het best de gesteldheid van de oudc-medestrijders leren kennen, wanneer wij met hen spreken.
Op vergaderingen krijgen wij dat inzicht niet. En dan
zien -wij dat wat Clara ons op de Landdag toeriep,
velen uit het hart gegrepen Is. Daar werd gezegd, wat
bij velen leefde. En als wij die werkelijkheid zien,
dan is er ook geen sprake van opzweping, maar van
een staan achter haar die deze ellende belichtte.
Betekent dit nu een niet trouw zijn aan onze kameraden die gesneuveld zijn. betekent dit nu een niet trouw
zijn aan ons beginsel of een niet trouw zijn aan ons
Vaderland. Ik vind het erg wanneer de ene K.P.-er
de andere K.P.-er deze dingen meent te moeten zeggen; Ik ben bang dat er ook onder de K.P.-crs te veel
gcrusten in den lande komen.
Iets anders echter en dat is belangrijker, wij komen
met het belichten van deze toestanden niet klaar. Wij
moeten ook nu, vooruit.
Komen wij klaar met onze mensen te vertellen, dat zij
hun land kunnen dienen, door in de politiek te gaan,
met het doen van hun dagelijks werk. Neen. Wat wij
missen is de positieve strijd, die een positieve strijd
moet zijn tegen het hoe langer hoe meer terugduwen
van hen die Illegaal zijn geweest.
Kort
geleden
meende
een
zekere
Polak—Danielsr
hoofdredacteur van een Haagse
Courant
te
moeten
schrijven, dat in verband met de liquidatie van een
Rijksdienst, waarbij
500
personeelsleden
waren
belrokken, waarvan een zeer groot deel illegale werkers
waren geweest, dit ook nog als een zuivering voor
velen moest worden gezien. Dit werd nota-bene geschreven door een man. wiens geloofsgenoten, tijdens
de bezetting door de L.O.—L.K.P. van bonkaartcn
werden voorzien.
.
., r
Ik geloof zeker dat wanneer de strijd waardig bli|lt
en geen afbreuk doet aan onze traditie, velen van ons
deze -strijd mee willen voeren, o.a. door colportage
met De Zwerver, waardoor ook ons Nederlandse volk
meer en beter kennis kan nemen van de beginselen die
ons hebben bewogen om te strijden tijdens de bezetting. Dit niet alleen om bevrijd te worden van onze
overheersers, maar om tevens mede te kunnen bouwen,
ook na de bevrijding aan een volkomen vrij Nederland.
Met K.P. groeten,
FRANS I.

Er is veel gevergd van den lezer om zijn belangstelling voor het onderwerp gaande te houden, maar hij zal mij moeten toegeven, dat ik
tot hiertoe de pro's het meest aan het woord heb
gelaten. Ik vraag hem toch beleefd, de krant
thans nog niet met een zucht ter zijde te leggen.
We zijn nu in het gezicht van de haven. Eerst.dan
een samenvatting opdat er geen reden meer is
voor misverstanden bij de pro's.
1. De enige mogelijkheid om deze dingen te bespreken, bestaat bij het vertrouwen, dat wij allen
oprecht voor dezelfde zaak staan, dat ons allen

de debacle van zuivering en berechting even erg
aan het hart gaat.
2. De rede van Clara was als rede subliem en
vermoedelijk wel de beste van de landdag.
3. Met de schetsing van de toestand door Clara
zijn de pro's en de contra's beide het in grote
lijnen eens.
4. Met de wens, dat al het mogelijke gedaan zal
worden om onrecht te herstellen, zijn pro's en
contra's het eveneens met elkaar eens.
5. De rede vari Clara was in het bijzonder op
een herdenkingsdag van gevallen vrienden misplaatst.
Waarom echter keuren wij deze rede nu bovendien (dus afgezien van 5) in het algemeen af?
Omdat Clara te veel en te weinig gezegd heeft,
omdat ieder ander in haar plaats over dat onderwerp te veel en te weinig zou moeten zeggen. Te veel, omdat Clara niet alleen vertelde
dat er iets niet'in orde is, maar bovendien, dat
er in verband daarmee „storm op til" was. Te
weinig, omdat Clara niet vertelde hoe dat bu
met die storm moest. „Hoe" schrijft Frans I in
de laatste brief „dat is belangrijker".
Inderdaad Frans, dat is belangrijker — en als
dat niet gezegd kan worden, moet de gehele rede
ongezegd blijven.
„De uitgestelde hoop krenkt het hart", staat in
de Bijbel. „Er is storm op til", horen de landdagbezoekers en ze juichen, want er is dus nog
hoop, er gaat iets gebeuren, niet in het geval
van Jansen, die achter de tralies moet, maar over
de hele lijn, op het front tegen alle boosdoeners
door Clara opgesomd.
Ja te weinig heb je gezegd, Clara, want je hebt
geen voedsel voor die hoop, je hebt niet kunnen
zeggen hoe we. dat met z'n allen aan moesten
pakken. Daarmee heb je „het hart gekrenkt", dat
zal over een half jaar blijken als de storm er
nog steeds niet is.
En omdat jij niet weet en niemand weet op
welke weg die hoop te verwezenlijken is, daarom heb je ook te veel gezegd, had je in deze
vorm dat onderwerp niet moeten ^aanroeren,
't Doet ons geen plezier deze dingen te zeggen.
Maar ze moeten gezegd worden. De zuivering en
berechting zijn mislukt. Zwarte handelaren, collaborateurs vervolgen rustig hun weg. Veel onrecht is gedaan.
Deze dingen zijn niet gaaf Ie herstellen. Zuivering en berechting zijn niet over te doen. Wat we
er nog aan kunnen doen is lapwerk. Dat lapwerk
moet gedaan worden, maar daarvoor behoeven
we geen storm aan té kondigen.
Je hebt naar het hart van Jeruzalem gesproken.
Clara, op de herdenkingsdag. Dat leefde in vele
harten. Je had lot het hart van Jeruzalem moeten spreken, Clara, spijts de weerstand van vele
harten.
Je gaf verwachtingen waar geen hoop is, je
voedde ondemocratische plannenmakerij, waardoor dat, wat we bevochten (onze democratische
vrijheden) juist in gevaar komt en zij die eraan
meedoen zich te gronde zullen richten.
Ik' vermoed wel, dat je dit alles niet zo in
z'n consequenties doordacht hebt, maar daardoor
is het effect van je rede niet minder ernstig.
Een ding staat ons te doen, of we er succes bij
onze vrienden door hebben of niet, of „De Zwerver" er schade door lijdt of niet. De ogen te
openen voor het feit, dat zuivering en berechting
mislukt zijn, en voor het feit, dat we niet
voor zuivering en berechting gevochten hebben.
En omdat de besproken rede op die punten juist
het tegendeel deed veronderstellen, daarom keuren we die rede af.
H. v. R.

FOTO'S GEVALLENEN
Hoc vaak gebeurt het niet. dat nagelaten betrekkingen
van gevallen LO-ers of KP-ers geen goede foto van
den overledene bezitten. Vaak spelen gebrek aan een
adres voor reproductie of de hoge kosten een rol. Het
doet de Redactie van ..De Zwerver" genoegen deze
familieleden het volgende te kunnen aanbieden.
Een firma uit het Zuiden van ons land heeft aangeboden tegen kostprijs geretoucheerde vergrotingen van
prima kwaliteit te maken, alleen voor de achtergeblevenen van cud-illegale werkers en in noodzakelijke
gevallen gratis of tegen gereduceerde prijs.
Het enige, dat men te doen heeft, is, een, {het hindert
niet hoe kleine, beschadigde of onscherpe) foto van
het slachtoffer te sturen.
De redactie controleert, of de gevallenen werkelijk
LO-er of KP-er is geweest en bij haar of de afdeling
..GedenJ^oek" geregistreerd is. en zend het fototje
'door.
De genoemde firma maakt er dan een 18 X 24 cm.
grote, geretoucheerde foto van. De kosten voor dit
werk bedragen normaal ca. f 30.—.
Onze nagelaten betrekkingen betalen er slechts f 9.—
voor. Een lijst en passe-partout met glas kosten f 4.—■
extra. Ook dit laatste is inkoopsprijs. Men is niet
verplicht, dit passe-partout of de lijst er bij te bcstellen.

^

i.

agziakointdoor.

Wij, Hollanders zijn erg nuchter.
En daar laten wij ons graag een beetje op
voorstaan.
Van al de praatjes, die de Mof ons in de
bezettingstijd heeft opgehangen, hebben wij
toch lekker nooit iets geloofd. We waren
zelfs zo nuchter, dat wij het ook niet geloofden, als onze beschermers per ongeluk
eens een keer de waarheid vertelden.
Nuchter, ja, dat waren we, waar het onze
houding tegenover den bezetter gold.
Maar waren wij het ook als we spraken
over onze bevrijders?
Ik zou het niet graag beweren.
Althans de eerste jaren was dat zeker niet
het geval.
Nu was dat zeker wel verklaarbaar. We
hunkerden zo naar onze vrijheid, dat we
elk voorval, dat daar maar enigszins verband mee kon houden, als door een vergrootglas zagen.
Wat hebben we dikwijls naar die wijde
hemelkoepel boven ons lage land getuurd.
Want, we waren er van overtuigck Zo goed
als wij uit de lucht overweldigd waren, zo
goed zouden wij ook uit de lucht ons ontzet
moeten verwachten.
Het was reeds kort na de capitulatie, dat
telkens weer geruchten opdoken. Vandaag

komt een Engelse luchtvloot Schiphol bombarderen. En steeds opnieuw waren er
weer mensen, die geloof aan deze verhalen
schonken en op stel en sprong naar Amsterdam evocueerden. Het enige gevolg er
van was, dat een plaats als Badhoevedorp
half verlaten geraakte en de Moffen er huizen te kust en te keur vonden om zich in te
nestelen.
Wij zouden geen volk van luchtvaarders
geweest zijn, als we geen aureool geweven
hadden om het hoofd van onze bekende
K.L.M.-piloten. Als beschermengelen waarden zij bij nacht en ontij boven onze hoofden. En ge zoudt geen goed Nederlander
geweest zijn. als ge geen geloof zoudt hebben gehecht aan het refreintje.:
„Of Hitler huilt, of Hitler lacht,
Parmentier komt elke nacht."
Nu ken ik Parmentier voldoende om te
kunnen vertellen, waar hij ieder» nacht
geweest is, maar ik kan U toch wel verklappen, dat hij 's nachts meestal niet boven
Uw of Hitler's legerstede zweefde.
Maar, zult U zeggen, als er dan van Parmentier's vliegtochten boven ons land geen
bewijzen zijn, van Evert van Dijk zijn ze
er toch zeker wel. Of weet gij het niet meer,

dat van Dijk met zijn vliegtuig boven Rotterdam verscheen en daar zijn naam in de
lucht schreef. Ja, dat was weer een echt
ouderwets staaltje van Hollandse heldenmoed. Dat schrijven in de lucht hadden
onze vliegers toch maar fijn onder de knie.
Op de verjaardag van Beatrix kwamen ze
toch maar netjes een grote B. boven onze
steden schrijven. Een enkele nurks zei, dat
hij er geen B. van kon maken. En er waren
er zelfs, die durfden beweren, dat die strepen in de lucht alleen maar het gevolg
waren, van bepaalde atmosferische omstandigheden. Nu vraag ik U?
Of hebben wij niet op Koninginnedag het
gebruikelijke vuurwerk te zieij gekregen?

In alle denkbare schakeringen vlogen de
ronde vuurballen door hel luchtruim. Alleen hej traditionele portret van onze
Koningin, dat anders alle vuurwerken op
Koninginnedag pleegt te besluiten, ontbrak. Dat was technisch blijkbaar niet uitvoerbaar van de vliegtuigen uit. Je snapt
het toch eerlijk niet, dat die geallieerde
piloten in de tijd, toen ze Engeland nog
maar nauwelijks konden beschermen, er
nog gelegenheid voor kregen en er behagen in schepten om hier namen in de lucht
te schrijven en vuurwerkjes af te steken.
Er aan twijfelen stond in die tijd toch op
één lijn met het niet willen geloven in de
uiteindelijke overwinning van de geallieerde wapenen.
Maar nu alle gekheid op een stokje.
Bij alle misverstand en wanbegrip bleek
toch één ding zonneklaar. De luchtmacht
zou een belangrijke factor vormen in de
uiteindelijke overwinning. Laat mij daarom U ditmaal iets mogen vertellen van de
wijze, waarop het verzet in Nederland uit
de lucht zijn wapens ontving.
Herinnert ge U nog, hoe het gebruikelijk
was, dat Radio Oranje na zijn uitzending
een aantal speciale boodschappen doorgaf, waar niemand iets van begreep.
Dat ging zo in de stijl van: „De gootsteen
loopt over", „De opera was een succes",
„onze poes heeft jongen gekregen", „de
worm heeft rode haren", en dergelijke
fraaiigheden meer.
In het begin hoorde je wel eens van kennissen, dat er weer iemand in Engeland
was aangekomen en de afgesproken boodschap over de radio was doorgekomen.
Maar de boodschappen bleven komen, ook
toen er bijna geen Engeland-vaarders meer
waren. Als Jan Moedwil op de Belgische
zender z'n gemoed weer eens gelucht had,
kwamen er ook altijd van die zotte zinnetjes door. En die zinnetjes bleven komen,
ook toen België reeds vrijwel geheel bevrijd was. Toen heeft menigeen voor zich-

zelf de conclusie getrokken: die slagzinnetjes behoren blijkbaar tot de zenuwenoorlog. De Mof moet er wat achter zoeken,
maar er steekt helemaal niets achter. Het
zal wel een soort werkverschaffing zijn
voor de duitse spionnage-diensten.
Nu, die Duitse spionnagediensten zouden
er een lief ding voor over hebben gehad,
als ze het geheim van al die rare codes
zouden hebben kunnen ontsluiten.
Die slagzinnetjes over de radio, deden overal in Europa de verzetslieden snellen naar
de afwerp velden, waar de geallieerden
wapens neerlieten voor de verzetsbewegingDaaraan ging een uitgebreid onderzoek
vooraf. De verzetsbeweging kreeg via de
geheime zend- en ontvanginstallatie opdracht uit te zien naar geschikte velden,
waar wapens konden worden afgeworpen.
Allerlei belangrijke gegevens moesten daarvoor worden verzameld. Zo was het altijd
een der belangrijkste factoren op welke
afstand de dichtstbijgelegen Duitse posten
zich bevonden. Dikwijls kwam om voor ons
onbegrijpelijke reden nooit de goedkeuring
voor een terrein, dat ons buitengewoon
geschikt leek.
De verschillende door de geallieerden goedgekeurde velden kregen elk een eigen naam
en een slagzin. De namen, die de velden
droegen waren dikwijls die van bekends
generaals als: Wavell, Ike en Monty, e.d.
De namen van de afwerpvelden werden
alleen in het rechtstreeks contact met de
overkant gebezigd, doch de slagzinnen
kwamen over de officiële radio en konden door iedereen worden beluisterd. Er
was echter maar een kleine groep van ingewijden, die de betekenis daarvan wist.
Op elk afwerpveld had Iemand de leiding,
die een z.g.n. „drop"-ploeg onder zich had.
Wanneer de geallieerden het plan hadden
des nachts op een bepaald veld te droppen kwam des middags in de Franse uitzending van half twee de op het veld betrekking hebbende slagzin door. Iemand
van de ploeg, die de betreffende slagzin
kende, luisterde dan. Kwam de slagzin
door, dan werd onmlddeUijk de gehele ploeg
gealarmeerd, die zich dan naar het afwerpveld spoedde. Dikwijls gebeurde het, dat
de ploeg naar het veld toog, doch onver-

Atmosfecische omstandigheden.

richterzake, want kwam de slagzin 's avonds
na de uitzeflding van Radio Oranje niet voor
de tweede maal door, dan ging de dropping niet door. Kwam de zin wel, dan wist
de ploeg, dat men omstreeks het middernachtelijk uur op post moest zijn om de
uit te werpen wapens op te vangen.
Hoe dat in zijn werk ging, vertellen wij U
een volgend maal.
AD.

Welltnreden

Limburgsche
oud-illegalen bijeen

In het Noord-Limburgse land, op de rechteroever
van de Maas, ligt het door de oorlog zwaargeteisterde dorpje Well. Een dorpje met een
„illegalen" dokter en een „illegale" doktersvrouw.
Twee illegalen als zij zult ge nergens elders
treffen. Ze zijn zelfs „illegaal getrouwd". Het
enige legale is, dat „Sjraar" er legaal z'n dokterspractijk uitoefent
In Well nu heeft de Limburgse illegaliteit enkele
dagen gastvrijheid genoten. Er bestonden plannen voor een driedaagse reunie van LO-KPers
uit het Gewest, doch de moeilijkheden om een
geschikte plaats ;te vinden waren legio. Tot
„Sjraar" uitkomst bracht door er voor te zorgen,
dat de beschikking werd verkregen over het oude
kasteel van Well, waar een ongelimiteerd aantal bezoekers kon worden ondergebracht.
„Sjraar en Claar" zijn toen aan het organiseren gegaan en hebben de zaak kostelijk voor elkaar gebracht. Illegalen zijn meestal geen geziene
gasten. In Well was dat anders. De bevolking hao
ervoor gezorgd dat de vergaderzaal op het kasteel
met bloemen was getooid, er was een heel varken gekeeld en honderden broodjes met belegging wachtten op hongerige magen.
Het oude, vervallen kasteel, waarop eerst de
Duitsers, toen de Canadezen en tenslotte — en
zeker niet in de laatste plaats — onze eigen
Stoottroepen hun krachten uitputten om het verval volledig te doen zijn, was door veler goede
zorgen in een dragelijke toestand gebracht, zodat
niemand zich uiteindelijk behoefde te beklagen
over de huisvesting.
In drie dagen zijn op dat kasteel der voormalige
roofridders de moderne roofridders bijeen geweest en is het gebeuren van vijf jaren van
onvermoeide arbeid in het belang van Christendom en vaderland weer de revue gepasseerd. De
groepen hebben zich daar weer gebundeld zoals
ze destijds samenwerkten en toen kregen de medewerkers voor het gewestelijk en landelijk gedenkboek gelegenheid zich een zo volledig mogelijk
beeld te vormen van Limburgs verzet.
Des daags werd er ingespannen en serieus gearbeid, doch in het avond- en menig nachtelijk
uur, ontlaadde de Limburgse energie zich in
jolijt en pret. Dan dreunden de zalen van de lach
en stoven de vrijheidstrijdsters en strijders over
gangen en trappen. De nuchtere Noorderling liet
zich meeslepen door de vaart van de bruisende
Limburgse jool. Er kwamen acteurs voor het
voetlicht, wier evenknie men onder beroepscollega's slechts moeilijk zou kunnen vinden. En
voor een wijle werd het Limburgse volkslied
ook het onze.
En zodra omstreeks het middernachtelijk uur de
slotvrouwen en adellijke dochters zich in de eenzaamheid achter de kloostermuren (waar zij des
nachts gastvrijheid genoten) hadden teruggetrokken, wisselden de decors en werd de voorstelling voortgezet op de slaapzalen, waar de
enkele rustbehoevenden wredelijk in hun dromen
gestoord werden. Daar werden veldslagen geleverd, om het bezit van een deken en gaf een
circus voorstellingen met een „wonderschaap"
(vanwege 't gewillig meelopen) en een nar, die
waarschijnlijk nog uit een of ander Hertogelijk
gevolg stamde. Zo tegen het ochtendkrieken gelukte het een enkeling nog wel eens een oogje toe
te doen.
Het leven hier had ook z'n eigen gevaren. Dat
lag ons, e«rlijk gezegd, wel. Jan uit Venlo had
zichzelf de niet ondankbare taak opgedragen de
Amsterdamse schonen, die voor het stenografisch werk waren gekomen, de onderaardse gewelven te leren kennen. De gids raakte echter op
een gegeven ogenblik zelf de kluts kwijt en
stortte in een 3 Meter diepe put. Het feit, dat hij
niet van vlees en bloed, doch van „plastic" gemaakt is, redde hem het leven, wat hem zo
driest maakte, dat hij later zonder letsel op te
lopen zich van de trappen stortte en over tafels
sprong. Het trooste hem, dat zijn beeld onuitwisbaar in het geheugen onzer tacho-typistes
gegrift zal blijven.
De maaltijden werden genuttigd in de schone
zaal „Wallaria" in het dorp zelf. De naam werd
al spoedig gewijzigd in Walhalla of Malaria, al
naar men het verkoos.
Ons „Pesteurke", die des daags zo gedegen leiding gaf en in .'t avonduur zo stillekens meegenoot, zorgde voor prima weer tijdens het kampvuur. Hij bestelde het echter per abuis voor de
verkeerde avond, zodat de lekkende vlammentongen van het houtvuur 24 uur lang op prooi
moesten wachten. De belangstelling voor dit
evenement kwam zelfs van over de grens. Nog

éénmaal zag „Adolf" kans in het Limburgse
land door te stoten en in Well te verschijnen,
om één van zijn knallende toespraken te houden.
We kwamen nu ook tot de verrassende ontdekking, dat Adolf een schuilnaam was. Zijn identiteit kon onbetwistbaar worden vastgesteld. Hij
bleek identiek met den persoon van een Limburgsen KP-leider.
Zo speelde ons leven zich deze dagen af tussen
het werken en pretmaken op het kasteel en het
eten in het „Walhalla". Wij mogen echter zeker
niet vergeten melding te maken van de diensten, welke in de Noodkapel bij het kasteel werden gehouden. De kerk van Well is door de bombardementen-volkomen verwoest. Een groot deel
der Kerkschatten en Heiligenbeelden kon echter
gered worden. De grote Tiendeschuur bij het
kasteel (waar voorheen de pachters uit de omtrek
de tienden kwamen brengen) is daarop tot kapel
omgebouwd. Daarbij werd een sfeer verkregen,
welke ver uitgaat boven die van een normaal
kerkgebouw. Het eeuwenoude houtwerk is zover
zichtbaar gebleven, dat men hier teruggevoerd
wordt naar lang vervlogen tijden. Hier klonken
de plechtige koorzangen bij de H. Missen voor
gevallenen en levenden, gezongen door een koor.
gevormd uit de deelnemers. Hier was des morgens gelegenheid tot communiceren en werd de»
avonds het Lof gecelebreerd.
Toen wij des Zaterdags vaneen gingen waren
er geen teleurgestelde mensen, maar alleen lieden,
die zich voorgenomen hadden telken jare op
soortgelijke wijze bijeen te komen. Pastoor van
Enckevoort constateerde dan ook, dat aan de
verwachtingen voldaan was en, zo er wel eens
wrijvingen tussen Zuid en Noord mochten zijn
geweest, deze thans niet meer aanwezig waren.
Wij zijn elkander in vele opzichten nader gekomen en zetten thans eendrachtig de schouders
onder het werk der geschiedbeschrijving.
Tenslotte deelde hij mede, dat plannen worden
uitgewerkt voor de bouw van een kapelletje, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe van den Goeden
Duik en van een groot Limburgs monument voor
de gevallenen.
Daarover volgen nog nadere mededelingen.
Well heeft een apart plaatsje in ons hart gekregen. Als wij het over welzijn, welvaart, welsprekendheid hebben, dan zijn dat woorden met
een nieuwe betekenis voor ons, die we voortaan
met een dubbele LL schrijven. Want het was ons
goed in Well te zijn, een vaart naar Well zal
ons steeds blijven trekken en spreken hebben
de Limburgers in Well volop gedaan, zodat wij
uiteindelijk kunnen constateren over de uitslag
„Well-tevreden" te zijn.
AD.
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het op het kasteel te Well (L.) 's nachts
danig kan spoken....
....tijdens de Gedenkboekreunie vorige week
's nachts zelfs het circus Sarassani met een speciaal nummer schapen- en kippendressuur op de
slaapzalen aanwezig was....
.... op dit congres de wederopbouw van Limburg werd gekenmerkt door het feit, dat de voorzittershamer werkelijk een bruikbare timmermanshamer was....
.... enige deelnemers het bestonden in een keer
6 borden heerlijke erwtensoep plus twee broodjes te verorberen, maar dat zij erna geen „pap"
meer konden zeggen....
.... het zelfs onzen führer Adolf Hitler behaagde, ter illustratie van de noodzakelijkheid
om mee te werken aan het Gedenkboek, met
motor-escorte aanwezig te zijn en een ouderwetse
rede af te steken....
.... er nog veel meer heerlijks op het c»ngres
gebeurde, doch dat men dit zelf moet beleven,
als een dergelijke bijeenkomst in eigen provincie wordt gehouden.

Het „Noorden" kan
iets van
het „Zuiden** leren
Er zijn na de oorlog veel plannen gemaakt. Eén
hiervan was het plan om over de geschiedenis
van onze verzetsorganisaties een historisch gedenkboek samen te stellen.
Deze plannen zijn door onze LO.-ers en KP.-ers
wel altijd met enthousiasme ontvangen, doch
— we schreven er al eens eerder over — bij
plannen alleen kan het niet blijven. De plannen moeten ook ten uitvoer worden gebracht.
Dit is niet altijd eenvoudig. En met name voor
de volledige reconstructie van onze geschiedenis
waren de aanvankelijke plannen moeilijk te
verwezenlijken.
Met heel veel moeite en zorgen zijn wij echter
zover gekomen, dat er tenslotte een systeem in
elkaar is gezet, waarmee naar menselijke berekening en rekening houdend met de medewerking van al onze leden, een goed resultaat viel
te verwachten.
Men is gewapend met vele „Instructies" en nog
meer uitvoerige vragenlijsten, op pad gegaan.
De voorspelling, dat het een moeizame weg
zou worden om iets te bereiken, is weldra uitgekomen, doch niemand liet zich uit het veld
slaan en nog steeds worstelen onze medewerkers om al onze leden te benaderen en hen
hun verantwoordelijkheid om mede te werken
onder de ogen te brengen.
Het is een object, waaraan alle LO.-ers en
KP.-ers hun medewerking moeten verlenen, wil
succes verzekerd zijn.
De situatie in onze elf provincies is — nu wij
ongeveer 5 maanden op deze wijze werkzaam
zijn geweest — heel verschillend. Er zijn provinciën, waarvan binnen korte tijd een volledige reconstructie valt te verwachten: er zijn
provinciën, waarvan nog moeilijk een juist beeld
is te vormen; er zijn ook provinciën, waarover
in dit verband grote bezorgdheid bestaat.
Een -van deze laatste provinciën was Limburg.
En het vond in deze weinig rooskleurige toestand zijn oorzaak, dat van Limburg zelf, het
initiatief is gekomen om een driedaagse réunie
te organiseren.
Deze reunie is thans achter de rug. Op het
kasteel te Well in Limburg (elders in dit nummer wordt een uitvoerig verslag gegeven) zijn
onze mannen en vrouwen drie dagen bij elkaar
geweest en hebben zij hard gewerkt voor het
gedenkboek.
En het resultaat van deze wijze van werken is
boven elke verwachting.
Hier ligt een tot nu toe nog niet ontdekte mogelijkheid om geschiedenis vast te leggen.
Behalve de vreugde van het weerzien; behalve
de enorme gezelligheid en goede geest; behalve
de zeer geslaagde feestavonden (en nachten) zijn
hier Successen geoogst en hebben zich hier perspectieven geopend, die niemand had kunnen
denken. Het is in elk opzicht geweldig geslaagd
en een ieder is enthousiast huiswaarts gekeerd.
Dit is een kans, die ook in de andere provincies
moet worden benut. De mogelijkheid, dat Limburg door deze methode vele provincies is voorbijgestreefd is lang niet uitgesloten. De gegevens, die met deze wijze van werken zijn verzameld zullen, wanneer ze zijn uitgewerkt, een
grondige basis vormen voor een volledig provinciaal overzicht, dat waarschijnlijk in geen
andere provincie nog is bereikt.
Limburg geeft ons een goed voorbeeld.
We hebben van Limburg iets geleerd.
Het „Zuiden gaat ons hierin voor."
Laat het resultaat van deze schone dagen, die
voor alle aanwezigen „om-nooit-meer-te-vergeten" zijn geweest, een aansporing zijn voor
onze LO-ers en KP-ers in de overige provinciën. De zomermaanden bieden nu nog de gelegenheid. Benut deze kans. Het is goed elkaar
weer eens te ontmoeten. Het is goed om er eens
uit te komen. Het is goed om het verleden weer
eens op te halen, om gesterkt door de herinnering aan de jaren van vriendschap en vreugde,
van offer en verdriet, door de herinnering aan
de jaren van geloof en vertrouwen met meer
moed en overtuiging over de moeilijkheden en
teleurstellingen van de na-oorlogse tijd heen te
zien.
De Gedenkboekcommissie is over de geschiedenis
van Limburg niet meer bezorgd.
Wie volgt
?
„FRITS."
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door JOT POLMAN
Zaterdag, 10 November 1945.

SUieMn en vundaacf,

Varen we morgen naar Port-Dickson? Half op
het strand, half in een kamp? — O. — Is
13-R.-I. al helemaal van boord? — Ja. —
Gaan we 'n maandje trainen? — Zo.... —
De limonade in de lounge wordt surrogaat.
En de lucifers zijn op. Steek je sigaret maar
aan met het peukje van een ander. O nee,
het vuur is niet uit. Het smeult. Door de
Alcantara. En op het strand slaan we het wel
uit de stenen, als het moet....'

Bij Wesel begon het. De doorstoot over de
Achterhoek en de Veluwe naar Drente en de
Dollart. — En wij, wij dreven dieper Duitsland in. — De drie provincies van het Westen werden eiland. Zou het een Duinkerken
worden of een Brest? — En wij, wij beschermden de Duitsers tegen de plunderende
Rus. — Wanneer zou het vuur geopend worden over de Waterlinie, wanneer zouden alle
dijken doorgestoken en alle bruggen opgeblazen zijn? — En wij, wij trappelden om daar
te zijp. Van de Elbe tot de Maas wachtten
we op het bevel: Kom. Het kwam niet.
Het begon in Londen. We marcheerden door
Oxfordstreet. Over onze bestemming werd
gezwegen. Geen olie op het vuur van Soekarno. — We voeren in de Middellandse Zee.
Ja, al verbiedt Soekarno ons de toegang, we
komen. Deze keer zijn we erbij. — Ceylon:
guerilla op Java, Nederlanders nog gevangen. Wat? Praat van Mook met Soekarno?
En wij niet verder dan Swettenham? — Maar
we gaan. Langs Singapore, voorbij Malakka,
in de Chinese Zee. Nog vier-en-twintig uur.
Terug. We draaien. We liggen wèèr voor de
Klang-rivier. — Soekarno wijst het Engelse
ultimatum af. Hij bombardeert Soerabaja.
Morgen klinkt daar wellicht het bevel: Val
aan! En wij, wij wachten op het bevel: Xom!
Zal het komen?

Kijk op de -wereldkaart naar de Straat van
Malakka. Niet meer dan een sloot. Pas op: je
loopt aan de wal, jawel, aan bakboord.
We liggen voor die kust, het strandbad van
Malaya. In de tropengroei zien we bungalows.
Ons kwartier? En de blauwe bergen daarachter doen afwezig. Ze lokken en ze dreigen. De
wolken staan opgestapeld of glijden zachtjes
uit in zoveel zon. En na de worsteling om de
zonsondergang, schuift de maan uit de jungle
over de Alcantara naar de horizon van zee.
De straat. Sumatra. We zien het alleen op de
kaart. Vlakbij.
Nog zitten we op ons schip. Morgen staan we
op het strand. Aan bakboord. Aan bakboord?
Of zou toch.... We spreken die vraag niet
uit. De Alcantara trilt als een ingehouden
paard. Wij trillen mee. Malakka—Sumatra,
niet meer dan een sloot. Morgen reveille, half
zes. Om 9 uur aan land. Bakboord. Is de straat
van Malakka een sloot of een oceaan?

Einde en &egm
eeN KNOOP IN UW ZAKPOEK.

Daar liggen we weer in de mond van de
Klang. We kijken er niet naar. Ja toch, we
kijken even naar de drie of vier landingsboten
die rondom de Alcantara draaien alsof ze
ons verkennen. — O, dus het is zo ver. —
Maar de morgen gaat voorbij en het schip
ligt weer te smoren in de middaghitte voordat de radio begint: Compagnie, compagnie.
Schuitje op en neer, om de bocht van het
moeras, daar waar ergens Port Swettenham
moet liggen. Het duurt tot de avond.
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Dinsdag, 13 November 1945.

Zondag, 11 November 1945.

Vannacht was Soerabaja door de Soekarnisten
bezet. Vanmiddag om drie uur weer in Engelse handen. Beiden graven zich in ^om de
stad. — Indo-China. Inlandse troepen naderen Saigon. — Egypte: Onlusten in Cairo. —
Ook op Malakka is de rust maar een vlies.

Maandag, 12 November 1945.

BESTFLT:

Languit lig ik voorover op het strand. Mijn
ogen dicht. Mijn lichaam voelt het land. De
zon is op mijn rug zacht als een moederkus.
Achter mij suist de zee en slaat de korte golfslag om. En vóór mij woekert de tropentuin
tot aan het zand, alsof hij de zee uit wil dagen. Ik lig maar lui te luisteren naar dat suizen en telkens die ene korte slag.
Straks sta ik op en wandel 'door een wonder.
De stenen trap met vazen, bloeiende^planten
die kruipen en klimmen, bomen fijn als varens en fors al» beitelwerk. Ik slenter over het
terras. De voorgalerij van de bungalow is
koel. Het lachende Chinese kind brengt mij
pisang en papaja.
De zee suist en telkens die korte slag. Eerst
aan stuur-, dan aan bak
nee, ik voel het
zand aan mijn huid. Ik draai mijn hoofd onder mijn arm naar zee. De hoek van mijn elleboog staat over de horizon. Daar ligt de Alcantara. Als watervlooien lopen de landingsboten er omheen.
Ons leven in de Oost begint, échter dan Hollywood, liefelijker dan Hawaï, bedwelmend
als een huwelijksnacht. Ja. Want wij verpandden het hart aan onze Oost en hebben — als
het moet — voor haar het leven veil.
„Al wat je hebt aan liefde en aan trouw,
„is van het Vaderland, en niet van jou."

mmiémvmmm

Jacob van der Wal
(Jack)
geboren 2 October 1920;
gevallen te ' Zweeloo (Dr.)
10 Febr. 1945.
In de donkere nacht van 9 op
10 Febr. 1945 werd een overval
uitgevoerd op het Arbeidskamp
in Zweeloo (Drente) om de daar
aanwezige voorraad wapens te
bemachtigen.
De verzetsgroep, die deze opdracht uitvoerde, stond onder
commando van Herman. Jacob
(Jack) zijn broer was een der
deelnemende KP-ers. Aanvankelijk verliep alles naar wens,
maar toen de groep onderofficieren van het kamp overmand
zou worden, weigerde op het
kritieke moment een sten-gun.
Onmiddellijk sprong Jack naar
voren om zijn commandant te
helpen, maar daarvoor moest hij
zich in het licht plaatsen. Plotseling kwam van buitenaf hevig
vuur en Jack werd dodelijk in
het hoofd getroffen. Hoewel ook
de commandant zwaar gewond
was, heeft hij getracht bij het
terugtrekken het lichaam van zijn
broer nog mede te nemen maar
hij moest het eindelijk door uitputting achterlaten.
De overval was mislukt en een
der moedigsten van het verzet
had zijn leven voor het Vaderland gegeven.
Is hij bij het verzetswerk een
voorbeeld geweest voor de anderen, meer nog door zijn rotsvast geloof in Jezus Christus
heeft hij in benauwde ogenblikken de geest levendig gehouden
om met Gods hulp den vijand
zoveel mogelijk afbreuk te doen.
Hij was bereid zijn leven te geven, omdat hij zonder vrees de
dood tegemoet kon treden.
De bevrijding van het Vaderland
heeft hij niet mogen meemaken;
zijn ziel was reeds bevrijd en
juichte voor eeuwig in de hemel.
De Duitsers hebben zijn stoffelijk overschot begraven in Zweeloo, waar het zal blijven rusten
tot de opstanding.
Een schone toekomst scheen
voor hem weggelegd door zijn
vakkennis en zijn trouw; maar
zijn taak op aarde was reeds
gedaan.
God geve, dat zijn ouders, zuster en broers kunnen berusten,
hopend op een weerzien hierboven.
•
ARIE.

iife»s

Gerrit Kogeler
Nog zeer jong, was hij reeds een
enthousiast werker voor de A.R.
Propaganda-Club. Het hem opgedragen werk — het verspreiden van „Nederland WaakWiepke van der Zee
zaam" deed hij met grote trouw.
Het was immers in het belang
Wiepke van der Zee werd 6
van het Vaderland, ja meer, het
Mei 1918 te Hindelopen geboging om de verdediging van de
ren. Als secretaris-ambtenaar in
Christelijke waarden, om de
de
gemeente
Oosterhesselen
doorwerking van de Christelijke
(Dr.) was hij zeer gezien.
beginselen in het-publieke leven.
Toen hij jarig was, kwam d(
Eerlijk en oprecht als hij was,
bezetting. Zijn natuurlijke reacstak hij zijn afschuw voor alles,
tie was verzet. Zo trad hij toe
wat Duits was niet onder stoetot
het ongeorganiseerde leger
len of banken. Weldra kwam
der illegalen. Hij wilde echter
hij dan oók in aanraking met de
meer, ging op zoek en kreeg
leiders van het verzet in Drente.
contact met de LO. Hij vroeg
Hij beschouwde het illegale
werk, wat hij moest doen, was
werk als een vaderlandse plicht.
hem onverschillig, als het maar
Hij was steeds bereid, om alles
verzet was. Hij begon met het
te doen, wat de Duitsers schade
verspreiden van Trouw en Vrij
kon berokkenen en verrichtte
Nederland. Daarbij verrichtte
hij het speciale LO-werk, het
dan ook geweldig veel illegaal
verzorgen van onderduikers met
werk, zoals falsificatie, hulp aan
levensmiddelenkaarten; hun geonderduikers, pilotenhulp enz.
zinnen met * financiële steun.
Spoedig kwam hij ook in aanWat hij deed, werd trouw en
raking met het KP-werk. Door
accuraat uitgevoerd. Ondanks
zijn toedoen werd het Distribuzijn jonge jaren was hij zeer
tiekantoor te Zwinderen ontlast
voorzichtig. Niet uit vrees, maar
van de bonnenvoorraad. Een
omdat het belang van de zaak
nieuwe kraak was in voorbereidit eiste. Zelfs intieme vrienden
ding, toen hij in de klauwen van
wisten van zijn werk niets af.
de SD viel. Door foltering van
Desniettemin werd hij gegrepen.
Het verzorgen van een ondereen
medewerker,
werd
zijn
duiker, die van een onbetrouwnaam genoemd. Typerend voor
baar gezin deel uitmaakte, werd
de standvastigheid van zijn kade oorzaak van zijn gevangenrakter was wel het feit, dat hij
neming.
bij de verhoren van de SD,
Nog kunnen wij slechts vermoewaarvan de manier, waarop deden, wie hem in handen van de
ze geschiedde aan een ieder beLandwacht speelde. God alleen
kend zijn, geen enkele naam
weet het. Nadat hij in de nacht
heeft genoemd. Dit heeft velen
van 13 op 14 Juli 1944 was
gearresteerd, werd hij overgehet leven gered, want wat had
bracht naar de Feldgendarmerie
hij veel kunnen vertellen. Hij
te Dordrecht en vandaar op 16
moest echter zijn trouw aan het
Juli naar Rotterdam. Bij het
Vaderland en zijn vrienden met
verhoor bleef hij zichzelf volde dood bekopen.
komen gelijk, bleef verzetsman.
Groot was de verslagenheid,
Hij weigerde namen te noemen.
toen, nadat hij enkele maanden
Begin Augustus werd hij naar
in Amersfoort en VugÜt had geAmersfoort op transport gesteld.
zeten, via de dagbladen ons het
Daar werd hij enkele maanden
bericht bereikte, dat Wiepke • vastgehouden met het teken van
van der Zee op 6 Juni 1944 was ^onderduiker op zijn kleding. In
October 1944 werd hij overgegefusilleerd.
bracht naar Duitsland, vermoeOp het Eregrafhof te Bloemendelijk naar Neuengamme, waar
daal is hij, die tot de bloem van
hij op 2 Januari 1945 volgens
het verzet behoorde, ter ruste
officieel bericht is overleden
gelegd. Het Vaderland verloor
aan longontsteking.
in hem een van haar beste zoWij weten, dat zijn einde vrede
nen.
was.
Wiepke, in de gedachten van je
Wat hij gedaan heeft uit liefde
oud medewerkers zul- je steeds
tot Jezus, dat houdt zijn waarde,
als een trouwe vriend en een
en zal blijven bestaan.
held blijven voortleven.
«•
WIM.
Z. S. J. B.

De Roode Aarde (Deense
Verzetsroman), door Ole
Juul, vertaling Mevr. P.
Kapteyn—Schröder;
uitg.
„De Librije", Haarlem.

Een boek, dat weinig introductie
meer behoeft na de zegetocht van
de gelijknamige film in wel haast
alle landen van Europa. Wie de
film gezien heeft en dan het boek
ter hand neemt, bekruipt de angst,
dat het hem weinig meer zal kunnen bieden; dat het lezen eerder
een teleurstelling zal zijn. Daarvoor
behoeft men echter niet bang te zijn.
Zoo goed als er dingen zijn, waarbij
de pen tekort schiet om het uit te
beelden en de film het er beter af-,
brengt, zo goed zijn er zaken (en
die zijn er in dit boek in overvloedige mate), welke alleen doorvoeld
kunnen Worden, wanneer een scherpe geest ze ons beschrijft.
Zo voelden wij het heel sterk bij
het lezen van „De Roode Aarde".
Dit boek is geen nuchtere beschrijving van feiten, doch de schrijver
laat ons alles zien door de bril van
den mens, die nooit 'staan blijft bij
de gebeurlijkheden van het ogenblik, doch wiens gedachten altoos
wegzwerven op de wolken van| de
hemel en de baren der zee. Hij zou
er op willen wegdrijven en nooit
weerkeren in de ellende van allen
dag en weet zich toch zo sterk gebonden aan dit leven, dat hij desnoods wil ondergaan in de strijd
voor een betere levensgemeenschap.
Hij wil het leven niet zien als een
film, die aan ons voorbijtrekt. Hij
wil deel hebben aan de actie maar
vindt het vreselijk te moeten doorgaan met werk, dat hem beangstigt
en toch niet loslaten wil.
De schrijver benadert op geniale
wijze het conflict in de ziel van den
verzetsman, al moeten wij daarbij
opmerken, dat dit conflict met name in de rij onzer overtuigd Christelijke verzetsmensen zeker andere
verschijningsvormen
had.
Van
enige stuwkracht van het Christendom in het Deense verzet, zoals
Ole Juul ons dit tekent, is echter
niets te bespeuren. Het enige positieve, dat ervan te zeggen is, is,
dat het zich distancieerde van het
Communistisch verzet. Waar de
scheidingslijn loopt is echter moeilijk aan te geven.
Wij hopen, dat er ook in onze verzetskringen eenmaal een schrijver
zal opstaan van het formaat van
Ole Juul, om even suggestief als hij
het 'Deense verzet beschreef, het ,
onze te karakteriseren.
AD.
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ADVERTENTIES
Wilt U brieven op advertenties, met vermelding van het
nnmmer op de envelop, nitslnitend xeades aam Bureau
„De Zwerver", Nlc. Witaenstraat 21, Amsterdam-C?
De brieven worden ongeopend doorgcatuurdi gelieve dus
geen berichten voor redactie of administratie erbij in
te sluiten.

De Heer en Mevrouw R. M. Feenstra—Vernes
geven met dankbaarheid kennis van de geboorte
van hun Dochter
MARGELLA ALIDA
Capelle a. d. IJssel, 1 Aug. 1946.
Annastraat 21.
L. LUGTMEIER (Bertus)
en
T. LUGTMEIER—WIERSMA
geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon
KAREL FRITS
Heerenveen, 5 Aug. 1946.
J. H. Kruisstraat 2 A.
Gode dankbaar en verheugd melden wij U de
geboorte van onzen Zoon

Enige kennisgeving.
LAUWERENS ABERGROMBIE (Wiet)
en
ALIE TROMP (koerierster L.O.)
geven hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben
op Woensdag 21 Aug. a.s. om 2 uur op de
Hulpsecretarie te Nieuwendam.
Amsterdam, Andoornstraat 21.
Nieuwendam, Nieuwendammerdijk 357.
Toek. adres: Holysloot G. 54
Gelegenheid tot feliciteren:
21 Aug. te Nieuwendam, Nieuwendammerdijk 357.
Heden overleed na een kortstondige ziekte
in de zekerheid des eeuwigen levens onze
zeer geliefde, zorgzame man en vader

Rotterdam, 25 Juli 1946.
Schoonebergerweg 87 G.

WIE KAN
INUGHTINGEN VERSCHAFFEN ?
696 Jan Kooyman, geb. te IJsselmonde 18 Juni
1924, wonende Benedenrijweg 501 te IJsselmonde (Gem. Rotterdam). Is op 8 Aug.
1944 door de Landwacht te Aalten gearr.
Is bij de arrestatie door de linkerbovenarm
geschoten (net boven de elleboog). Op 24
of 25 Aug. naar Vught getransporteerd en
op een onbekende datum naar Duitsland
vervoerd. Voor het laatst gezien in het kamp
Saxenhausen (bij Oraniënburg Dl.) in Febr.
1945. Was toen gezond en de arm weer
genezen.

Wie helpt oud LO-er, student aan de V.U., aan
kamer met of zonder pension te Amsterdam van
September tot December. Brieven onder nr. 225*
aan dit blad.
WIE HELPT arts (oud-illegaal) aan auto, tegen
betaling, en prima 350 cc. kopklep-motor, en
nieuw rijwiel. Brieven onder letter L. aan de
Ruiter's Boekhandel te Hardinxveld.
OPROEP.
Wil een zekere Mijnheer Meyer, die verloofd
was met een meisje of dochter uit een banketbakkerszaak in Amsterdam, zich in verbinding
stellen met de Redactie van „De Zwerver", om
inlichtingen te geven over den Heer Felix Julien
met wien hij bevriend was en in Meppen en
Neuengamme samen is geweest. In Oraniënburg
was de Heer Meyer in de Strafcollonne (38. .).
Voor de echtgenote zijn deze inlichtingen van
groot belang, aangezien volgens S.D. haar echtgenoot in Febr. moet zijn overleden. Brieven
onder nr. 684 aan dit blad.

CORNELIS DE ROOY
(de Ruiter)
geboren 29 Augustus 1914.
Rom. 8 : 31-39.
A. de Rooy- -Dijk
Jacob, Jan,
Ellawietske.
Amsterdam, 10 Aug. 1946.
Smaragdstraat 18 1.

PAUL
J. L. de Jonge („Hans-K.P.")
C. M. C. de Jonge—de Waardt.

Weduwe van gesneuvelden KP-leider zoekt met
spoed een doortastende en zelfstandige hulp in dehuishouding die in alle opzichten met haar wil
samenwerken om de 8 kinderen een prettige en
geregelde gezinsopvoeding te verschaffen. G.G.
Omgeving Leiden. Spoedige indiensttreding gewenst. Brieven onder nr. 231 aan dit blad.

Heden overleed nog geheel onverwacht onze
vriend en medewerker in de verzetsstrijd
BERTHUS MARINUS VAN SCHAIK
in de ouderdom van 43 jaar.
Zeist, 6 Augustus 1946.
Sanatoriumlaan 31.
In veel werkzaamheden is hij ons ten voorbeeld geweest. Zijn offervaardigheid en
vriendschap wordt door ons nooit vergeten.
Zijn vrienden.

Wie heeft relatie in Zuid-Afrika, die bereid is,
om verloofde van gefusilleerden KP-er behulpzaam te zijn, met het zoeken naar een kantoorbetrekking? Brieven onder nr. 232 a. d. blad.

LO- en KP-er, oud 27 jaar, van positief Christelijke beginselen met behoorlijke ontwikkeling,
zoekt enigszins zelfstandige en leiding gevende
positie, waaraan promotiekansen zijn verbonden,
welke door serieus werken zijn te verkrijgen. Zo
mogelijk afwisselend en op administratieve basis
gegrond. Referenties en getuigschriften staan
hem ten dienste. Brieven onder nr. 230 a. d. blad.

2e Verantwoording Indië-Actie

697 Ferdinand Alfons Marie v. d. Ham uit Bilthoven. Begin September 1942 ondergedoken. In 1943 ging hij over tot de R.V.V.
Schuilnaam Dubois, eind Mei 1944 na een
schietpartij op het station Utrecht met de
SD, werd hij overmeesterd en naar Den
Haag vervoerd. Hij was daar echter in geen
een gevangenis te vinden, misschien onderweg al overleden of naar een ziekenhuis
gebracht. Twee dagen later stond hij met
enige anderen, onder wie Pekelharing, in de
krant, als gefusilleerd. Zijn lijk is tot dusver nooit gevonden.

H. B. te
H. J. v.
Mej. B.
M. J. P.
E. de V.
A. A. v.
Zuster v.

OPROEP.

liiiiit
^liiliiil

Het Hoofd van de P.R.A.
District Assen, verzoekt
allen, die mededelingen
kunnen doen omtrent de
handelingen en praktijken
van
JOH. HAZEVELD,
in
de
bezettingsjaren
SS-kampwachter in het
kamp Amersfoort, zich
tot zijn Dienst te willen
wenden.

R. . .
B. te A.
te A.
te S.
te Z.
W. te H.
Z. te V.

698 Tonnis Teninga, oud 24 jaar, wonende te
Groningen, gearr. 21
Aug. 1944 te R'dam,
9 Sept. 1944 vertrokken uit Amersfoort
naar Neuengamme. In
November
vervoerd
naar
Bergen-Belsen.
Volgens geruchten in
Jan. 1945 • vervoerd
naar omgeving Danzig. Wie heeft hem
tijdens transport gekend?
699 Louis de Groot, geb. 29 Aug. 1917 te Utrecht,
wonende Badhuisweg
21 te Scheveningen,
ccon. stud., gearr. te
Parijs 9 Mei 1941,
overgebracht
naar
Scheveningen als Engelandvaarder in Juni
1941, 27 Aug. 1941
overgebracht
naar
Huis van Bewaring
te Amsterdam, vanaf
3 Sept. 1941 op de
Amstelveenscheweg. in
April 1942 overgebracht naar Scheveningen, en toen naar het Tuchthuis Siegburg
(Dld). Na 25-7-1943 geen bericht meer van
hem gehad.
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DE NEDEKLANDSE
AMBTENAAR IN DE OORLOGSJAREN
Ik moet dit opstel beginnen met twee legenden zo
sterK mogelijk te bestrijden.
De eerste is deze, dat de regcringsaanwijzingen
van 1937 een invloed van betekenis op de houding van de ambtenaren hebben gehad. Hiervan
is geen sprake geweest. Deze „aanwijzingen" zijn
destijds als „geheim" rondgezonden en zij zijn,
enkele uitzonderingen misschien daargelaten,- alleen onder de ogen gekomen van hen, aan wie zij
waren gestuurd. Van een doorgeven van de inhoud of zelfs van een mededeling van het bestaan is in de meeste gevallen geen sprake geweest. En verreweg de meesten van hen, die deze
geheime aanwijzingen in 1937 hadden ontvangen,
hebben aan het bestaan ervan later geen ogenblik gedacht. Er hadden trouwens na 1937 al zoveel personeelswisselingen plaats gehad, dat alleen
daardoor een groot gedeelte van de leidende ambtenaren de aanwijzingen nooit onder de ogen had
gehad. Eerst toen de oorlog betrekkelijk ver gevorderd was, is men op de aanwijzingen d'i aandacht gaan vestigen, en het is speciaal het gcsfhrift van den heer Schrieke uit 1'J44 geweest,
waarin gepoogd is d<| aanwijzingen te gebruiken
om in sommige opzichten het gedrag van de bezetters te rechtvaardigen. Maar het door mij geschreven contra-betoog is op zo ruime schaal verspreid, dat het ongetwijfeld door meer ambtenaren
is gelezen dan het boekje van Schrieke, zodat de
invloed daarvan wel ongeveer geneutraliseerd
zal zijn.
De tweede legende is deze, dat de ambtenaren —
evenals de andere Nederlanders, voegt men er
gaarne aan toe — door het reit van de bezetting
zó overdonderd waren, dat zij de eerste ïijd de
veerkracht misten om iets anders te doen dan
volgzaam de aanwijzingen van den bezetter te
volgen. Ook hier spreken de feiten etn andere
taal.
Ik moet nu wel vermelden, wat door mij zelf is
gedaan, omdat ik mij op daarmee samenhangende
ervaringen beroepen wil.
Al op 18 Mei 1940 heb ik mijn aanwijzingen omtrent de hervatting van het onderwijs gepubliceerd. Het is mij gebleken, dat de aanhef daarvan: „Bij de hervatting van het ..nderwijs moet
op de voorgrond staan, dat het onderwijs worde
gegeven in waardige, nationale geest', de formule
is geweest, waarnaar praciisch het gehele onderwijs onmiddellijk zijn houding heeft bepaald. Dit
wil niet zeggen, dat deze publicatie voor allen, of
zelfs maar voor een groot deel van de onderwijzers noodzakelijk was. Het wil alleen zeggen,
dat ook zij, die — al was het maar een ogenblik
— in het onzekere verkeerden omtrent hetgeen van
hen verlangd werd, daarmede hun taak voor de
bezettingstijd zagen bepaald en dat vrijwel allen
zich aan dit onmiddellijk na de bezetting bepaalde
standpunt hebben gehouden.
Natuurlijk hebben later de bemoediging en de steun
van de schoolbesturen en van de centrale organen
sterk ten goede gewerkt, maar de duizenden ambtenaren, die in 1940 het onderwijs dienden, hebben
geen ogenblik geaarzeld omtrent de houding, die
zij aannemen moesten. En bij de overgrote meerderheid van de bestuursambtenaren en van de

technische ambtenaren is het naar mijn overtuiging
niet anders geweest. Ongetwijfeld hebben wij allen
de fout gemaakt van niet onmiddellijk in te zien,
dat ieder woord van deze Duitsers gewantrouwd,
iedere toezegging als een aankondiging van het
tegendeel opgevat, ieder geloof aan het bestaan
van „Duitse trouw" bij de bezetters volkomen opgegeven moest worden, maar van een aanvankelijk
gelaten zich bij de feiten neerleggen is, voor zover
mijn ervaring strekt, geen sprake geweest. Wel is
natuurlijk het verzet steeds feller geworden, wel
heeft men op de duur allerlei dingen gedaan, die
men aanvankelijk verworpen zou hebben, maar
voor de verklaring daarvan is de fictie van na de
capitulatie verdoofden ambtenaar in het geheel
niet nodig.
Om de houding van de ambtenaren te begrijpen
moet men inzicht hebben in de geest van de ambtenaren, zoals die was, en in de tradities door welke
het handelen en de levenshouding van de ambtenaren werd bepaald.
Pastoor Victor heeft in het nummer van dit blad
van 16 Maart j.1. over de mentaliteit van de Nederlandse ras-ambtenaar enige belangrijke en juiste
opmerkingen gemaakt. Ik moet deze gedachten nog
wat nader uitwerken. Het Nederlandse ambtenaren-corps ran voor de oorlog stond wat betreft
plichtsbetrachting, nauwgezetheid en volstrekte
betrouwbaarheid op een hoog peil. Corruptie kwam
toentertijd practisch niet voor. Het streven om de
administratie zo goed mogelijk in orde te houden,
was de ambtenaar in „vlees en bloed" gegaan.
Vooral zij, die werkzaam waren bij de Burgerlijke Stand of het Bevolkingsregister, hadden geleerd om ook aan nauwkeurigheid in kleinigheden
jrote betekenis te hechten. Al deze in jaren van
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nauwgezette arbeid gegroeide en stelselmatig ontwikkelde gewoonten en beginselen konden niet op
eenmaal worden over boord gegooid. Om dat te
doen was een helder inzicht nodig in de verhouding van de verschillende plichten. Men moest
leren inzien, dat aan het verzet tegen den vijand
alle andere zaken ondergeschikt waren en men
moest dit leren inzien in een maatschappij, waarin
het voor een ieder waarneembare beeld er een was
van steeds meer toegespitst egoïsme, in een samenleving, waarin de besten, de geestelijke dragers
van het verzet, hun werk in het verborgene moesten doen. En voorlichting ontvingen de ambtenaren in het algemeen niet. Hun verenigingsleven
was lam gelegd; hun organen verschenen niet
meer; samenkomsten van beroepsgenoten waren al
spoedig haast onmogelijk. En waar nog voorlichting werd gegeven, ging deze maar al te dikwijls
in de richting van „zo lang als slechts mogelijk
is, op Uw post blijven"; aan niet onmiddellijk
schadelijke eisen van den bezetter voldoen om erger te voorkomen; een bepaalde benoeming aanvaarden of een bepaalde plaats blijven bezetten
om te voorkomen, dat ze door een N.S.B.-er werd
ingenomen.
Als wij na dit op de voorgrond gesteld te hebben,
denken aan de ambtenaren tijdens de bezetting,
groeit al dadelijk onze bewondering voor de duizenden ambtenaren, in de vele honderden gemeenten, waar een N.S.B.-er burgemeester was gemaakt. Hoe daar de trouwe ambtenaren die het
apparaat en zijn mogelijkheden beheersten, dag in
dag uit gewerkt hebben om een omzetting van het
hele gemeentelijke apparaat in nationaal-socialistische zin te voorkomen, stelt zelfs een ingewijde
zich nauwelijks voor. Van bewuste taktiek is natuurlijk lang niet altijd sprake geweest, maar in
tal van gevallen is bereikt, dat de nieuw-bakken
burgemeesters zich zó onzeker bleven gevoelen, zó
benauwd waren om hun volkomen onkunde te demonstreren, dat zij tot allerlei kwade maatregelen,
die binnen hun vermogen lagen, niet durfden
overgaan. Aan iedere gemeente-ambtenaar was
van oudsher ingeprent, dat een goed en nauwkeurig bijgehouden bevolkingsregister de hoeksteen
van de gehele administratie vormt. Hoe hebben
talloze ambtenaren er niet zonder aarzelen aan
medegewerkt, om mensen op het papier jonger
of ouder te maken, om kaarten uit de verzameling
te laten verdwijnen of anderen eraan toe te voegen! Men bedenke: dat in alle gemeenten zulk
een omvangrijk werk nodig was om de bevolkingsregisters weer in orde te maken, was niet het gevolg van de tenslotte relatief maar weinige overvallen en andere gewelddadige aantastingen van
dit apparaat. Dat het in zijn geheel van voor
meer dan 95% betrouwbaar tot onbetrouwbaar
werd gemaakt, is het resultaat geweest van de
stille en dikwijls gedurfde medewerking, die de
ambtenaren gaven aan het verzet.
Op overeenkomstige wijze heeft men ook in de
kringen van de rijksambtenaren gewerkt. Dat b.v.
het ingrijpen van de Duitsers in het benoemingsrecht van de besturen van bijzondere scholen niet
tot tal van moeilijkheden heeft geleid, is voor

een belangrijk deel het gevolg hiervan, dat die
regeling door de ambtenaren van het departement
van onderwijs volledig werd gesaboteerd.
Vooral oók voor de technische ambtenaren was
de beslissing, hoe ver men gaan kon met medewerking, waar het ogenblik van weigeren was, bij
gebreke van voldoende voorlichting dikwijls uiterst
moeilijk. Men denke b.v. aan de waterstaatambtenaren, wier medewerking met het oog op het
stellen van inundaties werd verlangd.
Moesten zij die medewerking weigeren, en daarmee risqueren, dat de Duitsers de grootste ongelukken zouden maken, of moesten zij, wetend, dat
het inunderen toch zou geschieden, proberen om
door hun medewerking te voorkomen, dat er meer
kwaad werd gedaan dan strikt onvermijdelijk was?
Er zijn natuurlijk geen gegevens beschikbaar om
tot een volledig en objectief oordeel te komen. Ook
is het oordeel achteraf zo uitermate gemakkelijk.
Maar op grond van mijn aanraking met veel
ambtenaren meen ik toch te mogen zeggen, dat
zij over het algemeen hun plicht hebben gedaan.
Natuurlijk zijn er veel uitzonderingen geweest. De
eis, dat iedere ambtenaar een held zou zijn, is op
zichzelf onredelijk. Maar als men rekent, dat er
van de ruim 160 ambtenaren, die het Departement
van Onderwijs in 1940 telde, slechts 3 notoir verkeerd waren, heeft men toch waarlijk geen reden
tot klagen. En ongunstiger waren ook elders de
verhoudingen bij het „oude" personeel zeker niet.
Wat er gedaan is om onze technische bedrijven zo
lang mogelijk aan de gang te houden, en welke
maatregelen in stilte waren getroffen om als normaal functionneren niet meer mogelijk zou zijn,
toch aan de meest dringende eisen te voldoen, zal
eerst later bekend worden.
Een vraagstuk op zichzelf is dat van de talrijke
ambtenaren, waarmede allerlei diensten en bedrijven, de crisisdiensten in het bijzonder, tijdens de
oorlogsjaren uitgebreid zijn. Hier was natuurlijk
meer kaf onder het koren dan bij het oude ambtenarencorps. En de nieuwe mensen kenden ook
niet de oude tradities van het corps. Het gevolg
is geweest, dat zij in verschillende gevallen harder gesaboteerd hebben, dan de oude ambtenaren
vermoedelijk zouden gedaan hebben. Maar het gevolg is óók geweest, dat wij uit de oorlog zijn
gekomen met een ambtelijk apparaat, dat in veel
opzichten aan de oude normen niet beantwoordt.
Het oude arbeidstempo terugvinden, de oude
nauwgezetheid en de oude beroepseer weer opbouwen, alle corruptie uitbannen, ziedaar, wat de
„nieuwe tijd" van ons vraagt.
Ik denk, snu ik dit schrijf, aan de eerste Limburgse
burgemeesters, die al in de zomer van 1940 hun
ambt hebben neergelegd, omdat zij meenden, dat
zij voor hun geweten niet konden verantwoorden
te doen, wat de bezetter van hen vroeg. Zij legden hun ambt neer, ofschoon verschillende van
hen niet wisten, waarvan zij met hun gezin zouden moeten leven, en ofschoon met sterke dreiging, ook van de zijde van Nederlandse autoriteiten, druk op hen werd uitgeoefend om te blijven.
Ook zij zijn pioniers geweest van het verzet; zij,
eenvoudige Nederlandse ambtenaren, die waren
opgegroeid met al de goede tradities van het ambt,
en die de moed hadden zelf hun houding te bepalen, toen er nog nauwelijks een voorbeeld was,
waarop zij zich- konden beroepen.
Anderen hebben anders gehandeld. Er zijn er geweest, die tot het laatste ogenblik met de bezetter
hebben gespeeld, aan wier tact en vindingrijkheid
honderden en nog eens honderden het leven en
de vrijheid hebben te danken. Er waren ook bij
allerlei bedrijven en op allerlei posten technische
ambtenaren, die pro-forma de bevelen van den
bezetter opvolgden, maar in feite slechts werkten
voor de nieuwe dag.
Er zijn er velen geweest^ die niet heen gingen
en die geen helden werden van het verzet, maar
die hun werk bleien doen, zolang hun dat niet
onmogelijk werd gemaakt. Om ook over hen billijk te oordelen moet men zich het conflict indenken, waarvoor zij werden geplaatst.
Het was niet de simpele tegenstelling van goed
en kwaad, maar een conflict van plichten, waarbij
het steunend advies maar al te dikwijls ontbrak.
Wie dit conflict niet zelf heeft beleefd, zij met
zijn oordeel voorzichtig.
En tenslotte zijn er ook velen, die gefaald hebben.
Als men echter het geheel overzie, dan overheerst
ook nu nog een gevoel van trots en dankbaarheid
bij wie gedurende meer dan 40 jaren van het
leger der Nederlandse ambtenaren deel uitmaakte
en die — terecht — voor de belangen van die
ambtenaren streed.
(Wij kunnen in grote lijnen het betoog van Prof.
van Poelje onderschrijven, doch menen daarbij te
moeten opmerken, dat het algemene beeld, zoals
dit door den schrijver werd geschetst, niet voor
alle categorieën ambtenaren kan gelden. Als illustratie hiervan zou men de door vele justitionele
en politionele ambtenaren aangenomen houding
kunnen zien. Red.).

REEF^||pWEEK...
Om maar bij het begin te beginnen. Denkt U, dat
schrijver dezes pro-Duits is? Welnu, weet dan:
Hij is anti-Duits, anti-nazi (welke tw^e dingen
niet hetzelfde zijn!), anti-zwarte handel, kortom,
anti alles, waar hij niet pro is. Deze zekerheid
kan hij U verschaffen na lezing van onderstaand
bericht uit Het Parool van 10 Aug.:
..De PRA te Winterswijk heeft een zekere Stcin gearresteerd, die bij zijn verhoor verklaard heeft, bij den Duitsen
overval op Nederland op 10 Mei 1940 als gids van een
groep in Nederlandse uniformen geklede Duitsers Limburg
te zijn binnengetrokken."

Zouden er nu nog mensen (ook Nederlanders) zijn,
die durven zeggen: „Es ist nicht wahr"? Dan
stemt U tegelijkertijd in met het gezegde in het
volgende verslag uit Het Vrije Volk van 1 Aug.,
waarin een verdediger van een (zijns inziens) licht
geval zegt:
,,54r* Baron zag de vele beschuldigingen niet zo zwaar.
(Wij tegenwoordig ook niet. P.P.) Het N.S.B.-erschap
was natuurlijk niet goed te praten. (Niet? P.P.) Ook niet
dat van de Volksdienst. (Oh. P.P.) Het lidmaatschap van
de W.A. vond pleiter echter niet zo verschrikkelijk. (Gelukkig. P.P.) Hij vond, dat de W.A. toch maar een ongevaarlijke instelling was geweest, die te vergelijken was
met een wandelsportvereniging (De Zwervers? P.P.) of
het Leger des Heils.'' (Die zingen ook. P.P.)

W^. U

DOQ

'

woud, waar gebeukt werd. Nu zegt mijnheer Morgen (die daarmee bewijst niet van gisteren te zijn),
dat de vertaling „woud van boeken" behoort te
zijn. Op het S.S.-gezag van deze terzake kundige
nemen wij dit graag aan. Er zijn tè weinig ongebeukten teruggekeerd om het tegendeel te kunnen
bewijzen. ...
Het is toch wel goed, dat niet iedereen overtuigd
is van de liefelijke onschuld dezer heren. Dit bewijst de Provi Dr. en Asser Cour. van 8 Aug.:
..Veldmaarschalk Lord Montgomery, chef van de Imperiale
generale staf, heeft de 180 generaals van het Britse leger
opgeroepen tot een conferentie over de toekomstige oorlogsproblemen."

Nu de Siegfriedlijn verdwenen is, heeft men in
Engeland zeker weer een nieuwe lijn te volgen om
een lijn te vinden, waar men de (vuile) was aan
kan ophangen. Laten ze naar de maan gaan met
hun toekomstige oorlog. Volgens De Gelderlander
van 13 Aug. zijn ze daar druk mee bezig:
..Ook beraamt men de constructie van een raket, die de
hoogte van bijna 500 km. kan bereiken en daarna gedurende 15 dagen om de aarde zou draaien."

Waarom die raket om de aarde moet draaien en
niet omgekeerd, blijft een verdraaid aardig raadsel. Of is het, omdat alles om de aarde en haar
bewoners draait? Over draaien gesproken. Het gaat
je werkelijk draaien, als men het volgende ongetwijfeld niet-verdraaide bericht over doorgedraaide groenten leest uit Veritas van 6 Aug.:
..Opnieuw dreigde echter een groot deel van onze groenten op de mestvaalt te belanden, hetgeen in een tijd van
grote voedselschaarste in de wereld een bijzonder pijnlijke indruk zou maken.''

Waarom zou dat een verkeerde indruk maken?
Per slot van rekening moeten we in de eerste
plaats egoist zijn tegenwoordig, aangezien we volgens De Stem van 6 Aug. pas in 1950 een normaal levenspeil mogen verwachten. Waarom zouden we dus nu, in 1946 al voldoende groenten
moeten eten? Of we nu die groenten doordraaien
of aan het buitenland weggeven, lenen moeten
we toch. Van datzelfde buitenland. De Stem gaat
verder:
..De eerste nota over het Nationale Welvaartsplan (eind
Mei 1946 door het Centr. Planbureau uitgegeven) toont
ons, dat we in 1946 voor
buitenland moeten lenen."

1.8 milliard

gulden uit het

Wanneer we dit bericht nu eens combineren met
het volgende uit de Maasbode van 9 Aug., leest
dan de conclusie daaronder:

OMOe* VKFIME DRUK , TOMH NOfe HOMOR

moet hel o-ok vmeteti!
Wat zegt 'U, lezer? Vihdt U dat treurig en afschuwelijk? Hoe komt U daarbij? Weet U da.n
niet, dat de S.A. Sport-Afdeling, de S.S. Schilder^
School en S.D. Sociale Debateerclub betekenen?
En als U nu weet, dat Winterhulp een organisatie
was, die hulp verleende.... bij sneeuw en vriesweer, vindt U die feiten dan strafbaar? Mr. Baron
heeft gelijk en wanneer U anders durft beweren,
behoort U als zwaar geval in een bewaringsvacantiekamp thuis.
Overigens, onze interneringskampen halen — wat
service en natuurschoon betreft —, natuurlijk niet
bij een kamp als Buchenwald. Leest, wat in Strijdend Ned. van 8 Aug. stond;
..De S.S.-man Morgen heeft Woensdag te Neurenberg
een hoongelach uitgelokt, toen hij het kamp Buchenwald
beschreef als een ..kamp op een met bloemen omringde
heuveltop, waar de mensen goed doorvoed, gezond en
bruin waren en konden genteten van concerten, bioscoop
en sportgebeurtenissen, boeken in vreemde talen konden
lezen en regelmatig post ontvingen."

Interessant, zoo een nieuwe zienswijze, hè? Wij
dachten altijd, dat Buchenwald betekende: Het

..De inmiddels gealarmeerde rijkspolitie stelde een onderzoek in en het bleek, dat de. wagen geladen was met
46. balen Belgische shag, welke zeer waarschijnlijk voor
de zwarte handel in de hoofdstad bestemd waren."

Wanneer onze regering nu eens zwart ging handelen, deze shag en enkele andere partijtjes goederen van de C.C.D. overnam en ze tegen de „normale" zwarte prijzen aan haar „zwarte" onderdanen verkocht; dan zou het buitenland met de hand
op zijn 1.8 milliard bevattende portemonnaie kunnen zeggen: „Nederland bedruipt zichzelf. Nederland bouwt op."
Er zit schot in en we komen er wel!
F. F.

DE FOTO'S
De foto's van de Landdag in Zeist kwamen eindelijk deze
week binnen. We hebben lang moeten wachten, maar
het resultaat heeft onze verwachtingen ver overtroffen.
Scherp en keurig uitgevoerd, geven deze tien fotokaarten
volkomen de herinnering weer aan die onvergetelijke dag
van 27 Juni 1946. Verschillende overzichtfoto's, groepjes
en dan een kaart met de acht sprekers erop vullen de
mapjes, die we deze week aan hen, die ze bestelden,
verstuurden. Zoals we reeds verder schreven: Er zijn nog
een aantal mapjes over. We hebben genoeg besteld om
alle cleelnemers, die een prettige en 20 mooie herinnering
willefrbewaren aan de herdenkingsdag, tevreden te kunnen stellen. Vergat U het soms; stuurt dan nu direct een
bedrag van ƒ 1.50 aan: Redactie ,,De Zwerver", Nic.
Witsenstraat 21, Amsterdam-C, voor ieder mapje, dat U
hebben wilt. U krijgt zfe per omgaande franco per post
-gestuurd. Vergeet echter bij Uw betaling of bestelling
vooral niet te vermelden: ./Foto". Dan bent U er zeker
van, dat ook U de kaarten (die U ook gewoon als
ansichtkaarten kunt gebruiken) ontvangt.
Red.

dgziakoiutdoor.
Op de Eregrafhof te Oveiveen zijn ze ter
ruste gelegd: Kleine Henk, Ger en Piet. Bij
de grote overval van de SD op de Veevita
en het huis van Pa Verkuyl te Bqdhoevedorp, zijn ook zij gegrepen.
Dat was op 24 November 1944. De 15e December daarop zijn ze met Pa Verkuyl in
de dood gedreven. Henk werd met zijn
vader op de Uitweg bij Amsterdam gefusilleerd. Ger de Beer en Piet Ouwerkerk
vielen op de spoorlijn bij Uitgeest.
Doch ook de dood scheidde hen niet. In
de duinen bij Overveen wachtte hen hetzelfde graf. Daar zijn deze zomer hun stoffelijke resten opgegraven en op de 27e
November op de Eeregrafhof bijgezet.
Henk en Ger hadden de leiding bij verschillende „droppings" van wapenen voor
de verzetsbeweging. Reeds van het eerste
optreden der KP's kwamen Henk en Ger
daarmee in aanraking, daar de ouders van
Henk, Pa en Ma Verkuyl hun huis in Rotterdam onmiddellijk gastvrij openzetten
voor de jongens, die dit gevaarlijke werk
voor hun volk en land wilden doen. „Witte
Piet", de bekende KP-leider uit Rotterdam,
een broer van Ger, was er als kind in huis.
Het huis van de familie Verkuyl was voor
vele KP-ers de pleisterplaats, waar ze konden bekomen van hun vermoeiend werk,
waar ze ook altijd konden rekenen op raad
en bijstand, waar ze, als ze gewond raakten, een liefderijke verpleging vonden.
Hadden ze behoefte te spreken over hun
werk, dan vonden ze er een geopend oor,
doch waren er dingen, die zij liefst op de
bodem van de eigen ziel verborgen hielden, dan was er geen onbescheiden vragen om eigen sensatiezucht te bevredigen.
Na aanvankelijk op de Veluwe bij verscheidene afwerpvelden te hebben gewerkt,
waarbij de mensenjacht in de omgeving
van Putten hun grote moeilijkheden bezorgde, kregen Henk en Ger opdracht de
„droppings" in Utrecht te organiseren. En
zo gebeurde het, dat zij begin November
van het vorig jaar naar Badhoevedorp
kwamen, waar de familie Verkuyl inmiddels was komen wonen, om een ploeg bijeen te brengen, die zich wilde belasten
met het in ontvangst nemen van de wapens, die in de omgeving van Wilnis zouden worden afgeworpen. De „Veevita" was
toen reeds het centrum van de verzetsactie in Badhoevedorp. Pa Verkuyl, die bedrijfsleider van de „Veevita" was, had zonder bedenken het gehele bedrijf in dienst
van het verzet gesteld. Hij was de ziel van
het verzet. Hoewel hij tot de ouderen behoorde was er geen zo vurig als hij. Onoverkomelijke moeilijkheden zag hij nooit.
Zijn vindingrijkheid wist uit de meest benarde situaties nog een uitweg te vinden.
En rusteloos was zijn brein altijd bezig te
zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor
het verzet. Maar nooit was hij beter te
spreken, dan wanneer hij zelf een werkzaam aandeel in een of andere onderneming kon nemen. En in die Novemberdagen
moest hij juist wegens een hardnekkige
bronchitis het bed houden. Toen bekend
werd, dat we zouden gaan „droppen", had
hij rust noch duur. Hij was haast niet meer
in bed te houden. En alleen de wetenschap,
dat er zeker nog wel eens een gelegenheid
zou komen om mee te doen hield hem er
uiteindelijk van af toch Inaar mee te gaan.
Maar alles wat ermee verband hield mo,est
hij weten en hij werd niet moe er miet ons
over te spreken en goede raad ^te geven,
's Middags om half twee komt onze slagzin door op de Franse radio. „Het wassen-

de water". En onmiddellijk wordt er groot
alarm gemaakt. De gehele ploeg, een man
of twaalf, wordt op de been gebracht en
de voorbereidingen voor, de fietstocht worden getroffen.
Er worden laarzen,- overalls en fietsen geleend en verscheidene bezorgde echtgenoten vragen zich af, wat haar mannen nu
plotseling weer in het hoofd hebben. Ze
trekken er maar op uit, met de mededeling,
dat ze niet voor de volgende middag terug
zullen zijn. Maar wat ze in het schild voeren komen de meesten niet aan de weet.
Henk en Ger zijn al op hun post om alles
voor de ontvangst in gereedheid te brengen. Ze hebben aanwijzingen achtergelaten over de plaats waar we hen hunnen
vinden.
Bij twee tegelijk verdwijnen we uit het dorp,
om elkaar op de Aalsmeerderdijk weer te
treffen. Maar ook daarna zullen we op
gezichtsafstand van elkaar rijden om alle
achterdocht te vermijden.
Aanvankelijk is het weer niet ongunstig,
's Morgens heeft de zon zelfs geschenen,
maar nu hangen er weer zware wolkgevaarten in de lucht en het duurt niet lang
of er drenst weer een gezapig regentje
neer. Dat zijn we de laatste weken al aardig gewoon geraakt. Er is ontzettend veel
water gevallen, en de weiden zijn zo doorweekt, dat ons zeker geen gemakkelijk
werkje wacht.
Maar erger is de kans, dat ons wapenvliegtuig niet zal komen, wanneer er onvoldoende zicht is, en ieder wil zijn moeite
graag beloond zien.
Na Wilnis nemen we de weg naar de Woerdense Verlaat, een smalle weg, waar een
motorrijder van het „Herrenvolk" ons toeschreeuwt, dat we de weg voor hem vrij
moeten laten. Hij moest eens weten, dat we
bezig zijn het plaveisel te leveren voor „der
Weg zurück" van het Duitse leger.
Ergens moeten we linksaf, maar dan blijkt,
dat we daar ook nog twee kanten uitkunnen. Het is inmiddels duister geworden
en daarom sluiten we ons maar wat nauwer aaneen. We gaan eens op onderzoek
uit en uiteindelijk besluiten we dat een
der beide wegen niet in aanmerking komt
en volgen we de tweede.
Rechts is het water en links liggen de
boerderijen, maar als we uiteindelijk menen, zo ongeveer op de plaats van bestemming te zijn gearriveerd, zien we nog
geen spoor van onze gastheren zodat twee
van ons maar eens op een boerderij gaan
zien of ze er iets wijzer kunnen worden.
Ze worden er met onverholen argwaan begroet, als ze vertellen op zoek te zijn naar
een tweetal onderduikers, die wegens familie-pmstandigheden onmiddellijk thuis
moeten komen. De boer heeft alleen maar
Limburgse evacué's in huis en kan ons niet
vertellen, waar we die onderduikers dan
wel kunnen vinden. Ze zijn vast erg blij
geweest, toen ze onze hielen weer konden bewonderen. Want een beetje gek is
het ook wel, als je de naam van den boer,
waar je zijn moet niet noemen wilt en
op zoek bent naar twee naamloze onderduikers. Inmiddels is de rest van de ploeg
doorgereden en heeft een 500 meter verder
contact gemaakt met onze gastheren.
We worden ontvangen in de varkensstal,
waar we bij een schamele verlichting kennis maken met twee meisjes, die met ons
de dropploeg zullen vormen. Op de stroopakken gezeten verorberen we de meegebrachte boterhammen, die we rijkelijk kunnen wegspoelen met melk, zo warm van de

koe. Voor het enige venster van het hok
hangt de Ieren jas van Henk om te voorkomen, dat onze aanwezigheid hier tot de
buitenwereld zou doordringen. Varkens
schijnen echter nooit verzadigd te worden.
Als ze hun sloeber hebben verorberd zien
ze kans een punt van de leren jas te grijpen en op een gegeven ogenblik komt een
van ons tot de ontdekking, dat de familie
„knor" bezig is de leren jas in een feestmaal om te zetten.
Bepaald tijdig zijn we echter niet met die
ontdekking, want de jas is al lelijk toegetakeld. De vellen hangen er bij en de
knopen blijken als aanknopingspunt goede
diensten te hebben verricht. Een woedeuitbarsting van den eigenaar is natuurlijk
het gevolg, doch de boosdoeners laten alles langs hun koude zwoerdruggen afglijden. We volstaan dan verder met onze
gloeiende sigaretteneindjes in het varkenshok te mikken, om deze beesten onze afschuw kenbaar te makken. Want de meesten
van ons kunnen deze zwijnen eerst na hun
dood op de juiste waarde schatten. Doch
deze ondieren zijn nog veel te levenslustig
om aan doodgaan te denken. Ze snuffelen
nieuwsgierig aan het restje gloeiende tabak en ik verdenk ze er sterk van, dat ze,
zodra de gloed in de drek gedoofd is> er
een smakelijke pruim van maken,
't Wordt tijd voor Radio-Oranje. Van de
zoldering komt een kleine ontvanger en de
meisjes maken alles klaar voor de ontvangst. De stem is juist hard genoeg om
allen nog enigszins van het uitgezondene
te kunnen laten meegenieten. Maar buiten
moet er ook niets hoorbaar zijn van de
klanken, die van de overzijde tot ons komen. Van het nieuws, dat die avond doorkwam kan ik me niets meer herinneren, er
was maar één ding, waarvoor we belangstelling hadden en dat was de vraag of
onze slagzin weer door zou komen.
Daar komen de slagzinnen! In spanning
luisteren we. Wat zal het zijn? We hebben
al gehoord, dat het dikwijls gebeurt, dat
de zin wel 's middags, maar 's avonds
niet wordt doorgegeven. Dan zitten we hier
heel de nacht voor niets.
Ja, daar is ons roepteken:
„Het wassende water".
Met moeite kunnen we een luid gejuich
onderdrukken.
De seinlamp wordt in gereedheid gebracht
en een drietal zaklantaarns, waarvan er
twee met rood papier worden bedekt, zullen voor de verdere verlichting van het
veld zorg dragen.
Dan komen de wapens van de zolder. Er
zijn een paar stens, waarmee we al kennis
gemaakt hebben, omdat Amsterdam, dat al
belangrijke wapenzendingen uit de kop van
Noord-Holland ontvangen heeft, er ons een
ter instructie afstond. Maar dan krijgen we
ook ieder een der zware Amerikaanse Colts
in de hand gedrukt; een pistool weliswaar,
maar een geducht vechtwapen van uitzonderlijk zwaar caliber. Niet bepaald geschikt om ongemerkt in je binnenzak te
steken, maar bij een expeditie als deze
buitengewoon welkom, omdat een sten je
straks teveel zou belemmeren bij het sjouwen, terwijl een licht wapen je bij een
eventuele overval onvoldoende mogelijkheid tot doeltreffend verzet zou bieden.
AD.

'i Aanschouwen onzer bondsbanier
maaki slappe leden sierk*)
„D'oprechte «Ia mij zonder rraezen,
Ik reken zulks weldadigheid.
En zijn bestraffing, die niet vleit.
Zal olie op mijn schedel wezen".
WIJ ontvingen dezer dagen de notulen van de Algemene
Ledenvergadering van de Bond van Christelijke Politie:
Ambtenaren in Nederland, gehouden te Utrecht op 16 en
17 October 1945.
Hoewel deze vergadering al enige maanden in het verleden ligt, — de notulen zijn echter eerst in Juni 1946 aan
de leden verzonden — willen wij toch aan enkele in deze
vergadering ter sprake gebrachte onderwerpen een ogenblik onze aandacht besteden.
Wij doen dit zoveel mogelijk aan de hand van deze no.
tulen zelf en plaatsen bij enkele opmerkingen hieruit,
slechts een paar aantekeningen.
De voorzitter opent de vergadering. Hij leest uit de Bijbel
Psalm 141, waarvan hierboven één der berijmde verzen.
Vervolgens spreekt hij zijn openingswoord uit, waarin
wij de volgende zinsneden kunnen lezen:
„Naar onze mening heeft de Nederlandse Politie als
geheel genomen goed medegewerkt aan het taaie verzet tegen den gehaten vijand"
Wanneer „aan het taai© verzet tegen" was vervangen geweest door „met", dan waren wij het met den spreker
geheel eens geweest. We hebben er n.l. enige ondervinding van, waarvan hieronder enige voorbeelden.
Het openingswoord vervolgt:
„Vanzelfsprekend achten wij een zuivering bij de Politie
zeer noodzakelijk. De elementen, die willens en wetens
met den bezetter hebben samengewerkt, dienen uit de
politiegelederen te worden verwijderd."
Overbodig hierbij te vermelden, dat wij ons over dit
standpunt hebben verheugd. Wij verwonderden er ons
echter over, dat in het vervolg van de vergadering, toen
één der leden met nog al wat bezwarend materiaal over
enkele leden van het hoofdbestuur ter tafel kwam, de
wind van voren kreeg.
Wat was n.l. het geval?
Eén onzer medewerkers, een politie-ambtenaar, wiens huis
voor K.P.-werkzaamheden steeds heeft opengestaan en
die reeds in Aug. '42 principieel als Christenpolitle- ambtenaar durfde weigeren Joden te arresteren, vond de kern.
achtige uitdrukkingen van den voorzitter zó op zijn plaats,
dat hij in het belang van de Bond en zijn hoofdbestuur
het volgende naar voren bracht, in verband met de ver.
kiezing van een nieuw bestuur:
„Voorzeker, onder de thans voorgedragen candidateo
zijn er, wier kwaliteiten ik hoog waardeer. Doch ik
tref ook onder hen personen aan, van wie het mij bekend is, dat zij niet geschroomd hebben in een uiterst
critieke phase van de bezettingstijd onderricht te geven
aan de zgn. Landwacht Nederland, onzen aartsvijand,
die er mede de oorzaak van geweest is, dat wij in onze
vrijheid werden beknot; de Landwacht, die — wat meer
ig — de dood van vele goede vaderlanders op haar
geweten heeft, om van de door haar gepleegde diefstal
en roof nu maar niet te spreken. Aan deze lieden —
en ik verzoek de gehele vergadering zich dit nu eens
tot in de diepste consequenties te realiseren — aan deze
lieden zeg ik, hebben Christelijke politie-ambtenaren
theorie gegeven. Deze lieden zijn in hun taak bekwaam
gemaakt door personen, die thans gecandideerd worden
als hoofdbestuurders van een bond van CHRISTELIJKE
politie-ambtenaren. Het komt mij voor. Mijnheer de
Voorzitter, dat deze personen, die dan waarschijnlijk
wel bekwaam waren om leiding te geven aan de zgn.
Landwacht Nederland, dan toch juist DAAROM geacht
moeten worden de eigenschappen te missen om leiding
te geven aan een bond van politie-ambtenaren en dan
nog wel een bond van Christelijke politie-ambtenaren.
Mijn critiek is hiermede niet ten einde. Onder de namen, die ons als hoofdbestuurslid zijn voorgedragen,
ontdek ik ook die van een lid, dat meer dan eens transporten heeft verricht van door de Duitse Sicherheitsdienst gearresteerde NEDERLANDSE ILLEGALE WERKERS.
Ook dit feit mag niet verzwegen worden.
„Er zal wel geen politie-ambtenaar in den lande zijn,
die in de afgelopen jaren geen fouten heeft gemaakt.
De door mij gesignaleerde feiten gingen echter, naar
het mij voorkomt, te ver. En dit betreft nu nog maar
gevallen, waarvan ik persoonlijk op de hoogte ben.
In verband hiermede zou ik het Hoofdbestuur deze vraag
willen stellen: „Zijn ALLE candidaten reeds gezuiverd?"
Zo ja, welke bezwaren zijn er al zo tegen hen ingebracht? Uit de feiten, die ik memoreerde, en die mij,
zoals ik opmerkte, persoonlijk bekend zijn, moge toch
wel voldoende aan het licht komen, dat het niet aangaat, nu maar onder meer met de oude candidaten
naar voren te komen.
Er is. Mijnheer de Voorzitter, in de vervlogen jaren TE
veel gebeurd, dan dat men zo maar weer zou kunnen
beginnen. Meent men, dat gevallen, als welke ik signaleerde, geen aanleiding vormen iemand uit de politiedienst te verwijderen, ik ben het daarmede in beginsel
' niet geheel eens, doch vind het uiteindelijk wél.
Doch het gaat mij te ver, hen, die aan de door mij gewraakte feiten schuldig staan, nu nog met een plaats
der ere te bekleden in het hoofdbestuur van een bond,
bestaande uit dienaren en helpers van het gezag."

Het gebeurde in een klein Brabants grensdorp. Met een gierend lawaai en een ongelooflijke
snelheid stortte de reuzenvogel — een Amerikaans toestel — in de diepte neer en sloeg een
gapend gat in de aardbodem. Een grote vlam schoot op en spoedig was er niets meer te zien
dan een smeulend wrak van verwrongen en geblakerd staal.
En ergens, ver aan de einder, zweefden twqe kleine, witte ballonnetjes in de lucht en
ontpopten zich als parachutisten, die er in geslaagd waren tijdig het aangeschoten toestel
te verlaten. Ze kwamen neer in een bos, ver van het dorpje verwijderd, maar ze waren
genoodzaakt voorlopig daar te blijven, daar de jongste een wond aan zijn dijbeen had
opgelopen.
Plotseling hoorden ^i het geluid van naderende voetstappen en in ademloze spanning met
de hand aan dé trekker van hun pistool, gereed om bij elk gevaar te schieten, stonden ze
af te wachten.
Het struikgewas werd wat opzij gebogen en daar verscheen het hoofd van een blonde
kerel, die hun geruststellend toeknikte en helemaal niet bevreesd scheen te zijn.
Hij kwam nader — sloeg hen op de schouder en zei: „Helloh, fellows, I'm a friend; don 't
worry, l'll help you." En met een stevige handdruk werden dez's woorden bevestigd.
En Gerrit (zo heette onze helper) toonde, dat hij een man van de daad was en nam na enig
beraadslagen den gewonde op zijn bagagedrager, en beduidde diens kameraad op zijn
terugkomst te wachten. Hij wilde hen tot elke prijs helpen, maar waar moest hij de lui

brengen? Die gedachte kwam pas hij hem op, toen hij voorzichtig spiedend zijn weg zocht
door nauw begaanbare paadjes. Hij woonde op kamers, dus er was niet over te denken

We hebben deze duidelijke woorden niet zonder grote
instemming gelezen. Zowaar, hier werd naar ons hart
gesproken. Dit is tenminste iemand, die spijkers met kop.
pen durft slaan en — wat meer is — het recht heeft, op
grond van zijn eigen houding, deze zaken naar voren
te brengen.
Wie verwachten zou, dat het hoofdbestuur van de bond
van CHRISTELIJKE politie-ambtenaren, zich zou verheugd
hebben over het gehalte van zijn leden, met name over
de duidelijke en principiële taal van den hierbedoelden
spreker, vergist zich wel zeer ernstig.
We moeten ons in het weergeven van het verweer van
het hoofdbestuur, hetwelk wij getrouw aan de officiële
notulen ontlenen, beperken. De Heer H. Eysenga. brigadier
van politie te Zeist, behoorde tot degenen, die opdracht
ontvingen les te geven aan de landwacht.
Het is den lezers van „De Zwerver" genoegzaam bekend,
hoe over dit lesgeven in de kringen van de illegaliteit
werd geoordeeld. De heer Eysenga durfde beweren, dat
het lesgeven was geschied in overleg met
de illegaliteit.
We hebben hierbij sprakeloos gestaan en willen enkele
kleine opmerkingen maken.
Ten eerste: Is het voor een HOOFDBESTUURSLID van een
CHRISTELIJKE politiebond nodig om bij een opdracht als
deze, advies te vragen van derden?
Ten tweede: Kan een CHRISTEN-politie-ambtenaar ten opzichte van zulk landverraderlijk werk ZELF geen houding
bepalen?
Ten derde: Kan de Heer Eysenga ons ook vertellen, wie
hier onder illegaliteit wordt verstaan?
De Heer Eysenga woont — naar ons bekend is — in de
gemeente Zeist. Het is ons eveneens bekend, dat er in
deze gemeente vele illegalen waren. Doch dat er onder
deze illegalen iemand was, die het lesgeven aan land.
wachters goedkeurde, durven wij te betwijfelen. Het is
wel iets voor onze rubriek: „Wist U dat....?"
De Heer Van Netten, werkzaam bij de motordienst te
Utrecht, heeft gedurende de bezetting gevangenen vervoerd van het Paardenveld (politiebureau) naar de S.D.,
Maliebaan. Enkele onzer KP-ers zijn mede door heb ge-
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om de mannen mee naar huis te nemen. „Dan maar er mee naar Rein", flitste het doot
zijn brein, die zal ze vast en zeker met enthousiasme ontvangen. Rein was zijn medestrijdei
in het venjetswerk en samen hadden ze al verschillende karweitjes opgeknapt. Beiden waren
oad-militairen, beiden ook vol idealen,! vechtend voor een land zonder onderdrukkers, zonder
schreeuwend onrecht en terreur. Daarom gaven ze zich met hart en ziel aan het bevrijdingswerk, en schoven eigen belangen op de achtergrond.
Maar helaas was Rein nog met verlof en goede raad was duur. Het was intussen duister
geworden, toen Gerrit met zijn „passagier" aan de deur stond te rammelen.
//Nood breekt wet," dacht Gerrit en sloeg het keukenraampje stuk. Gelukkig, dat het huis
wat verwijderd was van de andere woningen, want niemand vertoonde zich na dat gerinkel.
Hij klom met zijn gast naar binnen, installeerde hem op de divan en ging op weg om den
tweeden onderduiker te halen.
Na een klein uurtje belandden ze, na bijna in handen der zoekende moffen te zijn gevallen,
weer bij het toekomstige en voorlopige verblijf der piloten. Maar Gerrit had nog geen rust
en racede eerst naar het hoofdpostkantoor om Rein te telegraferen.
Die verscheen prompt de volgende dag en keek zijn ogen uit, toen hij binnentrad en daar
Gerrit en Oscar (de derde man van hun driemanschap, een Belg) met het tweetal zag zitten.
Een heerlijke geur van echte Virginia-sigaretten drong zijn neus binnen en weldra zat hij,
vergenoegd dampend van de sedert lang gemiste heerlijkheid, naar het relaas van Gerrit
te luisteren, af en toe van louter plezier op zijn knieën klappend, toen hij hoorde, dat de
Moffen tot diep in de nacht aan het zoeken waren geweest naar de bemanning.
Een gezellige avond volgde en de jongens hingen als het ware aan de lippen van de Amerikanen, die verhaalden van hun tochten naar vijandelijk gebied.
Overdag werden de gasten opgeborgen in de slaapkamer en 's avonds werden alle deuren
gegrendeld, gordijnen en luiken gesloten en zaten de gasten in de huiselijke kring.
Maar er kwam een kink in de kabel. De wond aan Raymond's been ging er lelijk uitzien
en dus moest de dokter eraan te pas komen. De huisarts was gelukkig een goed vaderlander
en werd zonder aarzelen gehaald. Het ging spoedig beter en daar boften zé bij, want er
zat onraad in de lucht en dus moesten de gasten weldra vertrekken. Oscar had intussen
ook niet stil gezeten en wist de te bewandelen w|eg om de „boys" naar de overzijde van
het kanaal te helpen. Hij zou ook behulpzaam zijn bij de grensovertocht en het verdere
transport.
Net voor Pasen, op een stralende morgen, reden Gerrit en Rein ieder met een sportief
gekleed burgerheertje op de fiets het bos in en niemand zag iets vrepmds aan het viertal.
Ze kwamen uit op een grenspaadje, waar Oscar, schijnbaar slapend, aan de kant in het
gras lag.
Met een stevige handdruk en „good luck" namen Gerrit en Rein afscheid van de Amerikanen.
En Oscar wandelde met hen weg, om even daarna in de tram te stappen. Het was er overvol.
En dus zat er niets anders op dan aan de lus te hangen.
Later vertelde Oscar in zijn sappige Vlaams, „dat hij 't tekaanst in z'nen broek 'ad gedaon
zulle", toen een niets vermoedende „Oberleutnant" gezellig aan dezelfde lus ging hangen
en nog spraakzaam tegen hen werd ook, nieuwsgierig bekeken door de twee piloten, die
zich niet in het minst ongerust schenen te voelen.
Enfin, zonder hindernissen werd de tocht verder volbracht, alle moffen en „Zwarte Brigade"
ten spijt.
Een week daama werd het huis van Rein onderzocht en overhoop gehaald. De SD arresteerde hem door verraad. Gerrit wist te ontkomen, doch werd een jaar later gegrepen en
gefusilleerd.
Ook Rein is nooit m^sr teruggekeerd uit het Duitse concentratiekamp. Maar bij alle ellende
was er vaak het beeld der twee jonge Amerikanen in zijn gedachte en hoorde hij nog hun
geestdriftige stemmen, als op die eerste avond:
„Wij hebben grote bewondering voor de moed van Uw kleine partisanenleger, dat niet
schroomt het grote machtige Duitse leger te ondermijnen. Met elkander, mét jullie mannen,
zullen wij vechten voor vrijheid en recht, al moeten wij ons grootste offer brengen."
Ook Gerrit en Rein brachten als enkelen uit velen hun offer, en mochten de vrijheid, die z«
zo vurig begeerden, niet meer beleven.
Recjuiescant in pace. —
TIN.Y.

bil ^derheden, waaronder dit
m'^tele opmerking.
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d^Pdracht geweigerd hebben."
to^ over zoveel onschuldigheid
)ol**-ambtenaar.
jev'en hebben, dat hij politieke
aö^as op zijn hoofdbestuursge^'d, dat hij meende den onar?0rtreffelijk vervuld, want..:
VöHMOEMD, IS THANS VOOH» r1 CHRISTELIJKE POLITIEge Qn op de onlangs gehouden
t J^stelijk Nationaal Vakver.
^un c'aar^il aangesloten Bond
toP^en gestaag vooruit!
:e '^organisatie niet af, maar
be^S ontbloot, dat haar leiding
:de lti haar bonden zitting hebv«l6lderend werken!

„FRITS".

jlit^mbtenaren in Nederland.

KN PER HOOFOSTURKEN VST.

M VIJAND WEDERSTMN"
Besieli per omgaande:
Adm. „DE ZWERVER"
.Pr. Hendrikkade 152', Amstardam-C...

Legiiimaiiebewijzen LKP.
De voltooiing van ons afwikkelingswerk en de daarmee
nauw samengaande uitreiking van legitimatiebewijzen der
LKP., nadert haar einde.
Nu wij met deze werkzaamheden in dit eindstadium zijn
getreden, is het van belang over dit onderwerp nog eens
een publicatie te geven.
Gedurende de eerste TOP-vergaderingen na de bevrijding
is het onderwerp: legitimatiebewijzen, meermalen in behandeling geweest en t.o.v. deze materie is toen het volgende besloten:
Als KP.-er wordt door onze organisatie erkend en ingeschreven:
Ie. de oude kernfiguren en hun groepen van vóór September 1944;
2e. personen (dus mannen en vrouwen) die door hun actief optreden in KP.-verband na September 1944 getoond hebben de dadendrang, de geest en instelling
der KP. te bezitten en ook overigens vóór die datum
een juiste vaderlandse houding hebben aangenomen.
De beoordeling berust in eerste instantie bij een provinciaal op te richten commissie van drie personen
uit de Ie. categorie (benoemd door den proviciaal
leider) die eenstemmig moeten zijn in hun oordeel.
Zij hebben in deze een adviserende taak aan de TOP.LKP.;
3e. naast leden kunnen medewerkers bestaan. Dit zijn
personen, die door het verleden van hand. en spandiensten het werk van de personen uit de beide vorige
categorieën mogelijk hebben gemaakt. Zij moeten
dezelfde geest en instelling hebben gehad en worden
op dezelfde wijze, als onder 2e. genoemd, voorgesteld.
Deze clausule is opzettelijk zo algemeen mogelijk gesteld
en men is bij het opstellen ervan uiteraard niet in bijzonderheden getreden.
Aan het meerdere malen gedane verzoek om ten aanzien
van sommige leden onzer organisatie een principiële uitspraak te doen met betrekking tot hun indeling in categoriën, is daarom ook in de regel geen gehoor gegeven.
Als algemene maatstaf voor de beoordeeling in de provincies werd deze clausule opgesteld. De principiële
vraag waar nu precies de scheiding ligt tussen de verschillende categorieën is verder geheel ter beoordeling
van den provinciaal vertegenwoordiger, geadviseerd door
een ballotage-commissie van drie eerste categorie KP-ers.
Zouden er over uitreiking, indeling etc. dan ook gegronde
klachten of op- en aanmerkingen gemaakt moeten worden, dan is daarvoor niet het adres te Amsterdam, doch
bij de resp. provinciale vertegenwoordigers.
Bij het verschijnen van dit nummer van „De Zwerver" zijn
van het CB. alle legitimatiebewijzen van de Ie. en 2e.
cat.-leden, die aan de aan de uitreiking gestelde voorwaarden volledig hebben voldaan, verzonden. Deze bewijzen zijn ter uitreiking gestuurd naar:
Voor de provincie:
Groningen: B. Tobokholt, Schuitendiep 1c, Groningen.
Friesland: Secr. Oud-KP Friesland, Spanjaardslaan 143,
Leeuwarden.
Drente: H. v. d. Zwaag, C 62, Nieuwlande.
Overijssel: H.H. Michel, Sophiastraat 13, Zwolle.
Gelderland: C. van 't Land, Kerkplein B 2, Epe.
Noord.Brabant: L. van Druenen, „de Hut", Lieshout.
Limburg: P. Driessen, Schaesbergerweg 85, Heerlen,
Zeeland: E. Fassaert, Boulevard 59, Roozendaal.
Utrecht: Stad Utrecht en Omgeving: Ad. Hazevoet, Gerard Doustraat 33. — Veenendaal en omgeving: J. C.
v. Spronsen, Huize „de Stroohoed", Leersum. — Zeist
en omgeving: C. Bauer, Krügerlaan 44, Zeist.
Zuid-Holland: Mej. T. W. de Vries, Delfgaauwstraat 47b,
Rotterdam.
Noord-Holland: A. van Tol, Adm. de Ruyterweg 529, Amsterdam.W. — B. de Vries, Huize Westerlicht, Alkmaar. — D. J. Swen, H. Kamerl, Onnesweg 66, Bussum. — H. C. van Staveren, Hoofdweg 1302, NieuwVennep.
Zij, die menen voor een legitimatiebewijs in aanmerking
te komen en daarvoor ook hun gegevens hebben verstrekt, doch het bewijs nog niet hebben ontvangen, dienen
zich dus te wenden tot één der bovenstaande adressen.
Ter voorkoming van correspondentie over dit onderwerp,
vermelden wij tenslotte nog de voorwaarden, waaraan
moet zijn voldaan om in het bezit van een legitimatiebewijs te worden gesteld:
Aan den provinciaal vertegenwoordiger moeten worden
gezonden:
Ie. twee pasfoto's.
2e. een autobiographie met vermelding van alle gegevens
van het persoonsbewijs, de schuilnaam en een uitvoerige
beschijving van de werkzaamheden gedurende de bezettingstijd.
Deze beschrijving moet door den rechtstreeksen ploegleider voor accoord worden getekend en — zoals hierboven reeds opgemerkt — worden ingezonden bij den
provinciaal leider.
„FRITS".
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We waren jarenlang misselijk gemaakt door Duitse oorlogspropaganda, zodat tenslotte zelfs de spotlach om het dagelijkse nieuwsbericht van onze mond versleet. Hoe gretig grepen we — na de
bevrijding — in de lawine van papier die met het grote leger van
overzee naar onze landen wervelde. We voelden voorzichtig het
fraaie blad, we keken onze ogen uit op kleurendruk, we lazen
de verhalen van ieder front met prevelende lippen. Toen lag op
een goede dag in een vitrine een brochure, onopvallend klein en
dun: Tarawa, 10 et. Twintig plaatjes en in ieder plaatje een korte
tekst. Een stukje drukwerk, even nietig in de papieren vloed als
het eiland Tarawa in de Pacific. Maar je zag de actie als of je
zelf met de Yanks uit het schip over de kust in de jungle drong.
Er werd een droomland in flarden gescheurd.
Er was geen sprake van scheuren of flarden bij onze landing op
Malakka en de kust lag voor ons als een droomenland. En toch
verbrak onze metalen intocht de kristallen tropensfeer. Als watervlooien waren de landingsboten uit de kust over de vlakte naar
de Alcantara geschoten, die buitengaats van Port Dickson lag. Ze
draaiden om het schip en schoven één voor één langszij.. Wat
waren het logge bakken, vierkant en verroest, die landingsboten
waarvan we droomden sinds Oran en Bizerte. We stampten in colonne door de trappenhuizen van de Alcantara, stapten uit de wand
op de neergelaten trap — eindelijk uit de engte van die wereld
waarin we drie-en-dertig dagen hadden rondgetold — en sprongen
over in de kist die lag te deinen met rochelende motorslag. De
volgeladen bak schoof los en hobbelde uitgelaten weg. Nu zagen
we eindelijk dat huis, die Alcantara, van buitenaf. En nu vond iedereen het toch een mooie boot. Een echte „liner", zoals je die vroeger
in de reclame van de Rotterdamse Lloyd met wat heimwee bekeken
had.
Van alle dekken zagen ze ons na, de troepen, klaar voor vertrek.
Totdat de koppen in onze kuil zich over de watervlakte draaiden
naar die lokkende kust. Dat dichte bos tot aan het strand, die
gele strook, die witte waterslag, en kijk
daar loopt al een
kolonne op dat gladde zand. Hier en daar zien de witte galerijen
onder de rode daken van de bungalows uit. Enkele boten zijn bezig
met ontschepen, andere varen ons weer tegemoet en voorbij, de
hoge klep uit het water opgeheven als een hand.
We glijden langzaam in de flauwe branding en lopen vast op het
zand. We zien de klep naar voren vallen van een boot die naast
ons ligt, de troep zwermt eruit. Onze klep is defect en dus klauteren wé op de randen en springen pardoes in het nat tot de knie
of tot de heup, of — als je omvalt onder het gewicht van de bepakking — bijna kopje onder, maar als je hoofd niet boven water
blijft, je wapen wél, met uitgestoken arm. De dominé heeft zijn
schoenen in de hand en waadt in volle lengte door het water met
de beminnelijke glimlach, die zijn strenge kop zo prettig plooit.
Verzamelen en afmarcheren. Er is geen rookgordijn, geen zeegeschut, geen luchtaanval, en uit het bos geen vuur. En toch is dit ons
Tarawa.
Wat lopen we hier vreemd met laarzen en bepakking, gewapend,
door het weelderige bos. Een zwarte vrouw gaat langs de weg,
traag en wiegend, de paarse doek nauw om het lichaam, de zware
vracht zo luchtig op het hoofd. In het voorbijgaan kijk je even in
het ogenwit, dat je niet verstaat. Een man stapt van zijn fiets,
buigt zijn gespierde lichaam met die glanzende paardenhuid over
de kettingkast, peutert even, draait het achterwiel en stapt weer
op. Heeft hij ons gezien? Of leeft hij op een andere planeet? In
de bocht staan open hutten onder hét geboomte. In het halve
duister zitten donkere gedaanten in rosé kleding, wit of rood, en
heffen nauwelijks het hoofd. Hier staan de kinderen, al even stil,
maar vol nieuwsgierigheid, zoals kinderen in Holland staan, en
overal. En dan,
ja, het bruine armpje strekt en heft en buigt
en brengt parmantig de soldatengroet, zoals kinderen dat doen
in Holland, hier, en overal. Welkom. Het eerste contact met de
Oosterse mens.
Zo stond ook het Chinese jongentje in de hal van onze bungalow.
Het huppelde ons stiekum na de trap op. Daar legden we de
spullen af en keken grondig rond. Hoe waren we gestrand? Dat
viel mee. Een zomervilla in het bosch. Een gazon aan de zeekant.
Steenen trappen naar het strand. Een bad in zee. Hal wat een
ruimte na de engte van het schip. En dan maar liggen in de luie
stoelen onder de veranda en wachten met een hongerige maag.
Want de keuken is nog leeg en de fourage komt, ja, maar hoe
laat?

We hadden telkens wéér naar de zee gekeken, daar waar de
Alcantara lag. Nee, niet terug. Maar door die boot liep de herinnering naar Liverpool tot in Ostende en Den Bosch. Tegen de
middag draaide het schip en stoomde weg achter een veeg van
vuile rook. De zee was open. Rechts boog de kust zich uit tot aan
de havenpunt, negen mijl van ons vandaan, links drong — dichterbij — de groene kop vooruit. Maar nu niet staren. Kwartieren
in gereedheid brengen. Bungalows van elk formaat kriskras in
de bossen langs het strand wachtten op de grote beurt. Over mijlen lengte wordt in twintig huizen tegelijk aangepakt door heel
het bataljon. De kamers en de galerijen moeten schoon, er wordt
gespoten tegen muggen (waar blijven de muskieten, die als een
plaag en vloek op Malakka zouden plakken?), om de huizen moeten gras en struiken worden weggeslagen of verbrand, moerassige
terreinen rondom worden drooggemaakt met zand dat van het
strand wordt aangevoerd, goten worden uitgeveegd, de paden
naar de hoofdweg worden vrij gemaakt en vast voor het vervoer.
Dan komen die andere wagens uit ieder landingsverhaal, de dukws,
boten op wielen, badkuipen van voorhistorisch formaat. De kidbags en de kisten worden aangevoerd, fourage voor de compagniën uitgeladen. En terwijl buiten de ploegen schaven en schuren
aan weg en veld, terwijl de koks en de corveërs sjouwen en
sjorren met krat en kist, worden binnen de veldbedden uitgezet
in rij na rij, worden draden gespannen van muur tot muur en de
klamboes opgehangen, worden uitrustingen model gelegd stuk
voor stuk, en worden rekken getimmerd voor rifle en sten. En dan
de specialisten. Langs het strand slepen de mannen van de verbindings-sectie hun lijnen van hét ene naar het andere kwartier,
ze klimmen en knopen en testen: hallo, spreekt u maar. De doktoren zijn al vroeg op pad gegaan en vonden onder een verwilderd net van slingerplanten met rode kelken en blauwe klokjes
een idyllisch sanatorium.
Idylle. Ja. Achthonderd man zweten dat hun ruggen glimmen en
hun hemden plakken, maar wat is het een genot je te bewegen
zonder dat je struikelt of botst over andermans bot of been. Nu
hoeven we niet meer te hangen in dit hoekje van dat ruim, en
verroer je niet! Nee, nu ploeteren we met plezier om vóór de avond
klaar te zijn. Dat we geen water hebben en geen licht: wat hindert 't! In de afgelopen winter hebben we dat ook beleefd in de
ruïnes van de Duitse steden. Hier, op Malakka, och kom
En als de zon naar het midden van de horizon verzakt, zijn we
thuis. We spoelen ons in zee, roepen in de schemer, we stoeien,
we plassen, ja we zijn blij, want onze liefste wens ging vandaag
in vervulling: acht-en-veertig zakken post. En als we in de avond
rusten bij olielamp of blokkenvuur, herlezen we weer die brief. En
we schrijven onze pennen bot over kampong en palmen, over
bungalow en bos, over pisang en ananas. En terwijl we vertellen,
hoe die Maleier in de klapperboom klom om voor een sigaret die
cocosnoot te halen, zien we de apen slingeren van tak naar tak,
horen we de wilde varkens die gisteren gevangen zijn (niemand
weet door wie), en dan die zwarte panter
ja, verdomd! Wie
zucht daar door de klamboe over mij heen? O, het is de nachtwind
die met het ruisen van de zee door de ramen dwaalt.
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Terar dum prosim: laat ik verteerd worden,
mits ik nuttig mag zijn. Met deze zinspreuk
van wijlen Dr. Abr. Kuyper is ook het leven
van Cor de Rooy te typeren.
Wanneer wij zullen trachten een beeld van dit
jonge, veelbelovende, maar zo plotseling afgesneden leven te geven, dan komt telkens dit
kenmerkende naar voren, dat steeds weer heenwijst naar de uiteindelijke breuke van zijn leven, de zelfopofferende en zich daarin verterende liefde voor zijn naaste.
Geboren in een gezin, waarvan bij het overlijden der ouders dertien kinderen achterbleven,
van wie slechts twee meerderjarig waren, kwam
hij al spoedig als de oudste op een na te staan
voor verantwoordelijkheid.
Na op 18-jarige leeftijd de akte als onderwijzer aan de Chr. Kweekschool te Amsterdam
behaald te hebben, moest hij ervaren, dat voor
hem geen plaats was in de school tenzij als
kwekeling, als volontair.
Vele zorgen; maar blijmoedig droeg hij dit
kruis, tot hij in 1934 zijn dienstplicht moest
gaan vervullen. In 1935 overleed zijn vader,
maar Cor mocht door het onderwijs niet zijn
moeder met haar grote gezin steunen. Als arbeidscontractant bij de Inspectie der Belastingen te Zaandam slaagde hij eindelijk en vier
jaar lang fietste hij dag in dag uit 17 K.M.
heen en weer, tot de mobilisatie hem weer opriep. Langzaam begon in zijn leven wat zonlicht
te komen, toen hij op 7 Mei 1940 in ondertrouw
ging. Maar weer kwam de donkerheid; als sectie-commandant vocht hij in de Pinksterdagen
bij Wassenaar, zijn bruid eenzaam achterlatend.
Maar het zonlicht breekt door, 30 Mei kan hij
dan toch in het huwelijk treden. Terug in Zaandam, ging hij 's avonds studeren voor toelating
tot de Centrale Teken Opleidingsschool te Den
Haag. Na geslaagd te zijn, mocht hij l]/2 jaar
op Rijkskosten aan deze school studeren, waar
hij in 1943 het examen met gunstig gevolg aflegde en aangesteld werd als tekenaar van het
Kadaster te Amsterdam. Maar dan beginnen
de donkere wolken zich weer saam te pakken,
dan komt weer de breuke. Krijgsgevangenschap!
Op 4 Juni 1943 werd hij teruggeroepen. Hij
ging niet en dook onder. Had hij tot nu toe in
zijn vrije tijd lectuur verspreid, onderduikers
aan adressen geholpen, nu kwam al spoedig de
volledige illegaliteit. Door diens broer Jaap
kwam hij in contact met Henk Dienske en organisator als deze was, zag hij in Cor de Rooy
een uitstekende hulp, die een werkorganisatie
moest maken voor onderduikers. Een speelgoedfabriekje was 't eerste project, waardoor pl.m
25 man geholpen werd. Voor 400 onderduikers
moest hij echter zorgen. Contacten werden gelegd met Rijksbureaux om aan materialen te
komen, hout, ijzer, wat al niet. Plots werd het
fabriekje leeggehaald door de C.C.D., maar
dank zij een relatie mocht alles teruggebracht
worden, mits de transportkosten betaald werden. Ook Centraal Beheer was een dankbaar
opnemingsoord voor zijn cliënten, als „lekencontroleur" kon hij altijd langs de weg zijn.
Rusteloos werkte hij voort, de brandende liefde
voor zijn vaderland dreef hem. En nog meer
werd het werk, toen hij, na de arrestatie van
Henk Dienske, met Marianne aangewezen werd
als diens opvolger. En dan begint de zon door
alle duisternis door te breken: zijn zoontje
wordt geboren! Alhoewel zelf niet thuis kunnende zijn, mocht hij deze grote blijdschap van
nabij ervaren. Maar 2 dagen daarna, de grote
breuke! Door verraad wordt hij in een ander
deel van de stad gearresteerd, verhoren, vervoer naar het Standgericht, waar ook Henk
Dienske en Gerrit v. d. Veen waren. Daarna
overgebracht naar 't Wolvenplein en op Dolle
Dinsdag naar Duitsland vervoerd. Zo werd de
breuk steeds ernstiger, maar dan komt na een
bange winter het voorjaar 1945, de Amerikanen
dringen Duitsland binnen. De S.S. vervoerde
de gevangenen naar 't binnenland, maar op
deze tocht weet hij te ontsnappen en na 4 dagen
tussen de beide linies gezeten te hebben, wordt
hij door de Amerikanen bevrijd. Op 17 Mei
1945 is hij weer thuis! Gode zij dank.^En dan
begint na een korte rustpauze het dagelijkse
leven hem op te eisen, zijn bureau, de wederopbouw van de Chr. Korfbalbond, medewerkerschap voor de Stichting 1940-1945. Tot plots
op 3 Augustus j.1. hij van zijn bureau ziek
wordt thuisgebracht en 's middags naar het
ziekenhuis, waar hij geopereerd werd voor een
maagzweer. Na een kortstondige ziekte van een
week overleed hij op 10 Augustus.
14 Augustus brachten wij hem naar zijn laatste
rustplaats, in 't familiegraf, waarin zijn ouders
rusten.
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COR DE ROOY
geboren 29 Aug. 1914; overleden 10 Aug. 1946.

Velen waren gekomen om hem de laatste eer
te bewijzen, velen, die hem liefhadden en gegrepen waren door de tragiek van dit jonge
leven. „Terar dum prosim", wel waren deze
woorden ten volle van toepassing op hem. Zijn
leven was nuttig geweest en thans had God dit
leven tot zich genomen.
In de Aula op de Nieuwe Ooster begraafplaats
mochten verschillende zijner vrienden getuigen
van zijn zichzelf wegcijferende liefde voor het
volle rijke leven.
Allereerst wees de Heer van Wijk namens de
Amsterdamse Christ. Korfbalvereniging „Oranje Nassau" op het blijmoedige karakter van den
overledene, die rustig, in alle eenvoud, zonder
enige pretentie, zich gaf aan de wederopbouw
van deze sport.
Vervolgens sprak de Heer Hus, als secretaris
van de Amst. Korfbalbond, terwijl schrijver
dezes namens de Stichting LO-LKP, de Stichting „Trouw" en namens de Stichting 19401945, district Amsterdam, het volgende mocht
zeggen:
„God, geef ons kracht als wij, in wanhoop,
klagen,
In onbegrepen leed van donk're dagen.
Geef ons dan kracht om vol te houden,
^
ook al zou
Rondom ons alles wankelen. God, geef ons trou!
God, geef ons inzicht, als wij angstig raden
Kaar de bedoeling van Uw grootse Daden.
Geef ons geloof om te vertrouwen, ook al zou
Rondom ons elkeen twijfelen,
God, geef ons trou.'
God, geef ons eerbied voor de hoogste
waarden.
Die land en volk, de eeuwen door, vergaarden.
Geef eerbied voor geloof en vrijheid, ook al zou
De duivel zelf ze dreigen. God, geef ons
dan trou!
God, geef ons moed voor 't Vorstenhuis te
strijden,
Voor Vaderland en Volk, als 't moet, te lijden
Geef ons dan moed ons lot te dragen, ook al
zou
Het grootste offer plicht zijn. God, geef ons
dan trou!
Geuzenliedboek, 3e vervolg, pag. 23).
Deze bede was het ook, die het leven beheerste van hem, aan wiens groeve wij nu staan;
dit was de achtergrond van zijn leven in de zo
moeilijke, achter ons liggende jaren.
Toen Cor de Rooy voor de keuze kwam te
staan, had hij maar één weg en dat was de
bede: Geef mij kracht, o God van de Hemel,
om staande te blijven en wanneer ik dan een
martelaar moet worden, laat dat dan betekenen: getuige-zijn, desnoods met verlies van
het leven. Maar dan getuige niet van onze
vroomheid, niet van onze dapperheid, }iiet van
onze trouw, maar alléén van Christus en Zijn
kracht en Zijn trouw.
En zóó begon voor hem de moeilijke tijd van
het verzet; hij kon niet anders doen dan de

strijd, die hem opgedrongen werd, aanvaarden.
Eerst aarzelend de weg zoekend, langzamerhand steeds meer overtuigd van zijn roeping.
En toen in 1943 de terugroeping in krijgsgevangenschap kwam en hij moest onderduiken en
zijn ambtenaarsfunctie moest prijsgeven, toen
kwam in het bijzonder zijn illegale tijd.
Met en onder Henk Dienske en na diens arrestatie als diens opvolger, zorgde hij, die uit
zijn betrekking moest gaan, voor honderden
dat zij konden werken en daardoor leven.
Tot ook hem het verraad greep en hij na des
ochtends met vadertrots zijn eerstgeborene aangegeven te heben, des middags gearresteerd
werd in de Sportstraat (te A'dam). Via Euterpestraat, Standgericht Wolvenplein-Utrecht, ging
de martelaarsgang op Dolle Dinsdag naar
Duitsland, het tuchthuis te Rodgau, alwaar hij
kans zag, toen de S.S. hen verder het binnenland wilde invoeren in verband met de komst
der Amerikanen, te ontvluchten en veilig bij
de Amerikanen te arriveren. Na bij het Militair
Gezag in Parijs gewerkt te hebben, mocht hij op
17 Mei 1945, Gode zij dank, uiterlijk gezond en
sterk zij zijn vrouw en zoontje terugkeren.
God had de gebeden verhoord!
En thans? Ternauwernood 1 jaar na de bevrijding staan wij aan zijn groeve. Een maagkwaal,
nauwelijks onderkend, brak in één week zijn
leven af. Bevrijd, maar nu in de zin van Romeinen 8, als overwinnaar; als martelaar van
Christus is hij heengegaan. Ook hij heeft toch
nog zijn leven moeten offeren voor de bevrijding van zijn land, maar hij mocht heengaan,
verzekerd zijnde, dat noch dood noch leven,
noch engelen, noch machten, noch heden, noch
toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch
diepte, noch enig ander schepsel hem zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in
Christus Jezus, zijn en onzen Heere.
En zo kon hij rustig heengaan!
En wij, wij staan hier met haar, die met haar
2 kindertjes eenzaam achterblijft.
Het is moeilijk om de grote Wijsheid, het
hoognodige van Gods ingrijpen in te zien. Het
is zo smartelijk. Waarom en waartoe? Hij antwoordt daarop niet. Nog niet. En, het is ook
niet nodig. Hij zegt het ons door Zijn Apostel:
Mijn Genade is U genoeg!
En wij moeten en mogen weer verder gaan,
stil en vertrouwend als een kind in afwachting
van Gods Wil.
Zoveel mochten we van Cor nóg verwachten,
maar God heeft het anders beslist.
Treur niet om hem, als degenen, die geen hope
hgbben, maar geloof, Mw. de Rooy, dat hij U
voorgaat, daarheen, waar een blijdschap en een
vreugde heerst, die alle verstand te boven gaat.
Hoe trots was Cok, toen hij na zijn bevrijding
bemerkte, dat zijn vrouw het werk yan hem
had voortgezet, dat zij dankbaar had meegeholpen in een gedeelte van het ondergrondse
verzet.
Zijn leven was de kruisbanier in Gods handen
dragen.
En laat ook jouw bede met opgeheven handen
klimmen voor Gods heilig aangezicht, als reukwerk voor Hem toegericht, als offers, die des
avonds branden.
En dan zal God ook jou rijke vertroosting geven in déze smart. Jou en je kindertjes!"
Als laatste spreker sprak Ds. Kruyswijk, Geref.
Pred. te A'dam over dé breuk op breuk, welke
steeds weer de achtergrond in het leven van
de ouderlijke familie en ook nu weer in het
leven van dit jonge gezin was. Telkens weer
brak het leven, steeds weer kwam er een diepgaande wijziging in hun leven. Opleiding tot
onderwijzer, ambtenaar, onderduiker, illegaal
werker, telkens diep ingrijpende gebeurtenissen.
Het begin van zijn huwelijk overschaduwd door
de oorlog, daarna de breuk door zijn arrestatie.
Maar onze broeder mocht als verlost zondaar
heengaan. Wij staan zo dicht hierbij en toch —
zo ver er van af. En wij willen dicht bij elkaar
staan en wij moeten ons duidplijk rekenschap
geven voor Gods aangezicht, van dit tragische
gebeuren. Het dringt ons allen, ieder van deze
brede schare hier, opnieuw onszelf voor den
Heere te vinden. Hij eindigde met het verzoek
om de familiepsalm van de fam. de Rooy, Ps.
89 : 7 te zingen.
Onder het spelen van het „Onze Vader" werd
de baar naar buiten gedragen. Aan het graf
werd de Geloofsbelijdenis en het „Onze Vader"
gezegd, waarna de oudste broer met enige
woorden dankte voor aller aanwezigheid, waarin de liefde tot zijn broer en diens gezin mocht
blijken. Ontroerd en diep bewogen werd zo afscheid genomen van hem, die zijn leven gaf.
Terar, dum prosim. Rom. 8 : 31—39.
J. DEN TURK.

WIE KAN
INUGKTINGEN VERSCHAFFEN ?

Wist Udat J
... .het Rijksinkoopbureau te Den Haag dezer dagen zijn 25-jarig bestaan heeft gevierd;
... .ter gelegenheid hiervan een receptie werd gehouden te Scheveningen;
.... op deze receptie een bloemenschat van naar
schatting ƒ 20.000.— is aangeboden;
.... dit geld beter besteed had kunnen worden
aan liefdadigheidsdoeleinden;
... .wij — geleerd van deze „geldsmijterij" — voorstellen, voortaan t.g.v. feesten en recepties geen
geld meer aan bloemen uit te geven, doch dit geld
geheel of gedeeltelijk te schenken aan de Stichting 1940-45;
. . . .intekenlijsten voor onze voorloper „Den vijand
wederstaan" gratis op aanvrage zijn te verkrijgen
bij de Adm. van De Zwerver, Prins Hendrikkade
152, Amsterdam.
in de oorlogs-Meidagen van 1940 Hotel ,,Vianen" te Vianen — waarover enige weken geleden
"Wist U dat's" geschreven werden — reeds een
afdeling Artillerie, die óp was van het vechten en
verplaatsen, weigerde te laven, zodat ook deze soldaten zichzelf bedienden
het ons niet zou verwonderen, dat — gezien
zijn gedragingen van onlangs — de eigenaar van
dit hotel in 1940 en 1946 dezelfde was en dat hij
zich tijdens de bezetting misschien wel — volgens
eigen zeggen — zeer goed gedragen zal hebben,
althans in het laven van soldaten
,Wist U dat?'s" nog steeds welkom zijn en
dat iedere lezer kan meewerken, deze rubriek tot
een aantrekkelijke en actuele te maken?....

W/e /can opheldering geven?
VUGHTSE

GEVANGENEN

ONTSNAPTEN

,

IN GAMELLEN.
Tijdens een interview voor het gedenkboek werd mi)

door

den heer Batist het volgende medegedeeld:
In 1943 was ik in de buurt van Vught. om daar eens de
boel te bekijken. Hier was echter niet veel te doen, want
er bestond weinig kans. dat uit dit kamp ook maar iemand
kon ontsnappen.
Ja toch. ik heb daar iemand ontmoet, die het wel presteerde.
Het was een boer. die in gamellen eten naar het kamp Vught
bracht. Ik knoopte een gesprek met hem aan. Hij scheen me
al spoedig te vertrouwen, wat mij achteraf nog altijd een
raadsel is. Je kon immers niemand vertrouwen. Maar uiteindelijk vertelde hij. dat het eten brengen niets was; maar
waar hij mee terug kwam. dat was veel mooier. Ik zei tege»
hem: ..Dat zal wel wat wezen".
Ik wachtte tot hij terugkwam. Toen keek ik mijn ogen uit.
Een eind buiten het kamp stopte de boer en tilde drie gamellen van zijn wagen, opende de deksels en daar kwamen
drie gevangenen in hun boevenpakjes, bedekt met etensresten,
uit de gamellen.
De boer scheen alles voor elkaar te hebben, want hij' wees
hun ieder een richting aan en die volgden ze. Ik heb nog
enige dagen in de buurt van het kamp gezworven, in de hoop
dat ik den boer nog eens zou ontmoeten, maar ik heb hem
nooit weer gezien. U begrijpt echter, dat ik toch altijd nog
nieuwsgierig ben. hoe het met den boer en de drie gevangenen is afgelopen. Wie kan opheldering in deze zaak geven?
G. v. d. HART.

*

700 Bernhard
Ludwig
Monshouwer
(roepnaam Ben) geb. 16
Aug. 1921 te A'dam.
In Nov. '43 werkzaam
geweest bij de P.Z.V.,
Bergstraat 8, Amersfoort, daar in die
maand gepakt als onderduiker,
en naar
Utrecht vervoerd. Vandaar op 4 Dec. '43
naar Amersfoort, Laan
1914, tot Sept. '44. Dan
naar kamp te Huzum (b.d. Deense grens) tot
Dec. '44. Na 14 dagen kamp Neuengamme op
transp. naar Wansleben bij Halle, waar hij
ziek aankwam. Op 12 April '45 bevrijd door
de Amerik. Later werd deze plaats door Russen bezet. Was bij zijn bevrijding nog in leven.
701 Boschman, gew. hebb. Vlietsend, Krommenie,
werd 19 Nov. '42 gearrest, naar Amsterdam
vervoerd. Vandaar via Vught naar Sachsenhausen. Nadien nooit meer iets gehoord.
702 Bernardus Sonies, geb.
8 Mei 1916 te Groningen. Was agent van
politie te A'dam, In
Oct. '43 te Amsterdam, waar hij ook
woonde, door de S,D.
gearrest., doorgest. n,
Vught en op 29 Jan.
'44 verder naar Oranienburg. Werkte daar
in de Henkelfabr. met
als letter P en is vermoed, doorgezonden n.
Poolse grens,
703 Adrianus
Abraham
Eckman, geb, 1 Sept,
'26 te Terneuzen, werd
op 10 Nov, '44 gevorderd en overgebr, naar
Linge (Dtsl,), In Jan.
'45 op transp, naar
Wattenau. Daar gevlucht naar Duisburg.
Is het laatst aan het
werk geweest bij Raam
(Duisburg), Werd daar
14 dagen voor de cap,
gewond in de borst en
verv. naar hulpziekenhuis. Hieruit weggebr.
naar onbestemde plaats en sindsdien nooit
meer iets gehoord.
704 Boelo Heert Pigchelaar, geb, 14 Aug. '17,
won. te Zevenbergen. Eig, Touringcarbedr. In
woonpl. gearr. op 5 Aug, '42, Volg. dag overgebr. naar Breda en vandaar naar Haren.
Mrt. '43 naar Utrecht, Gansstr. Sept. '43 via
Amersfoort naar Natzweiler. Sept, '44 naar
Dachau en in Dec. '44 naar Nordhausen,
waarsch. via Buchenwalde. Is aldaar overl.
29 Mrt. '45.
OOK EEN VKRZKT(.1K) «
Hel geschiedde in een trein-coupé in Roemenië gedurende de
oorlog, In die coupé zaten: een Duitse officier, een Roemeense officier, een dame op jaren, een aardig meisje.
De trein gaat door een tunnel. Diepe duisternis. De reizigers horen een kus. Dan een harde klap. De tunnel uit. Licht,
Iedereen kijkt. De Duitse officier heeft een blauw oog.
De dame denkt: ,.Wat een aardig meisje. Ze heeft hem er
van langs gegeven". Het meisje denkt: ,.Gek, dat die Duitser die dame wilde kussen en mij niet," — De Duitser: „Een
handige Roemeen — hij geeft een kus en ik krijg een klap
op mijn oog," — De Roemeen: ,,Ik ben een handige jongen:
ik geef een kus op de rug van mijn eigen hand; ik sla een
Duitser een blauw oog en niemand heeft het in de gaten,
„Elsevicr's weekblad".

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande 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 postkwitanlie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

ADVERTENTIES
Wilt U brieven op advertenties, met vermelding van hef
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aam Bureau
„De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C?
De brieven worden ongeopend doorgestuurd; gelieve dns
geen berichten voor redactie of administratie erbij in
te sluiten.

RIGT HOFSTRA (Lou)
en
HANS J. SIJSES
geven bij dezen, ook namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk. De voltrekking vindt per volmacht
plaats op de 19de Augustus 1946 om drie
uur ten stadhuize der gemeente Leeuwarden.
Leeuwarden, Roekstraat 7.
Batavia (C), Dep. Waterstaat en Verkeer,
Molen vliet Oost 2.
Toekomstig adres:
Batavia (C).

Molenvliet

West

5,

E. A. BOONZAJER FLAES (Ewoud)
en
E. B. LEENDERS
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op Woensdag 4 September a.s. om
9,30 uur te Amsterdam.
20 Augustus 1946.
Zeist, Prof. Lorentzlaan 83.
Amsterdam, Berkelstraat 21 III.
Toek. adres: Prof. Lorentzlaan 83, Zeist.
Geen receptie.
Met dankbaarheid geven wij kennis van de
geboorte van onzen zoon
GERNANDUS KRIJN GUISSEPPINO.
G. Schreuder.
J. Schreuder-Hamellnk.
Terneuzen, 6 Augustus 1946.
Axelsestraat 137.
Op 8 Augustus werden we door Gods goedheid verblijd met de geboorte van ons
dochtertje en zusje, die we noemden
JACOMIEN.
R. KLOEK.
G, KLOEK-TER HORST.
GEESJE.
GRIETJE.
JOHANNE-HERMINE.
Enschede, Bloemendaalsestraat 36.
Verloofd:
HAN TEN HOOPE
en
PIETER RAENDAAL.
Edam, 12 Augustus 1946.
Edam, Voorhaven 168.
Budel-Dorpplein, Hamontstraat 53.
Oud-Districtleider van de L.O. in de prov.
Groningen wil graag vertegenwoordiger
worden. Wie wil hem helpen aan relaties?
Prima refer. aanwezig. Br. onder no. 235
bur. v. d. bl.
Oud K.P.-er, lid der G.O.I.W., met goede getuigen, gehuwd, 2 kinderen, zag zich gaarne
geplaatst als
JACHTOPZICHTER,
boswachter o.i.d. Goed op de hoogte van
jachtvelden, klemmen e.d. In bezit rijbewijs
A en B. Br. no. 233 bur. v. d. bl.
Drie koeriersters, thans werkzaam als bewaaksters
in
Interneringskamp
zagen
zich gaarne geplaatst als kinderverzorgster
voor oorlogspleegkinderen. Br. onder no.
234 bur. v. d, bl.
Wie wil de afd. Gedenkboek van ons C.B,
te Amsterdam een
SCHRIJFMACHINE
verkopen, verhuren of lenen? We zijn dringend hierom verlegen.

lANDCLUKC OPGANlIAnC VCDR
HUU> AAN ONDERDUIKERS

LANDELUKE
KNOKPLOEGEN
Losse nummers 20 cent

A-U-OU-S-T-U-S

lA/ il'mina van Nassouwe
Ben ik van Dietschen bloed
Het vaderland getrouwe
Bliji ik tot in den dood.
Princesse van Oranje
Ben ik, vrij, onverveerd,
% 't Bewind van 't oud Germanje
Heb ik altijd geëerd.

In vree met elk te leven
Heb ik altijd getracht.
Nochtans ben ik verdreven
Om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
Als een goed instrument.
Dat zal wederkeren
In mijnen regiment.

Met al hun dapper vechten,
Met al hun stout lawijt.
Zij zullen ons niet knechten
De machten van deez' tijd;
Tenzij het Woord des Zwijgers,
Moedwillig werd verzaakt:
'k Heb met den Heer der Heeren,
Een vast verbond gemaakt.

Ik wek U op te blijven
Vertrouwen 't allen stond,
Dan zullen wij verdrijven.
Die nu ons hart doorwond.
God zal 't ons doen gelukken
Op zijn bepaalde tijd.
Zijn hand zal ons ontrukken
Van 's vijands macht en nijd.

Laat vreemd geweld ons drukken
En neerslaan, wat weerstreeft.
Toch kan 't mij niet ontrukken.
Wat diep in 't harte leett;
Dat is de liefd' en trouwe
Door mijn geslacht verpand.
Wat kwaad de vijand brouwe
Aan 't dierbaar vaderland.

En waar mij God moog' leiden,
Hoe lang mijn zwerftocht duur',
'k Blijf niettemin verbeiden.
Het blij bevrijdingsuur.
Eens klinkt „Oranje boven"
Weer uit der mijnen mond.
Dan zal ons danklied loven,
Hem, die verlossing zond.

A/a 't. zuur zal ons verblijden
Het zeer begeerde zoet.
Gelouterd door het lijden.
Zien wij het einde goed.
Ik keer dan tot u weder.
Wat lijkt die toekomst schoon.
En 'k leg dan met U neder
Mijn danklied voor Gods troon.

Het stormgetij moog' wassen,
De golven mogen woên.
De vuurmond moge bassen
En alles daav'ren doen;
Toch schrijf ik op mijn vane,
Ontplooit op Britse ree,
Hoort toe, mijn onderdanen:
't Aloud „JE MAINTIENDRAI".

Langs onbegrepen wegen.
Voert vaak dêr volk'ren lot.
Maar 't eind wordt immer zegen.
Waar 't biddend klimt tot God.
Laat dan de Heef maar waken,
't Is wijsheid, wat Hij doet.
Zo zal hij alles maken.
Dat g' u verwond'ren moet.

Aan u, mijn onderdanen.
Mijn vorstelijk saluut.
Totdat mijn Leeuw verdrijve
Der Nazi's attribuut.
Straks wijken 's vijands horden.
Straks zwijgt het droef geween.
Als 't weer zal zijn geworden:
ORANJE EN NEETLAND: EEN.

Gedicht „31 Augustus 1940". - Uit „Climax", llitg.: „T^ayon," Barendrecht t.0.
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JODEN ÈN NEDERLANDERS?

Door de onenigheid, ontstaan over de Joodse oorlogspleegkinderen, zijn vele pennen weer
in beweging gebracht over dit en andere Joodse problemen. De „Ochtendpost" van 3 Aug.
wijdt aan de O.P.K.'s een hoofdartikel. Het is naar aanleiding van die beschouwing en
van een ingezonden stuk in hetzelfde nummer van, de „Ochtendpost", dat ook wij dit
vuurtje — zij het node — moeten oprakelen. Het hangt hier ten nauwste samen met het zijn of
niet-zijn van het antisemietisme. In grote lijnen kunnen we met genoemd hoofdartikel volkomen instemmen. In tegenstelling daarmee moeten we het ingezondene geheel en met
afschuw verwerpen. Dit zal in de loop van deze uiteenzetting blijken.
Het gaat hier in de eerste plaats, om de oorlogswezen, die door geboorte Jood zijn, goede
mensen in de maatschappij te maken. Wat er verder voor belangetjes bij te pas komen is
slechts onbeduidende bijzaak. En men kan nu eenmaal geen goede mensen opkweken in
een voor hun karakter minder geschikt milieu.
Wanneer men dit feit doorlopend recht voor ogen houdt, wordt het volkomen onbegrijpelijk, waarom een kleine groep Joden — die toch ook beweren het beste met deze kinderen
vóór te hebben — zo nadrukkelijk die jeugd in hun kringen wensen te zien opgenomen.
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk te distilleren uit de ingezonden brief aan de
„Ochtendpost", afkomstig van den heer M. de Vries uit Haarlem, die het volgende durft
te schrijven:
„De Zionisten, en dat zijn er Goddank een massa, beschouwen zich niet meer als Nederlanders. De Joodse jeugd vooral, bereidt zich voor op emigratie en ik zal de dag zegenen,
waarop ik kan zeggen, dat ik Jood in een Joods land zal zijn."
Ziehier de grondoorzaak van het meeste antisemietisme, van de onaangenaamheden over
die oorlogsslachtoffertjes bovendien, die momenteel helaas zo actueel zijn in ons verdorven land.
Zouden wij de — ook nu weer met veel élan gevoerde — propaganda van de Zionisten
(liberaal) en Mizrachisten (orthodox) moeten geloven, dan staat het merendeel van de
Nederlandse Joden achter hun ideën. De meesten van het schamele aantal gespaarden zou
dus naar Palestina willen en een eigen Joodse staat willen vormen in een land, waar groter
antisemietisme heerst dan ergens anders. Bovendien zouden ze dan nog de kinderen van
anderen in hun onderneming willen meeslepen.
Of dit stichten van een Joodse staat op redelijke grootte mogelijk is, komt in dit artikel
niet aan de orde. Of er in andere landen net zo over gedacht wordt als hier in Nederland,
kunnen wij tevens buiten beschouwing laten. Zo ook hoeveel Joden zich wèl in een ander
land willen vestigen, maar niet in Palestina. Wij richten ons hier slechts op dat ene punt:
„Hoe komen de oorlogspleegkinderen, buiten alle Joodse (en ook niet-Joodse) partij-politiek om, op de voor hen meest geschikte opvoedingsplaats?"
Dat de partij-politiek hier een grote en lelijke rol speelt, is buiten twijfel. Van verschillende kanten poogt men de kinderen, die naderhand zieltjes kunnen betekenen, naar zich
toe te halen, zonder daarbij te onderzoeken, wat de ouders gedaan zouden hebben, als zij de
hel van Polen hadden overleefd.
Laten we hier eerst de toestand van de enkele duizenden nog in on? land aanwezige Joden
bezien. Hierbij moeten we vooropstellen, dat de stem van de, soms nog zeer nationaalDuits voelende geëmigreerde Joden in deze specifiek Nederlandse zaak niet kan meetellen.
Van de Nederlandse Joden dan is een deel gemengd gehuwd of z.g. half-Jood. Een enkele
uitzondering daargelaten interesseren zich nog slechts weinigen van deze mensen voor
het Jodendom, behalve op de tijdstippen, dat ze last van hun Jood-zijn ondervinden.
Een tweede categorie bestaat uit orthodoxe Israëlieten, die zich slechts in de zaak van de
Joodse O.P.K.'s mengen, om hen meer de religieuze kant uit te kunnen sturen. Een klein
onderdeel van hen wil uit religieuze overwegingen naar Palestina (Aghoedisten), een ander
klein deel is Mizrachist (orthodox Zionist).
Dan krijgenwe de laatste groep: De liberale Joden. Zij zijn in twee grote delen té splitsen,
n.1. de Zionisten (dus de liberalen, die uitsluitend uit „ras"-overwegmgen naar het Beloofde
Land willen) en de lieden, die slechts Jood door hun geboorte zijn en zich nergens meer
om bekommeren. Dit laatste deel vormt, tegenover de andere genoemde groepen, hef overgrote deel van het Nederlandse Jodendom. Zij zijn het, die zich onbewust of 'willens en
wetens assimileren, die zich zelden of nooit bezig houden met de aangelegenheden van hun
„ras", althans niet méér dan zij met enig ander probleem van deze na-oorlogse tijd doen.
Slechts door de enthousiaste, soms persoonlijke en vaak grootopgezette propaganda van de
Zionisten lijkt het den buitenstaander, alsof zy dè mening van de Nederlandse Joden verkondigen.
Het onverschillige deel is het pok, dat zich het minst met de Joodse O.P.K.'s bemoeit.
Deze Joden zijn het,'die opgaan in de dagelijkse gebeurtenissen, min of meer dankbaarheid
voelen of betonen voor de hen door hun „arische" landgenoten verleende hulp, en zich
verder om Joodse zaleen niet druk maken.
Waar de Commissie O.P.K. dus de meeste tegenstand van ondervindt zijn dus: a. de orthodoxe Joden, die willen, dat zoveel mogelijk oorlogswezen in Joods milieu worden opgevoed
en daar in de godsdienstig Joodse richting worden gpleid; b. de Mizrachisten en Zionisten,
die de kinderen ook in Joodse gezinnen willen zien opgenomen, om hen, door het hun daar
bijgebrachte Joodse bewustzijn, naderhand te kunnen omwerken in haar Joods-politieke
richting. De verdere moeilijkheden-veroorzakende elementen bestaan uit verre of nabije
bloedverwanten, die, hetzij uit materieel belang, hetzij uit werkelijke liefde voor het verwante kind, aanspraken maken op de verdere opvoeding en huisvesting. Hen vindt men
onder alle genoemde groepen.
Hoe het standpunt van ieder weldenkend mens. Jood of niet-Jood, behoort te zijn, schreven
wij in de aanvang van deze beschouwing. Dat mensen als de heer De Vries dingen, als roeven geciteerd, durven beweren in een land, waar hij door de grote massa in haar midden
is opgenomen en in de bezettingsjaren werd verdedigd, mag geen gewicht in de schaal
leggen bij de beoordeling van het verdere welzijn der O.P.K.'s. Als men het slechts over
de beginselen eens is, komt men door overleg en gegronde kennis van maatschappelijk
werk ook wel tot een, voor de kinderen, goed resultaat, zonder eigen denkbeelden geheel
te hebben opgegeven.
•
Een kleine groep met een grote mond, die door haar groter mogelijkheden (vrijwel de gehele
Joodse pers is in haar handen) een zo subtiele zaak als de Joodse oorlogspleegkinderen
ten eigen voordele wil aanwenden, verdient geen officiële stem in het capittel te hebben.
Dat zij door deze werkwijze bovendien nog de zaken voor het overgrote, goedwillende deel
van de Nederlandse Joden verknoeit en de algemene stemming ten nadele van deze mensen doet omslaan, mag misdadig genoemd worden. Wanneer nu in de „Ochtendpost" een
foto voorkomt van een antisemietische aankondiging van een verdwijnend Amsterdams
café, dan mogen we dit symptoom niet alleen op rekening van de Duitsers of van onbenulligheid schrijven, maar dan moeten wij dat tevens verwijten aan de mensen, die deze boemerang hebben uitgeworpen.
Moge een ieder, die deze beschouwing leest, ervan overtuigd zijn, dat „rfe Joden", op
enkele uitzonderingen na, zich in de eerste plaats Nederlanders voelen, al dan niet met een
Joodse godsdienst, en dat zij de achtergebleven kinderen van hun naar Polen gedeporteerde
„ras"-genoten in hun richting wensen te zien opgevoed.
Men moet slechts goed realiseren, dat dit de mening is van Nederlandse Joden, dus van
hen, die ten allen tijde va de eerste plaats het lands- en volksbelang voor ogen hebben.
En dit zijn over het algtmeen de Joden, die geen antisemietisme veroorzaken; de mensen
dus ook, die zonder partijbelang voor de O.P.K.'s het normaal-menselijke standpunt zullen
innemen. Zij zijn het ook, die niet zouden willen bèwereri, dat er Joden èn Nederlanders
bestaan. Moge ons volk uiteindelijk en spoedig inzien, dat slechts de in dit artikel geuite
conclusies niet alleen een redelijke en snelle oplossing van de Joodse O.P.K.-problemen
zullen geven, maar ook de behandeling van andere Joodse belangen in een goede geest
kan bespoedigen.
p D
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Kappie Marie, een held uit de
ondergrondse

beweging,

door

M. y\ d. Staal, ui tg.: H. A.
van

Bottenburg,

Amsterdam.

De schrijver van „Kappie Marie" kondigt ons zijn boek aan als een verhaal
van de lotgevallen van een KP-leider,
die anoniem wenst te blijven, wiens
naam, zoowel als die van zijn medewerkers, veranderd is en wiens operatie-terrein niet wordt aangeduid. Dat
heeft veel sympathieks, vooral omdat
hij niet dan aarzelend toestemming gaf
dit boek te publiceeren. Daardoor
wordt voorkomen, dat de held van het
verhaal onmiddellijk in eigen omgeving bejubeld en vereerd wordt. Toch
geloven wij, dat daaraan op de duur
ook op deze wijze niet is te ontkomen.
Een kleine schare van ingewijden ontdekt toch, op wien het boek betrekking
heeft en dan is zulks al spoedig bekend. Daarom geloven wij, dat het
juister is dergelijke verhalen, welke
een zo uitgesproken persoonlijk karakter dragen, eerst te publiceren na
iemands dood.
Wij zijn er fier op te mogen zeggen,
dat het overgrote deel der werkelijke
verzetsmensen er niets voor «voelt met
eén onzichtbaar kroontje op het hoofd
door dit ondermaanse te dwalen. En
wij zijn erg bang, dat het hier en daar
toch die kant uitgaat.
Wat nu de waardeering van v. d.
Staal's werk betreft: wij zijn dankbaar
hier een boek te vinden, dat zoveel
recht doet aan de geest, waaruit ons
verzet geboren werd. Daarvoor zijn wij
erkentelijk, al blijkt te weinig, dat dit
werk gedragen werd door een wijdvertakte landelijke organisatie, welke
deze zelfde beginselen uitdroeg. Het
niet bekend zijn met dit landelijk verband en de ontwikkeling der organisatie op bepaalde tijdstippen doet den
schrijver wel eens onjuistheden zeggen.
Volkomen onjuist is het, wanneer hij
in de periode van de eerste hulp aan
Joden spreekt van hecht georganiseerde verzetsgroepen met speciale taken,
(P.B.-veranderingen, contra-spionnage.
Knokploegen, die mensen uit de handen
der SD halen, enz.) samenwerkend in
een organisatie, die je „Ons Binnenlands Front" zoudt kunnen noemen.
Daar grijpt de schrijver naar een toestand, welke eerst veel later ontstond.
Zo zijn er nog enkele dingen, die wij
gaarne historisch juister hadden willen
zien. In hoeverre de weergegeven persoonlijke ervaringen van „Kappie Marie" juist zijn kunnen wij niet beoordelen. Vast staat voor ons, dat ze waar
zouden kunnen zijn. Het beeld van het
ondergronds verzet, zoals v. d. Staal
het schildert, is naar onze mening grotendeels goed getroffen. Gezien de
geestelijke strekking van dit boek moeten wij aannemen, dat Kappie Marie
iemand uit onze organisatie is. Daarom
blijven wij het jammer vinden, dat dit
boek niet sterker op het organisatiewerk
inplaats van op het persoonlijk leven
van een bepaalden figuur georiënteerd
is. Dat het inmiddels velen eén juister
inzicht zal bieden in de motieven van
ons werk, achten wij verheugend. Daarvoor zijn wij den schrijver dan ook zeer
erkentelijk.' De schrijver zegt geen letterkundig product te hebben beoogd. Hij
wilde hèn eren, die de goede strijd streden. Het moge dan geen uitblinker in
de literatuur zijn, literair verantwoord
mogen wij het toch zeker wel noemen.
AD.

Voorburg, 19 Juni 1946.
UUo-o-n^eLx- L/'t.<_e_<-ce6e-*o,
Op Vrijdag, 7 Juni 1946, mocht ik op Schiphol
twintig Nederlanders met stralende gezichten de
hand drukken, voordat zij in de Skymaster stapten, die hen naar Genève ging brengen, op weg
naar de Zwitserse bergen. Hieronder telden wij
den arts van het gezelschap, alsmede den chef
vervoer v. h. Europ. Bedr. der K.L.M., die zich
vol vuur heeft ingezet om te bewerkstelligen dat,
ondanks de zeer korte voorbereiding in een recordtijd-organisatie, voor vermoeide en overspannen mensen vier schroeven konden draaien!
Aan deze „vlucht naar de vrijheid" hebben wij
weinig ruchtbaarheid willen geven om geen grote
toeloop te ontketenen naar K.L.M, en Ministeries,
door klagende lieden, die „geholpen" willen worden.
Doch daar van alle zijden zoveel belangstelling
zich openbaart, voel ik mij toch een beetje verplicht om een en ander even op een persoonlijke
manier toe te lichten.
In de allereerste plaats geldt het hier geen „vijf
voor twaalf-strijders", noch na-oorlogse illegalen
of zelfs ex-politieke gevangenen zonder meer,
doch onomkoopbare, stille werkers met een te
controleren staat van dienst (de meesten begonnen vóór 1942); bijna allen hebben door het verzetswerk gevangen gezeten na verraden te zijn en
werden door hun medewerkers eigenlijk niet meer
terugverwacht. Allen hebben ook bij de zwaarste
■ verhoren gezwegen. Deze mensen zijn als het ware
uit de dood herrezen en wekken geen medelijden,
doch veeleer onze bewondering op. Zij zijn gekozen uit diverse delen der bevolking, uit verschillende vroegere verzetsformaties, (sabotagegroepen, radiodienst, onderduikorganisaties etc.)
„ergens in Nederland" en zij staan boven politieke of godsdienstige twisten: Liberaal, Socialist,
Calvinist, Communist, Katholiek, N. Hervormd
e.a. zijn in dit bonte gezelschap vertegenwoordigd.
Ik weet, hoe de enkeling in tijden van nood steeds
opnieuw goed en bloed heeft ingezet voor hulp
aan onderdrukten, zonder onderscheid van richting, rang of stand en dag en nacht in ontbering
en gevaren doorbracht, al zwoegend, torsend,
zuchtend in zweet en vaak in bloed, vechtend
voor Recht en Vrede, voor zijn geloof in een
God, in een hoog ideaal, in een menswaardiger
samenleving. En na deze oorlog hebben de meesten der overlevenden uit het kleine, naamloze
regimentje der onbekende vrijheidsstrijders het
vertrouwen in deze maatschappij verloren.
Terwijl van denzelfden enkeling in tijden van
gevaar en van nood de stuwkracht uitging, ter
handhaving van ons Nederlands volksbestaan,
werd hij omstreeks en na de Duitse capitulatie
systematisch op alle manieren zo veel mogelijk
uitgeschakeld door lieden, die zichzelf belangrijker achten dan het leven zelf. .. . Dat deze enkeling zich niet met ellebogen naar voren wringt
is te begrijpen, maar als wij niet van hun diensten gebruik weten te maken, dan deugen wij
zelf zeker niet. Doch iedere psychiater weet, dat
iemand, die jaren lang zenuwslopend werk heeft
verricht onder de benauwendste omstandigheden
toch wel noodgedwongen eindelijk minstens enige
weken helemaal „d'r uit" moet om weer zichzelf
te worden. Wij hopen van harte, dat aan dit psychische feit iets meer aandacht kan worden besteed.
Reeds in 1942 en later in duistere dagen sprak
ik met stille strijders en vogelvrijen over hoge x
bergen, helder blauwe luchten, vrede en vrijheid
in het land, waar ik ben grootgebracht. Er werd
toen overwogen, dat wij niet mochten vluchten,
niet mochten deserteren; Joden en piloten werden langs „ondergrondse" wegen door onze eigen
mensen naar Zwitserland of Engeland geloodsd.
Wij moesten blijven, dat hebben wij zelf verkozen. Reeds in 1942 heb ik beloofd dat, mocht :.k
„het halen", ik na de oorlog niet zou rusten,
voordat enigen der overgebleven onomkoopbaren
zichzelf in de Zwitserse bergen zouden kunnen
terugvinden.
Helaas zijn de meesten gearresteerd, doodgeschoten of vlak vóór de capitulatie bezweken in de
strafkampen, anderen werden doodgemarteld, opgehangen of als honden neergeschoten.
Wij zijn aanwezig geweest bij het opgraven van
stoffelijke overschotten: ingeslagen schedels, gebroken ledematen....
..Zo gingen er zo velen", hoort men vaak zeggen.
Neen, de onbekende ridders, die in alle stilte voor
Recht en Vrede en voor hun idealen vochten
waren niet talrijk en de meesten hunner zijn nu
dood. — Vele doden zijn geëerd.
Vorige maand trof ik in zijn vergeten hoekje
een der overlevenden aan: „Wij komen toch niet
in Zwitserland. Zonder collaboratie en zwart geld
kan een gewoon mens zich die uitgaven niet veroorloven — en dan dubbel, want zonder mijn

^fe^-® .. ^
vrouw ga ik niet. Zij heeft het in de oorlog nog
zwaarder gehad dan ik.... Zij heeft ook hard
gewerkt en toen: huiszoeking, arrestatie, vernjor
en nog eens verhoor en hoe.... maar zij he-ft
gezwegen. — Niemand, die dat begrijpt en nu
wordt je zelfs weer opnieuw in een hoek getrapt!
„Gesneuveld: geëerd!
„Overlevend?! — Geweerd.../' — zo sprak
deze vriend.
En dat voor mensen, die voor anderen alles te
voorschijn wisten te toveren en alles konden bereiken wat moest.
Sommigen van hen zijn door de oorlog alles kwijt
geraakt, maar klagen niet. Zij zijn echter vooral
geestelijk meer vermoeid.
Om hun weer vertrouwen te geven in de Maatschappij hadden zij dus een rustkuur nodig in een
totaal andere omgeving, zo ook de enkelen die
ik op het oog had; maar daar moest geld voor
zijn en het was er niet.
AljS ik bij liefdadigheidsinstellingen had aangeklopt, zou geen der oude getrouwen iets hebben
aangenomen.
Na Mei 1945 zou Landelijke Leiding van Dit en
Landelijke Leiding van' Dat voor dergelijke reizen
zorgen, doch achteraf schenen ze geen mogelijkheden te kunnen scheppen voor niet-„Landelijke
Leiders...."
In 1946 heb ik overal getracht mijn licht op te
steken, totdat vorige maand onze Zwitserse
vrienden van het Internationale Rode Kruis opperden: „Wend je toch tot jullie eigen Regering,
dat doen wij ook in dergelijke gevallen en dat komt
dan altijd terecht.
De Nederlandse Regering is toch zeker op de
hoogte van de echte Résistance en kent immers
de mensen?"
Zo werd ik van het Departement van Financiën gestuurd naar Sociale Zaken èn jawel, zoals de Zwitser zeide gebeurde;
De Minister van Sociale Zaken, Z. Ex. Drees is
op de hoogte van het verzet in oorlogstijd en kent
het werk vari de meesten der voorgestelde deelnemers aan de Zwitserse ontspanningsreis. Terstond was Zijne Excellentie bereid zijn medewerkingte verlenen, door op bescheiden schaal het
financiële vraagstuk betreffende de verblijfkosten
op te lossen. Deze blijk van medeleven en begrip
gaf weer verse moed en hoop.
Toen zat ik nog met het grote probleem: vervoer en reiskosten. En onderwijl ontving ik brief
na brief uit Zwitserland.
„Waar blijven toch de twintig résistants, alles is
nu gereed en na eind Juni is het chalet de gehele zomer bezet. Nu is het hier zo mooi!"
De meeste mensen konden zich niets extra's permitteren. Een der jonge huisvaders had gewetensbezwaren om zelf met vacantie te gaan, terwijl zijn
wederhelft — die mét hem drie oorlogsjaren als
mede-vogelvrije steeds werd opgejaagd, — met
de baby van amper drie weken immers thuis moest
blijven: een lange treinreis was uitgesloten.
De moeilijkheden schenen onoverkomelijk, doch
mijn geloof in sprookjesachtige gebeurtenissen en
fantastische mogelijkheden is mij nog steeds uit
mijn kinderjaren bijgebleven.
Een sprookje werd werkelijkheid....!
Als een witte engel met vredesvleugels daalde de
KLM op de grauwe, bloedgedrengde aarde neer
en kwam tot ons met het spontane en vorstelijke
aanbod om onder eigen vleugelen dï vermoeide
pelgrims pro Deo over en weer naar het beloof-

de bergland te vervoeren, met vrouw en baby van
den vroegeren kettingganger, — dit alles bij wijze
van symbolische hulde aan de gehele ondergrondse Verzetsbeweging, die in het zwarte tijdperk
1940—'45 in Nederland vocht tegen de duistere
machten.
Hoewel het verzoek aan den Minister van Sociale
Zaken op 23 Mei j.1. was ingediend en op dat
moment nog niets gereed was, paspoorten noch
visa, hebben ambtenaren van het Departement en
employé's der KL,M, alsmede ambtenaren der diverse plaatsen en dorpen waar paspoorten worden
afgegeven, zich letterlijk uitgesloofd om in die
zeer korte tijd alles te organiseren, teneinde deze
reis te doen plaatsvinden. Men beschouwe dit alles
als een erezaak.
Nog even moet het volgende worden aangehaald:
De meeste deelnemers kenden elkaar nog niet vóór
hun ontmoeting op^ Schiphol. Zij, die dit organiseerden zijn niet meegegaan en hebben noch van
KLM, noch van deviezen geprofiteerd. Naar de
uit Zwitserland ontvangen berichten luidden, is deze heterogene groep mensen even harmonisch en
verdraagzaam ingesteld als tijdens de oorlog de
door toevallige omstandigheden samengeraapte
idealisten van alle toonaarden elkaar op waardige wijze aanvullen en eikaars innerlijke overtuiging eerbiedigen.
Op deze 7 de Juni is dus een bewijs geleverd, dat
het stille, onbaatzuchtige verzetswerk tijdens de
oorlog — dat tevens opbouwend werk inhield
voor het heden en voor later — wel degelijk waardering vindt bij het gezonde deel van het Nederlandse volk.
Daarom willen wij allen — zij die deelnamen aan
deze KLM vacantievlucht, zowel als wij, die
achterbleven — als oud-strijders van het naamloze
Nederlandse Regimentje 1940-'45, onze oprechte
dank betuigen aan vorenbedoelde Nederlanders
en autoriteiten, met name de Nederlandse Regering en de KLM, die gezamenlijk deze reis mogelijk maakten en op deze sympathieke wijze hun
waardering tot uitdrukking brachten voor de ongekende offers van onbekende mensen.
Met vriendelijke groeten.
Hoogachtend,
w.g. E. POLDERVAART.

\JL

.,DE ZWERVER"

weekblad der LO-LKP.-Stichting
Abonnementsprijs ƒ 1.50 p. kwart.
Losse nummers ƒ 0.20.
Redactie:
Nic. Witsenstr. 21. A'dam
Tel. M566—44102.
Administratie:
Prins Hendrikkade 152 I.
Amsterdam. Telefoon 41063
Giro 109588 t.n.v. LO.-LICP.-Stichting Amsterdam.
Brieven op advertenties alleen
aan: Bureau „De Zwerver". Nic.
Witsenstraat 21. Amsterdam-C.

M

Nog eenmaal zullen wij twee brieven publiceren over de zaak „Clara". Hoewel
wij daarmee velen, die ons geschreven
hebben de pas afsnijden, zal men het
met ons eens zijn, dat ook aan deze discussie eenmaal een eind moet komen.
CLARA SCHONK KLARE WIJN.
Het is me wonderlijk te moede, wanneer ik de critiek
leps, welke de redactie van ,,De Zwerver" uit ten
opzichte van de rede van Clara. Ik heb na de bevrijding
menige officiële of minder officiële herdenking bijgewoond, maar het is me nog nooit overkomen, dat men
in de woorden, die men er sprak, zich niet eens uitliet
over de wereld, welke ons thans omringt en welke,
naar ik geloof, weinig gelijkenis zal vertonen, met die
welke onze gevallen vrienden zich hadden voorgesteld.
Dat Clara dit op een wijze deed, die openlijker en duidelijker was, dan die van welke hoge en officiële personage, komt omdat deze eenvoudige vrouw een kind
van het - volk is. Omdat zij voor haar geestesogen de
duizenden graven heeft gezien van onze dappere gesneuvelde illegale strijders. Zij heeft zich bij die herdenking niet los kunnen maken van het diep teleurstellende beeld, dat een bevrijd Nederland ons thans
te zien geeft. Corruptie en connectie overheersen het
heilige recht, waarvoor wij eens hebben gestreden. Clara
sprak de waarheid en zolang die gezegd wordt en door
iemand gezegd durft te worden, is spreken goud, omdat er al genoeg instanties en persorganen zijn, die de
waarheid verzwijgen, bevreesd zijnde voor revolutionair
aangezien te worden. Ik betreur het ten zeerste, dat de
Redactie van ,,De Zwerver", die toch heel goed weet
wat er zich in ons land afspeelt, haar rede afkeurt en
becritiseert, terwijl ze toch zelf instemt met wat J. Avan Bennekom schreef {,,De Zwerver" Il Mei 1946) n.1.
.,Ik wil voorop zetten, dat hun ontstemming (die der
oud-illegalen-De J.) meermalen volkomen begrijpelijk is".
Het is mij als schrijver en dichter dan ook volkomen
onbegrijpelijk, hoe ze een gedicht van me kon publiceren,
waarvan het laatste couplet luidt:
Zullen al die stille graven straks gaan spreken
wanneer het recht nog langer wordt verkracht?
Het bloed opnieuw deez' aarde gaan doorweken
nu het recht weer wijken moet voor macht?
(„De Zwerver" 20 Juli 1946).
In wezen is dit eigenlijk precies hetzelfde wat Clara
in haar rede betoogde; zij wees de feiten aan! Indien
men meent, dat ze hierover op de herdenkinsgdag had
moeten zwijgen, dan geloof ik, dat toch vele bezoekers
naar huis waren gegaan met de gedachte, dat de eigenlijke geest der L.K.P.'ers met de bevrijding plaats gemaakt heeft voor doffe berusting. De felheid, en het
laaiend enthousiasme van Clara zie ik als de onontkoombare reactie van een diepe ingetogenheid. Indien
inderdaad het Nationaal-Socialisme en Fascisme bij . en
na de bevrijdng lamgeslagen ter aarde gelegen zouden
hebben, had ik de rede van Clara hoogst ongepast en
onnodig gevonden. Helaas, nu opnieuw het NationaalSocialisme — al is het in een artderc vorm — de kop
opsteekt en een bedreiging betekent voor onze democratische vrijheden ■ en- rechten, had ik op die herdenkingsdag van een der sprekers of spreeksters niets anders
verwacht te zullen horen. Ik kan, wanneer ik bladen
als ,,Op Korte Golf" en ..Strijdt" lees, niet de gedachte van me afzetten, dat ,,De Zwerver" blind is
voor de hedendaagse realiteit o£ zich overgeeft aan de
zo zeer verheerlijkte berusting.
Het is wel aardig en documentair misschien van veel
waarde om verhandelingen en verslagen te publiceren
over kraken en andere illegale werkzaamheden, maar
men vergete niet, dat onze strijd nog niet ten einde is.
Dat Clara niet denkt aan geheimzinnig gedoe, bewees
wel haar. rede. Wanneer straks de 45.000 politieke delinquenten onze samenleving binnen zullen zwermen (voor
wie naar het Koninklijke woord in deze maatschappij
geen plaats meer zou zijn), zal men ervaren, hoe juist
de waarschuwingen en beweringen van Clara zijn geweest. Indien ik als publicist ..De Zwerver" een raad
mag geven, dan is het deze:
Tracht niet de illegaliteit te dwingen in de Calvinistische levenssfeer, maar besef toch dat het zowel Gereformeerden als Socialisten waren, die schouder aan
schouder streden tegen de barbaarse vijanden van onze
democratie. De antithese-gedachte heeft in onze samenleving al genoeg kwaad gesticht.
Clara schonk klare wijn. . Opdat men dit klaar en
duidelijk bescffe. Herdenken is eren. Hoe zullen wij
onze doden beter kunnen eren dan voort te bouwen
op het fundament, dat zij met bloed en tranen hebben
gelegd? En daarom zal er eerst nog heel wat puin
geruimd moeten worden. Clara gaf het sein. En wij
volgen!
Rotterdam.

HARM. DE JONG.

Een enk'ele opmerking. Deze briefschrijver had goed gedaan (en dit geldt ook
voor vele anderen) eerst het vervolg
van „O, Clara" af te wachten. Daarin
«ouden zij het antwoord op vele van
Tiun vragen gevonden hebben. Dus nog
eens: Het constateren van het fe.it is
iets anders dan het geven van hoop inzake de oplossing van de moeilijkheden
rond dit feit. „De Zwerver" is nooit blind
geweest en is nog steeds niet blind voor
de hedendaagse realiteit. Ze berust zelfs
niet. Ze weigert dlleen vuurwerk af te
steken.
De passage over de Calvinistische levenssfeer zal wel op een vergissing berusten. Deze hele affaire heeft niets met
Calvinisme te maken en evenmin met de
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E theorie in het behandelen van onze
nieuwe Colts is juist geëindigd als er
voetstappen de werf opkomen en regelrecht zich naar onze verblijfplaats richten.
't Is er in ieder geval maar een alleen.
Maar die ene doet de deur met een forse zwaai
open. Om dan verbouwereerd naar binnen te
kijken.
De boer komt er ook bij.
Ja, dat 's waar ook. Dat slachten moet maar op
een andere keer. D'r zijn plotseling weer evacué's
gekomen.
En Dorus snapt best, dat ie vanavond met een
schietmasker toch niets uitrichten kan.
We krijgen order nog een paar uur te gaan pitten,
want niet voor middernacht zullen we onze posten
behoeven te betrekken. Een stuk of vier blijven
in het varkenshok en de rest trekt er uit om de
hooiberg op te zoeken.
Op de tenen lopen we over de werf. De boer heeft
ons gewaarschuwd, vooral geen lawaai te maken,
want hij heeft inderdaad een huis vol evacué's uit
Limburg en die hebben er niets mee nodig, wat
hier staat te gebeuren. Een vuile brij zuigt onze
schoenen en laarzen weg, maar de lucht is helder
geworden. Een kille wind doet ons rillen, als we
de warmte van het varkenshok prijsgeven.
Als allen gedaan hebben wat mannen onder dergelijke omstandigheden plegen te doen, klauteren
we tegen de zwiepende ladder de hooiberg in.
Dan zijn we halverwege de berg, waar een inham
is, waar we nauwelijks met z'n allen in kunnen
staan. De ladder moet worden opgehesen om ons
onder de kap te brengen. Want de berg is nog
bijna vol en onder de kap zal het goed rusten
zijn. De berg is nu een onneembare vesting, want
alle contact met de aarde is verbroken. We voelen ons prins-heerlijk en er komt een jongensachtige bravour over ons. Het is alles zo onwezenlijk. Het kan haast geen ernst zijn. Het is
een heerlijk schoon spel.
Weldra zijn allen druk aan 't graven om zich
een warm plekje^ in het kostelijke hooi te verwerven. Gauw tevreden zijn we echter niet. De wind
waait nog aardig door de kap heen en we graven
steeds dieper, een- en twee-persoonsbedden, al
naar onze aard. Het uitgegraven hooi dekt ons
weer als de heerlijkste donzen deken. En het kriebelt 'je nog gratis overal, waar je onvoldoende
gekleed bent. Er wordt gekucht en gemorreld.
Wanneer er nu en dan een zaklantaarn aanflitst
schijnt het licht over staag in beweging zijnde
hooibulten. Neen, slapen doen ze' geen van allen, die grote knapen. Een enkele mag die indruk
trachten te wekken door zwaar te snurken, ik ben
er zeker van, dat het niets dan reclame is. Ver voor
tijd gaat er één al naar beneden. We horen
hem in het varkenshok verdwijnen.
Ik kan het ook niet langer harden en kuch een
paar mqal. M'n buurman herhaalt het wachtwoord en komt eveneens overeind. We besluiten
ook uit ons hol te kruipen, maar zitten als ratten
in een val, omdat no. 1 de ladder nodig had om
van de eerste verdieping naar de begane grond
te komen. We vinden een stevig eind touw, waaraan m'n buurman mij zal laten zakken. Het is
echter maar een kort stukje, zodat ik me zeker
nog wel een manslengte moet laten vajlen. Dat
is niet erg, als ik maar niet meteen van één hoog
op straat terecht kom. Alles gaat echter goed.
Maar als ik met de ladder weer de afdaling van
de bovenverdieping openstel komt de hele ploeg
ineens klaarwakker de sporten af.
Henk en Ger geven de laatste aanwijzingen. Henk
bedient zelf de seinlamp. De drie terreinlampen
komen in eikaars verlengde op de lengte-richting
van het veld, in de volgorde rood, wit, rood. Bij
elke lamp staan twee man voor de bediening. Oppassen, dat het schijnsel van de lamp voor het
vliegtuig altijd zichtbaar is, dus niet zelf tussen
de lamp en het vliegtuig staan, maar met het
vliegtuig meedraaien.

komt: door..
De seinlamp staat ter hoogte van de eerste rode
lamp op de breedte van het veld. Zodra de seinlamp de codeletter seint gaan ook de andere I
lampen aan. Ze vallen uit zodra de seinlamp
dooft. Zodra de wapens gevallen zijn, wordt de
boer gewaarschuwd, die met een knecht en een
praam komt om alles naar de boerderij te transporteren. Maar denk er om jongens, geen gerucht. En vooral geen brandende sigaretten, want
die zijn op grote .afstand zichtbaar.
Een paar lui gaan met een sten op wacht en de
rest gaat zwijgend, maar niet geluidloos door het
damhek de landen in. De koeien- en paardenpoten
hebben de drassige bodem grondig toegetakeld.
Slechts met diepe zuchten Iaat de bagger, als ze
zich eenmaal om een been gesloten heeft, het verkregen bezit weer vrij. Wie niet in het gelukkig bezit van laarzen is, heeft moeite zijn schoenen ,
tot volgen te dwingen. En de bagger zit weldra
tot boven de kuiten. Hier en daar liggen kleine
meren in de zwarte drab. Daar gaan we met onvaste passen omheen. De boer heeft z'n jongvee
op andere weide-percelen gedreven, maar hier
en daar staat achter een sloot een paard ons verdwaasd na te staren.
Het 'derde perceel is het onze. Daar zal het dan
gaan gebeuren.
Tussen twaalf en twee zal het wapenen regenen
uit de hemel.
De posten worden uitgezet. En dan staan we te
wachten in de rimboe van Kockengen, want zo i
heet het plaatsje, ben ik later aan de weet ge- 1
komen. We lopen wat heen en weer om onze
koude en natte voeten te verwarmen. . . . tien pas.

rethts en tien pas links. Onze oren vangen
ieder geluid dat maar op vliegtuiggeronk kan |
duiden....
Dan zien we aan de Oostelijke hemel, niet eens
zo ver weg, lichtflitsen langs de hemel. Is het op
de weg achter de boerderij? Als die moffen nu toch
eens? Heb je onderweg die nieuwe bordjes wel
gezien, die de moffen er pas neergezet hadden?
Sparrebomen, halve maantjes en laddertje? Met
als enige verdere aanduiding 10 t erbij! Wat zou
dat te betekenen hebben? Als die dingen eens
neergezet zijn voor belangrijke transporten, die |
vannacht hier moeten passeren?
En het licht staat maar aan de hemel. Er wordt
geïnformeerd en dan blijkt het een luchtvaartlicht te zijn, dat altijd nog ver genoeg weg staat
om voor ons niet gevaarlijk te worden. Eindelijk,
daar bromt wat. Dat heb je nu 's nachts zo dikwijls gehoord, zo'n alleenvliegende machine, die
als maar op hetzelfde plekje schijnt te blijven.
Op 't laatst weet je niet meer, of je 'm nu
eigenlijk wel hoort of nie^t. Tot je gezamenlijk tot
de conclusie komt, dat ie weg is.
Zo verglijdt het eerste uur in grote spanning. Telkens is er gerucht in de lucht, soms zwelt het
veelbelovend aan, om plotseling weer van koers
te veranderen en weg te sterven in de nacht.
Telkens denk je: Nu zal 't hem zijn, en je handen
klampen zich om de lamp, je zenuwen zijn tot
het uiterste gespannen, omdat je geen ogenblik
te laat wilt zijn. Als het nu ons vliegtuig toch is
en het gooit niet uit omdat jouw lamp iets te laat j
is aangeflitst? Dat nooit. Maar weer zwenkt de
machine af. En Afwerpveld Kockengen wacht.
Ditmaal zit de machine hoog, maar koerst recht
op ons af. Zou 't dan toch nog? De tijd schiet
aardig op. Ja, ze komt over ons heen.
Wat doet de seinlamp? Ja, de code.
Tegelijk vallen onze drie terreinlampen in. De
tweede man wil het licht den eersten wel haast uit
de handen grissen, zo bang is hij, dat 't niet goed
zal gaan. De ' lampen draaien met het geluid
mee.... twee rode en een witte daartussen. Ze
draaien zolang tot ze haast verticaal staan. Dan
valt de codelamp uit.
Er heerst diepe verslagenheid, 't Is vast mis. Misschien was 't wel een Mof, die we zo aardig bijgelicht hadden.
Nee, jo. Hy komt terug. Hoor maar. Hij draait
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bij. Let op, zo dadelijk gaat de codelamp weer
aan. Ja, ja, hoor het geluid eens aanzwellen, 't
" hem subiet.
Weer gloeit de codelamp aan en enthousiast volJen de andere seiners met hun lichten de baan,
die het vliegtuig beschrijft. Het is nu en dan al
zichtbaar en al stukken lager dan straks. Er is
geen twijfel meer mogelijk. Dat is onze machine.
Deze bepaalt thans haar positie, en zoekt de goede
hoogte. Nog even en het wonder zal zich voltrekken. Hij moet Oost-West vliegen om in de
'engte-richting van ons veld te kunnen afwerpen.
Ik sta bij de meest Oostelijke lamp, dus ik mag
de machine zo boven mijn hoofd verwachten. En
dan....
Inderdaad.... op zeker minder dan 100 Meter
komt het gevaarte plotseling uit de nacht, aandonderen. Ik zie de vlammen uit de uitlaten der
motoren bliksemen. Maar.... hij zal nog niet
gooien, want hij vliegt Noord-Zuid, dus van mijn .
lamp op de codelamp, in de breedte van het
veld.
Dan ineens.... onder het vliegtuig.... kleine
Wolkjes als van het afweergeschut, maar ze
groeien snel en er komt een lange scheefhangende
Punt aan. Hij dropt
wapens
Er komen
er steeds meer.
Kijk uit, stommeling. Sta niet te gapen! Straks
gaat er een op je lip zitten. En die dingetjes wegen een slordig beetje.
De eerste komt pal naast me neer. En tien meter
Verder wéér een. En daar. ... en daar. . . . Zeker
Wel vijfentwintig zijn het er. 't Is me ineens overal
een gerammel van jewelste. Of honderden melkers met hun melkemmers het land in komen
draven. De lucht is vol van piepende handvaten
en scharnieren. Tijd voor bespiegelingen is er
echter niet. De boer en z'n knecht zijn met de
schouw de tocht ingekomen. Nu moeten de containers van de parachutes worden losgemaakt,
losgeschroefd of met een breekijzer tot rede gebracht en dan moet dé inhoud naar de schuit.
Maar wij hebben nog een speciale opdracht. Wij,
Haarlemmermeerders, hebben onze medewerking
toegezegd, op voorwaarde, dat we allemaal een
sten mee naar huis krijgen. De zending is voor
Utrecht bestemd. Henk en Ger hebben het goed
gevonden, maar de Utrechtenaren, die straks het
Vrachtje komen ophalen, behoeven het niet te
Weten. En daarom slepen twee van ons, zodra ze
de spullen te pakken hebben met twaalf stens, de
nodige houders en munitie, naar de boerderij, om
dat vast veilig op te bergen.
Binnen is binnen en krijgen is de kunst,
't Valt niet mee in het donker die zware containers, waarvan er zijn die een meter of drie
lang zijn, open te maken. We kennen de sluiting
niet en soms is er iets verborgen, wat het werk
niet gemakkelijker maakt, 't Kost menige zweetdruppel. En dan het sjouwen naar de schuit. Weet
ge wel hoe onmogelijk zwaar een zakje munitie
■s? Daar til je je nu compleet een breuk aan.
Laat ik eerlijk zijn. We hebben onzen braven
vliegenier, die we met zoveel spanning verbeidden, ook de nodige keren verwenst die nacht.
Want doordat die vent niet in de lengte afgeworpen had lagen de containers over zeven weilanden verdeeld in plaats van op één veld. En
^u moesten we sjouwen en slepen en de schuit
Van de ene tocht via de wetering weer in een
andere tocht brengen.
Van kou en nattigheid hadden we geen last meer.
En van honger aldra ook niet. Want er was goed
0
ni ons gedacht.
Er waren blikken corned-beaf en chocolade en
"iscuits. Ge moet U die heerlijkheden voorstellen
'n de dagen, dat het allernoodzakelijkste al ging
ontbreken. Tijd om ons te overeten gunden we ons
e
ehter niet, want er moest hard aangepakt worden om alles nog voor daglicht op de plaats van
oestemming te hebben.
•Vat ging het ons aan het hart om de mooie paraehutes in de lege containers te stoppen en deze
dan borrelend in de sloten te zien verdwijnen,
"taar de orders waren overbiddellijk. Er waren
al ongelukken gebeurd, doordat de parachutes,
afkomstig van droppings van hand tot hand gingen. Slechts een klein stukje van de parachute2l
jde mochten we meenemen. En dat viel nog niet
eens mee, om van die oer-sterke zijde, zo grillig in
elkaar genaaid, een stukje af te scheuren. Links en
'echts hoorde je echter het geluid van de scheurende zijde. De schuit raakt vol. Het water staat
bijna tot de boorden. Maar er is ook geen tijd
meer te verliezen. In de omringende weiden hebben we de boeren de koeien reeds naar de melkPlaats horen drijven. Zo goed als wij hen hoorden, moeten ze ook wel iets van ons gehoord hebben. Maar het is toch niet gewenst, dat ze ons
b'er bij het licht worden nog aan de gang zullen
zien.

De sporen van ons nachtelijk bezoek hier zijn nu
vrijwel uitgewist. De witte, bruine en groene plakkaten van de parachutes aanvankelijk op het
grasland reeds van ver zichtbaar, zijn opgeruimd.
Met de containers rusten ze op de bodem der
sloten, waar ze niet eerder ontdekt zullen worden
voor de boeren met de jaarlijkse schouw er de
beug in zetten om de bagger naar boven te brengen.
De tong hangt ons intussen op de schoenen als
we de terugreis naar de boerderij aanvaarden. Gelukkig hebben we even tijd om op verhaal te
komen voor de schuit er is, want die vordert
maar langzaam en moet nog een aardig eindje
omvaren ook.
Nauwelijks is de schuit aan de wal, of ook de
vrachtauto, die het spul naar Utrecht moet vervoeren, komt de werf op. En dan is het hard aanpakken om voor het licht wordt, alles geladen te
krijgen. De hele boerenfamilie helpt mee en
sleept met sten- en brangeweren, pantservuisten
en munitie of ze er elke dag de varkens mee
voeren. Inmiddels zijn we er allemaal uit gaan
zien, of we familie van deze lieve dieren waren,
want al die kostelijke wapens zijn met een zo
dikke laag vet ingesmeerd, dat er noodzakelijk
iets van blijft hangen aan handen en kleren. Het
maakt uiteindelijk zelfs geen verschil meer als je
eens met je zware vracht op de spekvette werf
komt uit te glijden, 't Is hier toch botertje tot
de boom. En op een lik meer of minder kijken
we niet.
De wagen komt nog op tijd geladen. De meegebrachte camouflage gaat er overheen en dan
zullen de Utrechtenaren rijden. Maar zo gemakkelijk gaat het niet. De wielen draaien door. 'En
nogmaals worden de laatste krachten gemobiliseerd, tot de rubber uit de blubber op de vaste
grond komt. Bij het eerste licht van de nieuwe
Novemberdag ziet Kockengen een zware smokkelwagen in de richting Utrecht rijden. Als we onszelf, zo goed en zo kwaad als het gaat, weer
enigszins toonbaar gemaakt hebben, is het feest.
't Is nog wel geen Sinterklaas maar mooier bedeling kan ik me toch niet herinneren. Daar
kreeg ieder z'n gerechte deel aan corned-beaf,
chocolade en biscuits. En daarna kon er ook nog
een verloting van meegekomen kledingstukken
plaatsvinden. Er was niet voor allemaal wat en
ook niet voor allen hetzelfde. Een paar slippovers, een paar khaki-overhemden, enkele paren
sokken, een legerpatalon. „
Kunt ge U voorstellen, dat de gelukkige winnaars
van zo'n kledingstuk nog trots zijn op het bezit
van deze uit de lucht gevallen rijkdommen? Maar
trotser nog waren onze Haarlemmermeerders op
de 12 stens, die zij als eerste geallieerde bewapening voor de Meer mee naar huis brachten.
Twee aan twee fietsten ze weer de lange weg
naar huis. Op de bagagedrager of in de zijtassen
de kleine jute zakjes, waarin de Amerikaansesten, nog smorend in z'n vet. Maar schietklaar in
de zak de zware Colt.
Bij het pontje aan de Aalsmeerdijk vindt de Waterpolitie het nodig onze Persoonsbewijzen te controleren. De brave politieman vond het wel wat
vreemd, dat vijf van die burgers op hun PB als
beroep Politieman hadden staan. Maar nog
vreemder zou hij gekeken hebben als hij de jute
smokkelzakjes aan een nader onderzoek had willen onderwerpen.
Ad.

antithese-gedachte. Om duidelijk te zijn,
we schatten zelfs, dat er meer Calvinisten pro Clara zijn dan contra.
Mag ik naar aanleiding van de landdag en in verband
daarmede met de rede van Clara. ook enkele opmerkingen maken? Laat mij dan mogen beginnen met ta
zeggen, dat ik behoor tot de 10 pet., die haar rede
niet kan waarderen, ze heeft mij zelfs pijnlijk getroffen:
trouwens niet alleen haar rede, maar de toon, die uit
het spreken van meerderen klonk. Die toon was naar
mijn gevoel te veel klagend en te weinig dankend.
Klagend vanwege de teleurstelling over zuivering enz. en
te weinig dankbaar, over wat met Gods hulp werd
bereikt, n.1. de verdrijving van de tyrannie en de bevrijding van ons vaderland, het weten dat velen, helaas
lang niet genoeg, uit de klauwen van het roofdier
werden gered. Daarvoor zijn zij. die wij deze dag herdachten, gevallen en daarom kon ik mij niet teleurgesteld, doch dankbaar gevoelen; immers van wat na de
bevrijding is geschied, konden zij niet weten. Doch
hierom vooral schrijf ik U: toen ik na Clara's rede al
direct met mijn reisgenoten in meningsverschil was -r
voor hen. die menen dat de waarheid en het recht
bepaald wordt met de helft plus 1.' wil ik eerlijkheidshalve er dan bijvoegen, dat de overgrote meerderheid
voor Clara was ** viel mijn oog op het kruis, dat aan
de voet van de heuvel uit witte bloemen was samengesteld. Lag dat kruis daar als een symbool of als een
ornament? Ik vrees, dat het het laatste ongewild geworden is. De teleurstelling is tot een obsessie uitgegroeid. Men sprak en hoorde bijna over niets anders
en heeft daardoor vergeten, dat Hij, die aan het kruis
voor ons aller bevrijding Zijn leven gaf, zich nimmer
teleurgesteld toonde over het onrecht, dat zij, die Hij
bevrijdde, nog plegen. Immers, men vindt het onrecht
niet alleen in zekere kringen, maar tot in Christelijke
kringen toe. De Heiland echter spreekt alleen van
Zijn overwinning en biedt ze ons aan, ondanks onze
ondankbaarheid, omdat Hij weet dat Zijn recht zal
zegevieren, ondanks de hel en haar woeden, trots de
wereld en haar zonde. En is het dat niet. waarop wij
ook hopen mogen? Zal er niet in het leven van alle
collaborateurs en alle strebers een ogenblik komen, dat
ze voor, dat recht zullen komen te staan? Om deze
reden kan ik hen allen eer beklagen dan benijden, ook
zonder in Farizese eigengerechtigheid te zeggen: O.
God, ik dank U, dat ik niet ben als deze mensen. Ik
vrees soms wel eens, dat dit een geest gaat worden,
waarin de illegaliteit dreigt te vervallen. Wil dat
zeggen, dat we ' dus maar werkeloos moeten blijven
toezien, zonder énig verzet tegen wat er aan onrecht
in ons volksleven nog wordt gevonden. Zeer zeker niet.
Maar laten wc dit dan zo doen. dat het effect sorteert,
door het te doen ter plaatse en op de wijze, waarop
zulks behoort. Zoals het op de landdag geschiedde, was
het als het ontsteken van een stroovuur, dat even fel
oplaait, maar ook even spoedig is uitgeblust, slechts
met dit gevolg, dat velen zullen zeggen, het is toch mooi
geweest en anderen, weinige misschien, op wien het de
meeste indruk heeft gemaakt, er zich in hun ziel bezeerd door voelen.
Dit meen ik te moeten schrijven, alleen al om de
redactie te laten voelen, dat zij niet alleen staat.
Hoogachtend,
K, BROUWER, Dalfsen.

Wie de moed heeft deze dingen zo te
zien en er ernst mee te maken in zijn
leven, die staat voor de oplossing van
het probleem zuivering en berechting
(niet voor de negatie ervan!)
REDACTIE.

COMMISSIE „COEDE" BEDRIJVEN
Het is gebleken, dat het bericht in ,.De Zwerver"
no. 31 van 3 Augustus enige verwarring heeft gewekt. De regeling voor de z.g. ,,goede" bedrijven
geldt alleen voor die bedrijven, wvelker behartiging
valt onder het Ministerie van 'Economische Zpken.
Firma's b.v- op het gebied van voedselvoorriening,
landbouw, verkeer of onderwijs, kunsten en wetenschappen vallen dus niet onder de werkzaamheden
van deze; Commissie.
Voor firma's, die onder Econ. Zaken vallen, doet
de Commissie wat zij kan. Het voorzieningspeil is
echter nog niet dusdanig gestegen, dat aan alle verzoeken kan worden voldaan. Men zij dus op teleurstellingen voorbereid.
Bedrijven, die menen, voor een voorkeursbehandeling in aanmerking te komen en dus onder het Min.
v. Econ. Zaken vallen, kunnen zich tot 1 October
1946 schriftelijk wenden tot den Secretaris der Commissie: Mr. E. G. J. v. Meerbeke, Bezuidenhoutseweg 30. Den Haag. Bij het verzoekschrift moeten
goede referenties worden overlegd.
Red.

Weet U nog....?
"HH El VAH COLUMBUS"
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DOOR JOT POLMAN

Karvtonnentent
Nee, vacantie is het niet. Dat meenden we even toen we uit de enge AIcantara overstapten op het open strand. We leefden op. Jawel. Soldaten
die óp gaan leven, krijgen meestal een douw. Zo was het in Holland en zo
zal het op Malakka zijn. Of je nou bij de Eskimo's dient of bij de Caledonezen: order is order, en anders: rapport. Daar heb je ze al: dienstrooster, orders van blijvende aard, orders van de dag, appèls, sergeant
van de week. Ben je nóg niet verzopen?, heet 't, als je één minuut na zes
('s morgens!) uit het zeewater holt. Je loopt weer naakt, heet 't, als een
knoopsgat van de linker-boven-borstzak openstaat. Ja, want behalve die
knoop draag je lange broeken, laarzen, leggins, koppel, muts, en loop je
ingebakerd als een baby uit opoe's tijd naast de inlander in zijn zonnige
huid en zijn broekje van wit katoen. En wéér die theorie die de luit als
een uitgesabbeld stukkie kauwgom wéér in zijn mond genomen heeft. En
dan de wacht: vanaf heden dag- en nachtpatrouille op de weg, en morgen
is,dat al veranderd in: posten op die éne plek waar je vier uur staat te
blaken en verblinden in de zon. Je valt er bij flauw, niet zo maar bij wijze
van spreken, nee, écht, als een luchtballonnetje dat knapt.
En toch: posten moeten er zijn. Geen plekje zonder grenzen.
Westen: het strand. Oosten: de weg. Noorden: het eerste huis, en Zuiden:
het laatste van ons kantonnement. Aan boord waren de bataljons zo in
elkaar verwrongen dat je zelf het gezicht op je eigen onderdeel verloor.
Maar nu draaien we weer in de kring van onze troep. Niet dat we behoefte hebben aan die anderen, maar buiten onze grenzen lokt Malakka,
het tropenland. Ja, we beginnen weer van-voren-af-aan, zeggen de sergeanten de CC. volmondig na, die 't weer hoorde van de BC. En we wórden
weer tinnen soldaatjes: één-twee in de maat, order of: rapport. Discipline
noemen ze dat. Niks voor ons. Die anderen lopen met hun blote body in
de zon en dragen strooien hoeden, ze liggen langs de weg alsof ze wonen^
op de Bibelebonse berg. En toch, — ja, alweer en toch —, toch zijn we
trots op de indruk die ons bataljon op Malakka maakt. Dat doet I.R.S.

QomeA
De tropendag is eentonig. De dagen lengen of korten niet. Elke morgen
op het uur van de réveille dezelfde schemer, en voordat je uit zee komt,
is het volop dag. Elke avond na het eten dezelfde schemer, en voordat
je 'n eindje lopen wilt, is het nacht. En elke morgen, weer of geen weer....
nee, dat klinkt niet in de tropen, want zelfs als de hemel grijs is en er
een slagbui slaat, ga je in zee. De natuur: groen in het kwadraat. Nooit
dat verlangen van lentetinten of het heimwee van een October-kleur. Alsof
je met Kerstmis Pinksterbloemen plukt, en met Pinksteren de rode bessen
van de hulst.
Maar één dag op Malakka is voller dan vier jaargetijden in Nederland.
Hoe dat nu te doen zien? Uit een plantaardig register vermenigvuldigd
met alle kleuren van het spectrum en gekneed in een overzicht van de
bekende en de denkbare meetkundige constructies, zou een beeld groeien
waarbij de ogen scheel gaan staan. Bovendien is dit alles door elkaar
geschud met een fantasie waarbij ons vernuft niet meer is dan stompzinnigheid.
Begin te kijken 's morgens na het bad. Je loopt de trap op door de tuin
om bij de put je lichaam met een emmer water schoon te spoelen van het
zout. Je gaat naar de struiken in de hoek van het gazon. Alsof je verstoppertje wil spelen. Je weet toevallig het trapje van wat losse stenen, dat
naar beneden leidt. In die plankenkuil staat een palissade van slingerend
groen. Daarbinnen is de put. Je slaat de emmer omlaag, sjort hem op, laat
het water gutsen over rug en buik en voeten, neemt je handdoek, wrijft
en.... je kijkt rond. Je vraagt je af: Lijkt dit nou op dat hoekje in die
verwilderde tuin van het oude landgoed in Schaesberg? of op de rotstuin
van die buitenplaats in Wassenaar? of op de plantenhof van die natuurliefhebber in Haren? Het lijkt op alle drie en op geen. Het gras schiet
stug een halve meter hoog langs de glooiing. Daar steken planten uit, grof
als kool, maar ook varens, fijn als kant. Om de palissade hangt een flarde
van klimop, maar ook wikkelt er een winde overheen. Er staan struiken
met blaren zo groot als een hand en daar hangt een gouden regen van rosé
trossen uit. Maar andere vertakken zich in pluimen dun als riet en daar
zweven bloemen aan als orchideeën. Hogerop steken de vanen van een
pisangboom brutaal in de bleke lucht. Maar tegen diezelfde hemel tekent
zich een net van acacia-blaren met blauwe kelken af. Recht daaruit schiet
de stam van een klapperboom en de palmen in de top worden door Bet
eerste zonlicht met bladgoud belegd. — Sla je handdoek om je nek en ren
naar binnen: anders ben je te laat voor het ontbijt.
Ook de dierenwereld is zo overdadig, rijk. Leeuwen en tijgers Nee. Apen
en wilde varkens wel. En in de bergen moeten panter en python te vinden zijn. Hier, langs de kust worden slangen gezien, haaien zijn gesignaleerd, en onlangs reed er een jeep met een doodgeschoten krokodil over
de motorkap. Ook dwarrelt soms een zwarte vlinder als een stuk verkoold
papier of een vogel met okergele vleugelslag. Maar zóó algemeen zijn deze
dieren niet. Neem dan de aap: dat is ons huisdier. De Chinees die met zijn
familie in hef bijgebouw leeft, houdt kippen en een keeshond, even alledaags als die in Holland zijn. De aap: dat is voor ons een attractie. Wie
had de eerste gevangen? of gekregen? Nu bieden de inlanders op het
spreekuur van onze medici een aapje als betaalmiddel aan. En er wordt
een bataljons-order verwacht waarin zal worden bepaald, dat niet meer dan
één aap mag worden onderhouden door één persoon. Hier zit hij op de
tafel, monkey, en pakt met fijne vingertjes dit blaadje papier. Dan kijkt

hij even op alsof hij vragen wil: mag ik even lezen?, maar het interesseert
hem al niet meer: hij steekt zijn hand uit naar je neus zoals een baby een
ontdekking doet. En dan holt hij weg en ravot met zijn vriendje erger
dan de roverhoofdman van een jongensbende. Maar zijn ze goed kwaad
geweest, dan gaan ze arm in arm zitten vrijen. Ja, als straks bij ons vertrek geen MP op de kade staat te loeren — in Ostende werd zelfs de
politiehond niet toegestaan — dan gaat er een apenbataljon aan boord.
En dan de insecten die door zoveel nachtmerries spoken, in Holland, niet
hier. Want een spin van een decimeter doorsnee trap je dood, en we spuiten meubelen en muren tegen muskietengevaar, we trekken elke avond de
klamboe om het bed, maar het millimeter-miertje dat in je boterham
kruipt, slik je met de koffie door. Daar wen je aan. Zoals aan het avondkoor. Dat zet in op het uur van zonsondergang. De lucht trilt ineens van
het sjilpen en sjirren alsof allekortegolf-zenders tegelijk in de aether zijn.
Een sterretje van stilte is dan het vuurvlindertje dat uit de hemel valt en,
door het duister van tuin en struiken dwaalt. Binnen, bij het lamplicht zijn
de tjitjaks werkelijk gezellig. Ze kleven sierlijk met het spitse lichaam en
de vier gespreide poten tegen het wit van de muur als een Oosters ornament. Met visachtige vlugheid wenden ze en schieten weg om ergens anders
ineens stil te staan. En dan tjakt het hagedisje zacht als een vogel in
zijn slaap.
Verkwistend héët de tropennatuur. Als zij dat ergens op Malakka is, dan
is zij het op het strand. Tussen zee en bos, op de paar meter zand die bij
vloed door de branding worden overvloeid, ligt de confetti langs de hele
kust verstrooid.
Schelpen? Ja, wat zit er nou in een schelp! 'n Krab die weghobbelt met
dat huis op zijn rug. Maar wat voor een huis! Het is rotsachtig als de kaap
op de hoek van onze baai, met schaduwtinten in de groeven en bleke
kleuren om de top. Ook kan het een kegel zijn als een brokje marsepein,
rosé, bleu of groen met ringen van parelmoer. Of het is een doodgewoon
slakkenhuis, maar dan lopen over de lichte huls donkere stippelstrepen
rond, even zuiver op het grote model dat vijf centimeter doorsnee heeft
als op het allerkleinste, nauwelijks een millimeter breed. Maar het allermooiste schelpje is dat hele kleine ding, niet groter dan een nagelrand en
doorschijnend als een vlies.
Al die prullen liggen — zodra ze onbewoond zijn — te bleken in zout en
zon tussen even zoveel stukjes steen die meedoen in variatie van vorm en
kleur. Steen, kijk, daar dringt die rots zich uit het bos naar voren, opengespleten alsof een reus hier bezig was met zijn houweel. Beneden grauw
als steenkool, dan grijs en blauw, en — zonder dat je ziet waar het gebeurt — loopt het bleke bleu in rosé over tot lippenrood boven aan de
brokkelrand. En daar woekert het bos en grijpt met grillige wortels in het
steen. Neem nu een stukje van die leisteen hier beneden uit de rots. Het
steekt zo verleidelijk uit. Maar het zal wel moeilijk zijn te breken. O nee,
het brokkelt af. Kijk, onder dit zilverblauwe oppervlak is het rood en bruin.
Je ziet de houtlagen nog zitten. Het is zo broos dat je het stuk wrijft in je
hand. Wat poeier en wat kleurstof aan je vingertoppen, dat is alles. Verrotting, verstening. Die gevallen stam, daar dwars over het strand, is na
zo-en-zoveel tijd een rif. zoals je dat een eindje verder ziet. Straks valt
die dooie boom die nu daarboven uit de bosrand hangt, omlaag. Intussen
woekert het leven wild naar alle kanten uit het land tot aan de zee. De
strijd op leven
en dood die in
het Noorden in
vier
jaargetijden
uitgevochten wordt, speelt
zich hier af in
één ondeelbaar
ogenblik,
van
ontstaan tot vergaan.
Is
de
blauwe
libel onder die
bessenstruik
mooier dan de
rode die daar
over de schelpen scheert?

door zijn geestig voorgedragen liedjes, humoristische anecdotes of steken op den Mof.
Altijd goed gehumeurd, was hij steeds klaar
voor iedere onderneming, bereid tot hulp voor

een ieder, die deze nodig had. Toen men hem
moest inzetten voor het vervoer van geallieerde piloten was hij direct bereid. Op een van
deze tochten, het was reeds de tweede tocht
die avond, werd hij tezamen met Harry Aarts
en twee piloten in de wagen, in een hinderlaag gelokt door een te machtigen vijand in de
buurt van Moergestel.
De eerste zending piloten was bij Tante Coba
in Tilburg gebracht. Zij werden in de ochtend
van 9 Juli 1944 door de SD aldaar neergeschoten. Tom (P. J. Haagen) werd eerst naar
Haren en later naar Vught overgebracht. Tezamen met de anderen werd hij op 19 Augustus 1944 te'Vught gefusilleerd.
Zijn overlijdensacte was gedateerd 19 Augustus
1944, een maand voor de bevrijding, waarvan
ook hij zoveel verwachtingen had.
Hoe geliefd Tom was, blijkt wel uit het feit,
dat de Eindhovense wandelvereniging „Met
frisse moed", waar hij een ijverig lid van was,
een jaarlijkse „Piet-Haagen-tocht" heeft ingesteld, die voor het eerst op 2 Juni 1946 werd
gehouden. De baten van deze tocht werden
aan de Stichting 1940-'45 afgedragen.
Zijn Geestelijk Adviseur gaf van Piet Haagen een juiste typering op zijn bidprentje:
„Deze gaf zijn leven voor zijn vrienden. Tom,
wij zijn trots op jou! Wij bidden voor je, bid
gij voor ons, want wij weten, dat gij in Christus zijt."
JACQUES F. M.

Ter nagedachtenis
aan
4 en 5 September
^1944^»

JAN WILDSCHUT

Reeds vanaf het begin van de bezetting' zette
„Tom" Haagen, hoe jong ook, den onderdrukker de voet dwars, waar hij kon.
Opgeleid voor fotograaf, nam hij reeds spoedig ontslag bij zijn patroon, daar deze de Nazigedachte was toegedaan.
Als principieel Katholiek was zijn geesteshouding van dien aard, dat hij als éen der
eersten aangewezen werd om in Duitsland te
gaan werken; door naar de Limburgse mijnen
te gaan, om opgeleid te worden voor mijnwerker, kon hij aan deportatie ontkomen.
De inval bij Dieppe enige maanden nadien,
deed bij iem en een veertigtal anderen de
mening postvatten, dat dit de invasie was.
Zonder verdere berichten af te wachten, vertrokken ze.
Na enige omzwervingen kwam deze groep in
zijn woonplaats bij de daar in oprichting zijnde
In het begin Augustus 1943, als koerier van
Strijp en mede-oprichter der z.g. Philipsbeurs,
hielp hij honderden onderduikers verzorgen,
ledere dag en dikwijls ook 's nachts was hij
hiervoor in de weer. Zijn werklust, principes
en liefde voor de goede zaak brachten hem
er al spoedig toe, door daden nog meer afbreuk te doen aan den vijand.
In de KP „Sander" kreeg hij daarvoor volop
gelegenheid. Menig uurtje wachten, voordat
het moment van actie voor een of ander gewaagde onderneming aanbrak werd gekort

WED. T. SLOMP
(„Tante Trijn")
Woensdag 29 Mei 1946 had op de begraafplaats te Ruinerwold de eenvoudige maar
treffende begrafenis van Tante Trijn plaats.
Voor de KP Meppel en de illegaliteit in de
omgeving was Tante Trijn geen onbekende.
Steeds was ze bereid in de moeilijkste dagen
van de bezetting verdrukte en vervolgde
medeburgers een wijkplaats te bieden. Inderdaad was Tante Trijn een Moeder, niet
alleen voor haar eigen kinderen, maar ook
voor de onderduikers en illegale werkers die
haar hulp en steun van noode hadden.
In het sterfhuis leidde Ds. Schaafsma de
rouwdienst in, waarbij hij erop wees dat Tante
Trijn volkomen bereid was over te gaan in
hoger Heerlijkheid, hoewel haar laatste gedachten haar kinderen golden, waarvoor ze
door het overlijden van haar man reeds tien
jaar alleen had moeten zorgen.
Door de Meppeler KP werd daarna de baar
naar het kerkhof gedragen. Bij de groeve liet
Ds. Schaafsma de lievelingspsalm van Tante
Trijn Ps. 138—1, zingen, waarna Oom Hein
namens de Meppeler KP het woord nam. Hij
herinnerde eraan, dat Tante Trijn steeds haar
grote moed en kracht geput heeft uit haar
levend Geloof; het was haar niet te veel, na de
overval op het politiebureau te Meppel, een
vijftal familieleden van een van de medewerkers bij zich op te nemen. Steeds was ze bereid zich op te offeren voor het welzijn van
haar naasten. Oom Hein wekte alle aanwezigen op in de voetsporen van Tante Trijn in
te treden. Tot slot liet hij zingen Psalm 89—8,
waarna Frits de Zwerver namens de familie
dankte voor de betuigen van deelname.
Tante Trijn is van ons heengegaan, maar de
herinneringen aan een nuttig en zegenrijk leven
zal ons bijblijven.

PETRUS JACOBUS HAAGEN
(„Tom")
(„Frans van Gennip")
geboren te Eindhoven, 8 September 1921.

Daar gingen zij heen,
Neerlands zonen.
Hun laatste hoop was vergaan.
Zij hoorden hun namen lezen.
Om voor 't vuurpeloton te staan.
Daar gingen zij heen
Neerlands zonen.
De dood tegemoet? O neen!
Zij hadden geleerd in hun cellen,
Gestreden en gebeên.
Daar gingen zij heen
Xeerlands zonen.
En 't klonk in hun oren nog na.
Die woorden van Jezus, die zeide:
Ga mee naar Golgotha. ■
Daar gingen zij heen
Neerlands zonen.
Maar Jezus ging vooraan.
En in hun laatste stonden,
Heeft Hij hen btjgestaqn.
Daar gingen zij heen
Keerlands. Helden.
Maar God is getrouw geweest.
Wij hebben Xeerland herwonnen.
En zij, vieren 't bevrijdingsfeest.

Van een Moeder, wier zoon
werd gefusilleerd.

-^r

Wie de eerste daden van actief verzet tegen
den vijand van nabij heeft meegemaakt, is
met Jan in aanraking gekomen.
Hij was een kerel, toen hij zich als vliegerofficier meldde voor het leger.
Hij was een kerel, toen hij in Drente zijn
illegale loopbaan begon. Hij was een kerel,
toen hij het actieve verzet in het hart der
Hollanden doorzette.
Hij was een kerel, ook bij zijn optreden na
de mislukte overval in Haarlem, toen hij de
aftocht zijner vrienden dekte.
Dit kostte hem eerst zijn vrijheid. Later zijn
leven.
•
Hij was gelovig Rooms Katholiek, een christen in de ware zin des woords.
Een kind van God; kinderlijk gaf hij zich in
zijn diep geloof over aan zijn Hemelsen
Vader.
Wat heeft hij ons, protestanten, die met hem
mochten optrekken, diep ontroerd door zijn
innig gebed.
Jan wist wat zijn land waard was; zelfs zijn
leven, dat zo opbruisen kon zou hij er voor
offeren, als het maar weer vrij mocht worden.
Hij heeft -dit offer, dit voor onze verzetsstrijd zo geweldig zware offer, gebracht.
De pogingen tot zijn bevrijding uit de gevangenis aan de Weteringschans te Amsterdam
hebben jammerlijk gefaald, maar dit was
waarlijk niet te wijten aan zijn wapenbroeders. Zij hadden zich ook, ja misschien wel
juist voor hem ingezet.
Na van kamp tot kamp te zijn getransporteerd, is hij 1 Januari 1945 in Duitsland
overleden.
Ook daar was hij kerel en.... kind. Hij
sterkte anderen, die dreigden te storten in de
geestelijke afgrond, maar gelijk ontleende hij
kracht aan en zag kinderlijk op tot zijn Vader
in de Hemel.
Wij, die het voorrecht hebben gehad hem te
kennen, waren bewogen, ja diep bedroefd om
zijn verscheiden, maar daarbij dankbaar dat
God ons land dezen zoon gaf.
Hij behoorde tot de edelsten van ons volk.
KEES,
die zijn vriend mocht zijn.

WIE KAN INLICHTINGEK VERSCHAFFEN ?

U/istUdat...?
kort voor de Meidagen 1940 21 staatsgevaarlijke personen zijn opgepakt,
hiervan enige personen met name door de
toenmalige overheid zijn genoemd, t.w.
Rost van Tonningen, Emile Lalieu, enz.
deze personen door de Duitsers zijn bevrijd,
Emile Lalieu, die bij de beruchte uniformsmokkel betrokken was, in het tijdschrift
„Nederland in oorlog zoals het werkelijk
was" een beroepsspion wordt genoemd,
deze Heer Lalieu tijdens de bezettingi een
leidende positie heeft gekregen bij het
semi-officiële lichaam „De Distex",
deze aldaar nog een belangrijke plaats bezet en dat v^le goede vaderlanders vandaag aan de dag van hem, wat betreft hun
vergunningen op textielgebied, afhankelijk
zijn.

ADVERTENTIES
Wilt U brieven op advertenties, met vermelding van het
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aan: Bureau
„De Zwerver", Nic. Witscnstraat 21, Amsterdam-C?
De brieven worden ongeopend doorgestuurd; gelieve dus
geen berichten voor redactie o£ administratie erbij in
te sluiten.

Verloofd:

TOPS PFEIFFER
en
H. M. FLIK (Michiel).
Augustus 1946.
Badhuisweg 3, Amsterdam-N.
Harnjesweg 30, Wageningen.
Tripsumjagnie (Gr.),
Ondertrouwd:
PETER GROOTENDORST
(Korp. Ind. Instr, Bat.)
en
COBI J. C. M. SCHIPPERS.
Kerkelijke bevestiging D.V. 4 Sept. 1946 om
2.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Moordrecht door den WelEerw. Heer Ds. A. Donker.
Toek. adres: Heerenstraat 1, Berkel (Z.H.)

705 Ewoud Sibinga Mulder, mijnbouwkundig
student, geb. Kampong Minjak (res. Palembang) op 19 Mei
1923. In Nov. '43 uit
Dtsl. gevlucht en ondergedoken in Paterswolde, waar hij opnieuw gepakt werd
op 5 Juni '44. Eerst
opgesloten in gevangenis te Groningen,
toen overgebracht n.
kamp
Amersfoort,
vanwaar ongev. 10 Oct. '44 verv. n. Dtsl.,
bestemming onbek. Daarna nooit meer iets
van hem gehoord..
706 Sergeant Heidema uit A'dam was in 1939'40 als zodanig in mil. dienst te Termunten
en Zuid-Laren. In 1945 is hij nog gesign.
in kamp Neuengamme. Is hij uit dit kamp
teruggekeerd?
707 Simon Koning, wachtmeester Marechaussee,
. geb. 16 Juni 1906. Gearr. te Spanbroek op
24 Aug. '44 door -de
S.D. en overgebracht
n. Scheveningen. Enigen van het op 26
Aug. gearr. mannelijke deel personeel distrib. dienst te Spanbroek hebben Koning
op de binnenplaats v.
d. gevangenis te Scheveningen gezien. Bij
hun vrijlating, 14 dagen later, vroeg een van
hen of Koning ook vrij kwam. Hierop werd
geantwoord: „Wat Koning verdiend heeft
krijgt hij niet, maar hij komt niet vrij." Nadien nooit meer iets van of over hem gehoord.

ir«

708 Celhw. Schmidt (roepnaam Giel), geb. 8
Dec. 1921 te A'dam.
Is gearr. te Putten en
via Amersfoort naar
Neuengamme
vervoerd. Daar overl. 7
Febr. '45 (no. 1186).
Na arrest, nooit meer
iets van hem vernomen.

Met grote blijdschap berichten wij U, dat
de Heere ons huwelijk kroonde met de
voorspoedige geboorte van een zoon. Wij
noemen hem:
LEENDERT WILLEM.

2 Oud K.P.-ers in Brabant, in bezit van een
wagen en de nodige vakkennis, vragen ter
overname: EXPEDITIE- OF TRANSPORTBEDRIJF. Onversch. waar. Ook gen. samen
te werken mèt bestaand bedr. Wie wil hen
helpen, of de weg wijzen om vestig, verg.
voor derg, bedr. te krijgen? Br. o. no. 238
Bur. De Zwerver.

M. EDELMAN.
G. A. S. EDELMAN—Karssen.
Driebergen, 26 Aug. ,1946.
Nassaulaan 23.

Wie kan oud K.P.-er helpen aan een LOODS
OF SCHUUR, welke verhuisd kan worden?
Tevens een directiekeet of houten zomerhuisje gevr. Br, o. no. 239 Bur. De Zwerver.

Jongeman, gehuwd, 31 jaar, zag zich gaarne
geplaatst als VERTEGENWOORDIGER, onversch. welke branche. Goede verkoopkracht, prettig voorkomen, Br. onder no.
236 Bur. De Zwerver.

Gerout. CHAUFFEUR, 36 jaar, zoekt als zodanig werk, onversch. waar. Br. o. no, 240
Bur. De Zwerver.

Oud-Stoottroèpman, gehuwd, 31 jaar, G.G.,
zoekt een hem pass. werkkr. met toekomst,
onversch. wat en waar. Is bekend met
spoor- en betonwerk; kan leicRng geven.
Br. o, ho. 241 Bur. De Zwerver.
O.V.W.-er, die binnenk. uit Mil. dienst komt,
zoekt hem pass. betrekk. als CHAUFFEURMONTEUR. Is 29 jaar en heeft ruime erv.
Br. o. no. 242 Bur. De Zwerver.

*

We zoeken voor één van onze medewerksters en haar broer kamers te A'dam, met
of zonder pension, gemeub. of gestoff. per
1 Sept. Bel 41063 of schrijf aan: Admin. De
Zwerver, Pr. Hendrikkade 152.

II.

eiiemellt^
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We waren al jaren ondergedoken. En het werd
met de dag slechter. Minder voedsel, minder
brandstof, minder hoop, minder verwachtingen.
En de behandeling, die ons ten deel viel, hield
daarmee gelijke tred. Alles, wat de Amerikaan
zo kernachtig uitdrukt met „mental cruelty" viel
ons te beurt. En wij bezaten onze ziel — hadden
we die eigenlijk nog? — in lijdzaamheid. Toen,
het werd al te erg, schreven we een brandbrief.
En vrienden probeerden het onmogelijke: een
ander adres te vinden. Het lukte niet meer:
hartje winter en hongersnood en de rest. Ze klopten aan bij brave oude mensen; daar, waar we
in het begin van ons illegaal leven een onderkomen en een tehuis hadden gevonden en kort,
te kort, mochten vertoeven. Het kon niet. De tijden waren veranderd, en de mensen met hen.
De oude mensen trokken in bij hun kinderen, en
het gastvrije onderdak bleef gesloten. Toch kregen we in ons „unsplendid isolation" bericht,
want vrienden kwamen ons vertellen: Oom Arend
lijdt aan ondervoeding en ligt ziek te bed bij een
van zijn kinderen thuis. Dat vonden we ergst
van alles: die goeie Oom Arend. Ouwe lobbes,
kerel als een boom, hevig onder de plak bij zijn
klein beweeglijk gewiekst wijfje, dat ie met één
armzwaai maken en breken kon. En die leed ook
al aan ondervoeding. Onze gemartelde fantasie
beschreef binnen de muren van onze nachtmerrievlieringkamer levendige visioenen van hongeroedeem en wat dies meer zij....
De bevrijding kwam, en de vrijheid voor ons.
Op het nippertje waren we toch nog verhuisd.
En de mensen, waar we toen huisvesting genoten,
stonden in relatie met een boer. En we bedelden
een half flesje melk bij hen af. En we leenden
twee voorhistorische fietsen. En we haastten ons
naar Oom Arend en Tante Rijn, om de kennismaking te hernieuwen, en te trachten, iets weer
te vinden van het pijnlijk-zoete geluk, dat voorbij
was, voorgoed. En toen zagen we Tante Rijn
terug: mager, oud, vergrijsd. Ze wuifde óns toe.
Tootje, wat ben je mager geworden, zei ze tegen
mijn vrouw. En toen kwam Oom Arend thuis.
Sloffend, ook verouderd, maar toch nog een mankerel. Hij keek me aan, of ie een geest zag. Och,
zei ie, daar heb je Henk! Waar zijn de anderen?
Weg, zei ik. Maar luister U nou eens, Oom Arend,
in Februari hebben ze me verteld, dat U ziek te
bed lag, hier bij Uw zoon thuis, en dat U aan
ondervoeding leed. En nu zijn we vrij, mijn eerste
werk was, naar U toe te komen en natuurlijk
breng ik wat voor U mee. Ik ben er met veel
moeite aan gekomen: maar dat flesje melk is voor
U. Dat U te kort kwam, dat heb ik nou het verschrikkelijkst van alles gevonden. . . . Daar zullen we dan gauw een bordje lekkere pap van
koken, zei slimme Tante Rijn. Maar Oom Arend
begon smakelijk te lachen. Nee Henk, zei ie, we
hadden een groot tekort aan brandstof en leden
erge kou, en daarom zijn we hier in huis gegaan,
maar honger hebben we nooit geleden, daarvoor
hebben onze kinderen veel te goed voor ons gezorgd, en ondervoeding heb ik nooit gehad!
Toen heb ik mij — even maar — heel erg voor
mijn vrienden geschaamd.
H. M.

Oud K.P.-er, gewond in diensttijd Stoottroepen tijd. gevechtshandelingen aan de
Maas, 25 jaar en gehuwd, wil iedere geschikte betrekk, aannemen om in onderhoud van zijn gezin te voorzien. Oorlogsinvalide! Br. o. ncj. 237 Bur. De Zwerver.

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande 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.
Gironummer I09S88 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

Nieuwe abonnementen kunnen op elke willekeurige datum Ingaan; voor xovcr de nummer* voorradig zijn, ook met terug'
werkende kracht, doch alleen aan het eind van een kalenderkwartaal vervallen.

Aan onze abonnees
De mecsten van onze abonné's zullen wel opgemerkt
hebben, dat onze administratie omgeschakeld is en dat
tegenwoordig „De Zwerver" keurig geadresseerd wordt
door middel van onze Addressograph.
Deze omschakeling was voor de kleine bezetting van
onze Administratie een krachtsinspanning, zodat de kwitanties voor het 2c en 3e kwartaal nog niet aangeboden
konden worden.
Voor het verschuldigde abonnementsgeld over deze 2
kwartalen wordt nu één kwitantie aangeboden. Wij besparen den lezer hierdoor éénmaal de incassokosten.
We verzoeken aller medewerking, zodat geen tweede
aanbieding behoeft te volgen.
DE ADMINISTRATIE.

t

