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YAN INÜIYIDÜ NAAR GEMEENSCHAP 
Wjai UMJ, midAen, 
Wij missen iets. Het samen worstelen. Het open 
en eerlijk tegenover elkaar zijn. Het pretentieloze, 
dat onze verhoudingen kenmerkte gedurende de 
oorlogsjaren. 
Het feit, dat onze „leiders" in de worsteling van 
de afgelopen jaren leider waren, omdat ze zich 
radicaler, onbaatzuchtiger gaven. Hét feit, dat al- 
les kon: gastvrijheid ad infinitum; dag en nacht 
werken en  wel  zonder salaris;  en  dat kerkelijke 
hokjes niet telden  
De „illegalen" zijn ontevreden. Weet ge waarom? 
Omdat we geen emplooi hebben? O ja, we heb- 
ben ons werk, ons brood, ons gezinsleven. Alles 
even keurig. We komen bij elkaar op visite. Vra- 
gen belet. We hebben onze legale bladen, elk een 
hokje vertegenwoordigend. We hebben onze par- 
tijen, die haar best doen om ons van de zin van 
haar bestaan te overtuigen. Met een keur van ar- 
gumenten. Met vele woorden. Maar 't raakt ons 
niet. 't Overtuigt ons niet. 
We missen niet iets, we missen veel. 
Warmte in de verhoudingen. Bezieling. Het dage- 
lijkse offer. De overtuiging, dat er een strijd op 
leven en dood is. Onbaatzuchtigheid. Leiders, 
waarachter we ons scharen, omdat ze geen lei- 
ders zijn, maar dienaren. 
We missen de totaliteit. 
In de afgelopen jaren stond ons eten, ons sla- 
pen, ons praten en zwijgen in dienst van de o^- 
dracht, de taak. We waren totaal. En thans? We 
hervinden ons in een samenleving, waarin pljts 
alles weer waarde op zich zelf schijnt te hebben: 
het gezin, de politiek, de sport, de kerk. Terwijl 
de relatie tussen onze vaak werktuigelijk te ver- 
richten arbeid en een grote opdracht wel helemaal 
zoek is. 
We missen het uitzicht. 
De afgelopen jaren, ze waren moeilijk. Doch we 
zwoegden voort, in het besef, dat .vrijheid en 
recht zouden zegevieren. We wisten een blijde toe- 
komst in het verschiet. En nu? Het troosteloze 
heden heeft niet van doen met de toekomst, die 
we eens verwachtten. En wie biedt ons uitzicht? 
Hoe ontkomen we aan pauperisme, aan baatzucht, 
aan het „mijn"-egoisme en aan het „ons"-egois- 
me? Hoe ontkomen we aan....  vrees? 

Hae udj, het Pizdan fyltn 
Ons huis, Nederland, stond in brand. We hebben 
mogen behoren tot de brandweer, die het vuur 
poogde te blussen, terwijl de "meeste huisgenoten 
ach en wee riepen, maar niets deden. 
Thans hebben wij opnieuw een brandweer, de re- 
gering, de volksvertegenwoordiging, onze geeste- 
lijke leiders  En er is ook brand. Dat con- 
stateren we. De Bikini-muizen hebben hem, tot 
grote vreugde van de geleerden, overleefd. Maar 
vele Chinezen, vele Polen overleven hem niet. En 
de 5e klas van de in 5 klassen ingedeelde Joego- 
Slaven zullen hun qualificatie „gevaarlijk" ook 
wel als dreigend levensgevaar ervaren. 

Het vuur van haat en honger laait hoog op in 
de wereld, aangewakkerd door baatzuchtige poli- 
tiek der grootmachten. Die zich overigens wel rea- 
liseren dat er brand is, getuige hun proeven met 
raketten, nieuwe vliegtuigen en hun geruststellen- 
de publicaties over vondsten op^het gebied van 
bacteriologische oorlogvoering. 
Adempauze    Alvorens   de  wereld   opnieuw 
een knekelhuis worden gaat. Nu onze brandweer. 
Zij ervaart de hitte van het vuur. En voelt iets 
te moeten doen. Dies protesteerde onze delegatie in 
Parijs. Buitenlandse Zaken eindelijk niet meer neu- 
traal! Maar helaas nog formeel. Een fel protest 
tegen een niet te wijzigen procedure, in de com- 
missies een sterk er op aandringen bepaalde woor- 
den te wijzigen — op zichzelf mogelijk best te 
verdedigen, alleen niet voldoende. Bewogenheid 
uver de gang van zaken, over wat men zegt, 
hoe men 't zegt, waar blijft deze? Recht zonder 
God is geen recht. De neutrale staat is uit den 
boze. m 

Inzake Indië zijn bijna alle partijen het eens, dat 
het geholpen moet worden, ook om eigen zaken 
zo snel mogelijk zelf te regelen. 
Niettemin zien Christenen onder elkaar kans, we- 
derzijds- optreden krachteloos te maken, om zo 
zichzelf stinkende te maken in de ogen van de 
Indonesiërs. Als dit nu nog smaadheid was om 
Jezus' wil.... maar wie zou dat willen beweren? 
De „rode vloedgolf" wordt gesignaleerd. Zo'n ech- 
te krantenterm, demagogisch. Terwijl de rode 
gloed van onheilig vuur in de kerkscheuring, in 
de durende scheiding tussen Christenen ook op 
ander terrein, schier niet aan de orde komt. 't 
Leven is totaal: in de kerk geen liefde, in de 
politiek ook niet. 
Of moet de boeman „rode vloedgolf" dienen, om 
ons te verenigen? 
Vrees is een slechte raadgeefster. Neen, als wij 
pleiten voor eensgezind optreden — van hen, die 

. Jezus Christus als totalen levensvernieuwer erken- 
nen — is het, omdat de liefde van Jezus Christus 
ons dringt. Zijn snel naderende volkomen zege- 
praal moet in ons blijde herauten vinden, die de 
ogen van de mensen der wereld willen- openen 
voor de nuchtere werkelijkheid: dat God in Jezus 
Christus Triumfator is; hier en nu! Ook op het 
politiek en sociale terrein. 
Als wij het maar geloven! 
Het heden betekent een confrontatie met een on- 
veilige wereld. Nu niet langer een theoretische 
onveiligheid, gepaard aan een levenswerkelijk- 
heid, die eer van een behaaglijke rust getuigde. 
Neen, de waanzin gaat zijn triomfen vieren. Het 
Hitler-Duitsland bracht normale waanzinnigen aan 
de macht. En een Frans ambassadeur opent een 
tentoonstelling van werken van Picasso, getuigend 
van een zo wrange en verworden visie op den 
mens, dat de normale waanzin plots begrijpelijk 
wordt. 
Maar dan is er spoedig geen plaats meer voor 
een mens, die waarlijk mens wil zijn en weet, dat 
dit alleen door Jezus Christus mogelijk is. 

IMai u-an ank yeuAaagd uM^dt 
Kenmerk van het radicale geloof is, dat het met 
God waagt. 
Zoals wij het in de afgelopen jaren met God 
waagden. 
Het leven van thans vraagt van den Christen ook 
het waagstuk. 
Dit impliceert een sterk naar de toekomst zien. En 
een vóórgaan, een oplossing aanwijzen. 
T.a.v. hefsociaal-economische vraagstuk, t.a.v. het 
gemeenschapsleven  betekent  dit,   dat de  Christen 
zich gééft met alles wat hem ter beschikking ge- 
steld wordt.  Van  ons wordt gevraagd  de  liefde 
van Jezus  Christus  te  openbaren.  Dit  houdt  in: 
lenigen van de materiële nood, doch zo, dat de 
ogen voor de geestelijke nood opengaan. 
Van ons wordt gevraagd tot vormen van gemeen- 
schapsleven, van gemeenschappelijke arbeid te ko- 
men,  waar bezieling van  uit gaat.  En alleen  de 
radicale overgave  aan Jezus  Christus  waarborgt 
bezieling, immers dan komt de Geest over ons. 
Zonder ofler, grote offers van bezit, positie, knus 
leven    komen   we  er  niet. Jezus   vraagt  ook 
vandaag alles. 
De zin van Uw leven is te openbaren, dat het 
genade Leven geworden is. 
Alleen zo weten we raad met het sociaal-econo- 
misch vraagstuk, dat, omdat het een vraagstuk is 
van /ie/c(eloosheid tussen mensen, ook een vraag- 
stuk is van lonen en prijzen. 
Zo zullen we ' de wegen vinden om de volkeren 
der aarde te doen horen, dat alleen het erken- 
nen van God vrede waarborgt. 
Wagen we het met God, geheel eri al, dan geeft 
Hij ons de middelen om Zijn boodschap in de 
taal en vormen van vandaag te vertolken. Deze 
boodschap heeft een ingenieur zo goed als een 
arbeider. Een zakenman zo goed als een boer. 
Deze boodschap betekent niet minder, dan te to- 
nen met en aan alles wat we „hebben" en „kun- 
den", dat we op mars zijn. Dat de liefde van on- 
zen yader ons dringt. 

H. G. d. J. 
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Hij was een allemans vrind, één die zich aan 
twee kanten dekte. In het openbaar lonkte hij 
naar de Moffen; hij was de winterse hulp van de 
Winterhulp en bij Vreugde en Arbeid was hij als 

Sint Nicolaas is een tijd van surprises. Vooral. 
wanneer die surprise van een superieur komt. menen 
velen heel onderdanig ..dank U,- Sinterklaasje"' te 
moeten zeggen. Men moet daarbij niet bedenken, 
dat ze intussen liever des Sint's staf bij den supe- 
rieur op onbreekbaarheid hadden geprobeerd. Ook 
oud-illega'en    wordt    wel     eens    zo    een    verrassing 
bereid.   Let   op.   ik   zei;   wel   eens  
Op een militair bureau zitten een overste A en een 
luitenant B met elkaar te keuvelen, misschien over 
delen. Luitenant C komt binnen en meldt zich. De 
twee luïts hebben elkaar sinds 1940 niet meer 
gezien, dus is de begroeting tussen die twee minder 
vorme'ijk. Lt. B vertelt, dat zijn broer en zwager 
beiden door de Duitsers zijn neergeschoten bij het 
vervoer van pi'oten. Zijn vader is bij hetzelfde 
werk aan de dood ontsnapt. Zelf heeft lt. B' bij de 
K-P. veel werk gedaan en hij vertelt daar enkele 
staalt'es van. Natuur'ijk heeft hij door dat werk ook 
veel moeten zwerven in bezettingstijd. 
Na het verhaal was lt. C diep onder de Indruk en 
hij schudde zijn hoofd over zoveel narigheid. Toen 
keek hij zijn vriend bewonderend aan. 
Ook overste A had stil zitten luisteren naar B"s 
verhaal. Nu echter meende hij, toch ook iets tot 
het gesprek te moeten bijdragen. Daarom merkte 
hij geruststellend op: ,,Ja. lt. C. alles is woord voor 
woord    waar,    hoor.    Maar    maak    je   niet    ongerust; 
lt.    B    is    nu    weer   netjes    geworden " 
Na deze in ernst uilgesproken woorden verwij- 
derde de overste zich. Lt. B nam opnieuw het woord. 
Maar wat hij nu verte'de. kunnen we U niet mede- 
delen, want Kraakjes moeten netjes blijven. Hij 
vertelde echter niet. dat Sinterklaas niet meer be- 
stond! Pet. 

Ik heb 't niet op Sinterklaas! 
Zo min als ik het op Spanje hèb! 
Hij mag dan een baard hebben van nóg zo, en z'n 
coiffure moge geen enkele overeenkomst verto- 
nen met het spitse baardje van zijn doorluchten 
voorganger Al va (niet de illegale Alva!); het is 
niet te loochenen, dat hij mij telken jare meer 
kost dan een tiende penning. 
En z'n vrienden staan me ook niet bijster aan. 
Zeg me wie uw vrienden zijn.... nietwaar? Als 
hij zich overal in het openbaar met Zwarte Pie- 
ten vertoont, dan moet er toch wel meer dan één 
steekje los zijn aan die kostbare tabberd. Wie 
maakt het hem mogelijk zo'n staat te voeren? 
Dat zijn dan nog maar de dingen, die elkeen met 
één oogopslag kan constateren. Maar als we pra- 
ten gaan over de gedragingen van den goed-hei- 
lig man in bezettingstijd, dan kunnen we daarvoor 
alleen wel een speciaal PRA-atje beginnen. 

kind(se  grijsaard)   in  huis.   Voor   de   bunkerbou- 
wers en de collaborateurs bracht hij kostbare ge- 
schenken,  maar  dat vertelde  hij niet als  hij  een 
verloren  ogenblikje  te  nutte  maakte,   door  even 
wat surrogaat-pepernoten te strooien door de kie- 
rende kamerdeur van "den „illegaal". 
Een  goed  weerkenner  is  hij  wel.  Hij  heeft  snel 
door uit wejke hoek de wind waait. „Zo de wind 
waait, waait m'n rokje", werd z'n devies. 
De staf over iemand breken, deed hij niet gaarne. 
Waar krijg je een nieuwe in deze tijd van matc- 
rialenschaarste? Het is een niet te loochenen feit, 
dat   hij,   waar  hij   zich   ook   vertoonde  zich  „ge- 
dekt"  hield. 
Zo  op  het  eerste  gezicht zou je zeggen,  dat hij 
beslist  reeds  „gezuiverd"    is     die   smetteloze 
baard    dat purpere kleed met goudstiksel. 
Mensen, laat je toch niet bedriegen door de schijn. 
Onder die baard, onder dat kleed; wat schuilt er 
onder? Wat camouflage betreft, kunnen we nog 
iets van dezen schalksen grijsaard leren. 

Maar ja, hoe gaat dat in deze tijd? 
Je geziehtsvermogen is niet zo best meer als je 
vijf jaar oorlog achter de rug hebt. En illegalen 
schijnen aan extra-slijtage te lijden. Die kaerels 
hebben toen alles door een gekleurd brilletje be- 
keken, omdat er geen goed brilleglas meer te krij- 
gen was. Want kippig waren ze allemaal. Maar 
nu kun je weer kristalheldere glazen in je bril 
laten monteren, doorzichtig als een Ouwe Klare, 
alleen met wat minder diepte. 
Houdt die Sinterklaas in de gaten, dat ie je met 
een aardig smoesje niet zo'n dingie in je brille- 
koker stopt. Want de vergelijking met die Ouwe 

Klare is meer dan een vergelijking; het is een 
parallel. Je kunt het nooit bij één glaasje laten. 
Die confectiebrilletjes, waarmee ze vandaag dé 
dag rondlopen, zijn geen dracht voor een ille- 
gaal. Je wordt er licht in je hoofd van, je ziet er 
vrienden als vijanden en vijanden als vrienden 
door; en Sinterklaas met z'n suikeren lach en z'n 
slappe handje, zie je als een streng regerend 
vorst. 
Doch de natuur is sterker dan de leer. 
Daar hebben me die heldere koppen, die de re- 
dactie van „De Zwerver' uitmaken, zich ook al 
door dat senielen ouden mannetje in de luren la- 
ten leggen. De lezersschare heeft ademloos toege- 
zien hoe de matador Havanèr in de arena rond- 
sprong en overal de rode vlaggetjes met de ve- 
nijnige weerhaken in de leren huid van den man, 
die   meer   secretaris   dan   generaal   was,   prikte. 

Twintigduizend kleine Zwervertjes hebben in 
spanning het duel gevolgd dat de redacteur, die 
zijn voornaam met den echten zwerver gemeen 
heeft, met geen ander wapen dan het simpele 
KP-pistooltje, voerde met twee tot de tanden be- 
wapende dienaren van den heiligen Hermandad 
(geen collega van Sinterklaas overigens, al heet hij 
dan ook heilig). En toen nummer drie, die in 
euvele moed onder melkenstijd de koe bij de ho- 
rens vatte, van een beroepsman op z'n broekje 
kreeg, hebben de Zwervertjes dat gevoeld als een 
tuchtiging op het eigen zitvlak; maar ze hadden 
binnen pret, toen hij, met de blaren nog op z'n 
billetjes, op de wip klom. 
En nu hebben die dapperen zich door Sinterklaas 
een rad voor ogen laten draaien. 
Dat is het ergste nog niet. Ze hebben dat rad elke 
week weer aan, ook voor de kleine Zwervertjes 
laten draaien, tot ze van de spaken het wiel niet 
meer zagen. 
Harten, die in jaren niet meer van verwachting 
geklopt hadden, raakten uit hun rhythme, waren 
subiet van slag. Want Sinterklaas zou een „Voor- 
loper" in de schoen brengen. Elke morgen inspec- 
teerden ze hun schoen. De doorlopers bleven trouw 
bij de kachelplaat staan, maar de „voorloper" 
bleef uit. Er waren er die vreesden, dat het be- 
geerde boek niet in hun schoen zou passen. Ze 
zetten hun beide schoenen neer, maar Sinterklaas 
heeft hun niets in de schoenen geschoven. 
Tja, 't is droevig maar waar. 't Gaat er nu maar 
om, wie we dat grapje in de schoenen moeten 
schuiven, nu er in al die wachtende schoenen 
niets geschoven werd. Want geschoven moet er 
worden. 
Nu kun je Sinterklaas z'n mijter van z'n hoofd 
slaan en in z'n baard klimmen, met de kans, dat 
je op je achterhoofd tuimelt; z'n staf in stukken 
slaan, hem op z'n tabberd komen, je schoen is 
leeg en blijft leeg. Hoogstens vond je nog een 
blaadje uit „De Zwerver", waarin een speculaas- 
pop gepakt was, en waarin je vaag iets onder- 
scheidde van een combinatie „Voorloper-Sinter- 
klaas". 

Laten we niet pessimistisch worden, zoals.de man 
die veronderstelde, dat het grote gedenkboek er 
eerder zou zijn dan de voorloper. Of was dat een 
optimist? 
Er was ook een prettige verrassing. Zwarte Dirk 
{geen collega van Zwarte Piet), die ook op een 
Voorloper gerekend had, vond de eerste LO-pla- 
quette in z'n schoen. Over dat ding had hij al met 
heel veel mensen gesproken, maar nooit met Sin- 
terklaas. En die stopte dat nu zo maar in z'n 
schoen. 
Zo zie je maar. Nooit wanhopen, 't Komt als je 't 
niet meer verwacht. 
We hadden er ook eigenlijk op bedacht moeten 
zijn, dat het niet kon. 
't Is immers een vóórloper. Als je klok een kwar- 
tier voorloopt, reken je er, als-ie twaalf uur aan- 
wijst, ook op, dat je nog een kwartiertje de tijd 
hebt. Ze hebben dit ding niet voor niets „Voor- 
loper" genoemd. 
Die  ouwe Sinterklaas toch! 
Ik ben benieuwd, wanneer ie er nu mee komt 
aansjokken. Zal hij er straks als Prins vermomd 
de lente mee inluiden, of moeten we wachten tot 
hij zich als Zomerkoning aandient? 

Want, als die Voorloper er met die volgende 
Sinterklaas nog niet is, houd ik m'n schoenen des 
nachts aan, om 'm in de goot op te wachten. 

Ad. 
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Er zijn na de bevrijding verschillende „Topverga- 
deringen" gehouden, die steeds een prettig ver- 
loop hadden. 
De deelnemers aan de jongste vergadering van het 
Algemeen Bestuur onzer LO.-LKP.-Stichting, die 
gedurende het weekend 23—25 November j.I. 
werd gehouden, zullen het er gezamenlijk over 
eens zijn, dat deze vergadering echter, wat gezel- 
ligheid en sfeer betreft, de vorige vergaderingen 
overtroffen heeft. 
We zullen in het midden laten of dit zijn oorzaak 
vond in de aanwezigheid van zoveel dames of 
wel in het feit, dat er voor de vrijgezellen co 
voor de heren, die zonder hun vrouwen waren ge- 
komen, een gemeenschappelijke slaapzaal was ge- 
reserveerd. Het is tenslotte ook mogelijk, dat een 
en ander is te herleiden tot het onderwerp: „On- 
derscheidingen". Doch, hoe dit ook zij, het week- 
end was zeer geslaagd en de dames mogen, op 
een enkele na, die het te bont heeft gemaakt, een 
volgend keer weer meekomen. 
Verschillende onderwerpen zijn op deze vergade- 
ring de revue gepasseerd. Prettige en minder pret- 
tige problemen kwamen ter sprake. 
Zo werd — om een voorbeeld van een minder 
prettig onderwerp te noemen — langdurig stilge- 
staan bij de lelijke kop van „De Zwerver". Dit 
was wel een enigszins pijnlijk onderwerp, temeer 
daar het nog wel in tegenwoordigheid van onzen 
erevoorzitter ter sprake kwam. Een troost voor 
hem is, dat de dames — die intussen deze bespre- 
king niet meemaakten — er een meer waarderen- 
de opvatting op na hielden. Hoe dan ook, aan die 
kop valt niets meer te veranderen. 
Zoals steeds begon de vergadering te laat; dit 
was niet erg, want we hadden de tijd. Het is al- 
leen vervelend, dat de voorzitter altijd betere plan- 
nen heeft, doch het tot nu toe steeds bij plannen 
heeft gelaten. Enfin, te laat komen staat deftig 
en des te later een vergadering wordt, des te ge- 
zelliger is ze ook. 

De volgende onderwerpen  werden op deze ver- 
gadering o.a. in behandeling genomen: 
Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur onzer Stichting bestaat na 
adoptatie thans uit de volgende leden: 

Algemene Bestuursleden. 
A. v. Aalderen, Hoofdstraat 129, Hoogeveen. 
J. Abbink, Waltersingel 58, Apeldoorn. 
Past. N. Apeldoorn, West Kruiskade  12,  R'daro. 
C. Been, Thorbeckelaan 623, Den Haag. 
P. J. de Beer, Begoniastraat 13, Rotterdam. 
H. W. Blok, Sperwerstraat 4 B, Rotterdam. 
Lt. Kol. J. J. F. Borghouts, N.O.I. 
G.   Breteler,   Gronausestraat  323,   Enschede. 
P. Colaris, Julianastraat 15, Alkmaar. . 
H. A. Das, v. Oosterzeestraat 26 a, Rotterdam. 
H. A. Douqué, Z. Wandelweg 11, Amsterdam. 
Mevr. W. Driebergen, Willem de Zwijgcrlaan 2, 
Amersfoort. 
P.  Driessen, Esschenderweg 22, Heerlen. 
L. A. v. Druenen, De Hut, Lieshout. 
Prof. Dr. J. W. Duyff, Churchill-laan 182, A'dam. 
M. Edelman, Nassaulaan 23, Driebergen. 
Past. G. v. Enckevoort, Venlo. 
Kapt. S. de Groot, Anna Paulownalaan 41, A'foort 
R. G. v. d. Haar, Steven v. d. Hagenlaan 2, A'foort 
H. J. v. Heek, Parkweg 26, Almelo. 
J. Heuvingh, Koekkoekstraat 3, Hilversum. 
C. C. Hilbrink, Spoorstraat 29,  Almelo. 
Mr. H. B. S. Holla, Leeuwensteinlaan 23 a, Vught. 
C. v. d. Hooft, Nachtegaalstraat 12, Breda. 
P. Hordijk, Thorbeckelaan 623, Den Haag. 
Ir. J. Jansen, St. Annastraat 144, Nijmegen. 
A. v. d. Kaaden, Ubbo Emmiusstr. 30, Groningen. 
Kol. Ds. M. W. C. J. de Kluis, Serooskerke. 
Lt. W. Kooimans, Prinses Margrietlaan 29, R'dam. 
C. Kraay, Zeemanstraafe 4, Zaandam. 
H.  Kruithof, Tollensstraat 45, Hengelo. 
G J. H. Kuyper, Graaf v. Waldeckstraat  10, 
Maastricht. 
C. v. 't Land, Kerkplein B 2, Epe. 

Sil       k   ItMR   Sinterklaas kwam dit jaar alléén naar Nederland, 
U ecemner laHD   er xiin hier Zwarte Pieten genoeg. 

Ds. J. van Lummel, N.O.I. 
C. Meewis,  Paramaribostraat  137, Amsterdam. 
Mr. A. J. Meyer, Hazeveld 13, Alph?n a. d. Rijn. 
H. H. Michel, Tuinstraat 68 a, Zwolle. 
Drs. D. Mulder, Pieter de Hooghstr. 74 ^ A'dam. 
P. G. Obermann, Woudpoort E 145, Dokkum. 
A. Omta, Noordbroek. 
M. M. Oosenburg, Goudreinetstr. 596, Den Haag. 
K. Pos, Westzijde 160, Zaandam. 
Lt. Kol. K. Pruys, N.O.I. 
A. J. van Raalte, Stadhoudersweg 150 c, R'dam. 
Ir. H. v. Riessen, Deurloostraat 127 I, Amsterdam. 
G. H. Rietberg, Barlheeze 22, Zutphen. 
Prof. Dr. H. v. Rooy, Graafseweg D 304, Wychen. 
R. W. Roukema, W. A. Scholtenstraat 11a, Gro- 

»ningen. 
J. Russchen, Sleeswijklaan 7, Wolvega. 
L. Scheepstra, Kapel weg 111, Amersfoort. 
Ds. F. Slomp, Keern 54, Hoorn. 
J. Slomp, Ruinerwold. 
Dr. G. Smals, Well (L.). 
G. Spanhaak, Oudestraat 71, Kampen. 
J. Sprey, Burg. Prinslaan 49, Ede. 
C. A. Stoové, Vossenweg 23, Doorn. 
G. v. Swaay, St. Annastraat 311, Nijmegen. 
B. Thobokholt, Schuitendiep 1 c, Groningen. 
K. Veldman, Kanaalweg 27, Hoogeveen.   , 
Kapt.  V.  Ph.  Vermeer, L. v. Meerdervoort 342, 
Den Haag. 
A. W. Vingerhoets, Locht 65, Veldhoven. 
P. B. de Vries, Julianalaan 14, Alkmaar. 
Lt. S. de Vries, Singel 48, Dordrecht. 
W. Wieringa, Hortensialaan 9, Zwolle. 
D. Witteveen,  Pelikaanstraat 26,  Leeuwarden. 
P. Wybenga, Noordersingel 48, Leeuwarden. 
A. R. Zandbergen, Hoofdstraat 21, Hoogeveen. 
H. v. d. Zwaag, G 62, Nieuwlande. 
{Indien in de bovenstaande namen en adressen 
onjuistheden voorkomen, wordt hiervan dringend 
opgave gevraagd.) 

Dagelijks Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur wordt geacht steeds zo te 
blijven; aan de hand van het reglement kan men 
echter andere provinciale vertegenwoordigers kie- 
zen. 
Met het oog op de werkzaamheden voor de film, 
het gedenkboek e.a. is het gewenst, de verkiezing 
van een nieuw Dagelijks Bestuur tot de volgende 
vergadering uit te stellen. , 
De vergadering gaat met dit voorstel accoord en 
in de geest van het bovenstaande valt de beslis- 
sing. 
„De Zwerver". 
Er komen verschillende bezwaren naar voren over 
de nieuwe kop van „De Zwerver". Men verschilt 
van mening over de vraag, of het wijzigen van 
de kop van ons weekblad tot de bevoegdheid van 
de redactie behoort. 
Aan de hand van de statuten wordt vastgesteld, 
dat dit tot de competentie van het Dagelijks Be- 
stuur behoort. Het is van het grootste belang, dat 
wij geestelijke voorlichting geven aan onze oud- 
illegale werkers. Van bepaalde zijde hebben we 
nog steeds niet die medewerking, die we wensen. 
Er is enige weken geleden wederom om artikelen 
geschreven aan prominente werkers uit onze or- 
ganisatie. Dit heeft tot nu toe geen resultaat op- 
geleverd, 
fi/m. 
Door Rogier van Aerde en Anne de Vries is een 
uitstekend scenario samengesteld. In het draai- 
boek, dat aan de hand hkrvan is gemaakt, zijn 
nog enkele fouten. Het Dagelijks Bestuur ver- 
trouwt echter, dat we t.z.t. met een uitstekend 
draaiboek, met de film zullen kunnen starten. 
De film zal hopelijk zomer 1947 klaar zijn. 

Gedenkboek. 
Er wordt een uitvoerig verslag gegeven over de 
voorbereidingen voor het samenstellen van het ge- 
denkboek. Hieruit blijkt, dat, reeds veel is be- 
reikt, doch dat ook nog heel wat werk zal moeten 
worden verzet, voordat het gedenkboek klaar zal 
zijn. De medewerking laat in het algemeen veel 
te wensen over. Begin volgend jaar zal een histo- 
ricus het verzamelde materiaal komen bestuderen 
en richtlijnen voor het beschrijven vaststellen. 
Aan de provinciale overzichten ontbreken nog: 
K.P.   Gelderland LO.   Drente 

Limburg Gelderland 
Zeeland. Zuid-Holland 

Limburg. 
Wij beschikken ovei zeer weinig fotomateriaal. 
De plannen voor de juiste  omvang  en  indeling 
zijn nog zeer voorlopig; het gedenkboek zal waar- 
schijnlijk uit 3 delen, verwerkt in 2 banden be- 
staan. 
Financiën. 
Het verslag van dè financiële controle-commissie 
wordt behandeld. Het Algemeen Bestuur besluit 
naar aanleiding hiervan het Dag. Bestuur voor 
zijn algemeen en financieel beleid te dechargeren. 

DE SECRETARIS. 



SINT NZCOLAAS. 
Men mag geen uitzonderingen maken. Zeker niet in die 
gevallen, waarbij het de Slichting betreft. Men neemt bij 
deze instelling aan, dat iedere medewerker zijn best 
doet. Niettemin, er kunnen in bepaalde plaatsen top- 
prestaties geleverd worden; dan moet daarvoor een uit- 
zondering worden gemaakt. Dus wordt er dit keer ge- 
schreven   over  het   district   Zuid-Holland-Noord    Hier 
begon men al in Augustus met plannen te ontwerpen voor 
een grooischeepse Sint Nicolaas-actie. Eind October ging 
men met de uitvoering ervan aan de gang. ledere daar- 
voor in aanmerking komende fabriek in het district kreeg 
een brief, met het verzoek, om iets af te staan. 
De toezeggingen begonnen binnen te komen. Gro»e fa- 
brieken, die kleine gaven stuurden; maar ook, wat be- 
langrijker was, kleinere bedrijven, die prachtige gaven 
toezegden of zonden. De firma's waarvan geen antwoord 
binnenkwam, werden persoonlijk bewerkt. Resultaat: 
van de ± 120 uitgenodigde firma's stonden slechts enkele 
niets af. 
Het toegezegde werd met een auto gehaald. Toen kon 
met  het  sorteren   begonnen  worden.  Weldra  bleek,   dat 
er  teveel was voor Sinterklaas. En zo kwam dan het 
besluit tot stand, om met Sint Nicolaas de kinderen te 
gedenken. Er was dan nog genoeg over om tegen Kerst- 
mis gezins-paketten te versturen, waarin hoofdzakelijk 
levensmiddelen en verbruiksartikelen zouden zitten. 
Bij het samenstellen van de St. Nicolaas-verrassingen 
werd rekening gehouden met de leeftijd der kinderen, de 
levensomslandigheden enz. Zo stonden dan de week vóór 
het jaarfeest van den goê-Heilig Man de mensen van 
het districtsbureau Zuid-Holland-Noord uit aller macht te 
sorteren en te pakken. 
's Avonds en 's nachts werden de 300 pakken samenge- 
steld. Want het gewone werk moest ook doorgaan. En 
er kan gepakt worden. Menige kruidenierswinkel of bazar 
zou jaloers zijn op de artikelen, die hier staan. Er is wol, 
speculaas, maar ook kaarsen en limonade. Er staan speel- 
goederen, kaasjes, dameskousen en appelen. Al deze arti- 
kelen werden door St. Nicolaas verstrekt aan de kinderen 
van achtergeblevenen en invaliden; kinderen, die deze 
vreugde misschien anders zouden moeten ontberen. 
In Leiden en Delft hield de Sint Woensdag j.l. bijeenkom- 
s'en voor hen, waar attrac'.ies waren en de jeugd ge- 
tracteerd werd. In vele andere plaatsen zal Sint de pak- 
ken zelf bezorgen. En met Kerstmis staan er nieuwe 
verrassingen op stapel, zij het dan meer voor de groten. 
Ongetwijfeld zal in elk district wel iets worden gedaan 
ter gelegenheid van het Sint Nicolaasfeest. Maar zoals 
daar in dat Leidse huis een actie werd opgezet en uitge- 
voerd (zonder er een beschamende bedelpartij van te 
maken), — kijk, dat kan alleen maar, wanneer zoiets van 
ganser  harte   gebeurt. 
Deze Sint Nicolaas-actie was een initia'ief, dat veel werk 
voor de organisatoren met zich meebracht. Maar een 
initiatief ook, dat eens temeer bewees, hoe de Stichting 
1940—'4S op ieder gebied een taak heeft te vervullen. Alle 
hulde voor Zuid-Holland-Noord voor het baanbrekende 
werk. 

PETER. 
Ontvangen bijdrage: D. C. v. L. te R. ƒ 30,—: 

Hoe de 
Lintfjes)- 
worm 
zich 

Als men 18 jaar oud is: Ik werk niet voor een 
lintje; ik werk voor een 
ideaal. Ik vind het een- 
voudig bespottelijk. 

„ „ 25 „ B „ Lintjes bewijzen niets; 
ik zou er geen willen 
hebben. Zij, die ervoor 
in aanmerking komen, 
ontvangen er toch geen. 

„ „ 30 „ „ „ Och, een lintje zegt 
niet veel; het is wel 
aardig voor je nage- 
slacht. 

„ „ 35 „ „ „ Iemand met eerr lintje 
houdt er goede relaties 
op na. Alleen daarom 
zou een lintje wel ge- 
makkelijk zijn. 

„ „ 40 „ „ „ Een lintje zou mij toch 
wel goed staan. 

„ „ 50 „ „ „ Waarom krijgt hij wel 
een lintje, terwijl ze mij 
overslaan? 

„ „ ? „ „ „ De overledene was 
Ridder in de orde van 
de Ned. Leeuw. 

SEM^J 
Vlak na de vorige wereldoorlog las Ik als aankomende 
jongen het boekje van P. J. Smink JBzn.: „Karakters uit 
de   Bijbel".   In   de   meditatie   over   Simeon,   waarmee   dit 
boekje opent,  staan  deze  woorden: 
„Als op het Zionisten-congres de Joden zijn saamgeweest, 
dan vaart   in  een  vlaag  van  geestdrift  hun  slotgezang 
geweldig op:  Zolang de stenen nog staan  van de oude 
heilige muur, zolang de dauw nog parelt op der vaderen 
graf 

Joden, zolang in ons harte 
Israêls  trouwe  blijft  bewaard. 
En naar Sion, stad der Smarte, 
Ons begerig oog  nog staart. 
Joden,  zolang  op  de  aarde 
Nog  één Jood blijft voortbestaan. 
Die het Joodse hart bewaarde. 
Zal de hoop niet ondergaan. 
Neen, de hoop zal nimmer sterven. 
Die ons volk houdt opgericht. 
Om het land weer te beërven. 
Waar Jeroesjolajim  ligt." 

Ik weet nog goed, dat ik bij het lezen van deze woorden 
zeer getroffen was. Ontstond deze ontroering uit de on- 
gewone sensatie van het woord Jeroesjolajim, dat ik al- 
leen nog maar kende in de onder ons gangbare verklan- 
king Jeruzalem? (Vreemde namen en klanken kunnen een 
wonderlijke werking uitoefenen; ik heb een man gekend, 
die al bewogen was, als hij alleen maar de klank Gol- 
gotha hoorde of zelf uitsprak). Ik geloof, dat de jeugde- 
lijke ontroering toch diepere wortelen had. In dit vers 
trad op suggestieve wijze het eeuwenoude Joodse pro- 
bleem op me toe. O zeker, ik kende wel Joden: Joodse 
mannen en vrouwen. Maar als ik ze ontmoette, was daar 
In hen hun probleem nog niet. Daartoe waren zij te alle- 
daags gevat in de omlijsting van ons gewone Hollandse 
leven. En nu in dit echt Joodse vers trad het eigene, het 
on-Hollandse, met de weemoed van eeuwen op me toe. 
Toen moest ik wel ontroeren, in „de jaren des gevoels". 
Mijn allereerste aanraking met dit probleem was niet 
zo bewogen. Deze droeg een beslist landelijk idyllisch 
karakter. In het kleine dorpje van de Gelderse Achter- 
hoek, waar mijn wieg stond, woonde slechts één Joods 
gezin: Man, vrouw plus één kind, een zoon. De zoon was 
een opgeschoten jongen, dien we kenden, omdat hij met 
paard en kar de boeren afreed om wrak vee op te kopen. 
De vader was een oude grijze man, dien we alleen zo 
af en toe aan de deur van zijn huisje op een stoel zagen 
zitten. (Als zodanig was hij voor mij het beeld van den 
ouden ElUvan wien meester op school vertelde, dat deze 
op zijn stoel zat, toen hem de tijding bereikte, dat zijn 
beide   kinderen   gesneuveld  waren). 
De vrouw kenden we het beste. Zij kwam n.1. één maal 
in 't jaar bij mijn ouders thuis in de pastorie en bracht 
dan de knappende Paaskoeken, die met boter en suiker 
besmeerd, zo heerlijk smaakten. Nooit zetten we een 
voet in de woning dezer vreedzame mensen. Het waren 
immers Joden, en dat had voor ons kinderlijk begrip een 
geheimzinnige, onbegrepen huivering. Eenmaal moesten 
we, als kinderen, er een boodschap doen, doch toen 
vluchtten we haastig het huis uit, als was de plaats on- 
rein. 
Zo sluimerde het Joodse probleem op de horizon van 
mijn levens- en wereldbeschouwing. Het was er en het 
was er niet. Het was er wel zozeer, dat ik het nu nog 
niet kwijt ben, hoe het mij toen heeft getroffen. 
Maar het was er niet zozeer, dat het ons kinderlijk den- 
ken meer dan oppervlakkig ontroerde. Het lag in mijn 
kinderlijke geest er juist zo, zoals het leefde in heel ons 
volk. Van een werkelijk probleem, zoals andere landen 
het kenden, was bij ons geen sprake. Hoogstens was er 
een enigszins geheimzinnige en onverklaarbare reserve. 
En nu staat daar op mijn schrijfbureau een eigenaardige 
presse-papier: een groot, vierkant stuk kunsthars, met 
bovenop een zilveren plaat, waarop dit gegrift staat: 
„Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wan- 

kelen ter dod!*>» g 
In dankbaarbe'1^ J, 
Dit vreemdsoo^Vei 
houdt tal van'W 
donkere dage»' Wijl 
rijst het Joods«Wee 
mend als een ^ W 
temeer gaat be! be 
Dan zie ik v^iller 

Maar dan doe^Och 
gen op. Dan o^kt 
moet zeggen: 'bes 
Geesteren, ik ^ijn 
boeten met Q'Stu 
heb mijn kind'* s, 
overgave van Ou 
van mijn kinde'rïQn 
hand uitgegro^t e 

zwart. 
Toen de donde'^uü 

De 
voll^ 
K.P.4 
de |c 
schr^r 
te d|h  ^v 



ISê^ó^? 
^ 

Ü*1» gij U onthoudt." Spreuken 24 : 11. 
ie'f(« Joodse familie. 7 Mei 1945". 
or'|%eauversiersel is een monument. Het 
^ beringen wakker uit zeer bewogen 
jtt tVijls rusten mijn ogen er op en dan 
sM'eem voor me op, somber en beklem- 
i ^ berrie. Hoe meer ik er op staar, des- 
fa6 J benauwen. 
^ 'llerlei   angstige   visioenen   veijijzen. 
le^'och ook mooie dingen in het geheu- 
0 "kt menige glimlach, tot ik tenslotte 

! ^este   familie   Manuël   uit   ons   oude 
y'jn kinderlijke angst voor U moeten 

gr'Onnen-zorg om de Uwen; maar ik 
'^* schuld ook mogen delgen met de 
n oudere jaren. Het Joodse probleem 
ieWn is van een wolkje als eens mans- 
oe "*■ een  lucht  van  wolken  en  winden 

leHtüjt neerSioeg, heeft die vele onschul- 

dige hoofden verplet, terwijl God het mijne spaarde. Wij 
hebben in de verwarring van het oordeel om ons heen 
gegrepen om te redden, die ter dood wankelden. Ach hoe 
klein was het getal van hen, die we ten leven grijpen 
mochten en hoe angstig groot het getal van hen, die in 
de greep van de dood gebleven zijn! 
Nu moeten we van dit alles gaan vertellen. Maar dat 
vertellen is moeilijk, enerzijds omdat het zo beschamend 
nietig is, wat we hebben kunnen doen en anderzijds om- 
dat we hier rondwaden in een zee van leed, die niet te 
peilen is. Vertellen! Dat woord heeft zulk een kinderlijk 
genoeglijke kant. En dit verhaal is zo mannelijk hard en 
wreed. 
Er is maar één ding, dat tot vertellen de moed en de 
kracht geeft: De genade Gods, die in het onmenselijk 
wrede en in het menselijk kleine gouden glanzen strooit, 
die een geslagen mensenhart met kinderlijke vreugde 
vervullen. 
Het begin was in het geheel niet verheven en diep gees- 
telijk. De plaats waar we 'woonden, kende bijna geen 
Joodse bewoners. De enige, die we persoonlijk kenden 
was iemand van vreemde nationaliteit, die al enige ja- 
ren in ons land een veilig onderdak had gevonden. Zijn 
nood werd de aanleiding om aan deze zaak onze aan- 
dacht te geven. Toen de woede van de vervolging be- 
gon, moest er voor hem een schuilplaats gezocht worden. 
Niemand van ons dacht toen nog aan een grootscheepse 
actie. Alleen de concrete, direct aanwezige nood riep 
om oplossing. En de oplossing, die gevonden werd, was 
ook nog zeer primitief. Wij leefden nog in de gedachte 
(O heerlijk optimisme) dat het wel niet zo heel lang zou 
duren en dat het ook niet zo'n vaart zou lopen. Zo besloten 
we dan een 7-tal gemeente-leden te vragen, die om de 
beurt de vluchteling een week zouden herbergen. 
Wat waren we nog argeloos en ook weinig op de hoog- 
te met het gevaar van deze dingeir. Rustig stapten we de 
wijk in en gingen van huis tot huis met hetzelfde verhaal. 
Toen al, op die eerste tocht, deden we de ervaring op, 
die we later nog telkens weer zouden doormaken, dat 
sommigen zich hartelijk en spontaan opgaven, doch ande- 
ren zich angstig terugtrokken. We leerden plotseling onze 
mensen van een geheel andere zijde kennen. 
Eindelijk hadden we, na heel veel scharrelen, dan toch 
het zevental vol. Deze zeven zouden de voortgedrevenen 
gratis een week herbergen. Daarmede was meteen ook het 
financiële probleem opgelost. Later zou het ons met dub- 
bele woede belagen en zo revanche nemen. Maar nu 
begon een ander probleem. ledere Zaterdag was de ver- 
valdatum. We wachtten dan tot het donker was en dan 
begon de verhuizing. Eén voorop om de weg te verken- 
nen en dan kwam het eigenlijke transport. 
Al spoedig bleek, dat deze methode niet was vol te hou- 
den. Er kwam nog steeds geen uitzicht, dat "de oorlog 
zou eindigen en de maatregelen tegen de Joden werden 
scherper. Zo moest omgezien worden naar een vast 
adres, doch dan kon op de duur geen sprake zijn van 
gratis logies. En zo moest toen vanzelf de tweede actie 
ontwaken, die van de geldelijke zorg. Gelukkig kostte 
deze de eerste tijd, toen heel de aangelegenheid nog 
klein was, niet zoveel moeite. Er waren vrienden, die 
aan de scharrel gingen bij kennissen en gemeenteleden; 
zelf klopten we ook hier en daar aan. De diaconie hielp 
eens. Zo rolde dat wel. Het budget was ook niet groot. 
Veel moeilijker was het vinden van een blijvend adres. 
Daar de maatregelen inmiddels strenger werden, wer- 
den de gewilligen schaarser en waren de meesten niet 
gesteld op een duurzaam verblijf. Doch we vonden het 
tenslotte. Ds. L. 

(Wordt  vervolgd.) 

ü WEET DAT. 
IN „De Zwerver" van 26 October j.1. 

onder een  „Wist U  dat "  bsrichten 
opgenomen werden over Mej. Plomp, die 
in Vlaardingen in een kamp werkt voor 
de  administratie. 
De inlichtingen hierover zijn niet licht- 
vaardig geplaatst door de redactie. Na 
deze inlichtingen op een redactie-ver- 
gadering geweigerd te hebben, omdat de 
redactie niet zeker was van de juist- 
heid ervan, heeft ze zich op een vol- 
gende vergadering laten overtuigen van 
de betrouwbaarheid ervan, toen men 
mededeelde, nadere, betrouwbare in- 
lichtingen te hebben ingewonnen. Maar 
hue betrouwbaar die ook schenen, het 
bericht was onjuist. 
En waar het hier om de eer en goede 
naam van medemensen gaat, willen wij 
royaal terugnemen, wat ten onrechte ge- 
schreven werd, hopende hierdoor eniger- 
mate de persoonlijke schade te herstellen. 
Mej. Plomp was niet pro-Duits. Zij ging 
indertijd vriendschappelijk om met Mr. 
Bisschop, die thans gedetineerd is in dat 
kamp. De indruk, dat daarachter een 
verhouding school (dat was vóórdat Mr. 
Bisschop getrouwd was), berust op niets 
anders, dan op wat sommige mensen 
fantaseren over dat, wat ze zien. 't Was 
dus kortweg laster. Wel werkt Mej. 
Plomp in een normale betrekking in het 
kamp, waarin Mr. Bisschop thans zijn 
straf afwacht, maar contact tussen die 
beiden is er niet. 
Mej. Plomp wordt regelmatig in een 
militaire auto afgehaald van het kamp. 
Daar heeft niemand iets mee te maken. 
Maar nu ook dit bericht in „De Zwer- 
ver" is gekomen, moeten we opmerken, 
dat in dit afhalen niets onregelmatigs 
schuilt en dat er ook in dit geval geen 
enkjle reden is om achter de omgang 
van Mej. Plomp met de familie, waartoe 
de autobezitter behoort een historie te 
dichten, waardoor de goede naam van 
deze mensen beklad wordt. 
Verder is door onze publicatie de kamp- 
leiding eveneens ten onrechte in een 
verkeerd daglicht gesteld. 
Natuurlijk richten we dit verwijt niet 
alleen aan onzen berichtgever, maar ook 
aan onszelf, 't Is vrij vervelend voor een 
redactie om op dergelijke berichten terug 
te moeten komen en de natuurlijke nei- 
ging is, zoiets na te laten of in een klein 
hoekje weg te werken. Als 't er op aan 
komt, is de goede naam en eer van één 
medemens ons echter mear waard dan de 
gehele  Zwerver. 
Wij vertrouwen, dat ieder, die met dit 
geval iets te maken hseft, wil medewer- 
ken om een verkeerde indruk weg te ne- 
men. 
En tenslotte dit. Ons land is vol van 
geroddel van dit soort. Onze redactie 
krijgt er volop haar deel van. Maar als 
dan na z.g. serieus onderzoek, zoals in 
dit geval, 'n publicatie volgt en achteraf 
nog blijkt, dat de inlichtingen onjuist 
waren, dan behoeft men niet te vragen, 
wat de rest waard is. Intussen drijft een 
groot deel van ons volk in zijn veront- 
waardiging over de gang van zaken in 
ons land op die rest. Onze oud-illegale 
vrienden mogen zich spiegelen aan onze 
fout. RED. 

pfVinciale geschiedenissen zijn, zowel van LO. als van K. P. Hians 
^ voor het- gedenkboek gereconstrueerd. 
J^ers, District-s- of Plaat-selijke LO.-leiders, die van mening zijn, dof 
^chiedenissen van hun medewerkers nog niet" voldoende zijn be- 
^h, worden dringend verzocht1, hiervan ten spoedigste mededeling 
*i aan het CB. 



VERRAAD 
Na twintig eeuwen geschiedenis der mensheid 
heeft de figuur van Judas nog niets van zijn hui- 
veringwekkende bekendheid ingeboet. 
De verrader — die om een handjevol zilverlin- 
gen zijn vrienden, ja zelfs zijn Meester, aan den 
vijand  overlevert. 
In sproke en legende, in sage en lied, is zijn 
nagedachtenis vervloekt — voor eeuwig. 
Helaas, zijn geslacht is niet uitgestorven. 
Ook de illegale werkers hebben in de afgelopen 
oorlogsjaren ondervonden, dat, wat hun slechts 
uit boeken bekend was, in barre en rauwe wer- 
kelijkheid   bestaat. 
Verraad! Gepleegd door mannen •en vrouwen, 
van wie men meende, dat zij toegewijde en trou- 
we  discipelen waren. 
Verraad!   Gepleegd door den man en de vrouw 
wier  foto's   hier  staan  op   deze  pagina. 
J'accuse — ik beschuldig! 

-^MïM fc 

Bert Brune en Puck Klosterman, ook door Uw 
Judasloon werd verkregen een akker des bloeds. 
Bert Brune en Puck Klosterman, gij hebt met 
opzet de mensen verraden, wier namen gestaan 
hebben  in  onze  rubriek:   In  Memoriam. 

Bert Brune scheen een veelbelovende figuur in 
het begin van de bezettingstijd. Toen velen nog 
als versuft waren door het donderen van de 
enorme Duitse oorlogsmachine, was hij al aan 
't   werk. 
Hij wierf leden voor de Nederlandse Unie, door 
velen   beschouwd  als   het  laatste  bolwerk  tegen 
de stormloop van de  Germanen. 
Hij    werkte    ook   illegaal,    samen   met   Johnny 
Droog. 
Aanvankelijk onder zijn echte naam, maar al 
spoedig werd een schuilnaam noodzakelijk eü trad 
hij op onder pseudoniem; Van den Berg. 
Doch een schuilnaam was maar een zwakke ca- 
mouflage en reeds in 1942 werd Brune gegrepen, 
in verband met het eerste O.D.-proces. 
En toen bleek, dat Brune niet „getrouw was tot 
den dood". Hij  deed concessies aan  de Duitsers 

\ 

— in nuchter Hollands — hij pleegde verraad. 
Hij kwam vrij, maar op voorwaarde dat hij voor 
de S.D. zou werken, en hij deed het. 
Was er in ons vaderland geen plekje te vinden, 
waar hij zich had kunnen verbergen, onvindbaar 
voor den Duitsen speurhond? 
Brune heeft het niet geprobeerd, hij keerde terug 
tot de makkers uit het verzet — werd welkom 
geheten en misschien wel bewonderd om zijn 
dapperheid — en werkte zich opnieuw in als 

•-'illegaal strijder, maar wee zijn kameraden! 
Natuurlijk moest hij, nadat hij uit de gevangenis 
gekomen was, een andere schuiliikam hebben. 
Ook zijn uiterlijk wist hij te camoufleren,- hoed, 
pruik, bril en plusfours waren waardevolle hulp- 
middelen. 
Behalve van de naam Visser bediende hij zich in 
deze tijd ook nog van andere pseudoniemen, o.a. 
Westra en Ten Cate. 
En hij  werkte door. 
Totdat hij opnieuw gearresteerd werd, op 20 
Januari   1944. 
Zijn vroegere vriend Johnny Droog leverde hem 
over aan de Duitsers! Niet altijd is de liefde 
bestendig  van  duur! 
Johnny's woede was gewekt door het bericht van 
een gearresteerde, dat Brune van plan zou zijn, 
Johnny neer te schieten. 
Na wekenlang loeren slaagde de beruchte S.D.- 
spion erin, Brune te arresteren op het station in 
Dieren, met als gevolg, dat deze, via de gevan- 
genis te Arnhem, in Scheveningen terecht kwam. 
De S.D. verdacht hem van ontrouw, maar Brune 
deed opnieuw schone beloften — en — in vrijheid 
gesteld hield hij  woord! 
Deze invrijheidsstelling geschiedde niet zonder 
meer, Brune werd vrijgekocht; bona fide illegale 
werkers zamelden gelden in om een medewerker 
te bevrijden uit de klauwen van de S.D. 
ƒ 100.000 werd bij elkaar gebracht, waarvan 
door Brune f 45.000 werd afgedragen aan de 
S.D. 
Velen zullen gelukkig geweest zijn, dat Bruintje, 
of Bruintje Beer, zoals hij schertsend genoemd 
werd, uit de gevangenis was verlost. 
Ook de S.D. was gelukkig — want Brune werd 
V.-mann voor Sasse en Blattgersten, onder de 
eminente leiding van Walter Becker! 
Maar — trouw moet blijken — en zij bleek in al 
haar omvang, toen op 13 Juni 1944 het net werd 
toegehaald om de P.B.S., Nieuwezijds Voorburg- 
wal   74,  te  Amsterdam. 
De S.D. wist van dit adres niets — getuige de 
uiting   van   den   S.D.-er   Sasse,   die   meende   dat 
deze  tip  een  „windei"   was. 
IMaar Brune wist beter — en hij kreeg gelijk. 
De  P.B.S.  vergde 28  slachtoffers,  direct  en  in- 
direct. 
Dit klinkt zo zakelijk, 28 mensen gevangen 
genomen. 
28 mensen, He zich stuk voor stuk afvroegen: 
„Is  het mijn schuld,  dat dit adres is  opgerold? 
Ben ik gevolgd, zonder dat ik het gemerkt heb? 
Ben ik niet  voorzichtig genoeg geweest?" 
De adembenemende spanning van de gevangenen 

boven, wanneer een nieuw slachtoffer argeloos de 
trap opkwam. Niet te kunnen waarschuwen, want 
de revolvers waren dreigend gericht op wie het 
zou wagen, een kik te geven. 
Door dit vuige verraad vielen meerdere topfi- 
guren van de L.O., vaders van gezinnen kwamen 
voor het vuurpeleton, anderen, mannen zowel 
als vrouwen, leden ontberingen in de concen- 
tratiekampen. 

Dank zij de oproep in „De Zwerver" van 14 
September zijn vele gegevens over de P.B.S. 
binnengekomen. Nogmaals roep ik alle lezers op: 
Wanneer U iets weet over dezen verrader, of 
over zijn medewerkster, die hem sinds 1943 ter- 
zijde stond, zendt Uw gegevens op. Al lijkt het 
onbelangrijk, het kan een schakel zijn in de keten 
van het verraad. Beseft Uw plicht ten opzichte 
van de nabestaanden van de slachtoffers. Zij 
hebben er recht op, dat Bert Brune en „zijn 
Puck" in staat van beschuldiging gesteld worden 
voor ieder delict, dat door hen werd gepleegd. 
Deze gegevens gaan niet in de doofpot! 
De wakkere Almelose recherche speurt door het 
gehele land naar de sporen van den verrader. 
Waar vele van zijn»slachtoffers niet meer spre- 
ken kunnen, is het Uw dure plicht alles te mel- 
den wat gij weet, opdat hij zich niet achter onze 
doden  kan   verschuilen. 
Aan de recherche te Almelo is het te danken, 
dat deze zaak aan het rollen is gebracht, en dat 
in verband hiermede reeds meerdere verraders- 
zaken tot klaarheid zijn gekomen. 
Want de sluwe verrader, die zich tijdens de oor- 
log niet ontzag, de namen uit te spelen van de 
mensen, die hem persoonlijk te goeder trouw 
uit de gevangenis hielpen bevrijden, zag ook na 
de bevrijding kans, om zich voor te doen als 
slachtoffer van de Duitse overheersers, inplaat» 
van  als  hun  willig  werktuig. 

Thans is  het spel uit voor Bert Brune en Puck 
Klosterman. 
De   afrekening   wacht. 
(Van de zijde der politieke autoriteiten, die het 
onderzoek in deze zaak leidden, vernamen wij, 
dat zowel Brune als zijn helpster Puck, een vol- 
ledige bekentenis aflegden. — Red.). 
Voor het leger der gezochten is de dag der zege 
aangebroken, „Gerechtigheid zal wederkeren". 
Gerechtigheid, geen haat en geen wraak. 
Thans wordt het recht gediend — beginnende 
met den chauffeur Chris, tot aan de hoogste 
autoriteiten van de recherche te Almelo, doet 
ieder zijn best deze verraadzaak tot opheldering 
te   brengen. 
Er zullen in „De Zwerver" meerdere publicaties 
volgen over deze zaak — iedere L.O.-er en 
K.P.-er heeft het recht te weten, wat er is ge- 
schied, en ik verwacht, dat iedere L.O.-er en 
K.P.-er zijn plicht zal beseffen inzake het ver- 
strekken van gegevens, welke rechtstreeks ge- 
zonden kunnen worden aan Commissaris van 
Politie J. Heidema te  Almelo. 

CLARA. 

Ostithulilttcf, ÏÏUutunvmt f/umfc ert VJCUAI 

Zij vielen. . . . 

Onze eerste gedachte, toen wlf vo- 
rige week Donderdag de aula op 
de zo mooi gelegen begraafplaats 
te Driebergen betraden. Zij vielen.. 
Velen waren daar samengekomen 
om dit te gedenken: de naaste ver- 
wanten van Frank en Paul, hun 
vrienden, bekenden, medestrijders 
uit het verzet en tijdens de zang 
van het Katholieke en het Gerefor- 
meerde koor zullen de gedachten 
van menigeen afgedwaald zijn naar 
die dag, twee jaar geleden, toen 
het gebeurde. Het kon een ieder 
van ons overkomen, zeker, maar 
juist hèn, hèn konden we niet mis- 
sen. En is het wonder, dat door 
onze gedachten woorden gaan 
tuimelen: bevrijding, corruptie, 
bedrog, miskenning, laster; woor- 
den, die ons met een benauwende 
zekerheid doen beseffen, dat het 

oude lied, dat daar klinkt ook in 
deze tijd nog niets van zijn zin 
heeft verloren: 

O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en 

nacht, 
en eeuwig ons tehuis I 

Peter-Noord, die in de aula het 
eerst het woord voerde, schetste 
met enkele trekken de figuur van 
Frank: verzetter uit overtuiging, 
die door zijn geweldige geest- 
kracht en groot leiderschap een 
stempel heeft gedrukt op het ver- 
zet. De smart om het verlies van 
zo'n mens kan niet door mensen- 
woorden worden weggenomen, zij 
wordt echter verzacht als wij be- 
denken, dat hij viel voor zijn over- 
tuiging. Daarom heeft het monu- 
ment, dat onthuld zal worden een 
betekenis, die uitgaat boven de 
herinnering aan de personen van 
Frank en Paulj het zal zijn een 
symbool van kracht voor de ko- 
mende generaties, opwekkend tot 
waakzaamheid, om het kostelijk 
goed   van   onze    geestelijke   vrij- 

heid — wellicht 's mensen grootste 
schat — te verdedigen tegen elke 
macht, die haar wil doden, ook al 
moet daarvoor het grootste offer, 
dat een mens kan brengen, wor- 
den gebracht. 
Hierna sprak Hans KP-R'dam over 
de figuur van Paul en beschreef 
hem als de stille bescheiden wer- 
ker, die echter een ongeëvenaarde 
wil tot doorzetten bezat, waartoe 
het te onthullen gedenkteken mede 
een opwekking wil zijn. 
Een lange rij van belangstellenden 
begaf zich vervolgens naar de 
laatste rustplaats van Frank en 
Paul, waar door het halfstok hijsen 
van de driekleur een eenvoudig 
ruwstenen kruis werd onthuld, dat 
in zijn witte massieve soberheid 
een impressie geeft van de kracht, 
waaruit de mannen, wier namen 
aan weerszijden van dit kruis in 
donkere forse letters vooruitsprin- 
gen, hebben geleefd en gewerkt. 
En onder het afwisselend zingen 
der   koren   werden    verschillende 

kransen en bloemstukken gelegd. 
De burgemeester van Driebergen 
deelde mede, dat het zijn gemeen- 
te een grote eer zou zijn, dit mo- 
nument te mogen onderhouden. 
Ook Generaal Koot, bevelhebber 
der Binnenlandse Strijdkrachten 
voerde het woord, waarna de va- 
der van Paul, namens de familie, 
alle aanwezigen voor hun belang- 
stelling dankte; zijn bijzonder 
dankwoord ging uit naar de Pro- 
vinciale Leiding van de KP-Zuid- 
Holland, die deze plechtigheid 
voorbereidde. 
Met het zingen van ons volkslied 
werd gesloten. 

Nog even staan wij voor het 
kruis, waaronder de woorden zijn 
gebeiteld, waarmede wij begon- 
nen:   Zij   vielen....    ja,    maar    er 
staat meer voor het Vaderland. 
Een gemeenteplaats? Ja, in de 
mond van hen, die niet weten. 
Voor óns een zekerheid en een 
bemoediging. 
Het lied in de aula, de gesproken 
woorden, de bloemen op het graf, 
maar daarboven het kruis, dat 
zangers, sprekers en bloemen zal 
overleven en de komende genera- 
ties zal getuigen van de mannen, 
die hun leven gaven voor de vrij- 
heid, waarin zij dan leven.     K. 



in Memoriam 

GUUST HERMANS 
(Jacobs) 

Lid v. d. Duikraad £ O. Distr. IVcert Qewesl 
Limburg.  Omgekomen in  hel concentratiekamp 

Oraniënburg,   begin   April   1945. 
Op 21 Juni 1944 werd Guust Hermans, hi'y de 
overval op de Gewestelijke Vergadering der 
L.O., in het Pensionaat St. Louis te Weert, te- 
gelijk met zijn vrienden en medewerkers in het 
verzet, door verraad gearresteerd en naar het 
concentratiekamp Vught overgebracht. 
Na de ontzeitende lijdensweg van Vught tot 
Oraniënburg te hebben medegemaakt, is hij 
aldaar tussen 2 en 9 April, met de bevrijding 
in zicht, aan totale uilputting overleden. 
Jongens en mannen kwamen terug uit Duits- 
land. Mensen van de arbeidsinzet, krijgsgjvan- 
genen, gedeporteerden en poliiieke gevangenen. 
Veler verwachtingen bleven gespannen. Elke dag 
kon nieuwe berichten brengen. Ook voor ons? 
Guust, hij de jonge, sterke verzetsman, zou er 
weer zijn. Terug uit het concen.ratiekamp. 
Als een eerste slag kwam toen het tragische 
nieuws, dat Br. Overste van St. Louis, Kapl. 
Naus en Kamp!. Berix, die tegelijk met hem 
werden gearresteerd, nooit meer zouden terug- 
keren. Zij waren omgekomen in het concen- 
tratiekamp van Bergen-Belsen. 
Van die dag af werd het voor óns een angstige 
zorg en een ereplicht niet te rusten, vóórdat 
wij de laatste gegevens over Guust zouden heb- 
ben  achterhaald 
Somber en hard was dan ook voor ons allen 
het bericht: „Guust overleed in het concen- 
tratiekamp Oraniënburg, tussen 2 en 9 April 
1945, tengevolge van de doorstane koude en 
ontberingen." 
Je dood was een heldendood. 
Jij was het, die met Frans Nies zorgde voor de 
volledige uitbouw van de LO-organisatie in 
Weert. (Je vurigste wens, dat Frans toch nooit 
zou worden gearresteerd, is helaas niet in ver- 
vulling gegaan. Hij had zelfs maanden vóói 
jou het zwaarste offer gebracht en zal zeker 
Daarboven je voorspreker zijn geweest, om je 
toch uit je ellendig lijden te verlossen). 
Hoeveel gevaarlijke reizen heb je onderno- 
men, hoeveel vergaderingen bekocht, waarvan 

■ die ene in je geboorteplaats je noodlottig werd. 
Hoeveel detailwerk werd aan jou toevertrouwd, 
waarvan je de laatste successen betreffende de 
Weerter studenten, helaas niet meer hebt mo- 
gen  vernemen. 
Verzet tegen den gehaten overweldiger; hulp 
aan de achtervolgde onderduikers. Dag en nacht 
stond je hiervoor gereed. Dat vulde je jonge 
leven. Jouw geloof, je verstand en je hart 
riepen  je  vóóraan  in  de  verbeten  s.rijd  tegen 
den   onderdrukker     vóóraan    in   de   strijd 
voor   een   vrij   en   gelukkig   volk    vóóraan 
vooral in het verdedigen van de Christelijke 
beginselen van Waarheid, van Vrijheid en 
Recht. 
Mede door jouw werk heeft Weert zich in de 
ilhgale wereld zulk een uitstekende naam ver- 
worven Jouw naam wordt in één adem ge- 
noemd met die van de grootste en beste man- 
nen uit Limburg. 
Van 21 Juni 1944 af bij de verraderlijke over- 
val in het Pensionaat St. Louis te Weert door 
de infame SD-agenten, hebben wij gehoopt en 
gebeden, dat je bij ons terug mocht keren. 
Jij zou thuis en bij je vrienden het doorstane 
leed snel vergeten. Jij zou opnieuw aan de 
slag gaan voor je studie in Weert en Amster- 
dam. In de toekomst: Je Leven opnieuw dienst- 
baar maken voor Nederland en het Nederlandse 
\Wk. 
God wilde echter anders, wilde beter. 
In  een  vrij  Nederland  leeft  voort  je werk, je 
idealisme   voor  een   schoner  toekomst.   In   ons, 
je  vrienden,   blijft   leven: 
Je   ridderlijke   rondborstigheid  in   opvatting,  in 
houding  en  levensstijl. 
En jij   in  eeuwig  geluk bij  God. 

In Memoriam 

FRANS NIES 
(Peters of Wouters) 

Distr.leider L.O. District 11'eert Qewest Lim- 
burg,   gefusilleerd 'te Vught  op 5  Sept.   1044. 
Frans Nies werd op 10 Augustus 1944 in zijn 
woning te Weert door de SD gevangen geno- 
men en met verschillende andere personen w o. 
ook Secr. Moonen uit Roermond, naar de 
gevangenis te Maastricht getransporteerd. 
2 September werd hij met het laatste transport 
uit Maastricht overgebracht naar het concen- 
tratiekamp te Vught. Zoals blijkt uit een eerst 
15 Oct. 1946 ontvangen bericht, vond hij drie 
dagen later reeds de dood. Wij allen hebben 
tevergeefs op hem gewacht, gehoopt op enig 
nieuws, gebeden om spoedige thuiskomst. 
Hoe tergend laat de tragische afloop van dit sterk 
en nobel leven door ons ook" wordt vernomen, 
wij hebben te aanvaarden en te berusten. Het 
werk, dat tijdens dit jonge leven gedaan moest 
worden, is ten einde. Het was uitmuntend werk. 
Het persoonlijk leven en het mannenwerk van 
Frans Nies staat in onze herinnering als iets 
groots, de grootheid van den held, van een on- 
overwinnelijk en onoverwonnen strijder. De 31 
jaren van zijn aardse leven zijn gevuld geweest 
met enthousiaste arbeid voor grote groepen jon- 
ge mensen in Weert en daarbuiten: zijn leiders- 
werk in de jeugdbeweging van de Jonge Wacht 
in de stad en het District Weert; zijn leider- 
schap van de Katholieke Jonge Middenstand, in 
Weert en de gehele provincie Limburg. 
Hij werd vanzelfsprekend de enige, juiste man 
op de meest verantwoordelijke plaats en ons 
district vond in hem zijn leider en grootste stuw- 
kracht. Speciaal het omvangrijke, gevaarvolle 
werk, dat er jarenlang te doen was voor het 
grote aantal onderduikers in ons d;s;rict (in 
totaal ongeveer 2000 personen), #erd in zijn 
hoofd en door zijn handen opgebouwd en samen- 
gebonden. 
Het gehele district Weert van de LO omvatte 
zeven gemeenten met achttien Kerkdorpen. 
Frans Nies leidde er het werk voor onderduik- 
adressen, levensmiddelen, bonnen en geldelijke 
uitkeringen. Voor allen en iedereen wist hij 
medewerking of hulp te vinden. 

Zijn mensenkennis, zijn zakenrelaties, zijn 
onvervalste betrouwbaarheid schonken hem een 
zekere makkèlijkheid van practische werken, 
organiseren en hulp verlenen. 
Principieel en doelbewust wist hij zijn mede- 
werkers — meer dan veertig — de verant- 
woordelijkheid en het hogere motief bij alle 
verzetswerk en hulpverlening aan opgejaagden 
en achtervolgden bij te brengen. Wij herinneren 
ons nog goed zijn grote onbaatzuchtigheid, de 
ongekende voorzichtigheid en haast feilloze 
nauwgezetheid, waarmede hij dit moeilijke en" 
geheime werk opzette en uitvoerde. 
Bij deze beschrijving van je persoon en je 
werk roepen wij het moeilijke verleden van de 
voorbije oorlogsjaren-bezettingstijd in onze her- 
innering terug. Veel uit dat verleden is voor- 
goed  voorbij. 
Het bericht, dat in dat verleden ook jouw bloe- 
dig sterven lag, heeft pijn en leed gedaan aan 
velen. 
Gods oneindige Rechtvaardigheid en Goedheid 
zal voor jou echter spoedig de zegevierende 
overwinning in het eeuwige vaderland hebben 
doen   aanbreken. 
In dankbare hulde en piëteits-vol herdenken 
blijven aller gedachten-gebeden bij jouw per- 
soon, bij je leven en je dood. 
Wij blijven ons herinneren je sterkend voor- 
beeld in moed en daad, maar tevens je be- 
grijpelijke woorden op de laatste avond van 9 
Aug. 1944: „Dat toch je gezin, je sterke vrouw, 
je kleine, lieve kindertjes niet onverzorgd zou- 
den blijven." 
Frans, daarop geven we ons woord. 

FRANS SNIJDERS 
(Frans) 

Vistr.-koerier L O. Bistr. Weert Qewest Lim- 
burg,   gefusilleerd te Vught op 5 Sept.   i944. 
Frans werd op 20 Juli 1944 te Eindhoven ge- 
arresteerd en, zoals nu bekend is geworden, 
naar Vught overgebracht. 
Enkele dagen voor zijn gevangenneming ont- 
ving hij 'n telegram, waarin hem werd ver- 
zocht zich 20 Juli op het station te Eindhoven 
te vervoegen. Bij zijn aankomst aldaar, werd 
hij in de 2e klasse wachtkamer door een ons 
niet bekend persoon — doch zeer waarschijn- 
lijk de steller van het telegram — aangewezen 
aan drie Duitsers in burger en gearresteerd. 
Alle pogingen, iets omtrent zijn verblijfplaats 
en de reden van zijn arrestatie te weten te ko- 
men, zijn mislukt, zodat het tot op heden nog 
niet duidelijk is, in welk verband hij werd ge- 
arresteerd. 
In zijn functie van rechercheur bij de Ned. 
Spoorwegen heeft hij voor de L.Ó., district 
Weert, als koerier veel en verdienstelijk werk 
kunnen verrichten. 
De hem door Frans Nies, met wien hij recht- 
streeks samenwerkte en in contact stond, gege- 
ven opdrachten heeft hij, ondanks het grote 
gevaar aan het koerierswerk verbonden, steeds 
met blij gemoed en plichtsgetrouw ten uitvoer 
gebracht. Nooit was hem iets te veel, hij stond 
te allen tijde klaai* en heeft door zijn werk ook 
'n groot aandeel gehad in de groei en bloei 
van het L.O.-werk in het district Weert. 
Wij verloren in hem een goed vriend en een 
prima koerier, waarop wij steeds konden re- 
kenen. De organisatie heeft van zijn arrestatie 
geen nadelige gevolgen gehad Door tot het laat- 
ste toe te zwijgen, bewees hij ons nog weer eens 
dat het vertrouwen in hem gesteld niet mis- 
plaatst is geweest. 
Het koerierswerk was hem echter niet voldoen- 
de, hij deed meer. 
De illegale pers vond in hem één van haar 
grootste verspreiders. Voor Weert en omgeving 
nam hij de verspreiding op zich van „De 
Stem", „Trouw" en ,,Je Maintiendrai". Voor- 
al de twee eerstgenoemde bladen werden door 
hem op grote schaal verspreid. Hij on.ving 
hiervan ongeveer 5000 stuks per maand. In 
grote pakken werden deze bladen per autu bij 
hem thuis bezorgd en door hem weer verder 
getrarisporteerd naar zijn diverse medewerkers. 
Verder was hij actief lid van een trein-sabo- 
tageploeg en maakte hij foto's en tekeningen 
van vijandelijke objecten, welke dan weer door 
hem werden doorgegeven. 
Bij dit alles vond hij ook nog tijd om zich be- 
zig te houden met het zoeken van plaatsen 
voor onderduikers en de verdere verzorging van 
deze jongens. Door zijn grote voorzichtigheid, 
onopvallendheid en geslotenheid bij dit veel- 
zijdige werk, zal — buiten de enkele ingewij- 
den — niemand zijner stadgenoten in dezen 
eenvoudigen jongen zulk een groot verzetsman 
hebben  gezien. 
Na 'n lange periode van vergeefs wachten op 
z'n terugkeer, kregen wij op 16 October 1945 
het ontstellende bericht, dat hij op 5 Sept. 1944 
in Vught was gefusilleerd. 
Frans, ook jij werd ons op wrede wijze ontno- 
men. Dezelfde dag, waarop Frans Nies het 
zwaarste offer bracht, werd dit ook van jou 
gevraagd. 
Hebben jullie elkaar nog ontmoet op deze dag, 
zijn jullie wellicht samen voor hetzelfde vuur- 
peleton gebracht? Wij weten het niet, wij we- 
ten niets van jullie laatste ogenblikken. Doch 
dit weten wij nu zeker, dat jullie die dag te- 
zamen voor Gods rechterstoel zijt verschenen; 
moge Hij jullie genadig zijn geweest en het 
eeuwig   geluk   jullie   deel   zijn   geworden. 

L.O.-medewerkers Distr. Weert. 
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WIE KAN 

INLICHTINGEN VERSCHAFFEN? 

765 Louis van Colle, geb. 7-12-1923, uit Polen 
gevlucht, in contact gestaan met een^zekeren 
Heer Acohen, gehuwd, ongeveer 26 jaar, was 
ondergedoken geweest in Amsterdam-West, 
schilderbuurt. Wie kan ons inlichten omtrent 
het lot van Louis van Colle, of het tegen- 
woordige  adres  van  den  Heer Acohen? 

766 Jan Drijfhout, geborer 
12 April 1918 te Has 
kerhome (Fr.). Sedert 4 
Maart 1944 geen berich 
meer •van hem gehad 
Laatste adres was: H 
Frentsen, Backrath-hah: 
über M. Gladbach, Rhid 
Duitsland. 

767 Antonius van der Meyden, geb. te Boxtel, 20 
Mei 1911, verbleef meestal te Eindhoven, was 
in bezit van wapenen en 
valse papieren, had ille 
gale pamfletten op zak 
Op 18 Sept. 1944, toei 
Eindhoven door de „Amc 
rican Airbome Division 
bevrijd was, begaf hij zici 
naar Boxtel, in de veron 
derstelling, dat ook dez 
plaats bevrijd was. Werc 
echter gearr. door dt 
Duitsers, naar Amersfoor 
gebracht, op 3 Octobei 
naar Neuengamme, van- 
daar naar Hüssen, tenslotte naar Ladelünd, 
en is daar vermoedelijk 2 Dec. 1944 over- 
leden en begraven in een massagraf op het 
Evangelisch kerkhof van Ladelünd, nabij de 
Deense  grens. 

768 Fedde Post,, geb. 9 Febr. | 
1898 te Harlingen, aldaar [ 
gearr. 10 Jan. 1945, daar- | 
na over Leeuwarden, Gro- | 
ningen naar Neuengamme H 
vervoerd, 17 Januari aldaar f' 
aangekomen. Vermoedelijk E 
overleden eind Febr. begin g 
Maart   1945. 

769 Jan Anthony Huyser, geb. 
19 Aug. 1898 te Harlin- 
gen, aldaar gearr. 11 Jan. 
1945, over Leeuwarden, 
Groningen naar Neuen- 
gamme vervoerd. 17 Jan 
1945 daar aangekomen 
Vermoedelijk overleden 
eind Febr., begin Maari 
1945. 

770 Theodorus Hessel Jorna, 
geb. 18 Jan. 1909 te Har- 
lingen; aldaar gearresteerd 
11 Jan. 1945 over Leeu- 
warden, Groningen naar 
Neuengamme vervoerd, 
aldaar overleden 28 Febr 
1945, begraven op het 
Friedhof Hamburg Ohls- 
dorf. 

SN'PPERS 
Wie tijdens de oorlog in Frankrijk aan bunkers ge- 
werkt fteett en daarbij een ongeluk heeft gekregen, 
ontvangt, ingevolge de ongevallenwet een uitkering; 
de weduwen van hen, die daarbij het leven lieten, 
krijgen evenzeer een uitkering. 
Voor de nagelaten betrekkingen van hen, die tenge- 
volge van verzetswerk zijn omgekomen, bestaat nog 
geen regeling. (Rijksregeling. Gelukkig bestaat de 
Slichting   wel. — Red.). 
Voor hen vragen wij geen barmhartigheid, maar 
recht. {Haags D*gblad). 

In de Nwe Prov. Gron. Crt. lezen we het volgende: 
„Aan de Memorie van Antwoord betreffende de 
Rijksbegroting van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken voor de dienstjaren 1946-1947 ontlenen wij, dat 
overwogen wordt, om de uitgave van „Commentaar" 
het Weekblad van de Regerings Voorlichtingsdienst 
tegen 1 Januari 1947 te beëindigen." 
Commentaar overbodig! 

S Uit hetzelfde blad. De Gemeenteraad van Ludwigs- 
| hafen,  in  de  Franse  zone van  Duitsland,  heeft  bc- 
| sloten, Hitler het erebu^gerschap van de stad, dat hem 
I indertijd was aangeboden, posthuum te ontnemen, 
i Zou  dat  ook  zuivering  heten? 

* 

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van „0e Zwerver", 
Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam. 

Naam:    ; 
Adres:     
Plaats:    
Provincie: 
Ingang   abonnement:      i  

Abonnementsgeld   wordt   per   giro/postwissel/oi   bij 
kwitantie betaald. 
Gironummer  109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichtlng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

aanbieding   van   een   post- 

ADVERTENTIES 
(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.) 

God,  de Heere, schonk ons tot onze grote vreugde 
voorspoedig een welgeschapen  dochter 

NEELTJE. 

Dordrecht, 30 November 1946. 
Voorstraat 234. Tijdelijk: Diaconessehuis. 

H. W. J. ENSERINK 
F. M. ENSERINK-VAN HULZEN. 

De Heere kroonde ons ^Va-jarig huwelijksfeest met 
de geboorte van ons vijfde kind, een tweede dochter, 
die   we 

MATHILDA 
noemden. 

Alles wel. 

Bilthoven, 27 Nov. '46. 
Ie Brandenburgerw. 161. 

A. GOEDE (Ad.) 
J. M. GOEDE-RIETKERK. 

Via onze spreekbuis „De Zwerver" geven 

JOHANNES WILLEM DE GEUS 
(Jan Par. L.K.P.) 

en 
JANNY WITVLIET (L.O.) 

aan alle vrienden en medestrijders uit de bezettings- 
jaren, kennis van hun voorgenomen Huwelijk op 2 
Januari 1947. 

Receptie: 26 Dec, 1946, Achterdorp 134a, Dirksland. 
-1  Januari   1947.  Tuinstraat 249  g, Herlingen. 

Na 2 Januari 1947 te allen tijde welkom op Schar- 
loodijk 147 a, Herlingen. 

Na een ziekte van twee dagen werd 5 Novem- 
ber 1946, na het ongewenst toedienen van eeu 
injectie, plotéeling uit ons midden weggenomen, 
onze innig geliefde Moeder, Zuster, Schoonzuster 
en Tante, Mevrouw 

BERTHA WINTERS 
Wed. van Dirk Jan van  der Vegte. 

Midden uit het volle aardse leven ging zij  naar 
de Eeuwige Heerlijkheid, waarheen haar man en 
drie kinderen haar reeds waren voorgegaan. 
Matth. 5 : 8 en 9. 
's-Gravenhage. 
Pieter Bothstraat 41. 

De bedroefde Familie, 
te   's-Gravenhage,   Rotterdam, 
Zwolle,   Enschede   en   Amers- 
foort. 

(Ruil-  en  Zakenadvertenties.  Prys f 0.45 per  m.m.) 

Spoed te huur gevraagd. 

Wie wil  een  oud L.O.-leider met grote zoons,  die 
wegens omstandigheden zijn woonplaats moet verla- 
ten, helpen aan een land- of tuinbouwbedrijf of an- 
derszins? 
Brieven onder No. 84 Adm. van dit blad. 

Nieuwe  abonnementen  kunnen  op elke  willekeurige   datmn  lagaut  voor   sovcr  iz 
keade kracht, 4och alleen «u het eind vu een kalenderkwartaal vervallen. namiBer.   voorradig   r((n,   ook act  tarogwir- 

(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.) 

Oud illegaal Trouw-werker, 25 jaar, zoekt een inte- 
ressante, drukke werkkring. Thans werkzaam in Bew. 
kamp voor censuur en sociale verzorging. Wil ook 
wel samen met zijn verloofde (oud-koerierster) iets 
beginnen, waar toekomst in zit en waar gewerkt moet 
worden. Wie helpt ons? Goede getuigen aanwezig. 
Brieven onder No. 80 Adm. van dit blad. 

Oud illegaal werker vraagt voor zijn Garagebedrijf 
(in het Land van Altena) — Allround Automonteur — 
Moet beslist prima vakman zijn. ^ 
Brieven onder No. 81 Adm. van dit blad. 

Bieden zich aan, flinke jongemannen, 24 en 26 jaar, 
oud onderduikers, als Boerenknechts, met alle werk- 
zaamheden bekend, zoals omgang met paarden, mel- 
ken, enz. Liefst in de Geld. Achterh. bij Herv. of 
Ger. Direct beschikbaar, ook ieder apart. 
Brieven onder No. 82 Adm. van dit blad. 
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Losse munxaexs 20 ctaA 

GERECHTIGHEID 
Het is niet overdreven om van een ver- 
bijsterende verwarring te spreken, als we 
letten op wat het leven ons in de na- 
oorlogse ervaring vertoont. En toch zijn 
er houvasten, richtpunten voor den mens 
in die talloze conflicten der standpunten, 
in die devaluatie van het leven door cor- 
ruptie, zwarte handel, zedebederf, volks- 
begoocheling en alles wat verder het leven 
ondermijnt, 't Is, alsof we in de branding 
van dit leven, die ons soms tot vertwijfe- 
ling brengt door haar onrust, haar wille- 
keur en geweld, toch altijd nog het zicht 
houden op de duintoppen, achter het vei- 
lige strand, waarop we ons kunnen oriën- 
teren. 
Zulk een houvast is het intuïtief weten van 
recht en onrecht. O, zeker, als het gezegd 
moet worden, dan breekt de verwarring in 
onze geest dikwijls weer baan, maar vóór 
dit zeggen is gelukkig toch een zeker we- 
ten van wat recht is en van wat onrecht 
is. 
In sommige tijden zijn deze dingen duide- 
lijker. Zo in de bezettingstijd. Ook al werd 
in de nood van medeburgers, de aanlei- 
ding dikwijls gevonden om verzet te ple- 
gen, toch was daarachter de intuïtieve 
zekerheid, dat het optreden der Duitsers 
een gruwelijk onrecht was en dat het recht 
en plicht was, om hiertegen in verzet te 
komen. Dat werd norm van het handelen. 
Wie het meegemaakt heeft, weet, dat dit 
niet alleen een felle brand was, die ons van 
binnenuit rusteloos voortjoeg, maar dat het 
tegelijkertijd een helder licht was, dat ons~ 
zekerheid gaf over de weg, zuiverheid gaf 
in onze bedoelingen, rust gaf in de moei- 
lijke  ogenblikken. 
Het is daarom, dat ik bezwaar maak tegen 
een passage uit een overigens voortref- 
felijke brochure van Prof. Anema: „Bezin- 
ning  en  Bezieling".  Prof.  A.  schrijft: 

„De volksmoraal werd onder- 
mijnd^xioor de aanmoediging 
van verklikking en verraad, 
de  nood  van het geboden 
verzet  én  het   behoud  van 
zichzelf en de naaste deden 
grijpen naar geweldpleging 
en brandstichting, naar liegen 
en bedriegen, naar valsch- 
heid  in   geschrifte   en   om- 
kooping;  honger  en  koude 
dreven   tot   plundering   en 
diefstal.   Wat   vroeger   on- 
deugd was, werd nu deugd. 
Het verstand werd door af- 
matting     vertroebeld;     het 
gevoel    overprikkeld    door 
willekeur  en  onrecht,  door 
het  verlies  van   verwanten 
en zorgen om het bestaan; 
de   wiisdrift   opgejaagd   tot 
overspannen activisme." 

Het is te begrijpen, dat een 
man van de leeftijd van Prof. 
A. niet in het actieve verzet 
zelf kon leren, welke de ware 
mentaliteit daar was. 't Moet 
ons echter toch van het hart, 
dat hier al te gemakkelijk aller- 
lei facetten van het leven uit de 
bezettingstijd naast elkaar en 
door elkaar heen geplaatst 
worden. 

Wie in verband met het verzet van geweld- 
pleging, valsheid in geschrifte, plundering, 
diefstal, vertroebeling van het verstand, 
overprikkeling en overspannen activisme 
spreekt, heeft het motief van het verzet nog 
niet begrepen, maar evenmin de rust en de 
zekerheid van de verzetsmensen, welke 
slechts vrucht kunnen zijn van een rots- 
vaste overtuiging. 
Ja, hier was honger en dorsten naar ge- 
rechtigheid. En Jezus zegt daarvan: „Zalig 
zijn zij, die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden". Is het geen waagstuk om deze 
uitspraak van Jezus te verbinden met het 
verzet? Maar het kan immers niet anders? 
Als er van hongeren en dorsten naar ge- 
rechtigheid gesproken mag worden, dan 
toch zeker, als het onrecht zo verschrik- 
kelijk is, als door de Nazi's bedreven, 
't Is geen waagstuk hiervan in dit verband 
te spreken. Men mag er alleen het pers- 
pectief niet van schaden, het fundament 
niet aan ontnemen. Want Jezus zegt ook, 
ons door Zijn Geest te zullen overtuigen 
van de ware gerechtifjheld bestaande in 
Zijn heengaan naar ain Vader (door de 
kruisdood heen). Aan het kruis alleen zul- 
len we verzadigd kunnen worden. 
In dit leven zal het hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid blijven. Gelukkig het 
land, waar nog mensen, (vooral in kritieke 
tijden) door die honger en dorst bewogen 
worden. Dit mogen zij bedenken, die slechts 
een medelijdende glimlach over hebben 
voor die bezetenen en fanatici uit het ver- 
zet, die hun ergernis en wrevel nauwelijks 
kunnen bedwingen, als die lui ook thans 
nog hongeren en dorsten naar gerechtigheid 
en hun mond er niet over kunnen houden. 
Zij mogen bedenken, dat hierin nog zuiver- 
heid en moed der waarheid, idealen en 
heimwee     naar     gerechtigheid     openbaar 

HET   MONUMENT    FRANK   EN    PAUL 
Op Donderdag, 28 November 1946, werd op de begraafplaats te Driebergen 
een gedenkteken onthuld voor Frank en Paul. Een uitvoerig verslag hierover 
kunt U lezen in 't nummer van de vorige week. 

worden, zonder welke een volk tot de on- 
dergang gedoemd is. 

Maar het was niet hierom, dat ik vandaag 
over gerechtigheid wilde schrijven. Er Is 
trouwens een soort glimlachen, dat men 
met de pen niet bestrijden moet. Dat is de 
glimlach, die, uit een hooghartig gevoel 
van superioriteit geboren, „beminnelijk" 
wil demonstreren, dat men zich dit meest 
simpele gebaar althans nog verwaardigt. 
Met deze glimlach menen sommige mensen 
van standing den eenvoudigen man te ver- 
slaan, sommige geleerden den ongeletterde, 
dwaze geldbezitters een niet bezittende, de 
compromissenman een oudverzetter en ten- 
slotte is zo'n glimlach ook het deel van een 
Christen in de wereld. 
Zo'n glimlach, vrienden, kan men slechts 
met   een glimlach bestrijden. 

Ik wilde in verband met de honger naar ge- 
rechtigheid, die aan de dag kwam in de ver- 
zetsstrijd, nog een paar opmerkingen ma- 
ken. In de eerste plaats was het onjuist te 
denken, dat met de uitbanning van het on- 
recht, ons door de Duitsers aangedaan, ook 
maar één stap gedaan was om het onrecht, 
dat in de wereld bestaat, in de wortel aan 
te tasten. Die wortel is n.1. in onS aller hart. 
Vervolgens ligt het onrecht, dat wij door 
zuivering en berechting wilden liquideren, 
niet in dezelfde lijn, als het wanbeheer der 
Duitsers. Ons verzet was er om dat'laatste. 
Miet in de formatie van het verlet, maar 
als volk van Nederland, moeten we nu ech- 
ter in zuivering en berechting het recht her- 
stellen. De verzetsformatie daartoe gebrui- 
ken is onjuist, hoe goed ook bedoeld. Wij 
streden in verzetsverband niet voor het 
recht in 't algemeen, niet voor zuivering en 
berechting, maar voor nationale vrijheid en 
zelfstandigheid, dus tegelijkertijd tegen het 
onrecht, ons door de Duitsers in dit verband 
aangedaan. Dat de verzetsbeweging aan- 
vankelijk zich de zaak van de zuiviering en 
de berechting in het bijzonder aantrok, 
kwam, omdat zij alleen op het moment der 
bevrijding een organisatorisch verband in 
ons volk had en gedurende de bezetting 
voorbereidend werk had verricht. Maar in 
feite zijn zuivering en berechting een zaak 

van heel ons volk en niet van 
______ organisaties van v.m. ver- 

zetslieden. 
Ik wens hen toe, die in de 
bezettingstijd wakker gewor- 
den zijn van het gedruis van 
het onrecht, dat het heimwee 
naar de gerechtigheid hen 
geen rust meer zal gunnen 
in welk onrecht ook, maar 
ik wens hen tevens de wijs- 
heid toe, om te verstaan met 
welke middelen en in welk 
verband men dat onrecht" be- 
strijden moet om evenwich- 
tigheid te leren betrachten 
en te leren, „dat er meer on- 
recht tussen hemel en aarde 
is, dan waarvan in zuivering 
en berechting gedroomd 
wordt". 

H. v. R. 

MEDEDELING 
In verband met de komende 
feestdagen zal het volgend 
nummer (Kerst- en Nieaw- 
joorsnummer) eerst in het 
begin van de Kerstweek ver- 
schijnen. 

REDACTIE. 



EEN pijsitiifke 
 ONTDEKKING 

"\ 
De lezers van „De Zwerver" weten hoeveel moeite er 
wordt gedaan om over het werk van de LO en LKP 
een gedenkboek samen te stellen. Het gedenkboek is één 
der grootste zorgen onzer organisatie en zij, die zich 
met de voorbereidende werkzaamheden gedurende de 
laatste maanden hebben bezig gehouden, zouden over 
de moeiten en zorgen, waarmee het vaststellen van 
bepaalde geschiedenissen en wapenfeiten gepaard gaat, 
een behoorlijk boekje kunnen opendoen. 
Het is één der idealen van onze LO-LKP-Stichting 
om het werk van onze verzetsorganisaties zo nauw- 
keurig mogelijk te beschrijven en menige schrijver 
van professie beschouwt het als een zware en moei- 
lijke taak om één of meerdere onderwerpen, die in 
dit gedenkboek zullen worden behandeld, voor z'n 
rekening te nemen. i 
't Zal ook niet eenvoudig zijn om b.v. een volledig 
juiste weergave te geven van een overval op een 
distributiekantoor. Wie zal precies de moeilijkheden 
kunnen beschrijven, die voor het „kraken" van een 
distributiekantoor waren te overwinnen? Wie zal met 
name kans zien om de spanningen, die zo'n overval 
bij onze KP-ers veroorzaakte, in juiste bewoordingen 
te beschrijven? Hoe zal het mo'gclijk zijn de gevaren, 
die hieraan waren verbonden, zo precies mogelijk 
weer te geven? 
Zij, die gedurende de oorlogsjaren het werk van de 
KP uit eigen ervaring kennen of van nabij hebben 
meegemaakt, kunnen zich enigszins in deze moeilijk- 
heden verplaatsen. 
Een overval eiste soms weken van voorbereidingen. Er 
waren geheime vergaderingen voor nodig; er moesten 
contacten worden gelegd; er deden zich problemen 
voor bij de bewapening en het vervoer. Tientallen 
détails vroegen, wilde men althans een goede kan» 
van slagen hebben en de risico's zoveel mogelijk be- 
perken, om een degelijk wikken en wegen der kansen. 
Zoals reeds opgemerkt, zal het niet zo eenvoudig zijn 
om deze zaken zodanig voor te stellen, dat ons Ne- 
derlandse volk een juiste indruk krijgt van dit veel- 
omvattende en vaak zenuwslopende werk. En de ge- 
denkboekcommissie ziet dit dan ook als een taak, die 
een zware verantwoordelijkheid met zich meebrengt 
en waarvoor vele maanden van voorbereidingen en 
hoge voorbereidingskosten alleszins verantwoord zijn. 
Van deze noodzakelijkheid was men, althans tot voor 
kort, volledig overtuigd. Ik schrijf opzettelijk „tot 
voor kort". We zijn n.1. tot een pijnlijke ontdekking 
gekomen. Er is een kink in de kabel gekomen, waar- 
door deze overtuiging aan het wankelen is geslagen. 
Wat is nu het geval? 
Er bestaat een weekblad, getiteld „Herrijzend Neder- 
land". In het nummer 230 van 29 Nov. j.1., van dit 
weekblad, wordt in een artikel, onder het opschrift: 
„Hoe rijk was ons volk", een beeld gegeven over de 
dagen  der bezetting. 
In dit artikel wordt, naast een verdienstelijke inlei- 
ding over de Joden-vervolging en een gedeelte, dat 
speciaal is gewijd aan het verzetswerk van de LO, 
eveneens, aandacht geschonken aan de werkzaamhe- 
den van de KP. En het is met name dit laatste ge- 
deelte, dat wij gaarne even onder de aandacht van 
onze  lezers  brengen. 
Handelend over het werk van de Knokploegen, geeft 
de schrijver anfwoord op de vraag, hoe een overval 
in z'n werk ging. Er volgt dan als antwoord woorde- 
lijk het volgende: 
„Wel, dat is gauw verteld. Een groepje van vier of 
„vijf jongelui stopten midden op de dag met een 
„gestolen Duitse legerauto pal voor de ingang van 
„een distributiekantoor. Terwijl er ééntje buiten 
„bleef staan, hielden de anderen met hun revolvers 
„de aanwezige ambtenaren, politie en bezoekers in 
„bedwang. Enige minuten later was de totale voor- 
„raad aan kaarten en bonnen naar de auto verhuisd 
„en verdwenen de KP-ers pijlsnel met hun buit naar 
„een stil punt, waar één of meer koeriersters klaar 
„stonden om de last over te nemen." 
We hebben nooit geweten, dat een overval zo een- 
voudig was. 
Wellicht had de gedenkboekcommissie verstandiger 
gedaan, voor het opmaken van haar plannen, de raad 
van den schrijver van dit artikel in te winnen. 
Misschien was het gedenkboek dan reeds klaar ge- 
weest en zeker hadden we dan met 5 December de 
Voorloper onder onze Sinterklaas-cadeaux kunnen 
hebben. 
Een mens is nooit te oud om te leren. 

„FRITS". 

SN'PPERS 
De GOIW heeft aan de Ministerraad het volgende 
telegram gezonden: 
De Inter Provinciale Raad van de Gemeenschap 
van Oud-Illegale Werkers Nederland, in verga- 
dering bijeen op 30 Nov. te Utrecht, spreekt zijn 
ernstige bezorgdheid uit over de onderhandelin- 
gen en de gang van zaken in Nederlands-Indië, 
met name protesteert de Raad tegen het onder- 
handelen en het aangaan van een overeenkomst 
met den collaborateur Soekarno (Prov. Dr. en 
Asser Courant). 

Onder het opschrift „Nazi-paradijs in Zwitser- 
land" beschrijft het Eindhovens Dagblad de inter- 
nering der Duitsers in dat land. In Mei 1945 werd 
het personeel van de Nazi-legaties in Zwitserland 
en alle Nazi-gezinden en gevaarlijken geïnterneerd, 
een internering, die hen heden ten dage elke Duit- 
ser, die zich in der Heimat bevindt, benijdt. De 
twee kampen van de hierboven genoemde twee 
groepen van réfugiés zijn resp. Hotel Lindenhof 
;iabij Churwalde en Hotel Krone. Beide liggen in 
een schilderachtige omgeving, te midden van de 
bergen op een hoogte van 1500 meter. Er wordtin 
de hotels hard gewerkt o.a. Ski-lopen, aardappels 
schillen, goed dineren, zonnebaden, zwemmen en 
bergbeklimmen.... Tekenend voor hun mentali- 
teit is, dat een professor, die met hen geïnterneerd 
is, nog steeds doorgaat, om gebeden voor den 
Führer op te zenden. 
Bij de terugkeer in die Heimat za! de animo voor 

-dit soort verering hen ongetwijfeld wel vergaan. 

Naar wij uit betrouwbare bron vernemen, bestaan 
er bij het Directoraat voor Bijzondere Rechtsple- 
ging plannen, om politieke delinquenten te werk 
te stellen in de Noord-Oost-poIder. (Utrechts 
Kath. Dagblad). Dat is beter dan ski-lopen. 

H. d. G. 
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K.B. Bij het ter perse gaan van dit nummer van 
„De Zwerver", kwam mij het vervolg van deze 
publicatie in „Herrijzend Kederland" onder de 
aandacht. Waar in dit vervolgartikel bij de werk- 
zaamheden van andere illegale organisaties na- 
der wordt siilgestaan, komt het mij beter voor, 
hierop niet verder te repliceren. In het alge- 
meen geeft de schrijver blijk, weinig met het werk 
der verzetsorganisaties bekend te zijn.   „F-RITS". 

PROVINCIALE 
BIJEENKOMST  K. P. 
NOORD-BRABANT 
Zaterdag 30 Nov. j.I. kwamen na lange 
tijd de K.P.-ers van Noord-Brabant in 
Den Bosch bijeen. Groot was de op- 
komst niet, doch de trouwe bezoekers 
en bezoeksters van voorheen waren weer 
present. Om 3.10 opende -„Sjef" de ver- 
gadering op de oude manier: in 1 mi- 
nuut stilte werden onze gevallen mak- 
kers  herdacht. 
Sjef begon met een verslag te geven 
van de op 23 Nov. j.1. gehouden TOP- 
vergadering. 
Vervolgens werden enkele algemene 
punten   behandeld.   Besloten   werd  o.a.: 

1. Voortaan postzegel voor antwoord in 
te sluiten bij eventuele correspondentie 
aan den Prov. Vertegenwoordiger.    l 

2. Alle adresveranderingen direct door 
te geven. 

3. Een provinciale kas te stichten, tot 
dekking van algemene onkosten, als 
zaalhuur-; en administratieko-iten. Ge- 
lijktijdig werd daarvoor reeds gecollec- 
teerd en, zij, die alsnog onze kas willen 
steunen, kunnen dit eventueel doen per 
postwissel aan den Prov. Vert. De Hut- 
Lieshout. 

4. In Januari zal wederom een bijeen- 
komst worden gehouden. 
Tot slot werd behandeld de mening 
over „De Zwerver". 

Velen hadden de opmerking gemaakt, 
dat dit blad bijna zelden stukken uit het 
Zuiden bevatte. Om hier radicaal een 
einde aan te maken, zo zeide Sjef, is 
er maar één manier: „Schrijf zelf alles, 
wat je weet en wat je deert op papier 
en maak er een artikel van. Dan zal het 
veranderen. Verandert het niet, dan zul- 
len we reden tot klagen hebben, maar 
eerder niet." 
Bij de rondvraag kwam Réné~mêt het 
probleem, dat onze legitimatiebewijzen 
geen doel hadden, wanneer ze aan per- 
sonen werden uitgereikt, die daarvoor 
niet in aanmerking kwamen. Waarop 
maar een antwoord gegeven kon wor- 
den: Zij, die een dergelijk geval kennen, 
moeten dit direct doorgeven aan den 
Prov.  Vert. 
Wederom werd de vergadering geslo- 
ten met een minuut stilte. 
Na de vergadering werd nog even ge- 
zellig door elkaar gescharreld. 
Het is altijd jammer dat de treinen zo 
vroeg vertrekken! Hadden we maar 
ieder een wagentje overgehouden! ~ 

LELOX. 

Koot van de Redactie. 

Sommige opvattingen kunnen een obses- 
sie worden. Zo ook de opvatting dat in 
„de Zwerver" zelden stukken over het 
Zuiden geplaatst worden. Dat is uit de 
oude doos, mijne heren! 
Als u het laatste half jaar nagaat, zult 

•ói bemerken, dat naar verhouding het 
Zuiden er in „de Zwerver" beter af- 
komt dan enig ander deel van ons land. 

RECTIFICATIE 

In de recensie van 2 werkjes van Prof. 
Pqmpe, in ons nummer van 30 Novem- 
ber, is een zeer ernstige, zinstorende 
drukfout geslopen. Men leze in de der- 
de alinea, de zevende regel, i.p.v. „ju- 
ridisch fanatisme", „juridisch formalis- 
me". (RED.) 



BCmMDCBDE 
't Is Vrijdagmiddag, één der dertig midda- 
gen  van  November   1943.   Een   echte,   door- 
dringende   Novemberkoude   heerst   er. 
Wij slaan, Max en ik, voor het station van 
Enschede. 
De   trein   uit   Zutphen   kan   ieder   ogenblik 
-binnenrijden, en wij verwachten de leden 
van de Provinciale Vergadering. 
Vrijdag was immers de wekelijkse verga- 
dering van Gelderland-Twente. En nu zul- 
len ze dadelijk komen, voor de eerste keer 
in    Enschede.    Kees,    Karel,    Tjerk,    Henk, 
Nico  en    tante  Riek. 
Wat is dat toch, als ik die twee simpele 
woorden neerschrijf, dat me een prop in ds 
keel   doet   komen? 
Is het, omdat ze als een moeder voor ons 
was? Ook dat, maar dat toch nie-t alleen. 
Is het, omdat, als wij in de put za'.en, zij 
zo lang praatte, tot wij er weer uit waren? 
Ook dat, maar dat toch niet alleen. 
Is het, omdat zij bezat dat wonderlijke, 
kinderlijk eenvoudige, maar toch zo sterke 
geloof in Jezus Chris'.us, haar Heiland en 
Zaligmaker, waardoor zij zich in leven en 
sterven eigendom wist van haar Vader in 
de  hemelen? 
Ja, dat is het, waardoor nog steeds de naam 
van tante Riek onze ogen omfloerst. 
,,Wii klaqen niet, o God! Uw wil geschiedde 
alleen. Gij hebt geoordeeld, dat haar taak 
in Uw koninkrijk was afgelopen. Wij zijn 
alleen maar dankbaar, dat Gij haar en ons 

*een  korte  spanne   tij ds  hebt  doen  samen- 
werken  in  Uw  dienst." 

Wij gaan verder vertellen van die Vrijdag- 
middag, de zoveelste November van het 
jaar onzes Heren 1943. De trein is aange- 
komen en in groepjes van twee gaan wij 
naar het afgesproken adres. Door de goede 
zorg van „ónzen kolenboer" is het er heer- 
lijk warm. Het is een middag als alle an- 
deren. Een zegen en bescherming vragen 
over ons samenzijn aan Hem, die alle din- 
gen regeert. Dan het werk. Eerst de post 
van de topvergadering. Dan de inlevering 
van onze post voor de top en de andere 
provincies. Dan mededelingen uit de an- 
dere provincies. Er zijn weer LO-ers en 
KP-ers gearresteerd. Even is het stil. Dat 
moet weer /verwerkt worden. Wanneer is 
het onze beurt? God alléén weet het, maar 
dat is ook tegelijkertijd onze troost. Dat 
Hi] het weet. 
„Onze tijden zijn in Uw hand." 
We   gaan  weer   verder.   Naar  het  belang- 
rijkste werk van elke dag. De plaatsing en 
uitwisseling   van   onderduikers. 
„Ik heb een kleermaker." „Voor mij." „Voor 
mij."   „Nee,   ik   ben   het   eerste."   De   beurs 
gaat   goed   vanmiddag.   Alles   wordt   ge- 
plaatst, behalve één. Die moest eerst weten, 
wat hij verdienen kan, voor hij onderduikt. 
Niemand wil  hem hebben. 
Dan opgave van het aantal bonkaarten, dat 
nodig is voor de volgende maand. 
Wat  verbergen  deze  woorden  een  ontzet- 
tende tragedie, niet KP-ers? Dat weten jullie 
alleen.    Want   jullie    waren   het   toch,   die 
hiervoor moesten  zorgen!  Eeuwig  schande 
over  hen,  die  er  ook maar  een verkwan- 
seld  hebbeijü! 
De rondvraag is aan de orde en dan is ook 
deze middag weer ten einde. 
Wat is het gauw verteld. En toch is het 
al weer zes uur. Het is spoedig tijd om te 
gaan vertrekken. Eerst een stukje eten. De 
taiel is  snel  gedekt. 

En dan, tijdens het tafelen, gebeurt wat wij 
bijna nooit doen, we praten over de toe- 
komst. Over de toekomst van na de be- 
vrijding. Wie heeft er het eerst over gespro- 
ken? Ik weet het niet meer. We zitten er 
plotseling  midden  in. 
Over de taak en de plaats der verzetsbe- 
weging in de wederopbouw van Nederland 
Wat hebben we een plannen. En wat een 
critiek. Vooral op hen, die tot Mei 1940 de 
touwtjes in handen hebben gehad. En die nu 
in de schuilkelder zitten. 
Wie spreekt dat magische woord van één 
onzer  groten  uit: 
„Dé   schuilkelder  uit,   de  uniform  aan?" 
Tante  Riek   maakt   de  opmerking,   dat  we 
niet  met beide-benen op  de grond staan; 
dat   de   schuilkeldermsnsen   het   toch   weei 
te zeggen zullen hebben. 
En we hebben haar  tegengeworpen: „Daar- 
voor zijn we er zelf bij." 
Ze   glimlacht.   En   haar   kinderlijke   Gods- 
vrucht   heeft   ons   doen   zien   on^ö   zondig 
gedachte in dat alles. Niet wij bepalen da 
alles, ook de wederopbouw van Nederlanc 
is Zijn werk alleen. 
En  wij   mogen,  Gode  zij   dank,  Zijn  mede 
werkers   zijn. 
En   door   dit   alles   heen,   door   alle   zonder 
heen van   ons  en  VT»!  hoi    '"'>  "rij  becriti 
seren, volvoert Hij Zijn raadsplan. 
Wij  worden stil.... 

Van toekomstdroom tot werkelijkheid. 
Tante  Riek,  wat  was   haar   kijk,  haar  door 
God   geschonken   levenswijsheid,   de   juiste 
De  werkelijkheid  van   vandaag  was   haar 
toekomstplan. 
„God,  schenk ons vandaaa. om Jezus wil 
zulke   vrouwen,   zulke   echtgenoten,   zulke 
moeders." ^ 

GERRIT. 

Een intelliiente S.i.-er 
Daar de onderduiker Oosterhuis in het opsporings- 
register gesignaleerd staat, moet zijn P.B. een kleine 
wijziging ondergaan. Hij zal voortaan ..Desterhuis*' 
heten. Met bijpassende schijfmachine worden de 
twee letters keurig gewijzigd. Tevens wordt hij 
twee  jaar  „jonger gemaakt". 
De L O.-er die dezï sabotagedaad verricht, wordt 
later gepakt. Onder de bezwarende stukken, waar- i 
mee hij voor de S.D. verschijnt, bevindt zich ook 
het persoonsbewijs van Desterhuis en de nog onge- 
wijzigde stamkaart van Oosterhuis. 
Het verhoor verloopt vlot. Desterhuis blijkt geen 
onderduiker te zijn, want zijn leeftijd maakt zulks 
niet noodzakelijk, terwijl zijn opsporing volgens het 
register niet wordt verzocht. 
Plotseling valt het oog van den mof op de stam- 
kaart, die natuurlijk nog de naam „Oosterhuis" 
vermeldt, 
„Ach so! Die stamkaart is veranderd. Wilt U nog 
beweren, dat het geen onderduiker is?" 
De verdachte toont zijn verwondering. „Wij wisten 
niet dat het een onderduiker was. Hij is gekomen 
om bij ons te werken". 
De secretaresse overtuigd zich ook van de misdaad. 
„Het is toch knap^ gedaan, meneer. Hét is zo goed 
als onzichtbaar " 
Het protocol vermeldt: „In een hol in eent^bud bij 
Gorssel, bevond zich de onderduiker  „Dester- 
huis"!                                    * T. E. i 

Mijne  Heren. 28-11-1946. 

Blijkens een verslag in ,,Trouw" d.d. 28-n-*46 heeft de Heer 
Summcr Welles bepaalde uittatingeft gedaan over de overeen- 
komst tussen de Commissie-Generaal en de vertegenwoor- 
digers van de z.g- Verenigde Staten van Indonesië. 
Uiteraard liggen deze zaken op politiek terrein, en is het 
niet de taak van de L.O-L.K.P. haar houding hiertegen- 
over   kenbaar   te   maken. 
Anders wordt dit. wanneer de Heer Summer Welles een 
lofzang zingt op de kwaliteiten van een lid van de Com- 
missie-Generaal, en wel op die van den Heer Schermerhorn. 
,,Het,is niet zonder betekenis, dat de overeenkomst bereikt 
is op inslignatie van den vorigen minister-president Scher- 
merhorn. verzetsleider gedurende de Duifse bezcuing van 
Nederland, en de Nederlandse verzetsgroepen, die de over- 
eenkomst krachtig steunen". Punt. Het staat er. Ik heb 
mijn ogen eens goed uitgewreven, en de tirade nog eens 
overgelezen, maar het staat er, duidelijk, zonder aanleiding 
tot   misverstand. 
De Heer Schermerhorn is gedurende de oorlog de grote 
verzetsleider geweest. Dat is no. 1. En nummer 2 is, dat 
het verzet achter de z.g. Indonesische politiek van den 
Heer Schermerhorn staat, volledig, ja zelfs, dat de over- 
eenkomst tot stand kwam ..op instignatie van den min.pre- 
sident   Schermerhorn   en    de   Nederlandse   verzetsgroepen". 
De Nederlandse verzetsgroepen zijn dus te beschouwen a!s 
de drijvende kracht bij het tot standkomen der basis-over- 
eenkomst. Dit wordt gezegd publiek, ten overstaan van de 
gehele wereld, door een man, die in de Veren. Staten van 
Amerika een hoge positie heeft bekleed, en ongetwijfeld nog 
veel   invloed   zal   hebben. 
Op deze plaats past het mij. te zwijgen over. zijn ode aan 
Dr. van Mook.' Maar als de L.O. en K.P. nog bloed in de 
aderen heeft, dan zal het plicht zijn hier te spreken. Allereerst 
voor ons eigen volk, dat voor een deel wellicht dom ge- 
noeg is, ook dit weer te slikken. Maar het zal ook taak 

'zijn, het buitenland duidelijk te maken, dat deze voorstel- 
ling  van  zaken   absurd   en   leugenachtig   is. 
Het is een tijd van grote beroering voor ons volk. Wellicht 
kan het geen kwaad, indien op dit moment door Uw Stich- 
ting contact wordt opgenomen met buitenlandse bladen (w.o, 
in de eerste plaats de Daiiy Mail) om een juister beeld te 
geven over het verzet hier in Nederland. Om, als dit gaat, 
en de bladen willen dit opnemen (want o, dat Eng. en 
Aoierik. kapitaal!), in het buitenland te doen verstaan, dat 
het overgrote deel van het verzet er niet aan denkt, den 
Heer Schermerhorn te-steunen. Of we bij dit negatieve moe- 
ten blijven, of dat we ook positief moeten worden, staat te 
Uwer   beoordeling. 
En laat de Stichting in binnen- en buitenland duidelijk maken, 
dat het verzet is geboden niet in de eerste plaats door den 
Heer Schermerhorn, verre van dat, maar door mannen als 
Ds. Slomp en Johannes Post. Laat de mensen zien, dat hun 
geestelijke nazaten, die toen de nek niet gebogen hebben, 
er thans niet aan denken, het Koninkrijk te verraden. ,door 
het te versnijden, en dat ze er niet aan denken te capitu- 
leren voor een Japans-fascistisch brouwsel van Soekarno, 
waar de „verzetsleider Schermerhorn" toch zo lekker mee 
kon   kouten. 
Als de Regering de Nederlandse zaak niet naar behoren In 
het   buitenland   wil   verdedigen,   laten   we   het   dan   zelf   doen. 

D.  D.  te V.. J Met   hartelijke   groeten. 

COMMENTAARi 

Het geciteerde bericht vonden wij ook terug in de Volks- 
krant. Het blijkt overgenomen te zijn uit de New-York 
Herald Tribune. Ook wij zijn van mening, dat deze passage 
van Summer Welles rechtgezet moet worden, daar ze een 
verkeerde indruk geeft over de feitelijke situatie. 
Helaas hebben wij reeds enkele malen protest aan moeten 
tekenen tegen misbruik van verzetsrelaties, ten behoeve van 

' de propaganda, rondom den Heer Schermerhorn. Het schijnt, 
dat in zijn omgeving mensen verkeren, die slecht op de 
hoogte zijn van het verzet en bovendien slecht georiënteerd 
zijn over de rol van den Heer Schermerhorn in dat verzet. 
Van den Heer Schermerhorn zelf verwachten wij deze ver- 
keerde    voorlichting    natuurlijk    niet. 
Hoewel het citaat van Summer Welles ons dwingt te rea- 
geren, zijn we geneigd, ons commentaar zakelijk en kort te 
maken, omdat dit soort polemieken over een persoon, lot de 
meest onverkwikkelijke behoren, die wij kennen. 
In de eerste plaats moet dan opgemerkt worden, dat de Heet 
Schermerhorn geen verzetsleider was in de bezettingstijd. 
Hij kon dat niet helpen, want hij zat gedurende lange tijd 
in een kamp. Na September 1944 stond hij zijdelings in 
verbinding met de leiding der illegaliteit en had hij ook 
bemoeienis met de oprichting der N.A.C. Verder was dé 
Heer Schermerhorn de laatste maanden van de oorlog als 
adviseur aan de L.K.P. verbonden. Met name heeft hij 
zich dat laatste jaar echter bezig gehouden met de oprich- 
ting van de Nederlandse 'Volksbeweging. Dat was zijn goed 
recht, maar het had niets met het verzet te maken. 
De tweede fout is ernstiger; ze is de voortzetting van de 
vanouds bekende pogingen van bepaalde kringen der illega- 
liteit om een tegenstelling te maken tussen de verzetsbe- 
weging en de z.g. conservatieven. Deze pogingen zijn intus- 
sen nooit geslaagd, omdat bleek, dat de meerderheid der ver- 
zetters juist behoorde tot die kringen, die men politiek 
(terecht of ten onrechte) conservatief noemt. En nu wordt 
dan ook in dit bericht van Summer Welles, die daarvoor 
natuurlijk op Nederlandse bronnen steunt, de onjuiste schei- 
ding gemaakt tussen de verzetsbeweging, die het accoord 
Schermerhorn voor zou staan, en de conservatieven of reac- 
tionnairen. die er tegen zijn; een valse tegenstelling. Afgaan- 
de op de politieke richting der oud-illegale werkers. . kan 
«et vrij grote zekerheid worden vastgesteld, dat er veel meer 
oud-illegale werkers tégen, dan vóór het z.g. accoord zijn. 
en dat zich daartussen een groep zal bevinden, die nog 
aarzelt' over zijn standpunt. Maar hoe men dez£ verhoudin- 
gen ook mag zien, dit is zeker, dat Summer Welles en zijn 
InJichtingenbronnen met dit bericht politieke koehandel drijven 
met   de   verzetsbeweging. 
Tot zover ons commentaar. 
Wij vragen ons ■ eens te meer roet verbazing af, waaroni 
men dergelijke middelen van beslist onjuiste voorlichting ge-, 
bruikt om politieke plannen te verwezenlijken en onze ver- 
bazing wordt afkeer, wanneer we overwegen, dat men die 
voorlichting ook op het niet te controleren terrein van de 
buitenlandse   relaties   geeft. 

REDACTIE. 



De organisaties Stichting 1940-'45, B.S. en 
P11 ns Bernhard Stichting hebben op de 3de 
December j .L in samenwerking een Sint Nico-
la:ufccst aangeboden aan de te Amsterdam wo-
DC1>dc vrouwen en kinderen van beo, die- als 

volg van bun verzet tegen het oatiooaal-so-
cialismc nimmer terugkeerden in bun gezin. 
Een onderneming als deze is altijd een waag-
1tnk co ditmaal bovendien een experiment, 
·aot zij was een eersteling en men bad gener-

lei ervaring. 
faar wie waagt, die wint. Wij hebben de in-

druk dat dit feest, mogelijk gemaakt mede 
d _ r de eigenlijk vanzelfsprekende, doch tege-
lijk hoog te waarderen medewerking van be-
drijven, particulieren co enkele organisaties, 
zeer voortreffelijk geslaagd is - één onver-
geeflijke fout daargelaten. . 
"Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 
aan"', aldus zette de Politiemuziek omstreeks 
hili een in - het was evenwel geen stoom-
boot doch een motorboot die aankwam, en 
elukkig niet uit Spanje - en na de officiële 

ontvangst van den gocdheiligco man stroom-
de de grote zaal van Bellevuc snel vol dames, 
·ader n met vol verwachting kloppend hart 

m niet minder drukke Pieten. 
H t geboden programma gaf levendige afwis-
clin . Sint Nicolaas bleek vergevingsgezind, 

KUd co zak bleven achterwege - ofschoon 
enige kleine boosdoeners ter verantwoording 
geroepen werden - , koek in genen dele. Na 
Sints afscheid een goochelaar met de te ver-
wachten verbluffende capaciteiten, zomede 
een alleraardigs t toneelstukje, hoofdzakelijk 
door kinderen gespeeld. En zo tussen de be-
drijven door de nodige spijs en drank. 
Een emotionele beleving, zich in gezelschap te 
wdcn van al deze mensen co kinderen, die het 
dierbaarste moesten afstaan, opdat wij in vrij-
heid zouden leven. Dàt hadden ze allen ge· 
meen, boe uiterst verschillend ook bun gods-
dienstige en poltieke overtuiging, hun leeftijd 
en maatschappelijke status mochten zijn. Dit 
te beseffen gaf ons een verheven gevoel, mcng-
ul van dankbaarheid, eerbied, schuld en -
verlangen, verlangen naar die eenheid, welke 
alleen in de str ijd tegen een gemcenschappe-
lijkcn vijand bes taanbaar bleek co waarvan wij 
in dit gezelschap nog eens als bet ware een 
•erk ontroerend symbool zagen. 

"Dit, dit js nu eigenlijk de bloem van onze 
tic" hoorden wij iemand fluisteren. 

.,. k nccr krijgen we 6ók iets dat je niet op 
bn eten?" vroegen ons twee brandschone 
jongctj~s. Inderdaad, ook daarvoor bleek de 

int te hebben gezorgd, want na afloop, toen 
de cadeautjes werden ui tgereikt, zagen wij een 

t van onder pakjes bedolven kinderen met 
lanzcndc ogen langs huppelen, sommige zelfs 

een zo juist verworven tandenborstel in 
de mond .. . . 
Het is een grote zeldzaamheid: weer eens in 
een d r liefde, eerbied co trouw in het Ie-
= g'Cfocpto atmospheer te zijn. Het geeft 
je een ei;-cnaardig gevoel, een soort heimwee. 
\'oor geen geld hadden wij dit feestje willen 
missen· op geen duidelijker en tegelijk ont-
roerender wijze hadden wij aan onze verant-
woordelijkheid herinnerd kunnen worden. 

Mr. FLORIS B. BAKELS. 

(Slot) 

Inmiddels was er nog een aanvraag gekomen tot hulp. 
Het bleek, dat anderen, bulten onze plaats, contact had-
den gekregen met enkele plaatsgenoten. Veelal was dan 
de pastorie de plaats, waar men: ging informeren. Straks 
bleek, dat anderen op eigen initiatief al aan dit werk 
begonnen waren. Men ontdekte bij huis- en ziekenbezoek 
wel eens vreemde gasten. Zo begon er perspectief In het 
werk te komen en zo groeide het. Groeide het ook weer 
daardoor, dat alles toch niet stil gebleven was. Och, 
misschien waren we daar zelf ook wel mee schuld aan, 
omdat we zelf er nu ook niet bepaald geheimzinnig mee 
dedeo. We kenden onze vijanden nog niet voldoende. 
Ook ons eigen huls kon niet verschoond blijven. Ga nu 
eens bij iedereen aankloppen om hulp en houd eigen 
huls vrij. Dat gaat niet. En bovendien: weiger eens, als 

Al J/e Jaren 11 lid Joor1~1oan tJoot een ldnd}c Yan tante Cor, 

daar op een gegeven ogenblik een klein knap jodenkindje 
op je ziel gebonden wordt. Zo'n stakkerdje van nog geen 
twee jaar, dat nu al zijn vader en moeder moet missen. 
Weiger eens, als een moeder van 4 kinderen man en 
kinderen moet verlaten en zelf geen onderdak heeft. 
Maar zo werd de zaak al ingewikkelder. Thuis mochten 
de kinderen niet weten, wie dat vreemde kindje was. Al 
die jaren is het doorgegaan voor een kind van tante Cor. 
En de aanwezigheid van die andere moeder hebben ze 
het eerste jaar niet geweten. Wel hebben ze soms ver. 
wonderd gekeken en nieuwsgierige vragen gesteld, maar 
ze hebben toch nooit recht begrepen, waarom die ene 
kamer steeds op slot zat en waarom de timmerman op 
zekere dag op de slaapkamer van vader en moeder zo 
moest zagen en hameren. Ach, wat waren er veel din-
gen waaraan toen gedacht moest worden. Toen kwam al 
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gauw heel de bonnen-misère; de kwestie van valse per-
soonsbewijzen. 
En inmiddels groeide de actie al meer aan. Uit alle hoe-
ken van ons land kwcimen vluchtel!ngen opdagen. Soms 
stonden ie op de meest ongelegen ogenblikken voor ons · 
laat in de avond, of als we juist wegmoesten voor een 
vergadering en dan moest er aanstonds hulp verschaft 
worden. Zo waren er meer dan eens ogenbl!kken, dat we 
niet wisten welke kant we opmoesten. Alle beschikbare 
adressen waren allang bezet en nieuwe waren moeilijk 
te vinden. Ook de financiêle kant werd zwaar. De mees-
te verstekelingen moesten bijna geheel onderhouden wor-
den. Steeds groter werd het maandelijks benodigde, dat 
uit giften en gaven bij elkaar gehaald moest worden. 
Langzamerhand begon deze gehele taak al meer op de 
schouders van mijn vrouw te drukken. Zij haalde en d.s. 
strlbueerde de bonkaarten, die verborgen in haar hoe 
of op haar boezem onder Duitse controle doorgesmoi:-
kelc;i werden. 
Zij had haar adressen, waar ze geregeld geld kon halen. 
En zij transporteerde de vluchtelingen van het ene ad.re 
naar het andere, als er gevaar dreigde. 
Er is van onze vrouwen veel gevergd in deze dagen. z 
een eigen gezin met onderduikers; eigen kinderen, die 
gevaar lopen, en dan nog de zorg van zoveel anderen. 
Want langzamerhand zat onze niet al te grote plaats vo 
met joden. 
Welk een schrik, als tijding binnen kwam, dat deze of d. 
gegrepen was. Dan sidderde deze hele ondergrondse we. 
reld en moesten weer allerlei verschikkingen gemaa.1: 
worden. Welk een spanning, toen uit de gevangenis de 
boodschap kwam, dat een gegrepen collega helaas 
naam van mln vrouw et h kunnen verzwijgen, of 
dat de politie kwam waarschuwen, dat een gegrepen 
op het politie-bureau prompt mijn naam had genoem 
Zo zat van dag tot dag de onrust er in. Langzaam ac:: 
heeft zich echter de zaak geconsolideerd. Nederland was 
leeggehaald. Toen betrof het hoogstens nog eens een 
enkele verschikking. Doch eindelijk wisten we, dat d 
verstoken samenlevinkje nu vrijwel constant zou bl!jve::: 
en kon dus ook de zorg daarvoor zich beperken. Toen 
liep alles tamelijk normaal, al konden we ons nooit acn 
volmaakte rust overgeven. Daarvoor zorgden de onver-
wachte scl;iokken wel. 
Het financiële probleem werd op de duur benauwend 
Het steeg zo, dat het maandelijks benodigde op den duur 
onze krachten te boven ging. Doch toen nam een van de 
plaatselijke banken de uitgaven over en kon ook die zorg 
tot rust komen. 
Zo kwam tenslotte het einde in het zicht. Al bleef op-
passen de boodschap tot het laatste toe, er kwam toch 
hoop, dat we er door zouden komen. 01 Toen eindelijk 
de bevrijding kwam. Toen de Engelse tanks door he• 
dorpje reden. Toen we schor werden van het juichen.. 
Nooit zullen we die dag vergeten. Terwijl we staan te 
zwaaien naar de bevrijders, maakt zich plotseling een 
klein Joods vrouwtje uit de menigte los, komt op mijn 
vrouw toegesneld en kust haar met ontroerende harte· 
lijkheid. Ach, welk een leed is er geleden, maar hoe 
wonderbaar heerlijk Is dan ook nu het leven en de vrij· 
heid. 
Toen bleek ons pas goed hoeveel joden er In ons mooie 
dorp waren schuil geweest in de afgelopen jaren. Zo-
veel, dat zij thans, terwijl er van te voren bijna niet éen 
woonde, een flinke eigen gemeente konden vormen. Het 
is mijn groo tste vreugde geweest, dat deze gemeente 
vergaderde in de zalen van mijn eigen parochiekerk. 
Welk een dag was dat, toen wij uitgenodigd werden op 
de plechtige bevrijdingsdienst mee tegenwoordig te zijn 
en de dienstdoende rabbi uit Psalm 116 sprak over: "Wa 
zal ik den Heere vergeldenr' 
Toen week de benauwde droom van enkele jaren en 
toen "werd onze mond vervuld met lachen en onze tong 
met gejuich." 



En nu staan we al weer anderhalf jaar achter deze heu
gelij~e datum. Langzaam aan gaat het alles in ons- be· 
zinken. Het wijkt zelfs al uit ons geheugen weg, maar ook 
is er de rijping van het meer bezonnen oordeél. Dan zien 
we zeer duidelijk dit: Wat was ons verzet maar gering. 
De grote massa der Joden is omgekomen. Slechts de en
kelingen hebben we kunnen redden. Nu grieft het ons, 
dat niet nog veel meer christenen hun huizen voor dezen 
"ter dood gegrepenen'' hebben opengesteld. Ik heb een 
gedicht gelezen, waarin iemand klaagt, dat hij een Joods 
meisje liet gaan - de dood in, en waarin hij zichzelf 
aanklaàgt. Had ik het gedicht gehad, ik zou het bier 
laten afdrukken, opdat iedere lezer van deze bladzij
den, die niet gedacht heeft of heeft willen denken aan 
deze grote nood, zichzelf voor God beschuldigde, dat hij 
"zich onthouden heeft" jegens hen, die "ter doding wan
kelden". Maar ik beschuldig niet mijn medemensen. Ik 
klaag alleen maar mijzelf aan, dat wij niet nog meer 
gedaan hebben en dat we het nog ànders gedaan heb
ben. Nu wij weten van het verzet van een Bouhöffer en 
van het lijden van een Ds. Schneider uit Dickenschied, 
nu zien wij. dat aan ons verzet het positieve getuigenis 
te veel ontbrak. Wij hadden meer moeten spreken en 
getuigen voor de waarheid en het recht: Openlijk en 
rustig, opdat de leugen niet zo schaamteloos hadde ge
heerst. We hadden toch ons leven niet geheel aan God 
gegeven. We deden de sprong en de overgave, doch niet 
koninklijk, niet fier genoeg. · 
Daarom te meer kunen we niet anders dan met stille 
dankbaarheid en ontroering denken aan hen, die in deze 
strijd gevallen zijn. Ook uit de kring van onze onmiddel
lijke helpers zijn er, die deze verstolen strijd niet hebben 
overleefd. Er ligt iets ontroerends in, dat zoveel Chris
tenen hun leven gegeven hebben voor de Joden. Beter 
konden zij de dood des Heren niet verlondigen. 
Dat dit de diepere ondergrond was van onze hulp, heb
ben enkelen begrepen. Wij hebben nooit van onze hulp 
een gecamoufleerde p,ropaganda voor bet Christelijk ge· 
loof gemaakt. Ik mag met vrij geweten verklaren, dat ik 
niemand van de geholpen joden over mijn Christelijk 
geloof gesproken heb, dan wanneer zij zelf bet nadruk
kelijk vroegen. Doch dan zullen zij bet ook kunnen be
grijpen, met welk een ontroering ik later een enkele uit 
hen heb mogen dopen en in een Christelijk huwelijk be
vestigen. Met grote dankbaarheid wil ik hier ook ver
melden degenen, die in deze worsteling zo trouw gehol
pen hebben. Ik zal nooit vergeten de grote geloofsrust, 
waarmee een heel eenvoudige oude vrouw uit mijn wijk 
mij hierin heeft geholpen en gesteund. Zij geniet nu al 
het genadeloon hierboven voor baar zo kinderlijke 
overgegevenheid aan de zaak des Heren. Laten we in haar 
mogen eren al die naamlozen, die in heel ons land mee 
deze goede strijd des geloofs gestreden hebben. Wat zij in 
Zeist deden was slechts een onderdeel van een veel groter 
geheel. Ook dit stuk verzetswerk was vol van zonde en 
behoeft dus Gods genadige vergeving. Toch zijn we 
· dankbaar, dat we niet hebben mogen doen. God geve 
dat het nooit, nooit meer nodig zij! Ds. L. 
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Toen Je Engel1e tanl Joor het Jorp reJen. 

ÛT IT HEITELÁN 

Dat was me een feest in Leeuwardeii! Sinte;klaas en Zwarte Piet 
hadden de kinderen van de gevallen leden van de Friese K.P, niet 
vergeten; o heden nee! Ze waren allemaal uitgenodigd in De 
Nieuwe Doelen, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, wier 
vaders in militaire dienst zijn. De moeders mochten ook meekomen. 
Vanzelfsprekend. Er waren nog hele kleine d.reumessen bij. Om 
twee uur begon het feesl 
Piet Kramer heette iedereen welkom en Truus las een brief van 
Si..llterklaas voor. De goed heilig' man had het erg druk en kon 
pas om 4 uur komen, maar hij had al een grabbelmand vooruit ge
stuurd. 
Het wachten op den Sint viel niet lang. De kinderen zongen en 
de moeders moesten zingen en de beide aanwezige opa's hielden 
een wedstrijd in het leegdrinken van een zuigfles. 0, wat had
den de kleinen een pret! En daar had je St. Nicolaas en Zwarte 
Piet. Ze werden met gejuich ontvangen. Alle kinderen gaven Z.E. 
een hand en kregen een goedkeurend knikje of. . . . een verma
ning. Ja, Sinterklaas wist alles. 
En mooie geschenkjes dat ze kregen! De cadeautjes voor de moe
ders waren trouwens ook niet voor de poes. 
't Was al zes uur toen Sinterklaas en Zwarte Piet weer vertrok
ken. Do<lI' de goede zorgen van enkele autobezitters konden alle 
gasten uit de hele provincie en zelfs daarbuiten per auto worden 
gehaald en weer worden thuis gebracht. 
Als iedereen zo goed zorgde voor onze vriendinnen en on.ze kleine 
vriendjes en vriendinnetjes als Sinterklaas, dan ..... . 

TINY. 

Monument 
voor de 
graven der 
gevallen 
friezen 
~ 

"Een waardig, eerlijk en karaktervol gedenkteken, dat een histori
sche taak heeft te vervullen". Zo noemde architect D. Witteveen 
het grafmonument, dat thans in één der zalen van het Fries Mu
seum is opgericht. 
Het is een ontwerp van den Amsterdamsen architect luit. Duintjer, 
die dit ontwerp inzond voor de door de Vereniging Friesland 1940 
-1945 uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerpen van een 
waardig gedenkteken voor de graven van de gevallenen uit het 
verzet. 
Het bekroonde ontwerp werd ingezonden onder het motto: "En d~ 
toortsen branden op de terpen". De steen heeft de vorm van een 
toorts en is uitgevoerd in harde stoepsteen. In de scherpe kop, die 
de vlam symboliseert, is een leeuw uitgehouwen. Op de smalle, 
vierkante, naar boven enigszins toelopende zuil slaat in fijne sier
lijke letters de spreuk: 
"Fallen yn é striid tsjin Cinrjocht en slavernij, dat wij yn frede foar 
rjocht en frijdom weitsje" ("Gevallen in de strijd tegen onrecht 
en slavernij, opdat wij in vrede waken voor recht en vrijheid.") 
Bij de zuil behoort een kleine, liggende steen, waarop de naam, 
geboorte- en overlijdensdatum en eventuele toevoegingen kunnen 
worden uitgehouwen naar wens van de nabestaanden. 
De heer D. Witteveen, voorz. van de commissie Oorlogsgedenk
teken 1940-· 45 reikte de prijzen uit aan de winnaars van de prijs
vragen: voor het monument aan den len prijswinnaar: architect 
Duintjer, 2e prijs : de heer Posthuma (inzending onder motto 
"Read-Wyt-Blau 1940-1945", 3e prijs: de heer Wegener Slees
wijk, A'dam (motto "Pier"). Een eervolle vermelding verwierf Je 
inzending onder motto "Monere". 

De prijswinnaars in de afdeling grafschriften-prijsvraag w.irm: 
1. J. A. de Vries van Balk; 2. G. Grepma van Joure; .!I. P. Kalma 
te Groningen en W. P. Altena te Makkum. 

TINY. 



HET VERRAAD 

In ons blad van vorige week konden wij onze 
lezers in het kort vertellen van het verraad, ge- 
pleegd door Bert Brune en Puck Klostermann. 
Wij zijn thans in staat nadere bijzonderheden te 
publiceren over verschillende verraadzaken, wel- 
ke thans voldoende vast staan. 
Engelbertus Bernardus Brune werd 28 Nov. 1901 
te Amsterdam geboren. Gertrudes Antoinette fVla- 
ria Klostermann, wefd 22 Jan. 1907 eveneens te 
Amsterdam geboren. Zij werden 13 Juni van dit 
jaar gearresteerd. 
Brune was een van de topfiguren der illegaliteit 
met zeer vele lindelijke contacten. Hij werkte on- 
der 13 illegale namen en meesterlijke camouflage 
en vermommingen. 
Naar aanleiding van het onderzoek tegen Bnme 
en Puck kon door de Almelose recherche de ware 
identiteit van den beruchten provocateur Willy 
Kramer, die ook landelijk opereerde, worden 
vastgesteld. Deze Kramer werkte samen met de 
z.g. Schotse Dame Maschkow Menso, die zich 
Sonja noemde. Willy Kramer is. zoals uit het on- 
derzoek is gebleken, in 1943 geëlimineerd, terwijl 
Maschkow" Menso door de Almelose recherche is 
opgespoord en ingesloten. Hierover volgen nog 
nadere  bijzonderheden. 
Volgens zijn verklaring, afgelegd voor de Alme- 
lose recherche, is het meerdere malen voorgeko- 
men, dat hij foto's kreeg van zeer vooraanstaande 
illegale werkers. Met deze foto's ging Brune dan 
naar de S.D. en liet er afdrukken van maken. Zo- 
dra zulks geschied was, gaf hij de foto's door en 
kon er een persoonsbewijs gemaakt worden. 

Engelse piloien 
In de tijd, dat Brune nog in Scheveningcn vast 
zat, voerden Brune en Puck onderhandelingen met 
de S.D., over zijn vrijlating en verdere arbeid voor 
de S.D. 
Puck ^prak_ met Brune over twee piloten, die zij 
moest transporteren. Brune drong er bij Puck op 
aan,.deze piloten maar aan de S.D. over te ge- 
ven, om deze toch vooral „gunstig" jegens hem 
te stemmen. 
Puck ontvangt de piloten in Zwolle en neemt ze 
per trein mee naar Amersfoort. Op het station al- 
daar, geeft ze beide piloten over aan een van 
haar S.D. contacten uit Den Haag, Even buiten 
Den Haag wordt de wagen door de Streifendicnst 
van de S.D. aangehouden. Korte tijd later slui- 
ten de gevangenispoorten van Scheveningen zich 
achter de gearresteerde vliegers. 

0    De o ver va I op de P.B. 5. 
Brune en Puck bewoonden samen met nog twee 
illegale werkers een kamer in Amsterdam. Daar 
vonden, bij afwezigheid van de twee andere ille- 
gale werkers, besprekingen plaats met de S.D.-ers 
Sasse en Blattgerten. Hier was het, dat de P.B.S., 
N.Z. Voorburgwal 74 te Amsterdam, aan de Duit- 
sers in handen werd gespeeld. De SD ging op 
13 Juni 1944 's morgens vroeg naar de N.Z. Voor- 
burgwal 74 en arresteerde daar den heer N. Y. 
Vught, die zijn huis beschikbaar had gesteld voor 
de P.B.S. De niets kwaads vermoedende bezoekers 
van de P.B.S. liepen alzo allen in de val. De SD 
was door Brune op de hoogte gebracht, dat ook 
dames de P.B.S. bezochten en hadden voor fouil- 
lering hun typiste meegebracht. Van de op 13 
Juni 1944 gearresteerden, werden op 4 Sept. 1944 
te Vught gefusilleerd: Lex. Aug. van Wilgenburg 
uit Laren, als leider van de P.B.S.; M. Wester- 
beek uit Den Haag, als toplid van de LÖ; Joh. 
Hessels uit Laren, als prov. leider LO van Nrd.- 
Holland; Nol v. Vught, wegens het beschikbaar 
stellen van zijn woning. 
Doordat een van de gearresteerden een briefje bij 

vmt ffiume 
zich had, waarop een afspraak stond met Sjaak 
v. d. Horst, op het station te Zwolle, op 14 Juni 
1944, spoedde de S.D. zich op de bepaalde dag 
en uur naar Zwolle en arresteerde daar het top- 
lid van de LO Sjaak y. d. Horst uit Kampen. Ook 
hij viel 4 Sept. '44 in Vught voor het vuurpeloton. 
Op 14 Juni 1944 deed de SD naar aanleiding van 
de P.B.S.-overval een inval in het huis van Al- 
bert Schlosser te Blaricum. Deze Öchlosser had 
aan een garagehouder opdracht gegeven Toontje 
Ricbel (een van de gearresteerden) naar Amster- 
dam te brengen. Toontje Riebel en de chauffeur 
werden  beiden gearresteerd. 
De S.D. ging nu naar den opdrachtgever om deze 
te arresteren. Schlosser zag kans om weg te ko- 
men. 
Vosje van Trouw (Henk Velthuis), die alhier ook 
aanwezig was, werd gearresteerd. Hierbij deed hij 
nog een ontvluchtingspoging, waarbij hij door een 
schot in de rug dodelijk gewond raakte en korte 
tijd  hierna overleed. " 
Tijdens de overval ten huize van Schlosser werd 
ook Cis Nagel gearresteerd, die juist een bezoek 
wilde brengen aan Schlosser. 

# Verraad van 
Koen Roosendaal 

In het voorjaar 1944 had de KP-er Koen Roosen- 
daal tezamen met andere KP-ers in Purmerend 
den heer Peek, die gearresteerd was, bevrijd. Bij 
een schietpartij, die hierbij ontstond, keeg Koen 
een schot in één zijner benen. Desondanks wist hij 
weg te komen en werd ergens in de Midden 
Beemster  verpleegd. 
Hij had reeds lange tijd contact met Brune en 
had zelfs nog pogingen in het werk gesteld om 
Brune uit de gevangenis in Scheveningen te kra- 
ken. Na de vrijlating van Brune (Mei 1944) zocht 
Brune opnieuw contact met Koen. Brune drong 
op een bespreking aan, welke plaats vond op 4 
Juli 1944 in Heck's Lunchroom te Amsterdam op 
het Rerabrandtsplein. 
Brune was bij deze bespreking niet aanwezig, 
doch wel zijn medewerkster Puck. 
Puck maakte daarop een afgesproken teken met 
haar zakdoek, zodat de SD wist, wie Koen was. 
Bij het verlaten van Heek, werd Koen door de 
Haagse SD (medewerkers van Brune) gevolgd. 
Op straat werd Koeta door de Haagse, SD aan- 
gewezen aan de Amsterdamse SD, die ter plaatje 
stond te wachten. In een der zijstraten werd Koen 
die gewapend was, gearresteerd en meegenomen 
naar de Dienststelle der SD te Amsterdam. 
Brune heeft aan de Almelose recherche bekend, 
dat hij, om veilig met de SD door te kunnen 
werken. Koen opzettelijk heeft uitgeleverd. Ook 
in deze zaak ging het initiatief van Brune uit. 
Na de mislukte overval op de Weteringschans 
werd Koen 16 Juni 1944 gefusilleerd en is later 
op het Eregrafhof te Bloemendaal begraven. 

• Mislukte arrestatie Jeli 
Na dolle Dinsdag ging de SD-Den Haag, waar- 
mee Brune samenwerkte, evacueren naar Zeist, 
De SD nam zijn intrek in Huize „Pasadena". 
Brune zocht aldaar de SD op. Hij werd van de 
trein gehaald door den SD-man Savenije. 
Brune, vergezeld van Puck, begaf zich naar de 
Dienststelle en zag onderweg Jelt (den lande- 
lijkcn KP-leider) met zijn echtgenote per^rijwiel 
passeren. 
Brune, die Jelt van gezicht kende, ,zei  hierop te- 
gen Savenije:  „Daar is Jelt van de L.O." 
Hierop   liepen   zij   verder   naar   de   Dienststelle. 
Brune  en  Puck  bleven  daar, terwijl Savenije  de 
gehele SD alarmeerde. 
Jelt had die dag een bespreking met een koerier- 

ster op een caféterras en liep daarna even met haar 
op, terwijl zijn vrouw op het terras bleef wach- 
ten. Toen Jelt weg was, bemerkte zijn vrouw, dat 
er verschillende SDers rondom het terras zwier- 
ven. Bij zijn terugkomst voegde zij Jelt toe: 
,.Maak dat je weg komt." 
Jelt, met zijn bekende tegenwoordigheid van 
geest, gaf haar de hand en zei: „Tot straks", 
en ging weg. De S.D. in de veronderstelling, dat 
Jelt niets merkte volgde hem iets sneller en hoopte 
hem aldus in te halen. Op een hoek gekomen, 
even uit het gezicht van de S.D. zette hij het op 
een lopen en wist via schuttingen, muren en tui- 
nen weg te komen. 
Zijn vrouw verwisselde intussen van mantel met 
de andere dame en ging weg. Even later werd 
zij ip een woning te Zeist gearresteerd, waarna 
zij werd overgebracht naar de gevangenis te 
Utrecht. 
Na een verblijf van 17 dagen werd zij door een 
Nederlands politieman uit de gevangenis gehaald. 

Utat a*-e NIET 
v-ctiyeien mayen f 

Wij ontvingen een brief van een verpleegster, die 
veel in de gezinnen van onze gevallen verzets- 
vrienden komt. Het valt haar op. dat deze ge- 
zinnen zo uitermate weinig geestelijke en morele 
steun ontvangen. In 't bijzonder wijst ze er op, 
dat geestelijken en ouderlingen, als ze deze gezin- 
nen bezoeken, zo zelden de juiste toon weten te 
treffen. 
Wij moeten er natuurlijk voor oppassen in deze 
zaken niet te generaliseren, maar we zijn met deze 
verpleegster toch van mening, dat bij bijna ieder- 
een van de v.m. verzetsmensen, een ontstellend 
gebrek is aan besef van de werkelijke morele 
nood, waarin deze gezinnen verkeren en dat ook 
bij geestelijken en ouderlingen lang niet altijd een 
juist begrip is voor het offer, dat deze gezinnen 
brachten voor ons vaderland. 
Men kan daar lang of kort over praten, maar het 
komt in feite slechts hierop neer, dat wij alleen 
nog iets voor die gezinnen kunnen zijn, wanneer wij 
in ons hart met de moeilijkheden ervan meeleven 
en ons daardoor verplaatsen in hun omstandig,- 
heden. Dan zal een geestelijke het juiste woord 
kunnen treffen, dan zal een oud verzetsvriend be- 
hoefte hebben, regelmatig eens bij zo'n gezin aan 
te gaan. 
Als het nog zo met ons gesteld is, dan kunnen we 
ook die deftige woorden „geestelijke en morele 
steun" overslaan, want dit meeleven met die ge- 
troffen gezinnen is niet zo deftig en breedsprakig. 
Dat betekent eens een kop koffie gaan drinken 
en dan is het daarbij nog niet eens nodig, dat er 
veel gezegd wordt. Dat betekent eens een keer 
wachten uit de kerk en meelopen of thuis iemand 
uitnodigen. Dat betekent een kleine attentie be- 
wijzen met Sinterklaas of op een verjaardag, en 
liefst ook eens een keer zonder reden. 
Het is misschien niet kies hier steeds op te wijzen. 
Het moest toch vanzelfsprekend zijn, dat dit ge- 
beurde en gelukkig zijn er ook nog mensen, die 
bij het lezen hiervan hun ogen sullen uitwrijven 
en zich zullen afvragen, waarom andere mensen 
hier nog op gewezen moeten worden. Maar wij 
kunnen niet nalaten, hierop nog eens terug te ko- 
men, omdat we weten, dat de mensen zo gauw 
vergeten en van nature zo op hun gemak gesteld 
zijn. Die moeten van tijd tot tijd wakker geschud 
worden. 
Nog één uitweg voor de luiheid moeten we af- 
snijden. Namelijk de bewering, dat de Stichting 
hiervoor zorgt. Dat is ook weer zo'n begrip. De 
Stichting is niet als formule te gebruiken. De 
Stichting, dat bent U zelf. En zo komt deze vraag 
langs een omweg toch weer bij U terecht. En als 
U nog geen medewerker van de Stichting bent, 
wel, dan wordt het toch hoog tijd, dat U zich 
over deze Stichtingszaak bezorgd gaat maken. Dan 
wordt het hoog tijd, dat U iets gaat doen, werkelijk 
met Uw hart, niet in het superieure gevoel, dat U 
iets gaat geven, maar in het dankbare besef, dat 
U iets mag vergoeden, aan hen, die veel meer ge- 
geven hebben, • H. v. R. 



GCDOPIACD 

Hendrik van Brenk 

Geb. 4 J\ov,   'O'S  'e Jutphaas, 
gefusilleerd ij Dec-  1944 Ie Wormerveer. 

Hij was koerier van wijlen den Heer 
van Breukelen (v.m. Gew. C;omn-.dndant 
Gewest 8) en een trouwe medewerker 
van wijlen Henk KnipschiM. 
Op de avond van de 7e December 1944 
bereikte ons het bericht, dat Henk ge- 
arresteerd was door de Lanüwachters 
te Maarssen. Dit bericht vervulde ons 

met droeve gedachten, doch ook blijde, wanneer wij dachten aan de 
trouw van Henk, den vriend van alle KP-ers te Maarssen. 
Schrik om het leven van Henk en dat van vele anderen, sloeg ons 
om het hart. Door zijn vele, intensieve werk in het verzet tegen de 
Duitsers, wist Henk zeer veel en zeker op de avond van zijn arresta- 
tie had hij waardevolle gegevens bij zich voor het verzetswerk in de 
Vechtstreek. 
Doch de eerste uiting van zijn kameraden was er één van vertrouwen, 
en dit vertrouwen in Henk is niet beschaamd geworden. 
Henk was een KP-er van het goede soort. Zijn devies „Trouw tot in 
de dood" betekende voor vele KP-ers: behoud van het leven. 
Als trouw man en vader wist hij zijn gezin geborgen in de Handen 
van zijn God. 
Hij stierf de heldendood voor God, Koningin en Vaderland. 

ENIGE VRIENDEN. 

Johannes Jac. van Kesteren 
(de Bruin) 

Geboren 29-6-1914 Ie Schoonhooen 

Hans was één der eerste LO-ers en 
KP-ers uit Voorburg-Leidschendam, en 
tevens één der eerste medewerkers van 
Bertus (L. Valstar), den beker.dcn 
L.K.P.-organisator. 
Eigenlijk was Hans een onopvallend fi- 
guur, stil en eenvoudig, wiens grootste 
deugd    wel    volmaakte    zwijgzaamheid 
was, gepaard met grote moed en vast geloof als geestelijke onder- 
grond. 
Zónder ophef, heeft hij zich vele malen gegeven en ingezet voor het 
LKP-werk. Hij verrichtte als zodanig zeer belangrijke diensten in 
Leidschendam, Voorburg,  Den Haag en Rijswijk. 
In Maart 1<M4 werd Hans achtervolgd door de SD. in verband met 
een overval te Dclit. Hij wist echter te ontkomen, met achterlating 
van huis en zaak. Nu begon het zwerverslcven met vrouw en vier 
kinderen, totdat hem eindelijk, onder de naam De Bruin, een huis 
werd toegewezen op de Dennenlaan 43 te Rijswijk. 
Van hieruit zette hij zijn werk voort, totdat hij 12 December 1944 
ongelukkigerwijs werd gearresteerd in Rijswijk en overgebracht naar 
Scheveningen, waar men in zijn cel de woorden „Niet klagen, maar 
dragen" gegraveerd ziet. 
Op 7 Maart 1945 werd hij op transport gesteld naar Amersfoort en 
op 14 Maart 1945 op transport naar Sandbostel. 
1 Mei 1945 werd hij bevrijd door de geallieerden, doch aan uitputting 
is hij overleden de 27e Mei 1945, des namiddags om 8 uur. 
Hij bracht het hoogste offer voor zijn land; zijn vrouw met vier jonge 
kinderen liet hij achter. Wij, die hem van zeer nabij hebben gekend, 
weten, wat dit gezin voor hem heeft betekend. Hij gaf zich volkomen 
aan het werk, hoewel zijn gezin hem zeer lief was. 
De Heere sterke zijn vrouw en zijn vier, lieve kinderen. 
Ons blijve zijn leven en sterven tot voorbeeld, om trouw te zijn in het 
dienen van God en den naaste. 

D. 

Dirk Jan van Rijswijk 
(Zwart) 

Geboren 28-10-1904. 
;«■'?©• 

: Op de eerste Maart 1945 kreeg de or- 
ganisatie te Velscn een gevoelige klap 
te incasseren. Er werden op die dag na- 
melijk vijf illegale werkers, alsmede een 
jodinnetje, dat bij van Rijswijk onder- 
gedoken was, gearresteerd. 
Het bleek de SD-sadisten van „Neder- 
landse Nationaliteit" aldra, dat zij „een , 

goede slag" hadden geslagen en dat Dirk als de hoofdpersoon was 
te beschouwen. 
Reeds de volgende morgen vroeg, werden allen naar de beruchte We- 
teringschans overgebracht. 
Dirk-was geen „Septembtrklant", doch had een lange en mooie ille- 
gale-staat-van-dienst; aanstonds na de capitulatie in 1940 vocht hij 
op het ondergrondse front door, niet uit waaghalzerij, doch uit over- 
tuiging, eerst zelfstandig, later in L.O.- en V.L.-verband. 
Wanneer wij wel eens over de gevaren, die het werk met zich bracht, 
spraken, bleek het, dat hij die niet onderschatte, doch zich die steeds 
voor ogen stelde. 1 
Ik hoor het hem nog zeggen: „Is het niet voor ons, dan voor onze 
kinderen" en dan doelde hij op de vrijheid, welke om volk — naar 
zijn vaste overtuiging^— zou herkrijgen. 
Het is inderdaad niet voor hem, doch voor zijn kinderen geweest. 
Op de 8e Maart    werd hij met tientallen anderen lafhartig vermoord 
door het vuurpeleton. 
Zijn dappere vrouw bleef met zes kinderen, waarvan de oudste bijna 
10 jaar en de jongste ruim 3 maanden was — zonder enig teken ten 
afscheid, achter.     v 
Zijn rotsvaste~ geloof in een betere toekomst heeft zijn naaste mede- 
werkers bezield, het werk voor de wederopbouw van ons Vaderland 
en een betere maatschappij, in zijn geest voort te zetten. 
Dirk heeft zijn leven geofferd op het altaar des Vaderlands, hij is 
heengegaan naar een beter Vaderland; God riep zijn dienstknecht op 
tot heerlijkheid. 
Moge deze zekerheid zijn vrouw en allen, die hem lief en dierbaar 
waren, troosten en hen ae kracht schenken, dit smartelijk verlies te 
dragen. 

„FREEK". 

Wilhelmus Rooyackers 
(Wim) 
Geboren  13 Maart  1918, 
gefusilleerd 5 Sept,   1944- 

We hadden nog altijd gehoopt, dat Wim 
tot ons zou terugkeren. Alles was toch 
nog mogelijk. Totdat medio October een 
bericht kwam, dat alle hoop de bodem 
insloeg. Wim is gefusilleerd op 5 Sept. 
1944 te Vught. Een jong leven werd 
hier door de Nazi-terreur afgesneden. 
God  alleen weet,  wat  bij  heelt moeten 
lijden. Maar dit weten wij allen en zullen dit ook nooit vergeten: Hij 
is gestorven als een held. 
Wat sloeg ons allen de schrik om het hart, toen we vernamen, dat 
hij door de SD gearresteerd was. Wat moesten we doen? Onderdui- 
ken of afwachten? We besloten tot het laatste. We kenden hem toch. 
Hij zou niemand verraden. Hij zou niet spreken. Door zijn zwijgzaam- 
heid konden wij rustig blijven doorwerken. 
We misten hem wel in onze gelederen. Hij was tot alles bereid om 
het den gehaten indringer zo moeilijk mogelijk te maken. Hij had 
alles over voor Koningin en Vaderland. Een kraak op een Distributie- 
kantoor, een aanslag op een gehaat iemand. Altijd stond hij klaar, 
dag en nacht en niets was hem te veel. Waren er Franse krijgsgevan- 
genen uit Duitsland ontvlucht, in hem vonden ze een toegewijden 
verzorger en gids op weg naar hun vaderland. 
Hoeveel geallieerde piloten hebben hun leven niet aan hem te dan- 
ken! De onderscheidingen, die door de regeringen van de Ver, Sta- 
ten van Amerika en van Engeland aan hem werden toegekend, als 
dank en waardering voor het belangrijke werk, dat hij in deze ver- 
richt heeft, zijn er wel het beste bewijs voor. 
Jammer is het, dat hij deze onderscheidingen zelf niet meer heeft mo- 
gen zien. 
Ook illegale lectuur, zoals „Ons Volk", „Het Parool" werden door 
hem op grote schaal verspreid, om de geest van verzet bij het Neder- 
landse volk levendig te houden. 
Door de hulpvaardigheid aan anderen heeft hij het grootste offer 
gebracht, dat een mens brengen kan: zijn leven. 
In dankbare hulde  en piëteitvol  herdenken,  blijven aller gedachten 
en gebeden in deze dagen altijd bij hem. 
Moge zijn offer niet tevergeefs zijn geweest. 

H. R. D. 



Hou   Vrou WIE KM 
INLÏCHTIINGEIN VERSCE4FFEIN ? 

771 A. J. Bosgra, geboren 21 
Mei '20 te A'dam, woon- 
de Borgerstr. 49 II, Am- 
sterdam, gearresteerd en 
in Amersfoort terecht ge- 
komen op 14 Juli 1944, 
kampn. 2645. Op 11-10- 
'44 op transport naar 
Neuengamme bij Ham- 
burg, volgens onderzoek 
komt hij niet voor op de 
dodenlijst. Bovenstaande 
volgens inl. van het Rode 
Kruis op 5 Jan. 1946 en 
het M.G. te Amersfoort 
op 27 Dec.  1945. 

772 Hermanus Reinten, Op- 
perwachtmeester, gemeen- 
tepolitie Amersfoort, 19 
Aug. 1943 als illegaal 
werker gearr. Naar Sche- 
veningén. Cel 502 tot 11 
Mei 1944. Daarna naar 
Venlo tot 17 Sept. 1944. 
Vervolgens via Oraniën- 
burg naar Neuengamme, 
aldaar vermoedelijk over- 
leden. Inlichtingen om- 
trent zijn verblijf in de 
verschillende kampen. 

•DAA6JE RUBRIEK (OnrA(KOmi5ilE 
MR 8l (OMR   GE£ f£N (DIJTR.DREMTE) 
«(MTAWflCT./VH W(IT^. :|Q7-BEReHHCHH0EK 

De geschiedenis der Compagnie.  (Dao) 

April 19451 Een spanning, die ons ai dagen had vast- 
gebouden ca die de normale gang van zaken in het leven 
der onderdrukten had beklemd, vie! af. De verbonden legers 
der Geallieerdca, of, om het precies te zeggen, de Cana- 
dezea waren er! En dit betekende: ,,Bevrijding"! Bevrijding 
voor die stedca ca dorpen, waar de Canadezen waren bin- 
nen- en doorgetrokken. Op die plaatsen ontstond bij velen, 
zowel jongeren als ouderen, die de knechting door den be- 
zetter hadden ondergaan, de drang om óók iets te doen, 
mede te helpen om/ de overige landgenoten, die nog onder 
Duitse druk leefden, tezamen met de zonen van onee bond- 
genoten te helpen vrijmaken. Maar de grote vraag was: „Hoe 
en op welke wijze?" Een'groot deel van deze vrije Nederlan- 
ders wist toen nog niet, dat reeds vóór de bevrijding organisa- 
ties bezig waren, om, zo gauw de tijd daar was, door mid- 
del der vrije pers en andere publicatiemiddel en, strijders 
op te roepen en daarmede compagnieën Stoottroepen te vor- 
men. Werkplannen en organisatieschema's lagen te wach- 
ten en daardoor kon reeds in de eerste krant in het be- 
vrijde   gebied  de   volgende  oproep  geplaatst worden: 

..Oud-ülegale werkers, die zich wensen aan te melden 
bij de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrach- 
ten) Afd. Stoottroepen dienen zich te vervoegen bij de 
Plantsoenschool, ingang Boteringesingel te Groningen." 

Dit bericht werd gepubliceerd op 23 April 1945, maar de 
vorming van de Stoottroepen was reeds begonnen op Zon- 
dag 15 April. Groningen was toen nog niet heelemaal be- 
vrijd, in een enkel stadsdeel werd nog gevochten, de laat- 
ste tegenstand werd des Maandagsmorgens gebroken. 
De aanmelding was, na de mededeling in de ipers, verras- 
send groot. Uit alle delen van de prov. kwamen hohder- 
den opzetten; op zo'n grote toeloop was niet gerekend. De 
testingscommissie kon de stroom niet verwerken en velen 
hebben 3 of 4 dagen moeten wachten, alvorens zij aan de 
beurt waren om voor deze commissie te verschijnen. Was 
het dan zo ver gekomen, dan moest afdoende aangetoond 
kunnen worden, dat men inderdaad illegaal gewerkt had, 
ondergedoken had gezeten en een verklaring hebben uit de 
plaats van inwoning, dat men als betrouwbaar Nederlander 
aangeschreven stond. Het spreekt vanzelf, dat velen, die de 
nodige bewijzen niet konden aanvoeren, teruggezonden wer- 
den. 
Wie aangenomen was kreeg een briefje en moest zich mei- 
den bij den dokter. Ook hier werd menigeen ongeschikt 
verklaard, maar wie de keuring goed had doorstaan, moest 
gelijk blijven. Reeds na 14 dagen waren er 3 compagnieën 
gevormd, waarvan onze comp. op 19 April tot stand geko- 
men was en genoemd werd ,,le Comp. Stoottroepen, dis- 
trict Groningen". Commandant was J. Boltjes. 
Tot 4 Mei bleven we in de Plantsoenschool. Over ons ver- 
blijf aldaar zullen in het volgend artikel enige dingen aan 
de   vergetelheid   worden   ontrukt. 

HOE IK BIJ DE COMPAGNIE KWAM. (Slot). (S.)  er in ons land vele comité's bestaan, Wel- 
Toen    vroeg    de    dokter:    „Voel    je    nog    niets    bijzonders?" ^C   zich   ten   doei   Stellen,    herdenkingstekenen   op 
,,Neen   dokter",   antwoordde   ik.   ,.Dan   nog   maar   eens   goed te   richten   VOOr   onze   gevallenen...... 
met  de   tomaat  wrijven",   zei  de   dokter   tegen   den   assistent, 
die   op   een   ruwe   manier   mijn   gezicht   onder   handen   nam; ,.          T^JL            J 
mijn  vel  trok  hij  bqna  er van  af.  Toen   hij   uitgewreven   was  CCn  dergelijk   COmité  te  Badhoevedorp   VOOr 

™jr^LÏ^^^V^Zïri£0tÏX£ ^   geldsanering   een   belangrijk   bedrag   daartoe 
doel ik niet, voel je dan helemaal niet dat je bed  wordt?" inzamelde  
Een   ogenblik,   een   klein   ogenblik  maar,   kwam  het in  mij  op 
te   gaan   veehten.   Maar   toen   ik   diC   dansende   en   iuichende  j     goedkeuring   Van   alle   bevoegde   instan- 
troep   om  me   zag   staan,   aanvaardde  ik   de  grap.   Het   bleek, ^ o"   " o o 
dat   deze   hele   comedie   in   elkaar   gezet  was.   Het   was   reeds ties   Verkregen   werd. 
begonnen   op  het  comp.   bureau.   Vandaar  had  men   een   tele- 

ért!,,n1enu8"e"d,;nWaaCnh.LchtaawlC. De00o1
[fit7XeVoB ™ .o"  de   beeldhouwer   Geurt_ Brinkgreve   reeds 

was komen lopen, was geen officier, die gewonde was niet vrij ver gevorderd is met de uitvoering der plan- 
gewond   en   die   over   zijn   keel   klaagde,   had   geen   kecipijn, 
maar   deze   gevallen   moesten   de   indruk   vestigen,   dat   inder- nen  
daad   de   dokter   'bezig   was,   want   ook   de   dokter   was   geen 
(iokter.  het tot nu toe, ondanks alle daartoe aange- 
Mij   werd   medegedeeld,   dat    ik   nog   een    week    „groentijd" L . . i   i_i.   •       J^   «r^kl^Vl-oot-^ - 
door moest   maken,   om   in  de  gemeenschap   te  worden   opge- Wende   pogingen,   niet   gelukt   IS,   de   geDlOKKeerÜL 
nomen.   En   toen   deze  groentijd   voorbij   was.   kon   ik   zeggen, gelden  VOOr   dit  doel vrij  te maken ?   ' 
bij   een   toffe   comp.   terecht   gekomen   te  zijn. 
Later   heb   ik   enthousiast   mee   gedaan   aan   dergelijke   „Voor- H 
keuringen" en het heeft me telkens verwonderd, hoe ge- 
smeerd   de   nieuwelingen   ec   in   vlogen.   En   wie   enige   twijfel 
gehad   zou  hebben  of deze   keuring   wel   echt was,   werd  deze         het   4e   kwartaal   al   haast   verstreken    is, 
twijfel  absoluut weggenomen  door de zelfverzekerdheid,  waar-         j^t   dus   hoog   tijd   wordt   voor   de   kwitantie. 
mee   de   ,,dokter"    aptrad,   met   een   zeldzaam   effen   gezicht j        J„      ^i, ui««-«i -* J ,,   J    o  „..    - J*. -L   J . ..   ,  .., . , ,   . i   .      . ..  deze dan ook binnenkort door de Posterijen wordt aangeboden, de   „keuring      leidde   en   voor   zo n   gelegenheid   in   de   witte 
kleding   van   den   kok   was   getooid.  wii   verwachten   dat   U   het   bedrag   ad.   ƒ   1,65   of   bij   eerste 

aanbieding   zult   voldoen? 
HET CARRIERPELETON. (C. C.) 

ïk zat voor enige dagen weer tussen het „oude koor" 
bij de afscheidsavond van enkelen hunner, die weer terug 
gingen   naar   de   burgermaatschappij. 
Ik hoorde weer het eerste geratel van deze strijdrossen 
in het kamp te Eelde en ik zag de zwarte, bestoven nikker- 
koppen weer voor me, gespannen, vol argwaan voor den 
nieuwen   baas. 
Ik zag de baret weer rondgaan bij mijn jongens en terug- 
komen vol sigaretten, omdat de nieuw aangekomenen, door 
hua zwerven, reeds 14 dagen zonder zaten. En toen wist ik 
het.   we   zouden   het   samen   vinden. 
Zo is het gebleven, ze waren onmiddellijk opgenomen in 
myn troep die zo exclusief heette, omdat het werkelijk „sol- 
daten" waren en die konden we op kilometers afstand van 
..ouwe   sokken"   onderscheiden. 
Het   Carriërpeleton    „onze   carriers",    zo   was   het   en    wan- 
neer  er nu  ook  van  jullie  vertrekken,   weet  ik,   dat  jullie  als 
burger   deel    uit   zult   maken   van   onze   soldatengemcenschap 
onder   het   oude   „Hou   en   Trou"   devies. 
We   waren   trots   op   onze   „huzaren",   we   zullen   het   blijven. 

ADVERTENTIES 
(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.) 

Met grote blijdschap geven wij U kennis van de ge- 
boorte van ons zoontje en broertje 

GERRIT. 
Musselkanaal, 22 November 1946. 

K. J. SMIT (Oom Jan) 
BEP SMIT-v. TOL 
 LOEKIE en ELLA. 

Op Vrijdag 20 December a.s. om 12 uur, zullen wij 
D.V. trouwen in "het Hilversumse Raadhuis. 
Ds. F. Slomp, Geref. Pred. te Hoorn, zal ons Huwe- 
lijk bevestigen in een dienst om 12.30 uur in de Noor- 
derkerk, Joh. Geradtsweg. 

JAC. HEUVINGH 
L. BOVERHUIS 
(Wed.   H.   A.   van  Wilgenburg). 

Hilversum, 5 December 1946. 
Koekkoekstraat 3. 
Lorentzweg 128 (toek. adres). 
Gelegenheid voor gelukwensen in de Consistorie na 
afloop van de dienst. 

KOOS GROENEVELD 
en 

TRUIDA HAGEMAN   ' 
(Koos en Truida v. d. Reportagedienst L.K.P.) 

geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waar- 
van de Kerkelijke Voltrekking zal plaats vinden  op 
18 December a.s. om 1 uur, in de Maranathakerk aan 
de Hillevliet. 
Zij stellen er prijs op oude vrienden na de dienst in 
de consistoriekamer te ontmoeten. 
Rotterdam, December 1946. 
Gordelweg 170. 
Rosé Spoorstraat 21. 
Toek. adres: Gordelweg 170. 

1946 1921 
De 7e December D.V. hopen 

JAN PENNING (Oom Kees) 
en 

JOHANNA MOOR (Tante Anna) 
hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. 
Dat onze God hen nog vele jaren moge sparen is de 
wens van alle vrienden en familie. 
's-Gravenhage, Antheunisstraat 63. Oom KOR. 

(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.) 

Gemeente Bodegraven. 
Ten kantore van den Gemeente-Ontvanger/Adm. der 
Bedrijven wordt gevraagd een 

Klerk Ie klasse. 
Jaarwedde f 1545—f 1900 (3 eenj. verh.) en overbrug- 
gingstoelage. Dipl. boekhouden f62.50. Practische er- 
varing in de financiële administratie strekt tot aan- 
beveling. Sollicitaties op zegel aan den Burgemeester. 

(Ruil-  en Zakenadvertenties.  Prgs f 0.45 per m.m.) 

Te koop gevraagd: 
Antieke Meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koper- en 
Tinwerk enz. 
Kunsthandel  „Oud Holland",  Antiquiteiten.  Eig.  J. 
van Dijk, Rotterdam, Tel. 26466, Claes de Vriesel. 80a. 

Diversen 

* 

Attentie.' 
Oud illegale werkers in het District Westland! ! 

Vrijdag 13 December 1946 treedt te Naaldwijk voor 
U op „CLARA", met het onderwerp: 

7 December 1942—7 December 1946. 
Aanvang 7.30 uur. Zaal Torenburg, Markt. 
Komt allen!! 

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hemfhaar) 
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver", 
Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Provincie: 

Ingang abonnement: 

Do reünie is voorlopig vastgesteld op Zaterdag 22 Febr. '47. In 
een apart schrijven, dat nog deze maand of anders i^ elk 
geval begin Januari aan de leden zal worden toegezonden, 
zullen nog nadere gegevens over deze dag volgen. 
Gelieve adresveranderingen steeds tijdig op te geven, met 
vermelding van het oude adres. Voorts bij alle correspon- 
dentie   postzegel   voor   antwoord   insluiten! 

Abonnementsgeld   wordt 
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichtlng 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

per   giro/postwissel/of  bij   aanbieding   van   een   post- 

Nieuwe abonnementen kunnen op elke willekeurige datum ingaan, voor zover de nummers voorradig ïijn, ook met terug 
werkende kracht, doch alleen aan het eind van een kalenderkwartaal vervallen. 



25 December 1946. 

KERST- EN 
NIEUWJAAILS- 
N U M M ER werver 
LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP   /^AAN ONDERDUIKERS   *   LANDELIJKE  KNOKPLOEGEN 

ind. komt Gij ditmaal in ons bart 
Om alle duisternis en smart 
En olie zonde en plagen 
Op eenmaal te verjagen? 

Acb, Heer, wij zijn zoo boos gezind 
Wij bebben 't kwaad alleen bemind» 
En Uwe ster wil scbijnen 
Alleenlijk voor de reinen. 

Bedek onze oogen voor een wij! 
En dan- doorlicbt ze met Uw beil. 
En 't bart, dat Uw geboden 
Belacbt, ai,, wil bet dooden. 

Wie weet, zijn nare donkerbeid 
Wordt glanzend liebt als Gij er scbrelt. 
Want Gij komt zonder vreezen. 
Daar, waar geen menscb wil wezen. 
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u   zegt  vaarwel  aan    t  oude jaar. 
Want   t is in Christus nieuw en waar. 
De strenge Aiozes derft zijn klaarkeid, 
xlier sckijiit genade en cnkle waarkeicf. 

t Is nu de dag der zaligkeid, 
Die Crod zijn volk keelt toegezeid. 
t Jaar der verlossing is gekomen. 

Jeesteert en juickt nu Ckristen vromen. 

Mc :dik en prediit en kazuin alom 
Jriet troostrijk t/vangèlium; 
JJer zonden duistren zielenkerkee 
Is overweldigd van een iSterker. 

Des kerten oren Opensluit 
iLn gaat ket rijk des duivels uit. 
Trek uit, die lust te zijn ontkond:n, 
JDen rok des vlees en   t juk der zonden. 

Want ziet In Ckristus geldt gewis 
IN ock voorliuid nock kesnijdenis; 

_M.aar een vernieuwd gemoed waaracktig, 
En sterk geloof, door liefde kracktig. 

JDesiiijd dan   t vlees niet, maar uw kart 
JLn een verkorgen Jode werd. 
Den geest kiest voor de dode letter, 
JLa ieelt koe langs koe onkesmetter. 

Jrliertoe (jods Zoon, nu opgewekt, 
X/en keilig levend voorkèeld strekt. 
Hierom keelt Ckristus vroeg geleden, 
tLn is op d acktsten dag kesneden. 

VONDEL 

^^^^^i^^t^ww^,^ ^ ,, ^^iMman I^^M ^«>^^^«» 



ersf mte 1946 
„WIJ" — het klinkt wat aanmatigend. Het lijkt 
zoveel op mensen met de borst vooruit, over- 
tuigd van eigen volmaaktheid, gelijk de farizieër 
daar vooraan in de tempel. Ook suggereert het 
een heel speciale groep — een kaste — streng 
afgescheiden van de rest. En dat, terwijl we al 
in de bezettingstijd bij herhaling gewaarschuwd 
hebben: zoiets nooit! Geen afscheiding of op 
een platform! Dus zeker niet bij de kribbe met 
het Goddelijk Kind, waar heel de mensheid el- 
kaar als bij uitzondering ontmoet — herders èn 
koningen. 
En toch blijft het „WIJ". Zelfs „WIJ rond de 
kribbe". 
Daar is een reden voor. Dat is heus niet alleen, 
omdat het bloed nu eenmaal kruipt, waar het 
niet gaan kan. En heus ook niet, omdat de nood 
en de ontgoocheling ons, tegen onze eigen wil in, 
toch in een hoek heeft tezamen gedrukt. Zelfs 
niet uit een soort latent schuldgevoel tegenover 
de achtergeblevenen, dat we nu goed willen ma- 
ken, daar ze zich anders op Kerstmis al te een- 
zaam en al te verdrietig zouden voelen . 
Ik zal niet ontkennen, dat al die overwegingen 
van invloed zullen zijn. 
De gang der dingen grijpt nu eenmaal in op ons 
leven. In de vrecpide zoeken landgenoten elkaar, 
en zijn we dikwijls niet als in de vreemde? — 
Het zal U wel gaan als mij: sprekend over het 
naaste verleden hoor je als het ware de echo van 
je eigen stem, welke op al die anderen terug- 
kaatst als op een muur. De muur van niet begrij- 
pen. De mensen verstaan je niet. Er schijnt wel 
een onoverbrugbare afstand tussen óns denken 
en spreken over de voorbije jaren en het gedane 
werk te liggen en hun denken en spreken. Dik- 
wijls geen afstand van onwil, maar veeleer van 
onvermogen, waarvoor de brug nog moet wor- 
den gebouwd. 
Dat alles brengt ontgoocheling en doet pijn. Mis- 
schien nog niet zo erg voor ons, die bleven en 
thans weer werken in eigen omgeving, als wel 
voor hen en haar, die niet enkel bleven doch bo- 
vendien over-bleven. En de pijn vraagt om ver- 
zachting. De balsem van begrip onder gelijkge- 
zinden. 
Ik zei U dat reeds: zo iets werkt mee. Maar het 
is niet de eigenlijke reden, waarom we elkaar 
treffen bij de kribbe. De diepste reden laat zich 
in een paar woorden zeggen. Misschien klinkt het 
wel erg eenvoudig; voor sommigen zelfs té een- 
voudig. Laten zij dan op het Kerstfeest bedenken, 
dat God door zijn menswording zelf aantoonde, 
dat de grote dingen van het leven nu eenmaal 
eenvoudig liggen. Daarom is ook de diepste reden 
Waarom wij elkaar in de veilige bescherming van 
dat „WIJ" rond de kribbe aantreffen, geen an- 
dere dan deze: „omdat het niet anders kan!" 
De kerstdagen zijn dagen van overweging. Van 
heilige dingen, van menselijke dingen. Van Gods 
grootheid en Zijn ingrijpen in het wereldgebeu- 
ren, maar ook van onze onopvallende gang door 
de tijden. We hebben immers ieder onze eigen 
geschiedenis en op avonden als Kerstavond gaan 
onze gedachten de weg zo licht terug: naar Kerst- 
mis '44 met die honger — naar '43 met die grote 
arrestatie — naar '42 de laatste oorlogskerstmis 
thuis. In die tijd, vroeger of later (het is immers 
uw eigen geschiedenis) ligt het begin. En U 
denkt aan  het  „waarom". 
Gaat niet te veel redeneren. Ik weet best, dat 
er heel wat is in te brengen tegen de godsdiensti- 
ge motieven van ons .verzet. Ik weet best, dat we 
van een verzetskarakter en -aanleg kunnen spre- 
ken. Sommigen wilden heel graag, maar deug- 
den niet voor het werk. Ze misten de natuurlij- 
ke eigenschappen. Ik weet best en geef graag toe, 
dat er zeer persoonlijke motieven waren, welke 
U er in dreven: een vriend of een jongen van U, 
die gepakt werd, of een persoonlijke belediging. 
Maar voelt ge op Kerstavond dan niet, dat niet 
uw vriend, niet uw kind, niet die persoonlijke 
grief, niet uw aanleg dé ondergrond zijn geweest? 
Misschien waren al die omstandigheden de laat- 
ste stoot, de aanleiding — maar een stoot draagt 
nooit zo'n reactie, zo'n doorzetten en volhouden 
tot het laatste toe. De serene rust van dit heilige 
uur zal U juist doen inzien, dat uw verzet van 
toen gegrond lag in dat mysterie-volle Kerstuur 
van ruim negentien honderd jaar geleden. 
Het uur, waarin de eeuwen als seconden hebben 
rondgedraaid. 
Het  uur   van   Bethlehem,   waarin   Gods   grenze- 
loze   Goedheid  voor   ons   bevattelijk  werd   neer- 
gelegd als een hulpeloos Kind in de kribbe. 
Het uur van de wereld — en eeuwenomvattende 
— van de van weergaloos vindingrijke Goddelijke 

Liefde   getuigende   weldaad    van   de   verlossing, 
— toen God uit de hemel naar de aarde daalde, 
om van de aarde een hemel te maken, 
— toen Hij het Rijk van liefde opofferde voor 
een wereld vol haat, om de hatende wereld weer 
de liefde  te leren, 
— toen de God van Almacht en Majesteit mens 
werd, om ons mensen tot Godskinderen te roepen, 
— toen Hij, Die zetelt in het grondeloze Licht 
zich verborg onder een menselijke natuur, opdat 
wij, die ronddoolden in de duisternis, het Eeuwi- 
ge  licht  zouden kunnen aanschouwen. 
Daar, in die kribbe ligt onze verklaring. 
Om het Kind in de kribbe — hebben wc ons ver- 
zet, 
om het Kind in de kribbe — hebben we de risi- 
co's aangedurfd, 
om  het Kind  in de kribbe — hebben we vrouw 
en  kinderen  kunnen  verlaten, 
om  het Kind in de kribbe — zijn we tot naam- 
lozen en zwervers geworden, 
om het Kind in de kribbe — werden we tot buit 
voor de jachthonden, 
om het Kind in de kribbe — is er geleden, 
om het Kind in de kribbe — werden we getrapt 
en gefolterd, 
om het Kind in de kribbe — werden we verne- 
derd en gegriefd tot in het diepst van onze ziel, 
om het Kind in de kribbe — hebben onze kinde- 
ren gezwegen en zijn onze vrouwen moedig ge- 
weest, 
om het Kind in de kribbe — heeft ons bloed en 
de tranen der onzen steeds nieuwe krachten ge- 
roepen, 
om het Kind in de kribbe — hebben we alles 
verduurd, 
om het Kind in de kribbe — zijn we de dood 
niet ontweken, 
om het Kind in de kribbe — hebben we alles 

gegeven. 
Als ge dat overweegt, dan komt alles goe.' te 
staan. Ons werk — onze opoffering — onze ma- 
teriële verliezen en achteruitgang — onze dier- 
bare doden — de pijn en de smaad van het con- 
centratiekamp — de angst voor het verhoor en 
nog zo oneindig veel meer. Moet ik ook dat nog 
opnoemen? 
Moet ik nu met een hernieuwde pijn de goedheid 
van uw Kerstavond verscheuren? 
Of vraagt dat Goddelijk Kind in de koude wer- 
kelijkheid van Zijn ontbering er juist om, dat 
we de dingen moedig onder de ogen zien, omdat 
Hij de verklaring heeft voor alles? , 
Leest en herhaalt dat eens heel rustig voor U 
zelf:  voor    alles! 
Ook voor onze tegenwoordige ontgoocheling, mis- 
kenning, verdachtmaking, laster. Ook voor ons 
blijvende verdriet en de nooit aflatende zorg: wat 
er nu van de kinderen moet komen. Ook voor dat 
pijnlijke sarcasme, gehuld in de verraderlijke man- 
tel van meevoelen en meeleven: „het was zo'n 
idealist, die zich met alle geweld wilde offeren" 
of „het is natuurlijk prachtig, wat hij deed, maar 
nu heeft hij haar met de kinderen alleen achter- 
gelaten". ....,,, 
Geen van ons, die niet op zijn tijd onder deze 
„waardering" der mensen heen moet. Geen van 
ons, die dan ook niet zonder pijn zal zijn. En 
voor hoevelen zal hier het begin liggen van het 
allerergste: die opkruipende twijfel. Twijfel aan 
zich zelf — twijfel aan de anderen — twijfel aan 
het werk.                                _ 
Ma^r nu is  het Kerstmis,  de  dag,  waarop  God 
zich neerboog naar de mensen. 
De  nacht,  waarin  de  waarheid   van  ons   geloof 
tastbaar werd in de kribbe. 
Moeten „wij" dan niet gaan staan rond die krib- 
be? Heel dicht bij. Niet als èen kaste — niet als 
mensen met de borst vooruit — maar als men- 
sen, die ook na dit alles en door dit alles nog 
vooruit moeten, die nog een levensweg hébben, 
welke zo onnoemlijk zwaar en moeilijk kan zijn. 
Een? kregen we — laat het' dan zijn onbewust en 
ongeweten — vanuit die kribbe de kracht om te 
gaan, ook nu ligt daar voor ons de kracht om 
ongebroken,'.misschien ouder en wijzer — als ik 
het noemen mag: meer levensrijp — maar even 
moedig en eerlijk', te staan te midden van een 
zo mogelijk nog dwazere wereld. Dwaas en ge- 
vaarlijk tevens, omdat nu het kwaad, dat ons van 
alle kanten bedreigd, niet zo gemakkelijk meer 
te onderkennen valt, als toen het zich concreet 
samenvatte in de persoon van den bezetter. 
Maar het dreigt! 
En zonder iets of iemands eerlijke bedoeling te 
willen kwetsen, moeten we er toch van overtuigd 
zijn, dat we dit nieuwe gevaar niet alleen kunnen 

bestrijden mei resoluties of moties. Ook niet door 
ons in een zuiver menselijk verbond hecht aan 
één te sluiten, dat ons mogelijk meer voldoet om 
de vele bekende gezichten dan de resultaten, wel- 
ke wij eens verwachtten en nog wachtende zijn. 
Ook niet door onbesuisde daden als op die laat- 
ste Sint Nicolaasavond, waarmee we vermeend 
onrecht pogen te  berechten. 
Dit alles kan helpen, maar de kracht, waarin we 
alles vermogen ook nu, ligt elders, omdat het ge- 
vaar zelf elders begint. Daar, in die kribbe. Daar 
bij Hem, Die kwam tot val en opstanding van 
velen. Wiens komst de scherpe afbakening werd 
tussen het goed en het kwaad. Wiens persoon 
de spil werd, waarom twee werelden draaiden: 
vóór Hem of tegen Hem. 
Daarom is er voor ons geen andere keus. Ook in 
1946 moeten wij om de kribbe gaan staan. Naast 
de herders met hun kinderlijk eenvoudig hart, 
omdat wij ook zo hulpeloos en beangst zijn, te- 
midden van al die ingewikkelde wereldproblemen. 
Naast de koningen met hun grote verantwoorde- 
lijkheid, omdat ook wij begaan zijn met het lot 
van ons volk. 
Komt dus allen mee naar die kribbe. 
Gij, mijn jonge vrienden en vriendinnen, met wie 
ik werken mocht. Voor velen van jullie was ik 
als de oudere, en groot was dikwijls het verschil 
in ohs beider denken. Maar zouden we vandaag 
weer niet samen gaan? Hier in de kribbe hebl);n 
we toch een trefpunt? Voor ons beiden werd Hij 
Kind, opdat wij — verschillenden — beiden zou- 
den kunnen begrijpen, dat we niet alleen staan 
in het leven, maar dat er een God is, Die zich 
voor ons interesseert. 
Gij — mannen en vrouwen — voor wie ik zo n 
stille, maar diepe bewondering heb gekregen, om- 
dat ge uw „werk" zo vanzelfsprekend deed, en 
die in een achteloos gesproken woord of een 
simpele daad — gedragen door uw rotsvaste ge- 
loofsovertuiging — mij zo dikwijls weer de stoot 
hebt gegeven, welke nodig was om verder te gaan. 
Zullen wij elkaar ook dit jaar weer treffen bij 
dit Kind, Dat kwam om ons te maken tot men- 
sen, tot mannen van durf, ondanks eigen klein- 
heid, tot vrouwen met een onuitputtelijke moed, 
ondanks uw liefde en angst. 
Gij, die het zwaar hebt, onnoemlijk zwaar, om- 
dat er geen licht meer is op uw weg. Geen uit- 
komt en geen toekomst. Daar, boven Bethlehem, 
is het Licht der wereld verschenen, dat zelfs 
in de diepste duisternis ons voor iedere misstap 
en onheil behoedt. Komt er bij staan — voor één 
keer maar en ge zult zien — ge zult weten en 
ge zult het weer aan kunnen. Gij hoort nog bij 
ons. 
Gij, die eens naast ons stond en nu zo ver weg 
zijt, omdat de mensen van Indië U nodig hebben. 
We vergeten jullie niet. Vandaag zal het een 
zware dag voor jullie zijn. Immers die gedachte 
aan thuis! Maar komt er dan bij. „Wij" zijn hier 
allemaal. Bethlehem is aan geen plaats gebonden 
en het Kind weet raad voor iedereen en in alles. 
Gij allen, komt en laten we samen staan rond de 
kribbe. 
Terwijl ik schrijvend U naar Bethlehem mag 
roepen, ligt hier de kerstplaat voor me, welke 
Henny van Doorneveld zo fijn en vooral zo diep 
en innig doorvoeld voor ons tekende. Zij heeft 
het begrepen en ons willen zeggen op haar ma- 

Het Kind in de kribbe met Zijn dierbare Moeder 
Maria en Zijn bezorgde Vader Sint Joscph — en 
daarvoor „WIJ", de velen en de verschillenden, 
ieder met onze eigen noden, en van alle, kanten 
gekomen. In onze nood zien „WIJ" allen op 
naar het Kind, van Wien Sint Petrus eens zou 
getuigen: „Tot Wien zouden we anders gaan..? 
En ziet, terwijl onze ogen dit Wonder aller ty- 
den aanschouwen, maken uit het donker der ach- 
tergrond de gestalten zich los van hen — onze 
vrienden, onze dierbaren, — die de goede strijd 
hebben gestreden en nu vanuit hun hemel van ge- 
luk neerdalen, omstraald met een lichtende glans, 
opdat „WIJ" allen — zij, die gingen en wij, die 
bleven — op Kerstmis 1946 verenigd zouden zijn 
rond dit Kind, van Wien de psalmen juichend 
getuigen: 

Sterke God —• Vorst des Vredes — 
Koning van Glorie — Vader van de 
komende  eeuwen   —  Emmannel   —   . 
God met ons. 

Ook nn! 
V1CTOR. 



Klaar maken voor het wandelen. Het 
was weer elf uur 's morgens. We zouden 
weer tien minu en in de morgenlucht 
mogen om de lucht in onze longen, die 
in de kleine cel ingeademd en niet al 
te vers meer was, te verfrissen. SLeeds 
weer ging dat in dezelfde eentonige 
volgorde onder dezelfde ruwe comman- 
do's: Kübel opnemen; Linker rij afmar- 
cheren. Dat niemand achterom kijkt.".. 
Sjok., sjok., daar gaat de rij, de een 
na den ander. De meesten van hen Duit- 
se beroepsmisdadigers, daartussen een 
enkele communist en ook mijn persoon. 
Het is de 24sle December. Een groot heim- 
wee naar Holland, naar het onderhuis, 
heeft mij sinds enkele dagen bevangen. 
's Avonds op m'n harde ma .ras moet ik 
op mijn lippen bij en, om niet eens flink 
uit te huilen. En ik wil niet huilen, omdat 
ik niet week mag zijn. 
Hoe zou het er in Nederland uit zien, 
onder welke oms'.andigheden zouden ze 
thuis leven? Met wat vopr gevoelens zou 
Holland Kers feest vieren dit jaar? Zou- 
den maar enkelen zo voelen als ik, en 
zou de rest in een troosteloze gela:en- 
heid naar het groene boompje s.aren, 
waar het licht aan ontbreekt? Of zouden 
er velen zijn, die dit jaar het licht van 
het   Kerslfaest   door   de   fakkel   van   het 
verzet zullen  doen uitstralen ? 
Maar wac gaat het me aan* ik zie geen 
licht. Al het licht wordt door de vier 
twee meter dikke muren opgevangen. 
Voor mij is alles even duister. Alleen 
's nachts, als ik naar het kleine stukje 
lucht kijk met een sterrebeeld, dan voel 
Ik mezelf opgenomen tussen deze. Dan 
voel ik me ver boven m'n karig rant- 
soen brood, boven het zware inspannen- 
de werk en het gereiler van de SS. Uren 
kan ik liggen kijken naar deze natuur- 
wonderen. Dit is mijn Kerstboom. Hier is 
het enige licht, dat ik vinden kan. Maar 
dan komt weer de morgen met bittere 
koffie-surrogaat en een ,nie'ig stukje 
brood en verstoort weer al mijn illusies. 
En zuchtend begin ik maar weer, om geen 
risico van kostaftrek te lopen. Totdat 
het wandelen komt, iedere dag hetzelf- 
de: Kübel opnemen, linker rij afmar- 
cheren. 
Op de benauwde binnenplaats, bedekt 
met gruis, omgeven door hoge muren 
met geraliede ramen lopen we 10 mi- 
nuten In het rond. Als de Pruisische 
hoofdwachtmeester er Is, laat hij ons 
ezcerseren 

Wi) treden naar buiten. Commando's 
worden gegeven. Langzaam op onze 
houten klompen gaat het de ijzeren trap- 
pen af. Beneden worden de Kübels op 
een rij gezet, waar de calfactors zo 
leeg maken. Wi] treden aan in 2 rijen 
en de „Pruis" commandeert weer: „Links 
umi   eine  Reihe!     die   Augen   linksl 
Vandaag is hij in een bukengewoon 
slecht humeur. Waarschijnlijk moet hij 
morgen op de feestdag dienst doen en 
lucht nu zijn woede, zoals gewoonlijk, 
op de gevangenen. We lopen in één rij 
en zes passen voor den Pruis moeten 
de ogen naar hem gericht worden, de 
handen op de broeksnaad zijn en de 
benen in de paradepas. Zes passen voor- 

bij hem weer gewone pas. Ik loop als 
gewoonlijk met mijn hoofd op de borst 
gezonken, ook omdat me de kracht ont- 
breekt het hoog te dragen. De fierheid 
is er uit. Plotseling zie ik, niet ver van 
het pad waarop wij lopen, een klein takje 
lijslerbes liggen. Hoe het er komt weet 
ik niet, ik vraag het me ook niet af. Eén 
ding is zeker, ik moet en zal het hebben. 
Dat zal mijn Kerstboom zijn. Maar hoe 
het op te pakken zonder dat de Pruis 
het ziet, want dat kost me wat als hij 
het merkt. Twee, driemaal lopen we nog 
voorbij; mijn ogen zijn s;e3ds op het 
groene takje gericht, doodsbenauwd dat 
een ander het zal bemerken en oprapen, 
m'n kans afwachtend. Het zal het eerste 
stukje natuur in 2 jaar zijn. 
Daar is dan plotseling het goede ogen- 
blik. 
Eén van de gevangenen krijgt een pak 
slaag, omdat hij zijn handen niet aan 
de broeksnaad legde. Vlug duik ik, de 
anderen kijken verschrikt, maar reeds 
ben ik weer in de rij, het takje lijster- 
bes in mijn zak. Ik voel me opeens veel 
rijker en lichter, nu ik weer eens wat 
na uurlijks in mijn cel zal hebben. Maar 
het is nog niet zover. De Pruis krijgt op- 
eens wesr een van zijn „goede" inval- 
len, stelt de gevangenen in een rij op 
en gaat de zakken na zoeken naar ver- 
boden . waar. En natuurlijk sta ik als 
tweede en zie geen kans meer het takje 
te verstoppen. Daar staat hij al voor 
me, met zijn brede valse grijns. Mijn 
handen gaan hulpeloos in de hooge, 
zoals voorschrift is. Hij begint ook nog 
met de rechterzak, waar het takje inzit; 
daar heeft hij het al in zijn handen en 
kijkt me vragend uitdagend aan, terwijl 
hij het voor mijn neus houdt. Hij vertrapt 
het voor mijn voeten en ik krijg links en 
rechts een half dozijn oorvijgen. Dat is 

//an   //es 
mijn Kerstgeschenk. Ik kan wel huilen 
van woede: „Ik zal jullie helpen, je :egen 
de regels te verzetten" en de volgende 
is aan de beurt. Ik kijk naar het takje, 
één bes is vertrapt, het takje geknakt, 
maar ik ben vastbesloten, het weer op 
te rapen. Als de Pruis bij één van de 
laats'.en is, zie ik mijn kans schoon en 
het takje verdwijnt wesr in mijn zak. 
Snapt hij me weer, dan slaat hij me half 
dood. Weer worden de kübels opgenomen 
en langzaam gaat het weer naar boven. 
Als de Pruis de deur sluit, neem ik de 
voorgeschreven houding aan en hij 
grijnst mij nog eens tevreden toe, dat 
hij me weer heeft kunnen slaan. Wie het 
laatst lacht, lacht het best. Als ik zeker 
weet, dat hij van de afdeling is gegaan, 
haal ik het takje uit mijn zak, reinig 
het van zand en maak «het weer fris 
groen, met een nat lapje. In dit lapje 
gewikkeld leg ik het in de verste hoek 
onder mijn bed. 
Mijn wangen branden nog van de sla- 
gen van den Pruis, maar ik ben tevre- 
den. Morgen op Kerstmisavond zal ik 
ondanks den Pruis mijn Kerstboom heb- 
ben. MENCO. 
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Aan het einde van elk jaar, vieren we Kerst- 
mis. Kort daarop is het jaar voorbij. In die 
week, zo tussen Kerst en Nieuwjaar, zijn we 
zo licht geneigd, onze gedach.en achter- 
waarts  te  wenden. 
En dan trekken vele beelden aan ons oog 
voorbij. 
Tragiek  en blijdschap. 
Honger en verzadiging. 
Gevangenschap  en vrijheid. 
Onderdrukking en verlossing. 
Dan denken we aan het bruut geweld en aan 
ons verzet. 
Aan dat verzet, dat niet in stromen bloed ge- 
smoord kón  worden. 
We   denken  aan  hen    uit  ons   midden  
die het hoogs.e offer brach.en. Het offer van 
hun leven. % 
En dan realiseren we ons, dat op ons, die 
achterbleven de plicht rust hun werk voort 
te  zetten. 
Dat eist bezinning. Velen van hen hebben hun 
Ie»en gegeven, omdai ze de vrijheid van God 
gekregen, wilden verdedigen, of wel, omdat 
zij Chris.us' gebod van naastenliefde, aan die 
verdrukt en vervolgd werden, wilden gehoor- 
zamen. 
En we weten, dat zij de kracht daartoe, niet 
bij zichzelf zochten. Blader Uw oude Mede- 
delingenbladen en „Zwervers" eens door. 
Elk biad geiuigt ervan, dat zij, wier dood wij 
herdenken, hun kracht zoch.en bij de Bron 
van alle leven. 
Bij Hem, die als Kind in Bethlehem ons geboren 
werd. 
Die ons-de Vrede bracht, die alle verstand te 
boven gaal. En, Die ons leerde bidden. Bidden 
om kracht, als aardse krachcen falen. 
Dat bidden is moeilijk. 
Want wat leerde  Christus ons bidden? 
Dat midden in de felle strijd tegen het onrecht, 
wanneer alles verloren lijkt, en slechts brute 
macht   schijnt  te   zegevieren,  wij   bidden  moe- 
ten voor onze vijanden. Zoals Hij bad: 
„Vader,  vergeef  het  hun" ,   toen Hij   bloe- 
dend aan het Kruis hing. 
Dat wil dus zeggen: bidden voor de^gelaars- 
den, die ons trapten, bidden voor de landver- 
raders, die in onze stralen omgingen, voor de 
zonen van dat Herrenvolk, die de besten uit 
ons  volk  vermoordden. 
Bidden ook voor hen, die straks, voor het 
vuurpeleton, hun gerechte straf moeten onder- 
gaan, of in kampen hun schuld moeien boe- 
ten. 
Dat is moeilijk. 
Maar bid  dan,  dat  de  grote Schuldvergever, 
hen  hun  zware  schuld  vergeven wil. 
Dan pas  kunnen wij  bidden: 
„Vergeef ons onze schulden. Heer,  gelijk ook 
wij vergeven,  die ons schuldig zijn." 
Zó kunnen, zó mogen, zó moeten wij het werk 
voortzetten, van hen,  die hun hartebloed ga- 
ven in de strijd, die ook onze strijd was. Dan 
kunnen we, als echte K.P.-ers, blijven strijden 
met open vizier  tegen onrecht, waar en hoe 
hij  zich ook voordoet» 
Dan kunnen we de liefde van Christus blijven 
betrachten, zoals we dat in de L.O. gedaan 
hebben. 
Dan kunnen we, ook in 't jaar, dat' voor ons 
ligt met alle kracht medewerken aan de op- 
bouw van ons Vaderland, en mede onze schou- 
ders zetten, onder de taak, waarvan onze 
geëerbiedigde Koningin sprak in éen Harei 
Kerstboodschappen.   , 
Medewerken,   zonodig  medestrijden  voor: 
„Het winnen van de Vrede." 

„ADRIAAN" L.K.Ï 



„GUREEIIUS" 
Veertig kilometer ten Noorden van Kopenhagen, 
in een prachtige omgeving van meren en bossen, 
ligt „Gurrehus", het buitenverblijf van Prins 
Georg van Griekenland, dat door hem ter be- 
schikking werd gesteld van het Deense Rode 
Kruis. Sinds September 1946 is aan de Stichting 
1940—1945 door het Nederlandse Rode Kruis de 
gelegenheid gegeven om telkens omstreeks 10 her- 
stellenden voor twee maanden naar dit ideale 
oord te zenden. 
Het initiatief tot het oprichten van een interna- 
tionaal herstellingsoord voor oud-illegale werkers 
en andere mannen tussen 25 en 35 jaar, die op 
enigerlei wijze ook door de oorlog hebben gele- 
den, werd genomen door den President van het 
Deense Rode Kruis, Kommandorkaptejn Kal 
Hammerich. Uitgekozen worden diegenen, die, 
hoewel lichamelijk gezond, geestelijk onevenwich- ' 
tig zijn gebleven en van wie kan worden ver- 
wacht, dat zij hun evenwicht zullen hervinden 
door een verblijf van betrekkelijk korte duur. 
Voor hen is „Gurrehus" thans ingericht. 
In dit gebouw vindt men op de begane grond 
twee eetzalen, een conversatiezaal met piano en 
radio, een leeszaal met bibliotheek, een billard- 
zaal, het kantoor van den leider en de dokterska- 
mer. Verder, evenals op de eerste en tweede ver- 
dieping slaapkamers, die minimaal één en maxi- 
maal zes bedden bevatten. 
De leiding van „Gurrehus" is toevertrouwd aan 
den Heer C. W. Andersen, die voordien leider is 
geweest van een tehuis voor Deense Oud-lllegale 
Strijders. Aan hem zijn toegevoegd een psychiater 
met enige verpleegsters, een werkmeester voor de 
arbeidstherapie, die reeds zijn sporen heeft ver- 
diend in de bekende werkelozenkampen van het 
Deense Ministerie van Arbeid, een tuinman, enz. 
Het verblijf van elke groep is beraamd op twee 
maanden. Onmiddellijk na aankomst in „Gurre- 
hus" vormt de psychiater zich door een gesprek 
met elk hunner een voorlopig beeld van zijn gees- 
telijke toestand. Tijdens het verblijf gaat hij door 
waarneming en persoonlijk contact na of er voor- 
uitgang is te constateren en zo neen, waarom niet. 
Ook lichamelijk staan de gasten onder controle, 
zo worden zij onder meer onderzocht op T-B.C. 
In de tuin is een lighal gebouwd, terwijl er tevens 
gelegenheid is tot bestraling met kwartslampen. 
Sinds de opening op 1 September 1946 herbergde 
„Gurrehus" in zijn 70 bedden Noren, Belgen, 
Fransen, Engelsen, Nederlanders en natuurlijk ook 
Denen. 
Het streven van de leiding is bij uitstek hierop 
gericht, dat de gasten na hun verblijf in „Gurre- 
hus" hun plaats in de maatschappij kunnen her- 
nemen. Om deze opzet te verwezenlijken heeft 
men dus de betrokkenen overgebracht naar een 
volkomen nieuwe omgeving en onttrokken aan de 
voor hen zo zware druk van de dagelijkse zorgen 
en ergernissen, vaak veroorzaakt door hun geeste- 
lijke onevenwichtigheid. In deze nieuwe omge- 
ving verschaft men hun inzicht in het dagelijks 
leven van de Denen, hun cultuur, geschiedenis en 
levenshouding. Ongemerkt krijgen zij bovendien 
een inzicht in de nationale „kenmerken" van de 
hier vertegenwoordigde landen. In combinatie 
hiermede wordt arbeidstherapie in de werkplaat- 
sen en de tuin van „Gurrehus" op ruime schaal 
toegepast, zo is er een timmermanswerkplaats, een 
rijwielherstelplaats,  een schoenmakerij,  enz.  aan- 

wezig. Op instigatie van de dagelijkse leiding 
wordt door ieder land een nationale avond ge- 
organiseerd, waarvoor ieder persoonlijk in onder- 
linge samenwerking met zijn landgenoten het zijne 
kan bijdragen. Op deze wijze wordt aan de an- 
dere landen een beter inzicht en begrip gegeven 
in de nationale waarden van het land, dat (te 
avond organiseert, terwijl de vertegenwoordigers 
van dit land op de juiste wijze worden geprikkeld 
zich te bezinnen op deze waarden. Dit alles be- 
vordert het overwinnen van minderwaardigheids- 
gevoelens. Het is haast onnodig te vermelden, dat 
de dagelijkse leiding in het kader van het boven- 
staande streeft naar een internationale bevolking 
van de slaapkamers en indeling van de tafels ge- 
durende de maaltijden. Verder organiseert de lei- 
ding filmvoorstellingen, lezingen, concerten en 
excursies op verschillend, gebied. 
De gasten genieten verschillende faciliteiten: zo 
ontvangen zij 10 Deense Kr. zakgeld en 25 ciga- 
retten per week, terwijl de Woensdagavond uit- 
gangsavond is. De dagindeling is als volgt: 

K^ckt aebeivcJi l 
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1. „Gurrehus",   hel   inlernaiionaU herstellingsoord voor 
oud-illegale werkers 

2. De tuin Van „Gurrehus' 
3. De limmermans-werkplaals 

7 uur opstaan, bed opmaken, enz. 
8 uur ontbijten. 
9—11.30 arbeidstherapie  (vrijwillig). 
12 uur diner. 
13—14 uur rust (verplicht). 
14.30^-17 uur sport, wandelen of werken. 
18 uur souper. 
21 uur thee. 
22 uur naar bed (Zaterdags 23 uur). 
Op Zondagen 8 uur opstaan, 9 uur ontbijten, ove- 
rige maaltijden als op de werkdagen. 
Het  verdient   de   aandacht,   dat   de   financiering 
van  „Gurrehus" geheef voor rekening komt van 
het Deense Rode Kruis, gesteund door „Hollands- 
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Ik ben 22 jaar oud. 
Ik heb in September 1942 een bloemlezing ge- 
maakt uit Hitlers redevoeringen voor „Ons Volk". 
Ik wil studeren, maar heb het niet verder ge- 
bracht dan het begin van de 5e klasse van de 
H.B.S. 
Als ik die bloemlezing in 1937 had uitgegeven, 
dan had ik „het staatshoofd van een bevriende 
mogendheid beledigd". Maar het was in Septem- 
ber 1942, dus tijdens de Duitse bezetting. 
Als „Ons Volk" het lijfblad van Mussert was 
geweest, was ik waarschijnlijk een N.S.B.-er en 
zat ik nu (niet) in de kast. Maar „Ons Volk" was 
een illegaal blad en daarom ging ik in 1942 de 
kast in. 
Dat laatste is een bijkomstigheid; belangrijker is, 
dat ik door het schrijven in het illegale „Ons 
Volk", tijdens de Duitse bezetting, bijdroeg tot het 
verzet. 
Als „Ons Volk" het blad van de Griekse partisa- 
nen was, was er nog niets aan de hand, maar om- 
dat „Ons Volk" een goed Nederlandse krant was, 
heb ik tijdens de Duitse bezetting tot het binnen- 
lands verzet bijgedragen. 
Nu kun je zeggen, dat die redevoeringen van Hit- 
ler maar woorden waren, maar tenslotte was het 
schrijven van die bloemlezing een daad, en daar- 
om heb ik tijdens de Duitse bezetting door daden 
tot het binnenlandse verzet bijgedragen. 
Wat nou ? Nou niks. Zo waren er een paar 
duizend voor de bevrijding en een paar honderd- 
duizend daarna! 
Maar als ik niet van September 1942 tot Mei 1945 
toe „gezeten" had en van Mei 1945 tot twee we- 
ken geleden ziek geweest was van dat zitten, was 
ik nu een halve ingenieur in plaats van een me- 
neer van 22 jaar met 5 jaar H.B.S. op tien maan- 
den na, die op de Technische Hogeschool niet 
wordt toegelaten. Ik zit gewoon in nood. In wat 
voor nood? In tijdnood, in geldnood en nog veel 
meer, maar in ieder geval kan ik het baantje niet 
krijgen, dat ik zeker had gekregen als er niets ge- 
beurd was en daarom zit ik in maatschappelijke 
nood. 
Wie me nu gaat helpen? De Stichting 1940— 
1945 natuurlijk, want die is er om maatschappe- 
lijke nood te lenigen. 
Of ik nu een leren jas, een motorfiets en elke 
maand twee briefjes van honderd van ze krijg? 
Heus niet, maar ze helpen me, om toch dat eind- 
diploma H.B.S. te krijgen, zonder dat ik nog een 
jaar op de schoolbanken moet zitten en dus 23 
ben. Verder kan ik m'n eigen boontjes wel weer 
doppen en doet de Stichting er niets meer aan, 
want die lenigt de (zedelijke, stoffelijke en) maat- 
schappelijke noden van personen (en groepen van 
personen), die tijdens de Duitse bezetting door 
daad (of houding) tot het binnenlands verzet heb- 
ben bijgedragen (alsmede van hun gezinnen en 
nabestaanden), voorzoverre zij die bijstand blij- 
ken te behoeven. En voorzoverre dat niet tussen 
haakjes staat, bedoelen ze daar mij mee. 
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hjaelpen" en „Frankrigshjaelpen wat betreft de 
gasten van Nederland en Frankrijk en „Fnheds- 
fondet" voor de Denen. De reiskosten van huis 
naar „Gurrehus" en terug zijn voor rekening van 
de gasten zelf. 
Het hierboven in korte trekken beschreven expe- 
riment van het Deense Rode Kruis trekt in sterke 
mate de aandacht van het buitenland, getuige het 
feit, dat bij de officiële opening op 3 October 
1946 de diplomatieke vertegenwoordigers van de 
betrokken landen aanwezig waren om van hun 
belangstelling blijk te geven en hun bijzondere 
waardering uit te spreken voor dit prachtige ini- 
tiatief. 



1947 ^        * 
EEN PROGRAM 

U de greep op onze tijdgenoten 
is mislukt, büjft ons de mogelijk- 
heid, maar vooral de dure plicht, 
de Nederlandse jeugd tot meer 

karak'ervolle mensen te maken. En dan 
bedoelen wij de jeugd in engere zin, niet 
de jeugd boven 20 jaar, die voor een groot 
deel reeds is aangetast door de halfheid en 
slapheid en die het gif van bevrijdingsgenot 
en sluikhandel in dodelijke dosis inzoog. 
Neen, wij bedoelen de jeugd van U jaren 
af, de jeugd, die nog in de „heldhaflige" 
leef ijd komt, de tijd van heldenverering en 
zuiver ideaal. Daarop kunnen wij vat krij- 
gen. 
En wel met de volgende middelen: 
Er moeien jeugdboeken geschreven worden, 
door schrijvers, die de jeugdpsyche aan- 
voelen; boeken, over fei'en en mensen uit 
het verzet, en wel volgens authentieke ge- 
gevens, ontleend aan de documentatie der 
illegaliteit. 
Wij herinneren er aan, dat er vóór de oor- 
log jeugdboeken bij tientallen verschenen 
voor de uiterst lage prijs van 25 tot 40 
cent, geschreven door uitstekende auteurs, 
•waarvan ik de naam alleen hier niet kan 
geven, om geen reclame te maken, maar 
die  waarschijnlijk  elkeen  kent. 

Zulke boeken, ook voor schoolgebruik ge- 
schreven, ook als geschenk bedoeld, en 
goedkoop uitgegeven, zullen grif weggaan. 
En in die boeken mag dan gerust tot uit- 
drukking komen, het verragd en de half- 
heid en collaboratie van het' overgrote deel 
der na'.ie en dat de geschiedenis van deze 
oorlog heus niet een onverdeeld roemrijke 
was. 
Als tweede middel: de waardering van 
het plaatselijk verzet. 
Elke jongen, elk meisje moet kennen de 
verhalen over het streekverzet 'van zijn 
gemeente en de naburige gemeen'en. 
Er moet eert gedenkteken — o, heel een- 
voudig! — een gedenksteen, komen voor de 
gevallenen van die plaats, een steen, 
waarheen jaarlijks de jeugd een beevaart 
doet, waar elk jaar op een bepaalde dag 
de verhalen nog eens verteld worden, even- 
tueel bij een kampvuur, wat daar gehouden 
wordt. 
Denkt er om', de jeugd Is voor romantiek 
ontvankelijk. Hel vloekwaardig idee van 
het „confectie-monument", dit droevig pro- 
duct van Jan-Salie-mentaliteit, moet de 
grond in. Liever een lelijk streek-monu- 
mentje voor dat speciale streekverzet, dan 
een confectie-monument voor het vage be- 
grip: „de gevallenen". En anders maar een 
sireekmonumentje   bovendien. 

Korte verhalen in jeugd- en schoolkrantjes, 
waarbij men moet weten, altijd weer te 
kunnen putten uit authentieke gegevens. 
Kampvuurverhalen over de helden uit het 
verzet kunnen in een bundeltje worden uit- 
gegeven. 

IN HET KAMP 

We staan weer voor Kerstfeest en hebben het „Vrede op Aarde". 

En ik denk terug aan het Kerstfeest, dat we enkele jaren geleden vierden. 
Temidden  van  de schrijnende ellende  in  een  Duits concentratiekamp, waar het be- 
stond, om een huizenhoge Kerstboom te planten in hetzelfde gat, waar anders de galg 
werd opgesteld. 
Hoc ik 's avonds met twee vrienden naar een afgelegen plekje ben gegaan, om daar, in 
alle stilte, en in de felle kou, ons te bepalen bij het grote feest, dat we weer mochten 
beleven, ook al was hel met een uitgeleerd lichaam en een donkere toekomst. 
Maar in onze harten was het licht. 
En in de stille hoek, vlak bij de prikkeldraad-versperring hebben we samen gebeden. 
De jonge predikant fluisterde een gebed, zo vol vertrouwen, en' zo vol overgave, dat 
we elkaar na het „Atncn" slechts stil licbbcn aangezien, omdat we geen uiting wisten 
te geven aan alles, wat er toen in ons omging. 
En op dat moment dacht ik aan het vorige Kerstfeest, in hetzelfde kamp! Hoe geheel 
anders was hel loen. 
Toen immers nog zei ik: 

Het was geen feestdag, maar een hunkering; 
een lijdzaam op een grote leegte staren. 
Hel  wierp een schaduw  op  d'lierinncring, 
verlangend weer te zijn, die wij eens waren. 

Wèl wa» er dennegroen en vrolijkheid; 
Wel brandden kaarsen in versierde bomen, 
maar somberder was de realiteit. 
Die niets ons gaf, doch enkel had genomen. 

De hunkering was wel gebleven, maar de sombere gevoelens hadden plaats gemaakt 
voor het beruslen in Gods leidende Hand. 
Dal kost strijd, en daarvoor heb ook ik dagenlang moeten worstelen. 
Kerstfeest in een Concentratiekamp. 
Zwijgend hebben we loen de plaats veilaten, waar wij „ons" Kerstfeest hadden ge- 
vierd. 
We gingen langzaam naar de barakken terug, waar we weer werden opgeslokt door het 
rumoerige kamplcvcn. 
Maar in ons was het vrede; een vrede, die alle verstand te boven gaat. 

JO P. RUITING. 

Maar dit alles moet uitgaan van en ge- 
steund worden door de organen der ille- 
galiteit. Op de juiste wijze aangevat, hoeft 
dit geen gro'e geldsommen te kosten, en 
indien zakelijk bedreven, zelfs geen finan- 
ciële offers. 
Een laatste en niet het njinste middel is 
de persoonlijke deelname in de jeugdlei- 
ding. 
Zoveel mogelijk moeten oud-illegalen ge- 
hoor geven aan de roep om geschikte jeugd- 
leiders. Dit is van meer belang, dan vele 
bestuursfuncties op ander gebied, het gaat 
immers om de toekomst van ons volk. 
En het is zaak, niet te wachten tot men ge- 
vraagd wordt. Een ieder, die meent ge- 
schiktheid te bezitten in de jeugdleiding 
iets te kunnen doen, zoeke contact. 
Elke leeftijd kan hier van nut zijn, tot in 
de leeftijd van „oubaas" toe. 

Dezelfde plicht, die ons dwpng, onze kracht 
en tijd te geven in de strijd legen den ver- 
drukker, dwingt ons, onszelf te geven in 
de strijd tegen den veel gevaarlijker vijand 
van halfheid en slapheid. 
Wal hier verdedigd moet worden, is de 
onbeschermde jeugd. En daarvoor zullen 
wij ooit verantwoording moeten afleggen! 
Hier ligt een dankbare taak voor die oud- 
illegalen, die in de padvinderij, verken- 
nerij en alle andere takken van de jeugd- 
beweging een functie bekleden. 
Prober uit Uw vroegere groepsgenoten de 
besten te bezielen voor dit ideaal; na al de 
teleurstellingen, na de bevrijding onder- 
vonden, ligt hier een positief, opbouwend 
werk. 
Is dit ook iets, dat onder de aandacht van 
de leidende figuren uit de jeugdbeweging 
zou   kunnen   worden   gebracht? 

JULES  JANSSEN. 
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j ongens, herinner jullie je nog de dagen na de 
bevrijding van Nederland? De Meidagen 1945? 

We hebben toen gejuicht en gedankt, omdat wij 
vrij waren. Onze vreugde was alleen sterk ge- 
temperd, immers zoveel van onze kameraden, die 
met ons gestreden en gebeden hebben, beleefden 
deze dag niet meer. We waren wel blij en wel 
dankbaar, maar we misten hen zo intens. We 
dachten aldoor maar aan die lege plaatsen. Aan 
de weduwen, weduwnaren, verloofden en ouders 
in hun droefheid. 
Met zoveel verlies kun je wel dankbaar zijn en 
toch niet echt blij. Ik ben eigenlijk nooit recht blij 
geweest over de bevrijding. Daarvoor is in de 
oorlog te veel gebeurd. De offers voor onze vrij- 
heid zijn te groot geweest. Het leed van hen is 
ons leed. 
De nabestaanden denken soms wel, dat wij hen 
vergeten en wij denken ook lang niet genoeg aan 
hen, maar wij — en ik weet, dat ik namens velen 
spreek — gedenken hen vaak in onze gebeden. 
Thuis en 's Zondags in de kerk. 
Er was ook nog iets anders, dat onze vreugde 
sterk  temperde. 
In de bezettingstijd was Indië vaak het onder- 
werp van bespreking. Het stond bij ons allen vast, 
dat wij eerder bevrijd zouden zijn dan Indië. We 
hebben, jongens, je herinnert het je nog wel, vaak 
in onze vergaderingen besproken wat er dan 
moest gebeuren. Velen zeiden: Ik ga dan naar 
Indië om de Jappies een kopje kleiner te maken. 
Dat moest. Wij waren in Mei 1945 vrij, maar In- 
dië was nog bezet. Onze jongens gevoelden: We 
hebben een taak; en duizenden hebben zich vrij- 
willig aangemeld. We konden niet blij zijn als 
Indië nog moest leven onder de knoet van de 
Jappies. Het was roeping en plicht om te gaan 
en we waren trots op jullie. Jongens, ik had graag 
mee willen gaan, maar dat ging niet. Ik was al 
bijna 4 jaar van huis geweest. 
Nu weet ik wel uit de brieven, dat jullie ontzet- 
tend veel desillusies"beleefd hebben. Je had je al- 
les veel anders voorgesteld; Dat het zo moest als 
het gegaan is, kon je maar niet begrijpen. Ik ook 
niet. We moesten heel wat verwerken en verdou- 
wen, dat ging niet gemakkelijk. Maar een christen 
heeft veel voor. Hij raakt door de tegenslagen wel 
even van streek, maar krabbelt toch weer op. Je 
vraagt je zelf dan even af: Waarom heb ik het 
gedaan? Was het zucht naar avontuur? Was liet 
de hoofdbedoeling om ook eens wat van de wereld 
te zien? En dan weet je: Neen, zo was het niet. 
Ik voelde dat het zo moest en daarom ben ik ge- 
gaan. 
Het ging om Indië, ik mag wel zeggen: ons ge^ 
liefd Indië. Indië vertegenwoordigde, ook voor de 
oorlog, niet alleen een stuk Nederlands koloniaal 
bezit, Indië was voor ons veel meer. Indië hoort 
bij ons. 
Toen Nederland bevrijd was, zeiden we tegen el- 
kaar: Nu is er nog maar een stukje bevrijd, de 
rest moet spoedig volgen. Echt blij zijn, terwijl In- 
dië nog zuchtte, neen, dat ging niet. 
Jullie zijn gegaan, naar Indië, dat wachtte. 
Jullie hebt je best gedaan en heel veel meege- 
maakt, daarbij hard moeten vechten om geestelijk 
op de been te blijven. (Ik denk zelfs, dat velen 
van jullie nu nog niet opgekrabbeld zijn.) Nu zit- 
ten jullie daar in Indië in omstandigheden, die ik 
me niet volkomen kan indenken. Er komen in jul- 
lie leven zoveel vragen op je af, waar je geen 
raad mee weet. 
Bittere gedachten wellen in je hart op. Je voelt je 
zelf soms verraden. 
Was je maar nooit gegaan! Dat de verleiding zo 
sterk zou zijn, had je niet kunnen denken. Dat er 
zoveel op je af zou komen, dat je geestelijk leven 
nekt, had je niet verwacht. Dat de mens zo slecht 
kan zijn, was een openbaring voor je. Je weet met 
de wereld geen raad en met jezelf niet. 
Wat een afstand tussen het idealisme van toen en 
de werkelijkheid nu. 
Je loopt nu misschien zonder grond onder je voe- 
ten en je denkt zonder houvast. 
Ja jongens, ik kan me voorstellen, hoe dat is  en 
wanneer je dan in de vreemde bent, ver van eigen 
vertrouwde omgeving, wordt alles nog een graad- 
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je erger. Jongens we vieren straks Kerstfeest. Jul- 
lie daar en wij hier. Kerstfeest is bevrijdingsfeest. 
Denk je dat eens even goed in. We hebben in de 
oorlog verstaan, wat het is onder de macht van 
anderen te leven, wat tyrannie is. Wat hebben 
wij verlangd naar de dag der bevrijding. 
De zonde is een macht in ons leven. De zonde in 
eigen hart, aangeblazen door Satan. De zonde, die 
je soms zo- in de macht heeft, dat je geen 
weerstand kunt bieden. Ze brengt disharmonie, ze 
hbudt je gevangen. Ze bindt je aan tijdelijke din- 
gen. Je voelt, dat je leeft onder een vreemde 
macht, waar je niet onder weg kunt komen. Er 
is geen weg naar God. Tussen God en ons ligt 
de zondeschuld. Nu komt Jezus Gods Zoon. Hij 
draagt op Gods bevel de Naam Jezus, dat wil 
zeggen: Redder. Bevrijder. Hij vangt alleen dat 
werk der bevrijding aan, van de gehele wereld, 
van jullie en van mij. Hij begint het met Zijn 
Geboorte en Hij voltooit het aan het Kruis, de 
Vader zet er Zijn goedkeuring op door Jezus op 
te wekken uit de dood. Kerstfeest: Goddelijke in- 
vasie van de hemel op aarde. Het Koninkrijk der 
Hemelen wordt op aarde gevestigd, op het terrein, 
waar satan schier oppermachtig heerst. Pasen: Sa- 
tans kop is vermorzeld. Onze schuld is betaald. 
Kerstfeest is daarom het feest van de Goddelijke 
invasie in de wereld en Pasen het bevrijdings- 
feest. 
Wie kent de tyrannie der zonde, wie kent de 
kracht van Jezus' bevrijding kan jubbelen. Dat 
geeljt weer houvast, jongens. 
Kerstfeest is in beginsel bevrijdingsfeest. Het 
bevrijdt ons van onze zonden, het bevrijdt ons 
ook van allerlei martelende vragen. Er blijven 
wel veel vragen en men kan op alle vragen geen 
antwoord geven, maar als we met 'Jezus kennis 
gemaakt hebben, is het martelende er uit weg. 
We zitten vaak met zoveel vragen, die ons be- 
nauwen Moet het nu zo? Gaat het niet totaal 
mis? Loopt het niet op een chaos uit? 
Worden al onze idealen niet door de bittere wer- 
kelijkheid kapot geslagen? 
Je hoort door sommige oudere mensen zeggen: 
„Och jongen, ik ben in mijn jeugd ook idealist 
geweest, maar de werkelijkheid in het leven zal 
je er wel van genezen". Ze geven je de raad nuch- 
ter te blijven, dat wil dan zeggen: Bepaal je bij 
dat wat je zien en tasten kunt. Verwerf een posi- 
tie, verdien geld en geniet. Als je eens 30 of 40 
jaar bent, ben je wel genezen. Genezen door de 
harde werkelijkheid. En hebben ze niet gelijk? Is 
de werkelijkheid na de oorlog niet hard? Je 
blijft vechten, vechten omdat je niet anders kunt. 
Een jonge kerel zei eens tegen me: „Als ik mijn 
idealen niet meer vast kan houden, sterf ik lie- 
ver . 
Jongens, zo heb ik ook geleefd. Ik vergeet nooit 
die jaren, dat ik al mijn idealen stukgeslagen zag 
en liever wilde sterven dan leven. Men kan dan 
het leven niet meer aan. Men lacht dan wel en 
schertst wel en doet heel vrolijk, maar met' de 
dood in het hart. 
f/Ien kan geen vast punt vinden in het leven, ziet 
geen koorden mee^, waaraan men zich optrekken 
kan. Wat is God? Wat is liefde, recht, waarheid? 
Wat   is   de   mens   in   zijn   egoïsme    Waarom 
leef ik? Jongens kijk, wanneer het zo met je ge- 
steld is, naar bjjrtien. Zie je eigen beroerdigheid. 
Kom tot harde zelfcritiek. Spaar je zelf niet. Ge- 
sel jezelf onbarmhartig. Maar zie dan de Godde- 
lijke  invasie op Kerstmis.  God komt in  de we- 

reld om te bevrijden. Wie met Jezus kennis maakt 
als bevrijder, blijft idealistisch. Zijn idealen wor- 
den altijd weer gevoed door Hem. Je weet dat 
Hij de wereld regeert en leidt naar Zijn doel. 
Hij overwon, overwint en zal overwinnen. Wan- 
neer er contact is met Jezus, boren je ogen door 
de ellende heen naar de toekomst, die licht zal 
zijn, dat staat voor je vast. 
En ook staat voor je vast, dat datgene, wat je 
doet in Zijn Naam, door Hem geïnspireerd, 
waarde heeft, gezegend wordt. Dan ga je weer 
aan het werk en het leven krijgt weer inhoud. Zo 
moeten wij weer aan het werk gaan en wat wij 
niet hadden kunnen denken, gebeurt. Het leven 
wordt weer mooi. Jezus roept gestorven idealen 
wakker, geeft er nieuwe inhoud aan. 
Jongens, daar in Indië, ik kan me begrijpen, hoe 
het leven jullie klein gemaakt heeft. Hoe je mis- 
schien zelf er grote schuld aan hebt. Hoe je met 
heimwee terug denkt aan de tijd, toen mooie 
idealen je hart in vuur en vlam zetten. Je denkt 
aan thuis, aan je kerk, aan Kerstmis 1944 of 1945, 
of van andere jaren. Nu hier.... En hier is niet 
zo erg. Maar zó hier. Alleen, misschien zouder 
God. Je hart schreeuwt sterker dan een hert 
schreeuwt naar de waterstromen. 
Dan zeg ik, jongens hier heb je het kerstevangelie: 
Lucas 2 : 1-14. Lees het, geloof het. Neem de 
bevrijdingsboodschap aan. Bevrijding uit je per- 
soonlijke ellende. 
Als ik bij je was, zou ik je vertellen uit mijn eigen 
leven. Hoe ik door eigen schuld geen gat meer 
in het leven zag. Ook niet geloofde, dat ik ooit 
weer echt blij kon worden. Totdat God mijn 
ogen opende, voor dat simpele woordje: genade. 
Jongens, wie gelooft in genade, die kan weer 
leven, die durft en wil weer leven. Genade is be- 
vrijding van schuld, genade is inspiratie tot nieuw 
leven, genade doet je juichen als nooit tevoren. 
Laat dan op Kerstmis het bevrijdingslied weer- 
klinken. Zing, jongens,^ zing, al is het aanvanke- 
lijk met een treurig hart, van het kerstevangelie. 
Zing en geloof en het wordt in je hart weer rui- 
mer. Grijp van Kerstmis naar Pasen en jubel: 

Ja Amen! ja, 
Op Golgotha, 

Stierf Hij  voor onze zonden; 
En  door  Zijn  bloed, 
Wordt ons gemoed, 

Gereinigd van de zonden. 

Jongens, wij vergeten je niet. Wij bidden elke 
Zondag en ook op Kerstmis voor jullie. Jullie 
daar en wij hier vieren Kerstfeest—Bevrijdings- 
feest. Gezegend Kerstfeest. Doe je plicht. Tot 
ziens. 

Namens de LO—LKP, 
„Frits de Zwerver". 



Winter 1944. — Holland boven de rivieren ba- 
lanceert tussen de ondergang en de bevrijding. De 
kruivende golven van een grauwe riviermond 
stuwen aan de Zuidelijke oevers langs — welis- 
waar zwaar-geschonden — maar weer fiere en 
vrije landen; doch aan de Noorderzij vallen nog 
de lange zwarte schaduwen van onderdrukking, 
honger en wanhoop. De vogelaar fluit niet langer 
z'n zachte vooisekens, maar knuppelt als een 
waanzinnige op de weerloze vogels, die vleugel- 
lam onder zijn net gevangen liggen. Geen burger 
is meer veilig voor deportatie. De strijders van 
het ondergrondse front worstelen met grondzeeën, 
die steeds hoger gaan en de gelederen angstwek- 

\_/~ kend dunnen. Meer dan ooit zijn goede papieren 
een vereiste om den Mof om de tuin te leiden. 

De P.B.S. (Persoonsbewijs Sectie der L.O.) heeft 
dringend behoefte aan blanco Persoonsbewijzen, 
die in het bevrijde Zuiden volop voorradig en in 
het Noorden zonder meer bruikbaar zijn, omdat 
elke controlemogelijkheid ontbreekt. Er moet 
iemand door de linies om ze te halen. Dat is op 
zichzelf niets bijzonders. Er crossen er honderden 
in deze maanden. Doch de man, die de reis zal 
ondernemen moet er zeker van zijn, dat hij, aan 
de andere kant gekomen, niet, zoals gebruikelijk, 
zal worden opgesloten, om zijn zaak te onderzoe- 
ken, doch onmiddellijk zijn opdracht kunnen vol- 
voeren. 
Dat lukt, na veel vieren en vijven. De kleine Ben, 
wiens ouders in bevrijd gebied wonen, heeft er 
wel oren naar. Maar tot twee maal toe mislukt 
een poging om van de Hoekse Waard uit via Tien 
Gemeten naar Willemstad te komen. Die tochttn 
bleken geen pretje en aan de organisatie haper- 
de nogal wat. De eerste keer was hij als mijn- 
heer gegaan, 't Kon n.1. wel nodig zijn, dat hij 
in het Zuiden bij Minister Burger op audiëntie 
ging, omdat diens radio-rede zoveel opzien ge- 
baard had. Dies had hij zich de veren danig op- 
gepoetst. Gelikt en opgewreven zat hij in de boot, 
die hem het Vuile Gat over moest brengen, maar 
een schipbreuk wierp hem als een verzopen kat 
weer in de Hoekse Waard terug. 

Geen tweede keer zal hem zo iets overkomen. 
Beter een gelaarste kat dan een verzopen kat, 
denkt Ben. Ditmaal is hij op vuil weer voorbe- 
reid. Hij zit van top tot teen in het leer. Als er 
geen herenrijbroeken voorradig blijken m de be- 
scheiden maat, welke met zijn postuur overeen- 
komt, doet een damesrijbroek goede diensten. Een 
klettervest pantsert zijn ribben en een paar laar- 
zen verschaffen hem het laatste beetje zekerheid, 
dat nodig is om het nogmaals te wagen. Ze 
laten het Vuile Gat ditmaal voor wat het is en 
trekken van het Spui het Haringvliet op. In het 
miezerige weer raakt de schipper de kluts totaal 
kwijt en als door een wonder komen ze ongehin- 
derd bij het morgenkrieken op het punt van uit- 
gang terug. 
Inmiddels blijken anderen, die aanvankelijk ook 
deze tocht zouden meemaken, bij Strijen over het 
Hollandse Diep meer geluk te hebben gehad. En 
op het laatste ogenblik, als er al weer plannen 
zijn een nieuwe poging over het Haringvliet te 
ondernemen, komt het bericht, dat ze bij Strijen 
het Hollands Diep zullen nemen. Men wordt in 
het Zuiden ongeduldig en seint: „Waar blijft 
Ben", want hij heeft ook militaire gegevens uit 
Dordrecht meegekregen, waarop gewacht wordt. 
Er wordt dus spoed betracht. 

Het is Zaterdag, 23 December tegen schemer als 
de Amerikaan Olsson, de captain van een Libera- 
tor, de Canadees wiens valse P.B. de naam Bos- 
man vermeldt en Ben met een paard en wagentje 
naar een boer bij Piershil vertrekken en daar in 
het bezit van enkele gammele fietsen worden ge- 
steld, waarmee ze de tocht naar Strijen aanvaar- 
den. De warme lucht, door de zeewinden aange- 
voerd, moet vandaag wijken voor de kou, die uit 
het Oosten komt aanwaaien. 

Een koude mist rolt op de adem van de Oosten- 
wind over het polderland van de Hoekse Waard. 
Pal in de wind zwoegen ze voort. Als een paar 
Moffen hen aanroepen blijkt het echter nog al- 
tijd mogelijk de snelheid te verhogen. Ze rijden 
als bezetenen tot ze achter hun adem zijn en bij 
een boerderij moeten wachten tot hun longen weer 
op normale toeren komen. 
't Is acht uur in de, avond als ze bij een hoer in 
Strijen de fietsen achterlaten en lopend naar de 
slagerij gaan, waar men hen verwacht. Daar tref- 
fen ze nog een man of acht, met een zelfde doel 
gekomen. Om hun saamhorigheid te demonstre- 
ren eten ze als wolven van de smakelijke maal- 
tijd, waarbij ze niet op een stukje beuling hoeven 
te kijken, want de slager gunt deze niet-betalende 
klanten ditmaal meer dan z'n beste afnemers. Dan 
worden de plannen besproken. De mannen willen 
graag vlug naar de overkant, maar de roeispanen 
zijn er nog niet en de schipper bepaalt, dat ze 
het best vroeg in de ochtend kunnen gaan. 
Als ze vier uren na middernacht het hoofd buiten 
de deur steken, blijkt de Oostenwind te hebben 
gezegevierd. De mist is weggeblazen door een ve- 
nijnige bries. Een lichte maan staat van sterren 
omstuwd in de klare nachtlucht. Er blijken zes 
gidsen te zijn, die mèt de crossers zullen gaan, 
zodat het gehele gezelschap uit veertien mensen 
bestaat. Er is een geroezemoes van stemmen en 
allen zijn zich bewust van de nerveuze spanning, 
die hen doortrilt. Het is geen angst, maar het 
afstemmen op naderende gevaren. Als de deur 
openzwaait om hen in kleine groepjes door te 
laten, dalen de stemmen tot een zacht gefluister. 
Vier mannen dragen de zware roeispanen, één 
heeft het loosemmertje. Dan gaan de groepjes, 
elkaar goed in het oog houdend, op weg. _ 
Dies Sandersen (de zoon van den politieman uit 
Strijen) en Zwenre hebben de leiding. De grond 
is bevroren. De stappen klinken te hol in de 
nacht. Dan sluipen ze door de berm. Het loosem- 
mertje rammelt aan z'n hengsel; een stem bijt: 
„kaffer". 
Tussen Strijen en Strijenaas is een brede strook 
land geïnundeerd en om de Duitse posten te ont- 
lopen is het noodzakelijk dat ze hier pl.m. 600 
meter door het water waden. Het water staat er 
niet hoog, komt nog niet tot over de laarzen; maar 
het is noodzakelijk hier voetje voor voetje voor- 
waarts te gaan, omdat het water zoveel geluid 
maakt. Het is nog niet bevroren, maar de door- 
dringende kou trekt op tot in de liezen. Na het 
water komt een moerassig stuk grond, waar het 
eerste ijs als glassplinters onder de laarzen uit- 
een springt. 

•.l.T.i»ï! 

Rechts ligt een boerderij in het land. Maar het 
is niet het zien daarvan, wat hen plots als ver- 
stijfd doet stilstaan. Een Duitse patrouille ver- 
spert hen de weg. Dit duurt maar een ogenblik, 
dan stormen de voorste crossers rechtsaf naar de 
boerderij; de anderen volgen in panische schrik. 
Het op een gevecht laten aankomen is waanzin. 
Slechts drie zijn in het bezit van een bruikbaar 
pistool, waarvan nog één 6.36-er. Het duurt even 
voor de Duitsers zich realiseren wat er gebeurt. 
Dan wordt er „Halt" geroepen en klinken pis- 
toolschoten. Ben voelt de kogels scheuren door 
het loosemmertje, dat hij nog altijd in de hand 
geklemd houdt, en dat piepend meezwengelt. 
Voor z'n voeten ploft één der tochtgenoten met 
een doffe slag tegen de grond. Hij zwenkt er om- 
heen, slechts bezeten van de wil het lijf te ber- 
gen achter de boerderij, waar het gierend looi 
hem niet onmiddellijk zal vinden. 

Dan zijn er twee mogelijkheden: gedekt door de 
boerderij zo snel mogelijk .het inundatiegebied in- 
lopen, of trachten zich fn de boerderij te ver- 
bergen. Doch er is geen sprake van bewust kie- 
zen. Hij jaagt door, het land in, werpt z'n fles 
melk en het pak brood, dat hij bij zich draagt, 
weg, struikelt over een bevroren molshoop, kletst 
tegen de grond, vliegt weer overeind, doch moet 
zich opnieuw laten vallen als er karabijn- en 
M.P.-schoten vallen. Lichtkogels sproeien hun 
glanzen over de verdronken landerijen. Daar ligt 
een jas van een anderen vluchteling. Zal hij de 
zijne ook weggooien? Elke belemmering is er één 
te  veel?   Neen,   niet   doen.  Je   kunt   niet   weten. 
Waar moet  hij  heen?    Daar....   daar  is 
een bosje. Als de vuurstoten even uitblijven en 
de gele iichtballen boven z'n hoofd doven rent 
hij weer voorwaarts naar het beschuttende kreu- 
pelhout. Nu eens valt hij zich de handen kaoot 
op de harde grond, dan weer duikt hij in i-en 
kleffe brij, waarop de dunne ijslaag tinkelend is 
uiteengespat. 

Achter het bosje kan hij voor 't eerst weer be- 
wust denken, „'k Rek m'n leven, maar redden doe 
ik 't niet", concludeert hij. Want, in deze rich- 
ting voortgaand, moet hij op het Hollands Diep 
toelopen, waarover hij alleen nooit zal kunnen 
komen. Teruggaan betekent echter onherroepelijk 
in handen der bloedhonden te vallen. Het schie- 
ten neemt af. Dan denkt hij weer aan de man 
die voor z'n voeten neersmakte. Hoeveel van de 
kameraden zullen daar nu om de boerderij lig- 
gen als hij? 
Maar hij moet weg van hier. Lopen als straks is 

hem onmogelijk. De adem piept hem in de borst. 
Zo bereikt hij een zomerdijkje, dat hij linksaf 
slaand, volgt, nog altijd bewust de richting van 
het Holl. Diep kiezend. Achter het dijkje is een 
strook land van 10 of 20 Meter, dan volgen de 
uitgestrekte rietvelden, waarin hij naar rechts een 
Rijnaak ontwaart. Daarheen durft hij niet gaan, 
bang dat het een Moffenpost zal blijken. Er is 
geen pad op het dijkje. Zo snel zijn adem hem 
toelaat volgt hij het, hopende ergens op huizen 
te zullen stuiten, waar hij zich verbergen kan. 
Hij heeft nog geen 300 Meter gelopen. Sis hem 
plotseling  de grond onder  de voeten wegschiet; 

h 



«SWgPP 

Ï1M0 

hij probeert z'n evenwicht te bewaren, maar kan 
niet voorkomen, dat hij in een Duits mitrailleur- 
nest rolt, waarin een Mof, kennelijk geschrokken, 
terugwijkend hakkelt: „Was machen Sie hier?" 

Ben heeft twee pistolen op zak. Eén er van is 
schietklaar. Doch geen ogenblik denkt hij er aan 
den Mof neer te knallen. Er is slechts een opecn- 
stappeling van angst in hem, die hem met een 
sprong weer uit de kuil doet vluchten. Maar als 
hij onder aan het dijkje komt herinnert hij zich, 
dat de Mof een M.P. in stelling heeft staan en 
hem met de eerste vuurstoot zal neermaaien, wan- 
neer hij verder vlucht. Op enkele meters van de 
kuil laat hij zich vallen, haalt z'n blaffertje voor 
de dag en niet zodra steekt de Mof heel omzich- 
tig z'n helm boven de rand van de kuil om te 
kijken wat voor rare kikvors daar aan 't rond- 
huppelen is, of hij schiet z'n pietje in één keer 
radicaal leeg. De helm duikt weg en gelijktijdig 
springt Ben weer overeind, rent naar de rietzoom 
en stort er zich in om zo snel mogelijk uit het 
gezicht te verdwijnen. Dat is een grote desillusie. 
Het is een modderpoel, die hem tot het middel 
omsluit. O, God, moet hij dan hier elledig om- 
komen? Het moer zuigt aan z'n laarzen en zal 
hem vastfiouden tot de Mof hem met kogels door- 
zeeft. Hij wringt en rukt, buigt het lichaam voor- 
over en grijpt met de handen bossen rietstengels, 
die zo ver mogelijk verwijderd liggen. 

In z'n ogen is de doodsangst en op z'n voorhoofd 
't klamme zweet, dat blanke kanaaltjes trekt in 
het drab dat z'n gezicht bedekt. Hij kreunt als 
een gewond dier. Dan schiet z'n ene been uit de 
laars en kan hij zich omhoog wringen. 

I Goddank. 
Nu verder, vóór de Mof gaat schieten of anderen 
zijn taak overnemen. Rietstengels kraken vaneen, 
hun ijskraagjes tingelen als devote altaarbellen. 
Hij hoort het niet, wringt en plonst en ploetert 
zo snel hij kan door de rietkraag. 

Als hij zover is heeft de Mof blijkbaar z'n positie- 
ven weer bij elkaar en ratelt een eerste vuurstoot 
over het riet. De kogels gieren Ben over het 
hoofd, knakken wat rietstengels en ploffen dan 
verweg in de sompige grond. Dan ligt hij even 
stil, denkt aan de militaire papieren, die hij bij 
zich draagt. Hij heeft geen hoop de Duitsers te 
kunnen ontlopen en Stopt ze met z'n tweede re- 
volver diep in de zuigende veenbodem, waar geen 
mens ze zal kunnen vinden. 
Wanneer het vuren ophoudt is het nfet of hij 
verderop in het riet soortgelijke geluiden hoort 
als die hij zelf veroorzaakt, wanneer hij zich een 
weg baant. 
Zitten de Moffen hem op de hielen? Kruipen ze 
ergens op gelijke hoogte met hem voort om hem 
te grijpen als hij straks uit de rietzoom te voor- 
schijn komt? Of zijn nog meer vluchtelingen in 
dezelfde omstandigheden geraakt als hij? 
Het riet houdt op. Een kale, woeste, moerassige 
vlakte strekt zich voor Ben uit. En op die vlakte 
ziet hij iemand staan. Hij sluipt nader. Het kan 
bijna geen Duitser zijn. Dan moet het een lotge- 
noot zijn. Hij roept zachtjes. De man schrikt, maar 
komt     naderbij    als    hij    Hollands    hoort.    Het 

is Bram. En Bram weet te vertellen, dat er 
nog een derde vluchteling in het riet zit. Maar 
hij kan hem niet vinden, omdat hij blijkbaar bang 
is, dat hij in de val loopt. Samen lopen ze langs 
de rietzoom, telkens omzichtig roepend. Geluk- 
kig komt de derde man ook eindelijk te voor- 
schijn. Het blijkt één der gidsen te zijn, Jurry, 
die echter in deze woestenij evenmin de weg 
weet en alleen zegt, dat ze moeten trachten het 
haventje van Strijen Sas te bereiken. 
Nog steeds klinken er schoten in de verte en een 
enkele maal horen ze verwijderd halt-geroep. 
Met z'n drieën nu snellen ze over de vlakte naar 
een volgende rietstrook, waarachter ze het water 
van het Hollands Diep zien blikkeren. Ben kan 
haast niet meer voort. Hij loopt op een laars en 
een bloot voet, want ook zijn sok is in de laars, 
welke hij in het moeras moest achterlaten, blij- 
ven steken. De harde grond rijt hem de voetzool 
open, stoppels dringen hem in het vlees en de 
vrieskou bijt in de open wonden. 'laar hij moet 
voort, want spoedig zal het dag zijn en op dit 
open land zullen ze zeker ontdekt worden. 

Wanneer ze het oeverriet bereikt hebben durven 
ze iets kalmer aan doen. Het riet is hier dichter 
dan in het eerste, veld. Er zijn ook plekken, waar 
de ondergrond vrij hard is. En er zijn veel stop- 
pels en geknakt riet. In het Oosten, waar Strijen 
Sas moet liggen breekt de dag open. Een oranje 
bol rijst in de hemel en tovert de riet-woestenij 
om in een veld van gouden staven, waarboven de 
fluimen als een bewegende nevel zich uitbrei- 
den. De mannen huiveren in bun natte kleding en 
luisteren naar het gerucht van motorvoertuigen 
aan de andere zijde van het Hollands Diep, waar 
de onbereikbare vrijheid lokt. 

Aan de buitenzijde van de rietlanden ligt een 
donkere modderbank die nu, bij eb, droog is, 
maar onbegaanbaar. Daarachter ligt het ruste- 
loze water van de riviermond, en de vage don- 
kere streep aan de einder tekent het beloofde 
land, waar ze een blik op mogen werpen, doch 
niet binnen  gaan. 
In het stoppelritt gaat de gewonde voet van Ben 
steeds meer zijn diensten weigeren. Dit is erger dan 
op spitsroeden te lopen, want er is geen doel en 

. kennelijk geschrokken, hakkelt: 
machsn Sie hier?" 

,Wa 

geen eind aan deze wandeling. De kou wordt 
nu eerder een bondgenoot dan een vijand, want 
ze verdooft ten leste de pijn, die de scherpe riet- 
stengels door het vlees drijven. 

Bram en Jurry gaan voorop en ontdekken een 
ingevroren roeiboot in het riet. Het is een vrij log 
gevaarte en er is maar één riem bij. De jongens 
zien een kans en beginnen ijverig met het ding uit 
te graven. 
Ben heeft geen fut meer om mee aan te pakken; 
ziet ook geen kans om, nu het dag geworden is, 
het water over te steken. Het zal zelfmoord zijn. 
Eén heeft nog wat brood bij zich. Ze eten wat, 
rollen een shagje, dat ze, o troostvol bezit, nog 
bij zich hebben. En dan ploeteren Bram en Jurry 
weer voort. Er staat water in de boot, met een 
dun ijslaagje bedekt. Ze hozen de boot leeg, zoe- 
ken takken om de boot te kunnen verrollen, maar 
er is geen beweging in het logge gevaarte te krij- 
gen. 
Zo ploeteren ze urenlang, voor ze het hopeloze ■ 
van hun pogingen inzien. Nog steeds is er bij 
vlagen geschiet en geschreeuw in de verte. Ze 
moeten zien betere dekking te vinden en beslui- 
ten tegen het middaguur uit het riet de grienden 
in te trekken, welke zich naar het Oosten uit- 
strekken. Wellicht is er ergens een uitweg, om 
ongezien uit de grienden naar de bewoonde we- 
reld terug te keren. 
Kleumend zoeken ze zich een weg. Hun kleren zijn 
bevroren en de zon doet er geen goed aan, want 
als deze hier en daar een plekje ontdooit, be- 
gint even later weer de ellende van het opnieuw 
bevriezen. De stijve richels in de laarzen schuren 
in het vlees en de wandeling door de griend is 
verre van een pretje, want ze moeten er de ene 
greppel na de andere nemen. Daartussen itaan de 
stroken met dicht rijshout, dat ze met Je harden 
op zij moeten duwen. Er zijn greppels van 20 eii 
30 c.M., maar ook van een Meter. Ben heeft z'n 
das om de voet gebonden om nog enige bescher- 
ming te hebben, 't Ding bevriest al gauw en 
hangt als een vormloze klomp aan z'p been. Vol- 
komen werktuigelijk volgt hij de anderen. Noch 
de pijn van de zwiepende twijgen, die hem tel- 
kens in het gelaat striemen, noch de vuurgloed in 
zijn voet zijn meer een bewuste pijn. Hij is alleen 
maar doodmoe en dorstig. Maar er is overal ijs 
om de scheurende lippen te laven. 
Ze proberen de landzijde van de griend te vin- 
den, maar stuiten telkens weer op vlak land, 
waarin Moffenpatrouilles rondzwerven. De .lijk, 
die ze in de yerte kunnen zien liggen, en waar- 
op huizen staan, is onbereikbaar. Meer naar het 
Oosten schijnen de grienden dichter aan de dijk te 
reiken. Doch al hun pogen is vergeefs. Altijd 
weer ligt het open land tussen hen en de dijk. 

De schaduwen van het griendhout gaan lengen, 
de dag ebt weg. De wind houdt te fluisteren op. 
Klaar en helder komt weer de nacht. Maar in 
het water gaan de ijsnaalden in steeds jucllcre 
gang naar de oppervlakte komen, 't Zal best vrie- 
zen, deze nacht. 
Er wordt een bivak gezocht voor de nacht. 
Voor de Kerstnacht. 
't Zal een schamele legerstede zijn. Ze zijn zo 
honds moe en afgetobt, zo verkleumd en ver- 
stijfd, dat ze alleen maar zoeken naar een plekje 
met wat luwte en wat mos. Bram gaat alleen lig- 
gen. Jurry en Ben kruipen zo dicht mogelijk bij- 
een, trekken de benen in de jas, leggen een pet 
op 'het open vakje tussen hun hoofden en ademen 
om beurten bewust en krachtig, om te genieten 
van de, weldadige warmte, die dan even over 
hun verkleumde gezichten spreidt. 



... het gerucht van molorvoerluigen aan de andere zijde 
Van het Hultandsch Diep, maar de onbereikbare Vrij- 
heid lokt. 

„Kun jij nog?" vraag de één den ander, als het 
hem te veel wordt. En dan stuwt de ande'r zijn 
adem weer zoevend onder het holletje van de pet 
en de opstaande jaskragen. 
Is dat nu een Kerstnacht? denkt Ben. 
„Vrede op aarde". Jawel. Over hun hoofden gie- 
ren de Duitse granaten naar Willemstad. Je kunt 
er gemakkelijk van praten in <fte warmte vaneen 
gezellige huiskamer, beschenen door het licht van 
de Kerstboom. Maar hier! Terwijl elke beweging 
je pijn veroorzaakt, de verstijving omhoog kruipt 
langs je lijf en je de handen op de borst ge- 
kruist onder je kleren gestopt hebt om te zorgen, 
dat ze je niet afvriezen. 
Maak er eens een feest van; van 'Ut laatste 
Kerstfeest, dat je hier op aarde meemaakt. 
Ze liggen hier als de herderkens bij nachte. Maar 
ze hebben geen schaapjes om te tellen en als er 
Engelen uit de Hemel zullen dalen zullen zij het 
niet zien, omdat ze helemaal weggekropen liggen 
voor de vretende kou. 
Maar is dan deze doorgang uit de ellende naar 
een betere tijd zo erg? 
Verwonderd stelt Ben zich die vraag en even 
verwonderd bemerkt hij, dat er geen angst in sn 
hart is. Er is een grote rust over hem gekomen. 
Rust?" Is het alleen maar rust? Het is veel meer. 
Blijdschap! 
Hij kan aan thuis denken zonder verdrietig te 
worden. 
Alle entourage van het Kerstfeest is voor hem 
weggevallen. Het licht en de warmte, zo menig- 
maal uitwendig ervaren, woont in zijn hart. 
't Is wonderlijk. Maar telkens weer gaan n'n ge- 
dachten naar de 84 ste Psalm. Hij ziet het dal 
der moerbeibomen, waarin de schroeiende hitte 
als een wolk hangt en waar God een fontein stelt, 
ja meer, de Zijnen met een regen overdekt en 
verkwikt. 
Gek toch, om daaraan te denken, terwijl het merg 
in je gebeente verstijft van de kou. Maar die 
verkwikking van Gods nabijheid is daar en hier 
dezelfde. Ze woont in hem. 
Het leven van moeite en pijn ligt achter hem. De 
pijnen van de doorwaakte uren, waarin hij geen 
oog geloken heeft, schijnen die van een anderen 
mens.Tn zijn hart is slechts de jubel en de zeker- 
heid van den vernieuwden mens. 
Maar de dag komt weer en mét de ochtenstond de 
moeiten en ellenden. Alleen de handen zijn in 
vrij behoorlijke conditie. Eerst worden de mou- 
wen rimpel voor rimpel losgekneed, dan de kreu- 
kels uit laars en broekspijp gemasseerd. Zo zijn 
ze anderhalf a twee uur bezig zich los te worste- 
len uit het harnas, waarin de vorst hen gevan- 
gen heeft. Jurry heeft veel last met z'n schoenen, 
moet er één finaal opensnijden om de enkel weer 
te kunnen bewegen. 
De dag is volkomen gelijk aan de vorige. Alleen 
hun uitputting en moeheid stijgt met het uur. 
Want nergens is een uitweg. 
Des middags omstreeks 2 uur komen ze bij een 
ongeveer 10 Meter brede kreek, waar ze niet 
omheen kunnen. 
De griend, waarin ze zich nu bevinden biedt geen 
uitweg. De enige kans ligt nog in de griend, wel- 
ke aan de andere zijde van de kreek ligt. 

Maar hoe er over te komen? 
Jurry kan niet zwemmen en ze moeten ook zor- 
gen de kleren zo droog mogelijk over te krijgen. 
Er moet een vlot komen. Ze hebben ergens een 
oude plank zien liggen. Die wordt opgehaald en 
dan vlechten ze van takken en tenen een vlot. 
Het kost moeite om alle kleren uit te krijgen. 
Maar het lukt. Ze kunnen eikaars tanden horen 
klapperen. Maar er is geen keus. 
Jurry gaat met de kleren op het vlot zitten en 
Bram en Ben begeven zich te water. De eerste 
kennismaking met het water valt mee. Maar met 
elke beweging, die ze maken wordt het erger. 
Over heel hun lijf prikken de naalden. Hun be- 
wegingen worden trager en trager. Zullen ze nu 
hier in die kreek poedelnaakt een ellendige ver- 
drinkingsdood sterven? Het is een hel. En het 
duurt een eeuwigheid/Maar ze komen er. 
De oever is er vrij hoog. Ongeveer anderhalve 
meter boven het water. Maar er is een klein pla- 
teau, waarop ze landen. 
Ze gebruiken hun overhemden als handdoeken 
en rossen zich, voor zover hun verstijfde ledema- 
ten dat toelaten, zo goed mogelijk af. Kruipen 
dan weer in de kleren, tot ze plotseling zien, dat 
Bram vreemde dingen doet. Hij staat tussen twee 
dennetjes, houdt met elke hand een stammetje 

-vast. Uit de neergetrokken mondhoeken loopt het 
kwijl hem langs het grauwe gezicht. Z'n gelaat is 
asgrauw en vertrokken. De armen gaan als drijf- 
stangen heen en weer en z'n lichaam zakt in de 
knieën door. 
Als de vrienden hem op de grond hebben neerge- 
legd ademen ze om beurten hun warme adem in 
zijn gezicht en wrijven zijn verstijfde lichaam. 
Langzaam vangt het bloed weer aan te stromen 
en keert het bewustzijn weer. Want zelf heeft 
Bram zich van dit alles nooit iets kunnen her- 
inneren. 
Dan gaan ze opnieuw op pad. De woestenij is hier 
nog erger dan in de eerst griend. De greppels zijn 
hier complete sloten. Alleen de begroeiing is an- 
ders, meer gevarieerd. Hier en daar is echter een 
bruggetje en er staan kruiwagens, die er op wij- 
zen, dat hier wel gewerkt wordt. Maar het is eer- 
ste Kerstdag en de arbeiders zullen niet vóór 
Woensdag weerkeren. Ook hier is het niet moge- 
lijk de dijk te bereiken. Het enige wat er op zit 
is te trachten hier de Woensdag te halen en dan 
proberen met de arbeiders de griend te verlaten. 
Ten tweedemale valt de nacht. Bram is nu de 
meest fitte van de drie en gaat verder, ook als 
de duisternis valt. Ben en Jurry kunnen niet meer, 
zoeken wat dor gras bijeen, winden dat om de 
voeten en vallen neer. 
Die nacht slapen zij. Een lange, zware slaap, zon- 
der pijn en zonder zorgen. 
En als ze ontwaken voelen ze zich alsof ze be- 
haaglijk in een heerlijk zacht bed onder donsen 
dekens, warm toegestopt liggen. Ze soezen wat 
en vragen zich verwonderd af, wat er met hen 
gebeurd is. Tot het tot hen doordringt, dat dit 
het begin van de bevriezingsdood moet zijn. 
Ze hebben al hun wilskracht nodig om zichzelf 
weer tot actie te brengen. Ze moeten met hun 
adem nu ook hun vingers weer tot leven roepen. 
Vinger voor vinger wordt gestrekt en gebogen. 
Het weer in beweging brengen van de elleboog 
kost meer kracht dan anders een dag van zware 
arbeid. Hun jaspanden zijn als reusachtig uitge- 
slagen zwarte vlerken, die moeizaam hun bewe- 
gingen volgen. 
Van Bram is geen spoor meer te bekennen. 
De moed ontbreekt hun om weer de griend in te 
gaan en ze besluiten lukraak het vlakke land in 
te   lopen.   Strompelend  op   hun   bevroren  voeten 
gaan ze op weg. Ze. betreden de uiterwaarden cu 
onmiddellijk    wordt    hun    toegebeten :     „Hande 
hoch". Ze proberen het, maar kunnen de handen 
niet verder heffen dan ter hoogte van de schou- 
der.    Geen  revolver-  of  karabijnschoten  zijn in 
staat de handen hogerop te brengen. 
Waar de derde man is? 
Ze weten het niet. 
Ben is, nu de spanning gebroken is, niet meer 
in staat zich op z'n gewonde voet voort te slepen. 
Hij valt neer, wordt getrapt en geslagen, maar 
voelt geen pijn meer en blijft liggen. 
Dan nemen een paar soldaten hem op en half 
door hen gedragen, half strompelend wordt hij 
naar de Geschaftszimmer gebracht, waar de lui- 
tenant hem niet onwelwillend ondervraagt. Een 
kwartiertje later komt ook Bram binnen. Dan 
is de stemming van den luitenant helemaal in 
orde. 

Het is Weihnachten. Met 400 man heeft hij de 
eerste Kerstdag achter de drie vluchtelingen aan- 
gezeten, maar nu is die zaak afgesloten. Anderen 
zullen dit verder uitzoeken. Zijn taak is gedaan. 
En omdat het Weihnachten is, kunnen ze zijnent- 
wege niee drinken van de schnaps en de kaffee, 
hun deel nemen van het brood en de appels en 
zelfs een Consi opsteken. 
's Avonds worden ze overgeleverd aan de Feld- 
gendarmerie van Strijen. Hun voeten zijn bevro- 
ren, maar een der Moffen voegt Ben toe: „Ob 
Sie mit oder ohne Füsse gehangt werden, dass 
ist doch gleich." Want spionnen worden gehan- 
gen. 
Ben heeft geen hoop meer. Maar in zijn hart 
blijft de blijde zekerheid van de Kerstnacht. 
Ze maken onbeschrijflijke ellende mee. Maar 
worden uiteindelijk op transport gesteld naar de 
S.D. aan de Heemraadsingel te Rotterdam. Daar 
kunnen ze de drie kerels met de bevroren voctea 
niet hebben. Ze moeten naar het Haagse Veer. 
En dan komt onverklaarbaar maar ook onver- 
woestbaar bij Ben de zekerheid, dat God hem 
hier brengt om er uit te komen. Hij weet contact 
te krijgen, moet diphterietabletjes slikken, die 
niet helpen, omdat hij al diphtherie gehad heeft, 
maar wordt dan plotseling na 23 dagen met zijn 
beide tochtgenoten naar het Zuiderziekenhuis ge- 
bracht. De andere elf, die^ aan de tocht deelna- 
men, zijn dan reeds gefusilleerd. 
Dinsdags komen ze er in. Het is een hemel op 
aarde. Voor het eerst worden hun voeten be- 
hoorlijk verzorgd. Bram zoekt contact met de 
RVV, Ben met de K.P. 's Woensdagsmiddags om 
drie uur komen zes RVV-ers met grote revolvers 
de ziekenzaal binnen, overrompelen de beide 
agenten. Ben, die niet op z'n benen kan staan, 
springt in z'n lange nachthemd het bed uit en 
door een zuster ondersteund loopt hij naar de uit- 
gang waar een auto hem opneemt en naar het le- 
ven en de vrijheid terugvoert. 
Enkele uren later komt de K.P. met hetzelfde 
duel aan het Ziekenhuis, maar dan is de vogel 
al gevlogen. 
En Ben? Hij is de gevolgen van zijn tocht niet 
helemaal te boven gekomen. Maar het leven is als 
een elke dag weer nieuw geschenk voor hem. Een 
geschenk, door God hem geschonken in die Kerst- 
nacht onder de dodende adem van de vorst, er- 
gens in de grienden langs het Hollands Diep. 

Ad. 

-^ 
Ten tweedenmalc valt de nacht.. 

Kerstmis 1941 
Herders, die hun schapen weidden, 
in den slerrenlwtdren nacht, 
in die vreemde, lichte lijden, 
loen de Heiland werd verwacht. 

Vorsten, die naar het westen togen, 
engelen met heldre stem, 
en een ster zwierf voor hun oogen 
naar dit stal van Bethlehem. 

Wij, in deze late tijden, 
zijn verslagen en ontsteld, 
dwalende naar alle zijden 
in den schaduw van het geweld. 

Maar die in dien nacht gelooven 
staan verbijsterd in zijn licht, 
want de ster is niet Ie dooven, 
die de wereld heeft verlicht. 

LOUIS DE BOURBON. 



OE ONZE DODEN HERDACHT WORDEN 

HERDENKING TE APELDOORN 

We staan aan de voet van een door zijn eenvoud 
pakkend monument van grote en kleine stenen. 
Veldkeien, zoals men die op de Veluwe kan vinden. 
Deze zijn door vrienden bijeen gebracht en, naar 
ontwerp van één hunner, tot een monument samen- 
gevoegd, pyramide-vormig in een sterk glooiend 
tallud, waarheen enkele treden van dezelfde ste- 
nen voeren, het geheel omzoomd door kleine hees- 
Iers. 
In één der groots'e stenen bovenaan Is een kruis 
gebei'.eld, met daarnaast de woorden: „Door 
's vijands  hand  gevallen". 
Daaronder een grote steen met 13 namen, namen 
van mannen, die zich hebben ingezet voor de be- 
vrijding van het Vaderland en die op 2 December 
1944 het hoogste offer, dat van hun leven, brachten. 
Dit zijn: J. D. Suyling, Apeldoorn,- J. Balk,-Apeldoorn; 
Th. J. Kroese, Apeldoorn,- A. L. Ansengs, Den Haag; 
Ph. Corts, Hilversum; H. G. Drost, Ermelo,- J. Enge- 
laar, Veenendaal; L. J. Kleiboer, Deventer,- S. Post- 
ma, Baarn; F. G. Westdijk, De Bilt; J. Vos, Utrecht; 
J. van Zanten, Resteren; Bill Moore, Amerika. 
Daarnaast een kleinere steen, waarop twee namen, 
deze zijn van de mannen, die zich voor hetzelfde 
doel hebben ingezet en vielen op 28 November 
1944 bij een onderzoek naar bevrijdingsmogelijk- 
heden van hun gevangen vrienden, n.1. J. van Beij- 
nen. Driebergen en S. Esmeijer, Rotterdam. 
De vice-voorzitter der afd. Apeldoorn van de 
G.O.I.W., Ab Kleisen, spreekt tot de verzamelde 
familieleden, vrienden en autoriteiten, herinnerende 
aan de vergadering in de Ramer van Roophandel 
te Utrecht, de overval door de S.D., het gevangen- 
zetten der vergaderden in de Willem III-Razerne te 
Apeldoorn, tezamen met andere Nederlanders, die 
ook vanwege hi^n werkzaamheden gegrepen zijn. 
Hoe dan Frank, de landelijke sabotage-comman- 
dant en Paul als kraakspecialist naar Apeldoorn 
komen, en tijdens een verkenning in het „Sperrge- 
biet" rond de kazerne, vergezeld van hun chauf- 
feur Huib Verschoor, op een vijandelijke patrouille 
stuiten, waarbij gevoch'en en geschoten wordt. Hoe 
Paul sneuvelt en Frank zwaar gewond door de 
Duitsers naar hun lazaret wordt gebracht, waar 
hij kort daarna s'erft, zonder iets te hebben losge- 
laten. Huib Verschoor is gevangen genomen en in 
Duitsland  omgekomen. 
Dan de razzia op 2 December 1944, waarbij de 
vijand, teneinde, overeenkomstig zijn sadistisch 
systeem, zijn slavenjacht op een murw-gemaakle 
bevolking te vergemakkelijken, 13 gevangenen, 12 
Nederlanders en een Amerikaans piloot, vermoordt 
op de plaats, waar thans dit gedenkteken staat. 
God geeft op de vraag, waarom?, geen antwoord, 
aar het is familie en vrienden tot troost, te welen, 
dat deze mannen volkomen rustig hun einde tege- 
moet gingen in de overtuiging, dat al beleven zij de 
ondergang van den vijand niet. God hun strijd vol- 
streden acht en hun geeft de kroon der overwin- 
ning. 
Spreker draagt dan het monument over aan het 
gemeentebes'.uur en verzoekt den burgemeester dit 
te willen aanvaarden en zo te doen verzorgen, dat 
het blijft ter waardige nagedachtenis aan hen, die 
vielen. 
Burgemeester A. L. des Tombe aanvaardt hierop 
het monument en wijst erop, dat deze mannen, 
evenals Mozes, het beloofde land, de vrijheid wel 
in de verte zagen, doch deze zelf niet mochten be- 
leven. 
Maar wij weten, dat zij streden met laaiend en- 
thousiasme en dat veel desillusie en teleurstelling 
hen  is  bespaard. 
Dit verplicht ons, hun nagedachtenis in ere te hou- 
den en met dezelfde trouw te arbeiden. 
Mevr. Suyling-Fehrman, moeder van een der geval- 
lenen, richt zich daarop in het bijzonder tot de aan- 
wezige moeders, hen opwekkend, hun kinderen op 
te voeden in hetzelfde plichtsbesef, dat hun broer 
of vader deed strijden en vallen, zodat, wat God 
genadiglijk verhoede, wanneer het Vaderland weer 
mocht roepen, er mannen klaar staan, als diegenen, 
die wij thans herdenken. 
De Heer Postma uit Baarn dankt daarop voor de 
bewezen eer, die de gevallenen zelf zeker niet ge- 
wenst zouden hebben, doch het nageslacht wordt 
hierdoor herinnerd aan de prijs, welke voor de 
vrijheid is  betaald. 
Velen leggen nog bloemen aan de voet van het 
monument. 

"*    « 
GERRIT WESTDIJK (Bob) 

Reeds spoedig na de bezetting van ons land, trad 
Bob toe tot de O.D. Als oud-militair en vurig patriot 
kon hij niet werkloos toezien, hoe de nie'.s- en nie- 
mand ontziende vijand zijn vaderland knechtte en 
vertrapte. 
In 1943 kwam hij in contact met Teus en toen hij bemerkte, dat de tijd 
voor mili'air verzet nog niet was aangebroken, begaf hij zich in het werk 
van de L.O. In October 1943 werd bij de arrestatie van Cary c.s. ook de 
tweehoofdige leiding van het district Utrecht, bestaande uit Rienus en 
An'.on, gearresteerd, waarna Bob hun plaats innam. Direct begon hij met 
het uitbreiden van contac'.en,- op schier elk gebied was hij thuis en met 
een kalmte en zekerheid, die zo kenmerkend waren voor zijn persoon, 
heeft hij al zijn energie ingezet voor de taak, die hem werd opgedragen. 
Weldra was zijn district uitgegroeid tot het grootste van de provincie. 
Zo heeft hij' in dit district de leiding gehad, totdat, na de inval van de ge- 
allieerden in België, de O.D. weer een beroep op hem deed en hij als be- 
roepsmilitair de stem van het hart gevolgd is. Eerst als chefsfaf bij de 
Gew. Comm. O.D., later als chef-staf van de B.S. Utrecht-Stad heeft hij ge- 
werkt aan de opbouw van het gewapende verzet. Ach er een vaak onbe- 
wogen uiterlijk ging een diep menselijk gevoel schuil, dat in een zwak 
oqenblik — ook Bob niet vreemd — tol uitbarsting kon komen. 
De wrede moord op 4 van zijn naaste medewerkers in September 1944 heeft 
hem meer aangegrepen, dan uiterlijk merkbaar was. 
Bij al zijn handelen en in alle omstandigheden, leefde hij uit de beginselen 
van zijn diepe, religieuze overtuiging. Doelbewust en rustig heeft hij heel 
die moeilijke, zenuwslopende weg afgelegd, totdat de greep van den vijand 
hem onderbrak. Moedig heeft hij het zwqre verhoor doorstaan; slechts 
enkele dagen na zijn arrestatie is hij in Apeldoorn met enkele zijner vrien- 
den zonder vorm van proces neergeschoten. 
Zijn werk hier op aarde was volbracht. Zo graag hadden wij hem in ons 
midden gehouden. God heeft hem voor veel teleurstellingen behoed. Wij 
staren naar de lege plaats, die hij heeft achtergelaten en kunnen slechts 
enkele woorden stamelen om uitdrukking te geven aan onze diepe ge- 
voelens van waarachtigs dankbaarheid, voor wat Bob ons heeft nagelaten: 
de herinnering aan iemand, die de consequentie van zijn geloofsovertui- 
ging ten volle heeft getrokken en de dood getrotseerd, omdat hij de waar- 
de van dit leven niet beoordeelde naar de normen van het vergankelijke, 
maar geme'en heeft in het onvergankelijke licht, dat ook over zijn leven 
geschenen heeft. 
In dankbare herinnering worden deze woorden neergeschreven door één, 
die zeer veel aan hem te danken heeft als vriend en medestrijder. Bob 
heeft het groo'ste offer gebracht, dat een mens hier op aarde brengen kan; 
het grootste offer, dat wij vandaag kunnen brengen is: boven de moei- 
lijkheden en teleurstellingen uitkomen en de idealen uitdragen van onze 
gevallen vrienden, opdat hun offer niet tevergeefs zij. 

RUURD. 

Zaterdag, 2 December 1944 maakte een salvo uit de geweerloop van den 
vijand een einde aan het leven van Gerrit Westdijk. 
Gearresteerd op 22 November 1944 in de Ramer van Roophandel te Utrecht 
met enkele andere vrienden, werd hij zonder vorm van proces te Apel- 
doorn  gefusilleerd. 
Vele vrienden van Bob waren Maandag 2 December aanwezig, toen de 
voor hem opgerichte gedenks'een werd onthuld en namens hen spraken 
Ruurd en Opa Rnol resp. als voormalig provinciaal leider der L.O. en gast- 
heer van Bob. 
Zij gewaagden van het offer, dat gebracht werd door hen, die hun leven 
gaven voor onze vrijheid en onze zelfstandigheid. In de cel van het Oranje- 
ho'el te Scheveningen staat deze regel opgetekend van een ter dood 
veroordeelde: Ik heb God, de Waarheid, het Recht, de Vrijheid en mijn 
Vaderland liefgehad. 
Het is — aldus Ruurd — deze regel, die als het ware de rechtvaardiging 
vormde voor hen, die dood en mishandeling, concentratiekamp of gevan- 
genis getrotseerd hebben, omdat ze vochten voor idealen, die meer waard 
waren  dan  het   leven. 
Hij heeft gewerkt zolang het dag was en toen de nacht gekomen was en 
hij nog eenmaal het licht van Gods genade zag opgaan, heeft hij daar 
gestaan voor de stalen lopen van zijn vijanden, moedig in de zekerheid, 
dat na hem duizenden vrienden zouden opstaan, die met dezelfde idealen 
bezield, zijn werk zouden voortzetten en in de voetsporen van hem verder 
gaan.  Zich richtend tot de familie sprak hij: 
Aanvaardt U dit gedenkteken in de wetenschap, dat wij Bob steeds als een 
lichtend voorbeeld het komende geslacht zullen voorhouden, ook in de 
zekerheid, dat wij naast dit stenen monument een levende zuil hebben op- 
gericht in ons hart, waarop de namen staan van hen, die wijze vrienden 
waren in de donkerste jaren van onze geschiedenis en onze vrienden zul- 
len blijven zolang wij leven mogen. 
God geve, dat wij en ziji die na ons komen, de zin van zijn offer steeds 
mogen begrijpen en....  bewijzen. 
Opa Rnol sloot zich bij deze woorden aan, waarbij hij er nog de nadruk 
op legde, dat Bob voor ons een waarachtig vriend is geweest. Allen, die Bob 
gekend hebben, waarderen in hem de eenvoud, openhartigheid en warmte 
die van hem uitging. 
Nadat hij vervolgens een krans gelegd had aan de voet van het monu- 
ment, sprak een broer van Bob enkele woorden van dank tot de velen, 
die door hun aanwezigheid of anderszins blijk gaven van hun medeleven 
met de familie en hun vriendschap voor Bob. 
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Het was vier en twintig December 1944. 
Westers was vanmorgen vroeg opgestaan, om half 
zes al. Het was nog erg donker, en koud. 
„Blijf nog maar een paar uurtjes liggen. Marie", 
had hij tegen zijn vrouw gezegd. „Op bed blijf je 
tenminste ndg het warmst. En als de kinderen 
wakker worden, neem ze dan bij je in bed. Wie 
weet, wanneer ik met eten terug kom, k\s ik ten- 
minste wat loskrijg bij de boeren. „Is er niets meer 
in huis?" had hij gevraagd. 
„Er is niets anders dan nog een droog stukje rog- 
gebrood, Roel, dat Ik voor jou bewaard heb", had 
ze geantwoord. Hij kon toch niet met een lege 
maag op pad gaan. Wie weet, waar hij wel niet 
helemaal heen moest. En dan op zo'n ouwe ram- 
melkast van een fiets, zonder banden, waar je je 
dood op trapte. Roel zou dat stukje brood maar 
gerust op eten, zij zou straks wel naar den bakker 
gaan, misschien had die nog wel een broodje voor 
haar en de kinderen. 
Westers had zijn dapper vrouwtje weemoedig 
glimlachend aangekeken. Ja, dapper was ze. Als 
hij in de put zat om al de narigheid, die er was, 
dan beurde ze hem op. 
Toch was ze zelf ook wel eens neerslachtig, al 
liet ze het om Roel en de kindertjes niet merken. 
Zeker, ze waren nog geen dag zonder eten ge- 
weest, al was het uiterst schriel, en al spaarden 
zij en Roel van hun beetje ook nog uit voor de 
kleintjes, Gerrie en Wim, vier en twee jaar oud. 
Te rekenen naar zovele andere kindertjes zagen 
ze er nog behoorlijk goed uit. Maar als het toch 
eens zover kwam, dat ze honger moesten lijden.. 
die gedachte alleen al was ondragelijk. Met zorg 
zag ook Marie de toekomst tegemoet. 
Roel wilde het stukje roggebrood niet opeten. Hij 
had geen trek, zei hij. En er zouden wel meer 
mensen met een lege maag op pad gaan. Misschien 
was hij ook wel gauw terug met wat rogge of tarwe, 
je kon niet weten. Hij had z'n dikke warme jek- 
ker achter op de fiets gebonden, het moest al raar 
lopen, als hij daar niet wat tarwe of bonen voor 
kon krijgen. „Is er anders nog wat, dat ik mee 
kan nemen om te ruilen?" had hij nog gevraagd. 
Marie had even nagedacht. „Ik zou niet weten 
wat", had ze gezegd. „We zijn al bijna alles kwijt. 
Onze ringen hebben we nog en mijn horloge." 
„Nee, neen", weerde Roel af. Het moest al uiter- 
ste noodzaak zijn, eer hij die ging verruilen. Kom, 
hij zou nu maar gaan. 't Was zes uur, de sper- 
tijd was voorbij. Marie moest maar niet ongerust 
worden, als hij wat lang uitbleef. 
Hij kuste zijn vrouw, liep toen de deur uit, pakte 
zijn rijwiel zonder banden, en peddelde de don- 
kere, koude morgen in. Aan de hemel tintelden 
de sterren. Het vroor. Roel huiverde in zijn dun- 
ne kleren. Zijn maag rammelde. Gisterenavond 
had hij twee dunne sneetjes droog brood gehad 
en een paar waterige aardappels. Meer was er 
niet. 
Roel Westers h4d een maagkwaal. In zijn porte- 
feuille had hij drie briefjes van drie verschillen- 
de dokters: van zijn huisdokter, van een specialist, 
en een van een Duitsen dokter. Alle drie ver- 
klaarden, dat Roel Westers om zijn maagkwaal 
niet kon werken. Met die briefjes was hij tot nu 
toe vrij gekomen, van loopgravenwerk en bunker- 
bouw voor de moffen. 
Maar het knagend gevoel in zijn maag kwam niet 
van zijn kwaal, maar van de honger. Hij was dat 
hongergevoel echter gauw kwijt, toen hij op zijn 
rammelende fiets door de donkere straten reed. 
Hij sloeg al spoedig een zijweg in. Er was al meer 
volk op pad. De een met een gammel karretje, 
een ander met een tas op de rug, velen op een 
fiets, zoals Roel er een had. Allen hadden ze één 

doel: proberen om wat eten los te krijgen bij de 
boeren. Lukte het niet in de omtrek, dan maar 
verder op. Soms uren ver. Roel had al bijna een 
uur gefietst, toen hij een boerenerf opreed. Hij 
moest toch een  ker beginnen te vragen. 
„Neen man", zei de boer, „er komen elke dag 
zoveel mensen, en we hebbe al zovclen geholpen. 
We hebben ook bijna niets meer in huis. Het ko- 
ren zit nog in 't stroo en 't wachten is op de dors- 
machine. Maar je mag wel even binnpn komen, 
we zijn net aan 't melken. Een glas melk zul je 
allicht wel lusten." Dankbaar nam Roel de uit- 
nodiging aan. Gulzig dronk hij de beker warme 
melk, vers van de koe, leeg. Hij kreeg nóg een 
beker vol. En ook nog een fles vol om mee te ne- 
men naar huis. Roel was heel dankbaar, „'k Heb 
een vrouw en twee kleine kinderen thuis," zei hij. 
„En geen eten meer in huis. En dan twee Kerst- 
dagen voor de deur. Ze zullen blij zijn met de 
melk. Hij had ook nog een beste jekker bij zich, 
zou de boer daar niet wat voor hebben te ruilen, 
een stukje spek of zo iets?" 
Maar de boer zei opnieuw, dat hij bijna niets 
tneer in huis had. Anders had Westers best wat 
kunnen krijgen, ook wel zónder de jekker. Een 
kilo tarwe, dat kon hij nog wel krijgen. Meer 
kon 't werkelijk niet lijden. 
Roel drong niet verder aan. 't Was waar, een 
boer was tenslotte ook niet onuitputtelijk. Deze 
boer kwam hem wel eerlijk voor. Hij betaalde 
dertig cent voor de melk en twintig cent voor de 
tarwe, 't Was uiterst geschikt. Roel bedankte, en 
ging weer verder. Het begon niet slecht. Het gaf 
hem nieuwe moed. Maar die moed zonk hem dra 
weer in de schoenen, toen hij daarna bij wel tien 
boeren vergeefs aanklopte. Noch voor grof geld, 
noch voor zijn beste jekker, kreeg hij ook maar 
iets los. Hij was blij met zijn litertje melk en de 
kilo tarwe, maar hoe ver kwam hij daar mee, met 
z'n gezin? Het was bijna niets. En dan vlak 
voor de Kerstdagen. Roel huiverde. Van kou. En 
van honger. En van de troevige toestand, van de 
rauwe, grauwe werkelijkheid, die hem toegrijns- 
de. Geen eten voor Marie, geen eten voor «de 
kleintjes. Hij zou het nog maar eens weer probe- 
ren. Een eind ie een zandweg in, stond een klein 
boerenhuisje. Misschien kon hij daar wat krijgen, 
je kon nooit weten. 
Het bleken vriendelijke mensen te zijn. Een man 
en een vrouw van middelbare leeftijd. Roel moest 
in de keuken komen, en hij kreeg een glas melk 
met een boterham. Intussen ging de boer naar de 
zolder en kwam even later met vijftien pond tar- 
we en tien pond bonen naar beneden. 
En de boerin pakte een stuk spek in een oude 
krant, want bij bonen behoorde spek. En ook nog 
een worst. Roel was sprakeloos. „Maar mensen 
nog toe," stamelde hij, „wat overkomt me nu 
toch!" Het duizelde hem, want 't was ongeloof- 
lijk. Tarwe, bonen, spek en worst. En de boerin 
zette hem nóg een glas melk voor, met nóg een 
boterham. 
De weldoeners glunderden. „We krijgen bijna 
geen volk aan de deur", zeiden ze. „We hebben 
maar een klein spulletje, de mensen denken ze- 
ker, daar is toch niets te halen. Maar we zijn 
slechts met ons beiden en onze grond levert best. 
En controleurs komen hier zelden." 
Roel betaalde. Alles voor zes gulden, 't Was een 
mirakel. Hij zag de toekomst weer moediger in. 
Hij gaf de beide mensen een hand ten afscheid 
en bedankte hen uit de grond van zijn Kart. 
„Geen dank man, en we wensen je een gezegend 
Kerstfeest  toe.  Wacht,  daar staat  nog  een  half 

mud aardappels, kun je die nog meenemen?" De 
boer pakte meteen de aardappels al aan en hielp 
Roel ze op de fiets vastmaken. Het andere zat 
allemaal al in de fietstassen. De boerin had er 
nog een eigengebakken tarwebrood bijgedaan. En 
de jekker ging weer mee naar huis. 
O, wat een feest, wat een heerlijkheid, wat zou 
Marie opkijken. Dat kon een recht gelukkig Kerst- 
feest worden. Ze behoefden over die dagen geen 
honger te lijden. Roel was overgelukkig. Nog eens 
bedankte hij de mensen. Toen stapte hij welge- 
moed met fiets en bagage de weg op, nagestaard 
door den boer en zijn vrouw. Fietsen was nu on- 
mogelijk. Maar als hij stevig doorstapte kon hij 
tegen de middag wel thuis zijn. Hij verlangde 
naar zijn vrouw en zijn kinderen. Wat zouden ze 
blij zijn. 
Het was gelukkig mooi weer nu. Helder scheen 
de zon uit een wolkenloos blauwe hemel. Roel 
stapte stevig door en begon er van te zweten. Het 
was een hele vracht. Ruim vijftig kilo bagage 
op een rijwiel zonder banden. Op de straatweg 
ging het gemakkelijker. Mensen kwamen hem te- 
gen en gingen hem voorbij. Allemaal etenhalers. 
Velen keken begerig naar zijn vracht. Roel merk- 
te dat wel. Maar hij stapte stevig door en kende 
geen vermoeienis. Thuis wachtte Marie en de kin- 
deren. Wat zouden ze blij zijn! En als voorspel 
van het naderende Kerstfeest zong hij in zijn hart: 
Ere zij God.... 
Roel was al dicht bij zijn woonplaats aangeko- ' 
men, toen hem een fietsrijder tegenkwam. 
De man fietste hard, maar bij Roel stapte hij af. 
Hij was blijkbaar erg van streek. „Ga niet ver- 
der", zei hij gejaagd en zenuwachtig. „Er is raz- 
zia. Er zijn veel moffen in de stad. En overval- 
wagens. • Ze nemen alle mannen mee, die ze te 
pakken kunnen krijgen. Er is ook al. geschoten. 
Maak, dat je wegkomt en vlug!" Weg was de 
man al weer. 
Besluiteloos bleef Roel staan. Hij kon het zich 
niet goed indenken. Hij was in een blijde stem- 
ming en al dicht bij huis. Er was nog nooit een 
razzia in zijn stadje geweest. Hij wilde het ook 
maar niet zo voetstoots geloven. O, als het eens 
waar was. Het kón waar zijn, hier net zo goed als 
in andere plaatsen. En dan was het geraden, zich 
zo vlug mogelijk uit de voeten te maken. En dan 
met zo'n zware vracht bij zich? Hij dacht opeens ( 
aan zijn vrijstellingen. Dat was waar ook. Hij had 
drie vrijstellingen bij zich. Wat kon hem gebeu- 
ren? Hij besloot meteen om door te lopen. 
Een eindje verder woonde een kennis van hem, 
daar bracht hij voor alle zekerheid het opgehaal- 
de eten heen. Als alles rustig was, dan kon hij 
het daar straks wel weer weghalen. Stel je voor, 
dat de moffen het hem afpakten, dat zou ver- 
schrikkelijk zijn. Bij zijn kennissen was alleen de 
vrouw thuis, want haar man was naar zijn werk. 
Ze wist niets af van een razzia, maar ze schrok 
er toch van. 
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Ze dacht aan haar man; als ze die maar niet mee 
namen. Ze raadde Roel aan om toch voorzichtig 
te zijn. Roel stapte op de fiets en merkte de eer- 
ste ogenblikken niets bijzonders. De stad was hier ( 
in elk geval niet afgezet, want er was geen sol- 
daat te bekennen. Roel voelde zich alweer be- 
hoorlijk opgelucht. Maar nauwelijks was hij de 
stad ingefietst, of daar kwam een Duitse overval- 
auto uit een zijstraat rijden. De remmen knarsten 
en' gierden, de wagen stond stil. 



Op hetzelfde moment sprongen er enige zwaar 
bewapende moffen uit. Ze beduidden Roel om af 
te stappen. Ze ontnamen hem zijn fiets en slin- 
gerden die tegen een muur. „Mitkommen!" 
schreeuwden ze. Ze duwden hem hardhandig in 
de auto, waarin een tiental mannen en jongens 
met ontdane gezichten dicht op elkaar stonden. De 
soldaten sprongen weer op de treeplanken. Ze 
loerden naar alle zijden, de geweren in de aan- 
slag. Voort raasde de auto weer, de ene straat in, 
de andere uit. Ze reden enige keren langs Roel's 
huis. Roel keek scherp toe. Daar zag hij Gerrie 
voor 't raam zitten met een sneetje brood in haar 
hand. Ondanks de plotselinge ellende, waarin Wj 
was geraakt, lucfHte het hem toch een moment (.p. 
Marie had dus brood gekregen. Hij stak z'n hand 
op naar zijn kind, maar ze zag haar vader niet. 
Een mof gaf hem met zijn geweer een klap tegen 
de opgestoken hand en vloekte dreigend. De auto 
raasde tenslotte naar het station. 

Enige tientallen mannen en jongens stonden op 
het perron, zo opgepakt van de straat of uit de 
huizen gesleept. Op een plek, waar allen hem 
konden zien, lag het lijk van een jongeman, die 
het gewaagd had om zich te verzetten. Op een 
beestachtige manier was hij neergeschoten.... 
Een trein stond klaar; en ze kregen bevel om in 
te stappen. De moffen raasden en tierden als gek- 
ken. „Die verdammte Hollander, die ■ Schwein- 
hunde, arbeiten sollen sie!" De wagons raakten 
vol. Roel liet aan een mof, die langs kwam stap- 
pen, en die iets meer leek te zijn dan gewoon 
soldaat, z'n drie vrijstellingen zien. De mof k^eek 
er even in, grijnsde, gooide toen de papiertje ver- 
achtelijk op de grond, en liep verder. Roel zag 
nog kans ze weer op te rapen, en borg ze weer 
zorgvuldig op in zijn portefeuille, als waren het 
waardevolle papieren.... 
Nog geruime ^ijd bleef de trein staan, want ze 
moesten alle geteld worden. Het gaf veel opont- 
houd. De moffen liepen vloekend en dreigend 
heen en weer, schoten soms in de lucht, om vrees 
aan te jagen. 
En in de verte stonden veel vrouwen en meisjes 
angstig naar de trein te turen, of ze hun gelief- 
den ook konden herkennen.... Sommigen had- 
den nog een briefje, de meesten hadden wat 
eten bij zich, maar ze mochten niet dichter bij 
het station komen. . 
Eindelijk werden de deuren van de wagons ge- 
sloten. De wagon waar Roel in was beland, was 
van boven open. Een zwaar gewapende mof 
stond bij de deur, om ontvluchtingspogingen te 
voorkomen. De trein zette zich in beweging. Toen 
kwam de reactie. 
In een hoekje gehurkt zat Roel. Gedachten, waar 
hij maar geen stuur aan kon geven, joegen door 
zijn hoofd. Was dit een verschrikkelijke droom 
of nóg verschrikkelijker werkelijkheid? Hij ging 
staan en keek vluchtig door de wagon. Hij zag 
geen enkele bekende. Bij sommigen flikkerde 
machteloze woede uit de ogen. De meesten ke- 
ken gelaten voor zich heen. En bij de deur stond 
de mof een sigaret te roken. 
Roel hurkte weer in zijn hoekje terug. Zyn ge- 
dachten werden iets kalmer. Hij dacht aan Marie 
en aan de kinderen. Zouden ze elkaar ooit weer- 
zien? Wat zou er van hen worden? O, hoe had 
hij zich al verheugd in Marie's blijdschap om zijn 
geslaagde reis. Hoe had hij weer blij de toekomst 
ingezien. Hoe had het in zijn hart gezongen: Ere 
zij God Het leek nu alles >en h-soottit?"   Hoe 
was alles toch zo gauw veranderd. Als cen lawine 
was dit alles over hem gekomen. 
Was dit ter ere van God Betekende dit vrede 

op aarde?.... Roel knarsetandde. Hij werd op- 
standig. Hij balde zijn vuisten tegen den mof, en 
....ja....  tegen God.... 
Hij huiverde toch van die gedachte. Een zware 
zucht kwam diep uit zijn borst. Hij verviel weer 
in ordeloos gemijmer.... 
En de trein raasde voort. De mannen gingen een 
onbekende toekomst tegemoet, in snelle vaart.... 
Het liep tegen de avond, en de schemering viel. 
De soldaat in Roel's wagon flikkerde onophou- 
delijk met een zaklantaarn. 
Maar alles was rustig. Niemand dacht er aan om 
te ontvluchten. 
Niemand? 
In het hoekje van de wagon peinsde Roel zich 
suf aan een plan om er uit te komen. Zijn plan 
nam steeds vastere vorm aan. Er was een moge- 
lijkheid. Als er maar iemand was, die hem wil- 
de helpen om over de hoge rand van de wagon 
te komen, dan zou hij de sprong willen wagen. 
Hij wilde weer naar huis toe, naar Marie en de 
kinderen. En voor de moffen wilde hij niet wer- 
ken, nooit!! Maar het was uiterst gevaarlijk. Het 
kón een vrij hei dssprong zijn, ja, maar ook ^en 
doodssprong. En om den zwaarbewapenden mof, 
en om de kans, dat hij onder de trein kon ko- 
men. Eigenlijk was het spelen met zijn leven. 
Toch liet het plan hem niet los.... 
Hoewel langzaam rijdend, en nu en dan stoppend, 
ging de trein maar steeds verder, door de don- 
kere avond, door de sterrenklare nacht.. Kerst- 
nacht., de nacht van Jezus' geboorte.. Ere zij 
God.. Vrede op aarde., ach., alles vloekte er 
mee. . 
De waakzaamheid van den Duitsen soldaat scheen 
enigermate te verflauwen. Hij stond daar diep in 
zijn dikke jas gedoken, en had het blijkbaar ook 
koud. Zijn zaklantaarn flikkerde niet meer zo 
vaak. Wie zou het ook wagen, om over de hoge 
wagonrand te klimmen en de sprong in het duis- 
ter te doen? 
Roel trok zijn buurman aan de jas en fluisterde 
zacht iets tegen hem. De trein raasde gelukkig 
nogal wat. De man trok ongelovig met zijn schou- 
ders. „Dat kan nooit", fluisterde hij terug. Eén 
van beide, óf een kogel treft je, en mij er bij als 
ik je help, óf de trein vermorzelt je." 
Roel hield aan. Met klemmende woorden smeekte 
hij hem om toch te helpen. De man gaf tenslotte 
toe. Ze bespraken de wijze van uitvoering zorg- 
vuldig, zo <;oed als dat ging op fluistertoon. Ze 
gingen naast elkaar tegen de wand staan. Ze 
wachtten tot de soldaat zijn speurlicht weer liet 
flikkeren. Toen daarna alles weer in het donker 
gehuld was, gebeurde het, snel, geruisloos. Roel 
zette zijn voet in 's mans gevouwen handen, klom 
op zijn schouders, werkte zich over de rand, en 
stootte zich met kracht van de wagon af. ... 
Het was gelukt! 
Versuft van de sprong bleef Roel eerst liggen. 
Toen hij eindelijk opstond, koud en huiverig, was 
de trein al enige kilometers verder. Zijn zenu- 
wen, die met het uitvoeren van zijn plan zo kalm 

waren geweest, waren nu tot het uiterst"- gesrmn- 
nen. Hij moest hier weg, zo gauw mogelijk. Maar 
waarheen? Hij had er geen tlauw begrip van, 
waar hij zich bevond. Hij liep een eindje de 
spoorlijn langs, en liep toen, bij een overweg, een 
zandweg in. Het was niet meer zo donker, want 
de maan was opgekomen. Hij liep gejaagd ver- 
der, al m^ir veH^r. ledere fitselifisf deed hem 
hevig schrikken. Hij rilde soms van de kou, soms 
brak  het  angstzweet  hem  uit.  Hij  bereikte   een 

dorpje, en klopte op goed geluk een boer uit bed. 
In haastige, onsamenhangende woorden vertelde 
hij zijn wedervaren, maar de boer kon er maar 
weinig uit wijs worden. Roel werd meegenomea 
naar de warme stal, daar kon hij wel in 't hooi 
gaan liggen. Misschien was hij morgen wel be- 
daarder, dan zou de boer zijn geschiedenis wel 
vernemen. Het gebeurde wel vaker tegenwoordig, 
dat er 's nachts volk om onderdak vroeg. De boer 
ging weer naar bed. In de warme stal kwam 
Roel zowaar ook in slaap, maar werd telkens weer 
verschrikt  wakker. ... 
De volgende morgen, toen het melken gedaan 
was, toen de kachel in de keuken rood stond, en 
toen er een heerlijk doch eenvoudig maal werd 
opgediend, werd de vreemdeling uitgenodigd om 
mee te eten. 
Hij was veel kalmer geworden, maar was niet 
erg spraakzaam. Na de maaltijd keken de boer 
en zijn vrouw hem vragend aan. Toen vertelde hij 
de geschiedenis. Eerst kalm en bedaard, maar 
spoedig begon zijn stem zenuwachtig te trillen. 
Na dit droevig verhaal, dat in een opstandig pro- 
test tegen de zin van het Kerstfeest in zo n tijd 
eindigde, werd het stil in het vertrek. De boer 
wist niet direct een antwoord te geven. De boe- 
rin wreef met haar schort door haar vochtige 
ogen. De veertienjarige Geesje zat te schreien. 
De boer dacht lang na, want het viel hem moei- 
lijk om voor zoveel leed en ellende een troost- 
woord te vinden. 
Maar tenslotte kwam toch  zijn antwoord. 
Hij nam de huisbijbel en las met vaste stem het 
Kerstevangelie. 
Daarna gewaagde hij er van, dat het niet ging 
om aardse vrede, maar om vrede tussen God en 
een in diepe schuld verzonken wereld. Om vrede 
tussen God en zondaren. Want alzo lief had God 
de wereld, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon ge- 
geven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem ge- 
dooft, niet verderve, maar het Eeuwige Leven 
hebbe. 
Vrede tussen God en een in zichzelven verloren 
zondaar, dat is de kern, het middelpunt, waar dê 
Kerstgeschiedenis om draait. En daarom: Ere zij 
God- in de hoge hemel, en vrede op- aarde, in 
mensen een welbehagen! 
Ook in deze vreselijke tijden kunnen en mogen 
we dat uitjubelen met geheel ons hart, zo wij 
deel hebben aan die Vrede, die alle verstand te 
boven gaat. 
De boer zweeg. De vreemdeling richtte zich op 
en gaf den boer een hand. 
„Ik dank je, boer," zei hij. „De omstandigheden 
brachten mij in opstand. Ge hebt recht naar mijn 
hart gesproken. Ik dank U voor Uw woorden. Ze 
hebben mij goed gedaan." 
Ze spraken nog enige tijd door. Toen ging de 
boer naar de stal om het vee te verzorgen. Roel 
liet de boerin foto's zien van zijn vrouw en kin- 
dertjes. Nu zat hij hier in het hoge Noorden. 
De boer kwam na enige tijd weer in de keuken. 
Toen vroeg Westers of de boer soms ook een fiets 
te missen had. 
„Wat wil je dan?" vroeg hij verwonderd. 
„Ik wil proberen om thuis te komen, ik móét 
weer naar mijn ^vrouw en kinderen toe". 
„Maar man, dat is onbegonnen werk", zei de 
boer. „'t Is vanaf hier tweehoifderd kilometer. 
Als je wordt aangehouden, dan ben je er bij, de 
controle is scherp. Blijf voorlopig gerust hier, dan 
kun je altijd nog zien." 
Maar Roel was niet meer te houden. Hij moest 
weer naar zijn vrouw en kindertjes. De boer had 
nog wel een fiets staan, maar met surrogaat- 
banden. En over had hij haar niet, want vier 
weken geleden had hij een fiets aan een onder- 
duiker meegegeven. Maar Roel kon het rijwiel 
meekrijeren. Die had nu geen ogenblik meer ge- 
duld. De boerin maakte gauw wat brood klaar, 
dan had hij onderweg voorlopig wat. Hij kreeg 
een zakatlasje mee, want de weg was hem totaal 
onbekend. Hij bedankte den boer en de boerin 
voor al het vriendelijke en hartelijke, dat hem 
was ten deel gevallen. Hij bedankte nogmaals den 
boer voor zijn goede woorden. Toen nam hij af- 
scheid en stapte op de fiets, nagestaard door den 
boer en zijn vrouw. „Een uit zovelen", zei de 
boer. .Ja", zei de boerin, „een uit zovelen". 
De boer maakte zich met zijn gezin gereed voor 
de kerkgang. Het was de eerste Kerstdag. Het feest 
van den Vredevorst. De oorlog woedde voort. De 
wapens kletterden. Terreur en massamoord waren 
aan  de orde van de dag. 
Duizenden zuchtten in concentratiekampen, over- 
geleverd aan onmenselijke folteringen. En tóch 
vierden millioenen mensen over de gehele wereld 
het feest van Jezus' Geboorte en konden en moch- 
ten ze zingen: „Ere zij God in de hoge hemelen, 
en vrede op aarde, in mensen  een welbehagen. 

Hajé. 



ONZE MILITAIREN 
Maar al te weinig zijn onze gedachten bij 
onze vrienden, die vrijwillig dienst geno- 
men hebben om Indië te bevrijden en bij al 
die andere soldaten, die daar hun militaire 
plicht   vervullen. 
Het is steeds weer een pijnlijke ontdekking 
voor ons, om te cons'.aieren, hoe moeilijk 
wij ons in het leven van anderen kunnen 
verplaatsen, hoe gaarne wij anderer pro- 
blemen en leed ontvluchten, om de last 
niet meer behoeven te dragen. 
Ja, als we beter dan wié ook in de gele- 
genheid zouden zijn om een ander te ver- 
staan en te helpen, omdat we zelf reeds 
zoiets meemaakten, dan nog verzetten we 
er ons tegen, in onze gedachten terug te 
gaan naar onze eigen ervaringen. 
Een mens is een kameleon. Hij neemt ogen- 
blikkelijk de kleur van zijn omgeving aan 
en schudt daarmede alle narigheid uit de 
pas afgesloten periode en meestal ook alle 
voornemens van die tijd, snel van zich af. 
Wie de gevangenis gekend heeft, wie de 
fronten of de hongerwinter meemaakte, zal 
dit moeilijk kunnen ontkennen. 
Armzalige mens! 
Daar zijn mannen in Indië, die hun Kerst- 
feest in 'tenue vieren, ver van de hunnen, 
In een vreemd vijandig land, welks inwo- 
ners hun aanwezigheid aldaar niet begrij- 
pen. Zij doen hun plicht en een deel van 
de Nederlandse pers weet niet beter te 
doen dan ze daarvoor te honen. Welk een 
blaam voor die pers Welk een gloriejjpor 
die soldaten, wanneer ze, zoals uit de be- 
richten blijkt, zich voorbeeldig beheersen 
en waardig gedragen. Niet voor niets wor- 
den zij met sympathie in de dessa's be- 
groet. 
Soldaten hebben het moeilijker dan bur- 
gers. Wel wordt hun de gang van het da- 
gelijks gebeuren voorgekauwd, maar dat 
brengt ook mee, dat zij hun vrijheidsdrang 

. meer moeten bedwingen dan een burger. 
Gehoorzamen is een moeilijke zaak en voor 
een militair geldt dit dubbel, omdat hij 
meestal de zin en de achtergrond van een 
bevel niet kan en dikwijls niet mag ver- 
staan (soms is die zelfs onverstaanbaar). 
Deze jongens denken natuurlijk na over de 
Indische problemen. Zij hebben er een me- 
ning over en wanneer zij lieden zijn met 
verantwoordelijkheidsbesef, dan zullen zij 
neigen naar de voor de hand liggende taak, 
om de orde in Indië te herstellen en daar- 
door de dessabewoners te bevrijden van 
geweld en terreur. 
En nu moeten zij zich beheersen. Zij zien 
voor   hun  ogen   ernstige   dingen   gebeuren 

, en. zij moeten er af blijven, want het bevel 
is: Blijf zitten, waar je zit en verroer je 
niet..Dat is moeilijk om te verslaan. Ja, ja, 
blijven zitten, terwijl je öf zou willen han- 
delen, óf terug zou willen naar Nederland, 
je toekomst bouwen, dat is moeilijk te ver- 
werken. 
Dat ze het verwerken en gedisciplineerd 
blijven,   pleit   in hoge mate voor  hen.  Zij 

' begrijpen,  dat  een  militair  voor  alles  ge- 
[ hoorzamen   moet,   ook  al   druist   dit   tegen 
ipersoonlijke inzichten in. 
De militair behoort tot het uitvoerend, ge- 
wapend orgaan van de overheid, welke 
laatste niet beheerst mag worden door de 
grootst gemene deler van de opinie der 
militairen, maar die slechts gehoorzaamd 
wil wezen. 
De militair, die gehoorzaamt aan de over- 
heid, daar waar deze hem bevelen mag, 
gehoorzaamt  daarin  aan Gods  geboden. 

,.Is het leven dan zo eenvoudig, ook voor 
den militair? Is de strijd der plichten daar- 
mee opgelost? Is hiehnede het conflict be- 
slecht   tussen    de    eenvoudige   rechtlijnige 
plicht om den naaste te bevrijden van de 
terreur en de plicht om te gehoorzamen, of 
tussen   de  eenvoudige   plicht   om  voor   je 
(toekomstig)   gezin   te   gaan   zorgen   en   te 
blijven gehoorzamen? 
Ik geloof 't niet en ik hoop het ook niet. 

Ik hoop, dat niemand zich op gemakzuch- 
tige wijze zal bevrijden van die gewetens- 
conflicten door een vlucht uit de verant- 
woordelijkheid. Ik hoop, dat de onrust 
daarom hem met de jaren eraan zal blijven 
herinneren, dat in dit leven de oplossing 
niet is van al deze moeilijkheden, van al 
deze tegenstellingen, diè onverzoenbaar 
zijn. 
In de zonde van de mensen, in de verwor- 
ding van het leven ligt de bron van onze 
gewe'ensconflic'en en als ik een lijn gaf 
voor het denken van den soldaat, dan is 
dat wel een houvast, maar geen oplossing. 
Hoe zouden we hier op aarde op een oplos- 
sing kunnen hopen, niet alleen voor de 
problemen, die onszelf direct betreffen, 
maar ook voor die onmetelijkheid van moei- 
lijkheden en leed, die de wereld als een 
mist vergezelt? 
Het leed in de wereld, hel leed in Indië, 
hel leed in de dessa's stijgt als een ver- 
stikkende rook ten hemel. Waarom en hoe- 
lang, vraagt de mensheid. 
De kwelling der gevangenissen, de breuk 
der gezinnen, het moreel nihilisme der ste- 
den, die conflicten der volkeren, 't zijn 
ongeneeslijke wonden op het aardopper- 
vlak. De zonde woekert als een parasiel op 
de menselijke samenleving en verstikt haar 
steeds meer. Wie moed heeft, durft zeggen: 
Er is geen hoop voor de nood aan mijn 
deur, voor de zee van nood, die ik niet 
ken. Wie geloof heeft, zegt: Er is een licht 
opgegaan in Bethlehem, dat schijnt in een 
duistere wereld. Christus is onderweg. Hij 
heeft de wereld verlost en zal de wereld 
verlossen. 
Maar Hij stelt een eis. Hem te gehoorza- 
men en te volgen. 
Soldaat zijn en Christen zijn, dat betekent 
beide: gehoorzamen, 't Ligt in één lijn. Ge- 
hoorzamen, blind voor de toekomst, niet 
blind voor het leed, blind voor de oplos- 
sing, niet blind in hel geloof. 
Soldaat in Indië, doe dan je plicht en buig 
je knieën voor Hem, Die de wereld verlost 
heeft, voor Hem op Wien in de zorgen en 
in het leed, onze hoop Is. 

H. v. R. 
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D? plannen voor het samcnstfllen van DAS gedenkboek 
moeten voortgang hebben. En hèt is met het «og 
hierop, dat zo nu en dan hierover in ,.Ue Zwerver 
pub icaties verschijnen, die ■— voor zover dat voor 
onze L.O.-crs en K.P.-ers nog noodzakelijk is — te» 
doei hebben de aandacht voor dit belangrijke onder- 
werp    levendig    te    houden. 
Niet uitr,'uitend echter hiervoor, doch ook om onze 
voorbereidingswerkzaamheden zo effectief moqeHik te 
doen verlopen en onze lezers op de hoogte te houden 
van de ontwikkc'ing van dit ,,zware" object, komta we 
steeds, weer   op   dit   onderwerp   terug. 
Zo publiceerden wij in „Pe Zwerver''' van de vorige 
week, dat vrijwel alle provinciale gesihiedenissen thans 
volledig waren gereconstrueerd, en dat met het oog 
hierop de termijn van inzending van versagen en rap- 
porten acin het eind van dit jaar definitief zou zijn 
gesloten. 
Mochten er soms lezers van ,,De Zwerver" zijn. die 
aan de belangstelling voor het gedenkboek zouden 
twijfelen, dan kan ik hen thans verzekeren, dat ze in 
dit opzicht de plank misslaan. Uit de reactie op deze 
pub'icatic blijkt het tegendeel wel zeer duidelijk. 
In het algemeen komt de inhoud van de brieven, die 
naar aanleiding van deze publicatie aan ons werde» 
gericht, hierop neer, dat men verzoekt om deze i«le- 
vcringstermijn te verlengen. Ik verzoek al'e briefschrij- 
vers over dit onderwerp, mij te willen toestaan, hen 
in deze publicatie gezamenlijk te mogen beantwoorden. 
Er is een spreekwoord, dat zegt: ..Beter laat. dan nooit . 
Ik zou dit wijze woord als maatstaf willen aannemen. 
Ik begon te schrijven, dat onze p'annen vooitgang 
moeten vinden. We kunnen onmogelijk de bewerking 
van een bepaalde provinciale L-O.- of K.P,-geschie- 
denis laten rusten, tot deze of gene p'aatselijke leidei 
voldoende tijd en gelegenheid heeft kunnen vinden om 
zijn geschiedenis in extenso uit te werken en bij ons 
in te leveren. Een ieder zal dit kunnen begrijpen. 
Wij moeten verder en het is eenvoudig niet mogelijk 
om onze werkzaamheden door alle mogelijke factoren 
van   buiten   af,    te   laten   beinvloedcn. 
in het algemeen kan gezegd worden, dat de geschie- 
denis van de provinciën thans in ons bezit zijn. doch 
voordat dit a'Ies nu weer zodanig is bestudeerd, ver- 
werkt en aangevuld, dat het in handen van den uit- 
cindelijken schrijver kan worden gegeven, zal er waar- 
schijn'ijk nog geruime tijd over heengaan. 
Gedurende deze tijd blijft uï'eraard de gelegenheid be- 
staan om achterstallige rapporten in te dienen. 
Laat niemand denken, dat zijn geschiedenis nitt belang- 
rijk genoeg is om ingezonden te worden. Elk rapport. 
-^ hoe onbelangrijk ogenschijnlijk — kan gegevens be- 
vatten, die voor een juist overzicht van een bepaalde 
historie, van groot belang kunnen zijn. 
Elk verhaal, hoc eenvoudig wellicht beschreven, kan 
een beter iizhX werpen op minder duidelijke gcdce!tcn 
uit   een   bepaalde   geschiedenis. 

Niemand b'.ijvc dus achter met het inzenden van zijn 
gegevens. En, wanneer dit. door welke omstandigheden 
dan ook, tot nu toe niet heeft plaatsgevonden, dan, 
blijft    hiervoor    het    devies    gelden:     ,,Beter     laat.     dan 

°ooit" „FRITS". 
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Men zoekt helaas den vrede niet, 
Waar God beloofde, dat men vindt: 
Bij 't pos-geboren Kind 
En bij het hemelsch lied. 

Is door het simpele gebaar 
Der moeder, die haar boorling beurt 
De heele wereld niet gescheurd 
In die van hier en die van daarf 

Hier zijn de herders in den stal. 
De wijzen met hun held're ster. 
Elk die van dicht of ver 
Het kind aanbidden zal. 

Dddr is de koning op zyn troon 
De schriftgeleerden bij  het boek. 
De nijd, het ijdele gezoek, 
De hoogmoed en de hoon. 

Herodes troont in ieder mensch 
En maakt hem kindermoordenaar. 
Streeft eens zijn dwaze heerschzucht naar 
Vervulling van haar wensch. 

In ieder echter waakt het kind 
In ieder waakt het zwijgend lied. 
Zoek dus den lieven vrede niet 
Waar gy de wroeging vindt. 

AKWK VAK  DU1KKERKEH. 



^n ilËcmariam 

C.Janssen A. H. Ummels 

'1^1 
mm. 

B. P. L. Verstappen 

H, W. H. Gommans 

Op 30 Augustus '44 viel onder'de ge- 
,meente Belfeld (L.) in een kort vuur- 
gevecht met de z.g. „Ommcnpolitie" of 
Arbcits Kontrol Dienst, de Reuverse 
K.P.-leider Ben Verstappen, bij een po- 
ging om zijn vriend en medewerker KP- 
er Rienus Pereira te bevrijden. Hierop 
volgde de arrestatie van de Opper- 
wachtmeester der Koninklijke Mare- 
chaussee Ummels, die in de namiddag 
van die zeilde dag, met Rienus Pereira 
door de S.D.-officieren Nietsch en 
Strobel werd neergeschoten op de 
plaats waar ook Ben Verstappen was 
gevallen. 
Dit was de eerste grote slag, die werd 
toegebracht aan de LO en KP in het 
rayon Beesel-Reuver-Bclfeld, die hier 
hecht samenwerkten. Een slag die heel 
de omgeving met ontzetting vervulde. 
Alle voorzorgsmaatregelen werden ge- 
nomen om meerdere arrestaties te voor- 
komen. Diverse medewerkers moestem 
verdwijnen, terwijl anderen klaar ston- 
den om hun werk voort te zetten. Want 
het aandeel van dit rayon als schakel 
in het grote geheel der verzetsbeweging 
was niet onbelangrijk. Henk Gommans 
was het die de taak van duikhoofd zou 
overnemen.. 
7 October '44. Enkele dagen geleden 
hadden vijandelijke agenten op een 
boerderij te Reuver huiszoeking gedaan 
en de knecht Cor Jansen gevankeli;k 
weggevoerd. Op deze dag reed in de 
namiddag een motor met zijspan ract 
grote snelheid door Reuver. In h-t ".'- 
span zat Cor geboeid. Op de motor zija 
belagers. Ergens in de bossen tussen 
Reuver en Beesel werd een landweg in- 
geslagen. Een landbouwer hoorde en- 
kele schoten en zag de motor weer ver- 
dwijnen. Kort nadien vond men in de 
struiken het lijk van Cor,>- door de 
beestmensen met een schot in de nek 
afgeslacht. 
Diezelfde middag tegen half zeven werd 
het ouderlijk huis van Henk Gommans 
omsingeld en werd Henk gearresteerd 
en weggevoerd en op de plaats waar 30 
Augustus zijn medewerkers vielen, koel- 
bloedig neergeschoten. Zo werd ook 
deze dag weer een zwarte dag voor de 

JVH buigen wij ons leven 
Over uw grooten dood. 
Al wal wij kunnen geven 
Komt uit den barren nood 
Ons naar de lijipen wellen 
En xuordt tot klank en stem 
En rinkelt in de schellen 
Van 't heilig requiem 
En heeft ons opgeheven 
Tot Wien vil barren nood 
Verhief uw kleine leven 
Tot vaderlandschen  dood. 
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verzetsbeweging en heel de omgering; 
een dag van rouw en droefenis. 
Zo vielen hier vijf goede Nederlander» 
in de strijd voor onze vrijheid. Zij ga- 
ven alles wat zij hadden; zij gaven hun 
leven. Vijf gezinnen werden in rouw 
gedompeld. 
Ben Verstappen, geboren 23 April "14, 
itnnd dag en nacht klaar met zijn nog 
jonge K.P. om overal waar dat nodig 
was op te treden. Groot was zijn toe- 
wijding en idealisme. Alles moest wij- 
ken wanneer hij zijn doel wilde berei- 
ken. Hij ging voor zijn mannen door 
het vuur. Dat kostte hem tenslotte het 
leven. 
Opperwachtmeester Ummels werd gebo- 
ren 15 Juli 1894 te Amby (L.). Hij had 
een grote liefde voor zijn Vorstin en 
Vaderland. Hij was de steeds behulnra- 
me goede raadgever. Enkele malen had 
hij reeds op het matje moeten komen by 
de S D. Maar de Opper kende zijn gro- 
te zware plicht tegenover zijn land. Hij 

was een waardig lid der Koninklijke 
Marechaussee. 
Henk Gommans, de sympathieke jeugd- 
leider werd geboren 7 Juli '25 te Reu- 
ver. Hij werkte in alle stilte en een- 
voud zonder veel drukte, eerst als wijk- 
leider, later als duikhoofd. Groot was 
zijn Vaderlandsliefde, edel zijn karak- 
ter. Door laf verraad werd hij overval- 
len en gedood. 
Rienus Pereira in 1920 geboren te Den 
Haag, was ondergedoken in Reuver en 
meldde zich hier bij de K.P., waarvail 
hij één van de ijverigste leden was. Rie- 
nus gaf zich spontaan, geen moeite wa« 
hem te veel, groot was zijn toewijding. 
Cor Jansen, geboren 22 Febr. '18 te Se- 
venum, werd slachtoffer van zijn zwijg- 
plicht, waardoor hij anderen het leven 
redde. Hij was niet direct medewerker, 
maar groot wai zijn idealisme voor de 
nationale zaak. 

Op 30 Augustus '45 werden de slacht- 
offers, met militair eerbetoon van eea 
peleton van de Stafwacht van het regi- 
ment Stoottroepen, in een gemeenschap- 
pelijk graf begraven. 
Moge het voor Echtgenoten, Ouders en 
familieleden een troost zijn dat zij het 
grote offer van hun leven brachten voor 
rrijheid en recht. Hun offer mag en zal 
niet vergeefs zijn. Hun Katholieke cri 
Christelijke beginselen zullen voor oru 
een lichtend voorbeeld zijn. Zij zullen 
ongetwijfeld bij God hun beloning heb- 
ben ontvangen. 
Vrienden in het verzet, laat ons deze 
dapperen in onze gebeden gedenken en 
laat hun offer voor ons een aansporing 
rijn om op de plaats waar wij staan in 
het leven onze krachten te geven aan de 
opbouw van een betere maatschappij. 
Vaak hebben wij met desillusie te kam- 
pen. Wij hadden ons het vrije Neder- 
land vaak anders voorgesteld. Toch 
moeten en mogen wij niet versagen. 
In een van zijn laatste redevoeringen 
sprak Pater Lodcwijk: „Bouwt op God, 
dan bouwt gij goed". Dit moet ook onxe 
leuze zijn, dan zal op de graven van 
onze gevallen makkers een Nederland 
herrijzen dat de trots is van het nage- 
slacht en voor de gehele mensheid. 

JACK V.D. ZALM 
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Wat zal ons dit brengen? Niemand Tan ons die dat k.?n 
reggca. En dal is maar goed ook. Wanneer wc reeds 
Tooruit konden weten wat ons boven het hoofd hing, zou 
niemand kunnen leven. De droevige, dramatische en teleur- 
stellende feiten, waarvan ieder mens op zijn beurt zijn deel 
krijgt toegewezen, zouden een wrang gevoel geven aan het 
leven    van     ieder. 
We kunnea slechts wensen. Wensen bijv. dat in het ko- 
mende jaar de volkeren' der aarde nader tot e'kaar zullen 
komen, dat de vrede dieper verankerd zal komen te lig- 
gen   dan   tot   dusver. 
Ja, vrede! Want vrede zal er^ in de eerste plaats moeten 
heersen, willen we aan een opbouwende wereld kunnen 
werken.    Daar    kan    eik    onzer    persoonlijk    aan    meewerken 
door    bij    zichze'E   te   beginnen.   Trachten   je   naasten   te 
begrijpen, respecteren, warrderen! Wanneer dat ieder men- 
senkind zou gelukken, dan, ja dan zou het vrede zijn. 
We weten allen wel, dit is een utopie. Maar het zal 
voor ieder onzer toch tot voldoening moeten schenken voor 
zichzclï te weten zo geleefd te hebben, als menselijker 
wijze mogc'ijk is. Laten wc daarom elkander bij deze 
jaarwisseling toewensen en beloven, dat ieder van ons zal 
trachten in deze geest te leven in het laar, dat voor ons 
Wgt. Dan zal 1947, ondanks zijn onvermijde ijke tegensla- 
gen, ons in dit opzicht tot tevredenheid stemmen. 
Dat   het   zo   zijn   moge! 

DE GESCHIEDENIS DER COMPAGNIE, 2, (Dao). 

In de Plantsoenschool zaten we te wachten op de din- 
gen* die komen zouden, Aan geruchten ontbrak het niet 
en velen lietea Kun fantasie de vrije i'oop. Het gebeurde 
b^v. dat er één bij je kwam en je erg geheimzinnig in 
vertrouwen verleide, dat hij van een ander, die op zijn 
beurt ook weer van een ander, die erg bevriend was met 
den commandant, gehoord had, dat we 's nachts gingen 
vertrekken, richting Amsterdam. Maar de nacht ging voor- 
bij, zonder dat er iets gebeurde. Dan werd weer steevast 
verteld, dat we naar Brabant zouden gaan om de daar 
teeds ongeveer een hd f Jaar bestaande Stoottroepen af 
te lossen, die toch noodzakelijk eens met verlof moesten. 
Nooit kon echter de bron van deze geruchten opgespoord 
worden ,en alles wat je zo in ..vertrouwen" werd medege- 
deeld, wist de comp. in 5 min. Ik herinner me nog een 
nacht wakker ge'cgen te hebben, toen 's avonds mij ver- 
teld werd (natuur ijk in „vertrouwen") dat we beslist die 
nacht vertrekken gingen naar een Engels kamp. 14 da- 
gea spocdopleiding zouden ontvangen en dan naar Duits- 
land vertrekken. En als je dan in de hol klinkende gang 
voetstappen hoorde naderen., dacht je; ,,Nou gaat het ge- 
beuren". Maar wanneer dan de voetstappen de deur voor- 
bij gingen en eindelijk de morgen aanbrak, kwam je tot 
het besef, voor de zoveelste maal slachtoffer te zijn ge- 
worden van een loos gerucht. En zo verliep de ene dag 
na   de   andere,   een   week,   nog   een   week. 
Iets wat de gemoederen ook bezig hield, was de kwestie 
der - uniformen. Ook hierover deden allerlei verhalen de 
ronde. Eerst was het, dat de uniformen klaar lagen in 
Tilburg, daar werden ze in textielfabrieken gemaakt. ..De 
uniformen komen morgen", klonk het een andere keer, 
maar als „morgen" voorbij was, wist er één te zeggen, 
dat de auto pech had gehad en in Tilburg was blijven 
staan. En als dan 2 dagen later het bericht doorkwam, 
dat de uniformen in Assen wartn aangekomen, en de vol- 
gende dag zouden arriveren, was Iedereen blij. Maar als 
dan de andere dag nieta gekomen was, heette het „De 
chauffeur heeft zich vergist. Hij heeft de uniformen in As- 
sen afgeleverd inplaats van in Groningen en is met de lege 
auto weer vertrokken. Zodra er vervoer is, worden ze 
gebracht". Maar nu weten we wel, dat dit alles tot 
het fabefrijk behoorde. Dit was één van de desillusies, die 
ons compagnlesbestaan rijk geweest Is. Wie heeft niet min- 
stens een half jaar in eigen kleding dienst gedaan? En 
dan te bedenken, dat we niet eens In aanmerking komen 
voor kledinggeld. (Wc geven de moed niet op en zijn daar 
nog steeds over bezig. In de vplgende rubriek hierover 
meer. H. D.) Enfin, behoort ook tot de desillusies. 
In de school was het een drukte van belang. Het aanmel- 
den ging maar steeds door, het was de hele dag een ge- 
sfouw met stroozakken. verhulzen van de ene zaal naar 
de andere. De koks werkten onder hoogspanning, want 
het aantal eters nam steeds toe en er was nooit een dag 
tevoren \e zeggen, hoeveel eters er de andere dag zou- 
den zijn. Er werd in 3. soms in 4 ploegen gegeten. En hoe? 
Eetgerei werd niet verstrekt, daar had niet iedereen op 
gerekend en zo kon het gebeuren, dat Iemand van de 
Ze ploeg het bestek leende van Één, die in de Ie ploeg 
zijn   maag   al   volgewerkt   had. 
Er werkten ook N-S.B.-crs. die o.m. de stroozakken moes- 
ten vullen. Bij voorkeur werden daarvoor uitgezocht die- 
genen, die zich bij de moffen erg verdienstelijk hadden ge- 
maakt. Dat het daarbij altijd niet zachtzinnig toeging, is 
begrijpelijk in die dagen. Wanneer wc nog eens aan die 
tijd terugdenken, moet gezegd worden, dat het toch een 
fijne tijd was. die eerste weken na de bevrijding. Ieder was 
enthousiast. Wat Is dat enthousiasme gaan bekoelen later, 
toen we zagen, dat de berechting van N-S.B.-ers, collabo- 
rateurs, en de opbouw van ons 'land een heel andere wen- 
ding nam. dan we ons tijdens de bezetting hadden voor- 
gesteld.   Ook   alweer   een   desillusie. 
Om    beurten    stonden    we    op    wacht,    patrouilleerden    door 
de   stad   of   vatten   poft  bij   bepaalde   adressen. 
Typisch   was   ook,    dat    over   de   salariëring    In   het    geheel 
niet   werd   gesproken.   Het   kon   de   meesten   niét   schelen   of 
te   een  raag   hadden   of  niet,   Ieder   was   ai   blij   tot   de   Ie 
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775 Hendrik Koster, geboren 
te Kollumerzwaag, 4 Aug 
1897, arbeider, wonend 
te Zwaagwesteinde, Kerk 
straat nr. L-181, gemeente 
Dantumadeel, gearr. doo 
de SD te Leeuwarden o\ 
7 April 1943, via het Hui 
van Bewaring te Leeu 
warden vervoerd n. Sche- 
veningen, is December '4- 
nog gezien, werkende Oj 
de Heinkel-vliegtuigenfa- 
briek bij Oraniënburg, la- 
ter niets meer vernomen. 

774 Willibrordus (Willy) Verhoeven, in leven in- 
specteur van politie te Schiedam, gearresteerd 
21 Juli 1944, via Vught—Sachsenhausen naar 
Neuengamme vervoerd, aldaar 28 Novem- 
ber 1944 overleden. 

775 Abraham Florus dei 
Nuynck, geb. 26-4-'12, te 
Kamperland (Zeeland), 
woonde aldaar Molenweg 
B 248 c, door de Duitsers 
gearr. op 22 Juli 1944. O? 
1 Aug. 1944 naar Amers- 
foort, vandaar waarschijn- 
lijk 11 Oct. naar Neuen- 
gamme, moet daar op 26 
December overleden zijn. 
Niets meer van hem ge- 
hoord. 
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Comp. Stoottroepen te behoren. Er werd ook niet ge- 
dacht aan goed eten. sigaretten enz. Ie was al blij als 
je van een ander een ,.eigen tee'tje" mocht draaien, a 
werd het eerste halve pakje shag natuurlijk met vreugde 
begroet, leder zat vol vuur om ook een steentje te kun- 
nen bijdragen den gehaten mof het onderspit te laten del- 
ven. 
En zo brak de 4e Mei aan en vertrokken we. Maar het 
werd   alweer   een   desillusie  

Op 28 Dcc. zal aan ieder lid van onze contactgroep een 
circu'aire worden gezonden met nadere mededelingen be- 
treffende de a.s. reunie. Mocht het voorkomen dat iemand 
in de eerste week van Jan. niets heeft ontvangen, be 
richt  zulks  dan  even  aan   het secretariaat. 

(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.) 

De trouwe God des Verbonds verblijdde ons grotelijks 
door ons huwelijk te zegenen met de geboorte van een 
dochter, die wij 

HILLEGIENE SIETJE KLAZINA 
noemden. 
Onne (Gem. Haren).. 

J. BERENDS 
J. K. BERENDS-MULDER. 

Getrouwd: 
PIET DE BEER 

en 
TINY BOOT (Alie) 

Sneek, Oppenhuizerweg 49. 

Verloofd: 
JENNY LUTTIK 

en 
WIM LEISTRA (Anton K.P.) 

Haarlem; 2e Kerstdag, 
v. Nieveltstraat 14. 
Sneek;  Amaliastraat 65. 

Ontvangdag 2e Kerstdag van 3.30—5 uur te Haarlem, 
van Nieveltstraat 14. 

BOB SIDERIUS 
en 

SARY GEERDES 
hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno- 
men Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats heb- 
ben op Dinsdag 24 December a.s., 's namiddags half 
drie, te Leeuwarden. « 

Leeuwarden, 5 December 1946. 
Ruijsdaelstraat 49. 
Spoorstraat 64. 
Receptie op de trouwdag van 4—6 uur in Hotel „de 
Klanderij". 
Toekomstig adres:  Ruysdaelstraat 49, Leeuwarden. 

(Ruil-  en Zakenadverlenties.  Prijs f 0.45 per m.m.) 

Jongeman (33 j.) oud-illegaal werker, zowel voor (Je 
K.P. als L.O., zoekt te Den Haag net Kosthuis, in 
gez. Orth. Herv. gezin. 
Brieven met prijs: Kamer 115 H.T.O., Den Haag. 

Zieke vraagt  Koffergramofoon met platen  te koop. 
Liefst His Masters Voice. 
Brieven onder No. 96 Adm. van dit blad. 

Wie helpt oud-illegaal werker, die door zijn verblijf 
in het concentratiekamp ziek is en in een Sanatorium 
verpleegd wordt, aan  Postzegels. Begin-verzamelaar 
voor Tijdverdrijf. 

J. A. M. Grunnekemeyer, R.K. Sanatorium te Zeve- 
naar. 
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