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E Gedenkboekcommissie heeft mij verzocht
enige opmerkingen te willen maken over de
waarde der historiebeschrijving. Ik wil aan
du verioek gaartie ycl'.r^ ■, Wa?rom- Omdat
ik het leren van jaartallen op schroi zo prettig vond?
Ik kan in oprechtheid verklaren, dat ik er geen overmatige afkeer van had en dat ik het nut ervan, alle
ingebrachte bezwaren ten spijt, nog heden ten dage durf
staande te houden. Toch is het niet daarom, dat de
geschiedbeschrijving in mij een overtuigend pleitbezorger kan vinden. Want is geschiedenis een sombere aaneenrijging vaa jaartallen? Is de historie een opeenstapeling van fraaie of minder fraaie gebeurtenissen, een
nauWkeurig proces-verbaal van feiten, een zich begraven in wat achter ons ligt? Bestaat de geschiedenis
in een onsamenhangende. toevallige reeks van voorvallen? Bestaat zij uit een verzameling akten, saamgeregen
aan de lias? 'We zitten met al deze vragen midden
in ons onderwerp. 'Want over de waarde der geschiedbescbrijving te Kandelen is onmogelijk, zonder dat we
ons eerst omtrent het wezen der geschiedenis een heldere voorstelling hebben gemaakt. Eerst wanneer ons
duidelijk voor ogen staat, wat geschiedenis in feite <s,
hebben wij het recht voor het beschrijven der geschiedenis in het strijdperk te treden. Eerst dan zal het ons
mogelijk zijn de waarde ' der historie-beschrijving aan
te tonen. Ik durf nog een stap verder te gaan. Zodra
we weten, wat geschiedenis is, ligt de oplossing van de
vraag, of het nuttig of noodzakelijk is haar te boek te
stellen, voor de hand. Het probleem wordt dan minder
gecompliceerd.
Daarom: wat is geschiedenis?
In het bovenstaande zagen we reeds, wat geschiedenis
niet is. Immers, de wijze waarop de vragen werden
geformuleerd, nemen, naar het mij in bescheidenheid
voorkomt, alle twijfel omtrent het juiste antwoord reeds
weg. Qeschiedenis is niet een zorgvuldige cölkctie van
feiten zonder meer!
De vraag naar het wezen der geschiedenis hangt ten
nauwste samen met onze levensbeschouwing in het algemeen.
Geloven wij, dat God de Schepper is van hemel en aarde?
Geloven wij, dat Hij, die al het geschapene — zienlijk
of onzienlijk — uit niet tot aanzijn riep, dat alles nu ook
door Zijn voorzienigheid onderhoudt en regeert? Wanneer wij dit geloven — en ik meen, dat het niet al te
bout gesproken is, wanneer ik zeg, dat zij, die de geregelde lezerskring van ons blad vormen, dit geloof metterdaad bezitten — dan zien wij de geschiedenis als een
bouwwerk van God, als een groots werk, dat God met
de schepping begonnen is en dat, juist omdat het uit en
door God is, feitelijk geen einde heeft. Wanneer we dat
geloven, dan moet het ons ook duidelijk zijn, dat het

in de diepste zin niet de mens is, die de geschiedenis
maakt. Qod is het, die als de grote Architect het bouwwerk der geschiedenis optrekt. Dit bouwen Gods maakt
den mens echter niet tot willoos materiaal. Integendeel.
God wil zich van den mens bedienen. Het materiaal, dat
Hij bij Zijn bouwplan gebruikt, is de schepping, inzonderheid de mensenwereld.
De mens is hier een instrument, een bouwsteen in Gods
Hand. De geschiedenis gaat dus niet buiten den mens
om. Wij zijn in de geschiedenis. M.a.w. — ik neem de
vrijheid mij te bedienen van de woorden van een bekend historicus —: „Onze historiciteit is een der zijden
van onze creatuurlijkheid". Er staat geen mens buiten
de geschiedenis, want God heeft den mens tot een taak
geroepen en het volbrengen van die taak is het vormen
van geschiedenis. Want historie wordt gevormd. En deze
vorming geschiedt door mensen. Weliswaar kan de mens,
zoals we reeds eerder opmerkttn, de geschiedenis niet
maken, zoals hij wil, omdat het uiteindelijk God zelf is.
Die den geschapen mens. Zijn maaksel, gebruikt, dit
neemt niet weg, dat het Goddelijk, bouwwerk der geschiedenis opwast uit levende stenen. En daar, waar de mens
niet anders wil zijn dan levende steen in de hand van
zijn God, alleen daar kan het gebouw der historie met
Goddelijke wasdom opwassen. De mens vormt dus in
die zin historie, dat God hem door zijn schepping als
mens daartoe heeft aangelegd. De gave tot historievorming daalt af van God en het einddoel van alle geschiedenis mag dan ook alleen uitlopen op de verheerlijking en de grootmaking van Gods Naam. De geschiedenis Iaat ons Qods almacht, Qods wijsheid en Qods leiding
zien. Zij toont Zijn daden in het verleden, draagt dan
ook, zoals Bilderdij'k zich eens heeft uitgedrukt, ten opschrift: „De Here regeert" en zij kentekent de Voorzienigheid op de blinkendste wijze.
Zo gezien is geschiedenis meer dan een toevallige reeks
van feiten of een willekeurige opsomming van gebeurtenissen. Er loopt door de geschiedenis van het begin
tot het einde één draad. Terecht heeft een dichter de
geschiedenis dan ook eens aangeduid als „de weefstoel
van de tijd". Inderdaad is de geschiedenis een weefsel,
waarvan de draden een samenhangend geheel vormen.
Er zit in de geschiedenis plan en gang, wording en ontwikkeling. De geschiedenis'is een eenheid. Dit organisch
karakter der geschiedenis behoeft nog geenszins, zoals
men wel gepoogd heeft aan te tonen, te leiden tot een
miskenning van de wet van oorzaak en gevolg. Het
tegendeel is veeleer het geval. De hier behandelde geschiedbeschouwing leidt juist tot de . overtuiging dat
alles in natuur en geschiedenis met elkander in een organisch en onlosmakelijk verband staat. Wie alleen de
feiten kent, zonder haar oorsprong, is dè naam van geschiedkundige niet waard. Historiekennis is kennis uit de

oorzaken. Wie het verleden niet kent, kan ook het heden niet ten volle begrijpen.
Wat verschijne,
Wat verdwijne,
't Hangt niet aan een los geval.
In het voorleden
Ligt het heden,
In het nu wat worden zal.
De geschiedenis geeft onderricht in de ervaring der
voorgeslachten. Het is onmogelijk, onze voorouders te
waarderen, zonder kennis van en inzicht in hun zeden
en gewoonten. Wat men niet kent, kan men niet minnen.
Men kan nimmer een goed Vaderlander zijn, zonder de
wording, de ontwikkeling, de nationale historie van het
vaderland te hebben bestudeerd Kennis dier nationale
historie is de Bron van vaderlandsliefde. Zij is meer. Zij
is ook de voorwaarde voor de instandhouding van wat
echt-Nederlands is. De historiebeschrijver wil, zoals de
man, uit wiens werken wij een motto voor dit artikel gekozen hebben, zich heeft uitgedrukt, „de kennis van het
verleden
als gelouterd bezit aan een nageslacht
overdragen".
De toepassing op hetgeen wij hierboven schreven kan
thans door een ieder worden gemaakt.
Laten we heel concreet zijn!
Er is een gedenkboek in de maak. Dit boek hoopt te
geven
geschiedenis. En wel de geschiedenis van de
L.O. en de L.K P. Overgebracht op onze beschouwingen omtrent het wezen der geschiedenis, zal dit gedenkboek ons laten zien „de loffelijkheden des Heren,
en Zijne sterkheid, en Zijne wonderen die Hij gedaan
heeft". Is dit niet ongelooflijk aanmatigend? Ja, wanneer de L.O. en de L.K.P. zich in haar gedenkboek op
eigen kracht en op ei^en praestaties zouden voorstaan.
Zouden zij dit doen — het is onze overtuiging, dat zij
het nief doen —, dan zouden zij daarin blijk geven het
wezen der geschiedenis niet te hebben begrepen. Maar
het gedenkboek wil een blik gunnen in hetgeen Qod ons.
in de L.O. en in de L.K.P. gegeven heeft; meer nog in
hetgeen God anderen heeft willen geven, dank zij het
werk, dat de medewerkers van de L.O. en de L.K.P.
gedurende de bezettingstijd, in Zijn kracht en in gehoorzaamheid aan Zijn ordinantiën, hebben verricht. Het
doel van het gedenkboek is dus zeker geen zelfverheer. lijking. Het wordt geschreven en uitgegeven — we bedienen ons nog éénmaal van den Bijbel — „opdat het
navolgende geslacht die (loffelijkheden des Heren) weten zoude, en d^t zij hare hope op God zouden stellen
en Gods daden niet vergeten, maar Zijne geboden bewaren" (Psalm 78). Gelouterd wil het gedenkboek de
In harde bezettingsjaren opgedane ervaringen aan het
.nageslacht overdragen. Is dit alles het schrijven van een
gedenkboek, d.w.z. het beschrijven der historie, waard?
De L O-L.K.P-Stichting meent van wel. En ook de gedenkboekcommissie is geen' andere ziensw^ze toegedaan Of alle medewerkers van de noodzakelijkheid.der
geschiedenisbeschrijving van de L O. en de L.KP. eveneens ten diepste overtuigd zijn, mag wel eens betwijteld
worden. Ik verklap, naar ik meen, geen geheim wanneer ik zeg, dat het binnenkomen van de noodzakelijke
gegevens hier en daar nog wel eens iets te wensen overlaat Toch is het voor een zuivere geschiedbeschnjving
nodig, dat uit alle delen van ons land medewerking
wordt verleend. Alleen op die wijze kan het gedenkboek een logische samenhang van feiten en omstandigheden vertonen. Zonder aller medewerking kan geen organisch geheel worden verkregen.
Alleen dan kan het gedenkboek slagen, indien allen, op
wier medewerking redelijkerwijs mag worden gerekend,
trachten zich in te leven in de betekenis en het wezen
der geschiedenis. Is éénmaal het wezen der historie
duidelijk, dan volgt het inzicht in de noodzakelijkheid
der historie-bescbrijüin^ als vanzelf.
Mocht dit inzicht hier en daar zijn verflauwd, dan
koester ik de bescheiden hoop, dat het door het lezen
van de bovenstaande eenvoudige gedachen weer zal worden aangewakkerd.
JOH. VAN DER HAAR.
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BIJ EEN MEMORANDUM
Je hebt van die dingen, welke op
je bureau liggen zonder dat je de
herkomst kan achterhalen. Eenvoudig ze liggen er en vragen je aandacht — ernstig of terloops, naar
gelang titel of make up deze weten te vangen.
Zó was de keuze van „Memorandum der Stoottroepers aan het Nederlandse volk" niet slecht, al was
het alleen maar vanwege die
vreemdsoortige combinatie Stoottroepers en Memorandum. Wat hebben immers onze frisse, ronde jongens van de Stoottroepen te maken
met een droog-zakelijk en ijselijkgewichtiq iets, als een memorandum nu eenmaal pleegt te zijn?
Laat ik U echter dadelijk zeggen,
dat dit Memorandum weinig of
niets heeft van het geijkte memorandum-uiterlijk. Het is niet onleesbaar geleerd. Het is niet onbegriipelijk-ingewikkeld.
Misschien
zal het daarom wel niet die plaats
op tafel krijgen, waar het feitelijk
om vraagt.
En toch ben ik blij, dat de'jongens
het schreven en zo terloops op mijn
bureau achterlieten. Nog niet eens
om „wat" ze schreven .— ofschoon
geïnteresseerd belangstellende, ben
ik toch te veel outsider om de be-handelde kwestie op juiste waarde
te kunnen taxeren — maar wel om
het „hoe" ze het schreven.
Een bladzijde van dit Memorandum lezen betekent: dat je voor de
lezing van de volgende alles om'
je heen vergeet, er eens echt voor
gaat zitten en een sigaar van je
matig rantsoentje eraan waagt. Je
geniet, je kan je hart weer eens
ophalen, je ziet die kerels om je
heen staan, zoals ze waren en zoals ze zijn.
Misschien een beetje erg vierkant,
hun taal niet al te gekuist; die met
een paar modderschoenen, waar
het water van een donkere, natte
November-avond-in-de-polder nog
uitsprietst, bij je binnenstappen, zodat je zorgzame pleegmoeder straks
WftJ weer eens bedenkelijk 't hoofd
zal schudden, omdat ze ondanks
haar gulle gastvrijheid toch nog altijd de vrouw blijft, die haar spulletjes netjes wil houden. Maar kerels
met een gouden hart,,dat zo al niet
op, dan toch onmiddellijk achter
hun lippen ligt; die met een reuze
sprong over twee duizend jaar
heen zó uit het gezelschap van de
meest geliefde leerlingen van Christus zouden kunnen zijn weggelopen; eerlijk, trouw 'ongecompliceerd, op één woord bereid tot alles, zonder te vragen wat het kost
en zeker zonder te vragen welk
voordeel het hen brengt.
Is dat een idealiseren van iemand,
die je niet hebt, maar toch zo heel
graag in je onmiddellijke nabijheid
zou weten? Ik geloof het niet, of be-

UeAdenJUrici,
VAN LANGE JAN
(B. de Beaufort)

op 16 Febr. 1946

Ook de Redactie van „De
Zwerver" is overgegaan naar
hef nieuwe adres.
De administratie van „De
Zwerver" blijff gevesi •igd:
Wc^ixrnnarkt 2.
Op het „EregrafHof" te BhemenJaal

ter, ik weet zeker, dat het niet zó
is. Die jongens — voor een niet gering gedeelte onze oud-KP-ers met
hun naaste omgeving — waren en
zijn mensen met fouten; waren en
zijn door-een-spontaan-enthousiasme-gegrepenen met alle gevaren
daaraan verbonden. Maar er zit
goud in hun hart. Meer zelfs — het
is van het zuiverste goud zonder
enig vernisje. Ze spreken zoals ze
denken en ze doen zoals ze spreken, tegenover U en tegenover
mij. Het overbrengen van een boodschap doen ze even serieus en gewetensvol als een maandenlange
dienst aan ons rivierenfront in die
barre kou van de winter 1944—'4S,
ook al moet dat zonder morele uitrusting en onvoldoende bewapend.
En hun spreken? Daar zijn weinig
woorden voor nodig. Hun ja is ja,
en hun neen is neen. Het kan'hard
tegen hard gaan, maar als je met
een handdruk — welke als een zegel je gesprek bekrachtigt — uit
elkaar gaat, dan weet je hoe de
zaken er bij staan.
Zo was het toen, zo is het — God zij
dank — ook nu.
Van politiek weten ze niet meer
dan de doorsnee-Nederlander en
diplomatie komt niet in hun woordenboek voor. Een stoottroeper
zegt de dingen zoals ze er liggen
en in woorden, die misschien iets
hebben van de ruigte van de natuur, waarin hij zolang ronddoolde,
maar die zo open en duidelijk zijn,
dat nooit iemand later kan zeggen,
dat het hem ontschoot of voorbijging.
En in die taal denken en spreken
zij tot het Nederlandse volk over
hun Majoor S. Ze hebben grieven.
Instinctief en ook door de feiten
bewezen, voelen ze zich rondom
ingesloten door een muur, waartegen reeds zo dikwijls hun geluid
weerkaatste. Ze spreken van een
onrecht tegenover „hun" S. begaan.
Is dat allemaal juist? Kloppen de
feiten? Maakt de verering voor hun
oud-commandant, die, als 'n vriend
voor hen allen en een vader voor
elk, hen zelfs in een Kerstnacht aan
het front niet kon vergeten, hen niet
blind voor de juiste verhoudingen?
Zelfs al zou ik dit geloven, dan nog
— Stoottroepers — ben ik jullie
dankbaar voor dit Memorandum.
Het is als een heel oud, maar overbekend geluid, dat van verre komt.
Het zegt me, waarom zelfs het leven in een bezettingstijd een weldaad was. Het geeft me een ruggesteun, ook nu. Als Nederland nog
zulke mannen bezit, dan zie ik achter die berg van reactie, van cor^
ruptie, van baantjes-jagerij, van het
meest onterende gekonkel en gesjacher — tóch nog een toekomst.
Goed zo, jongens, blijft die je wasl
PATER VICTOR.
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Hoewel het langzamerhand haast vervelend gaat
worden om op de Zuivering ie hakken, is het af
en toe toch onmogelijk de mond te houden. Baar'
voor komen tè tergende misstanden in ons vaderland voor. TJu dan: bij de Politie te Water is gezuiverd. En hoen
Eén der schippers (opperwachtmeester) .van bovengenoemde dienst, genaamd 't Lam, tijdens de bezetting dienstdoend o.a. in Vlaardingen, werd in
1943 lid van de NSB en bleef dit tot diep in
i944, waarna hij „illegaal" werker werd.
Qedurende deze TJSH-tijd colporteerde zijn vrouw
met Volk en Vaderland en de heer 't Lam begeleidde haar, in zijn politie-uniform gekleed, teneinde haar tegen molestaties te beschermen. IVat
zou men anders verwachten van een politieman
in wiens huiskamer de conterfeitsels van Jlitler
en iMussolini aan de wand prijkten.
7Ja de bevrijding werd een Zuiveringscommissie
voor de ^Marechaussee en de Politie te Water ingesteld,' die tot taak had, deze takken der Nederlandse Politie van ongewenste elementen te zuiveren. Hierin hadden, behalve een paar juristen uit
Amsterdam, ook zitting twee leden van de Politie
te Water en enkele leden van de Marechaussee.
Wat er Op de zittingen dezer commissie werd
behandeld is niet bekend, omdat er — zeer democratisch — in de „Algemene Instructies voor Zui-
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verings-Commissies in 'Noord-Holland", door Luit.-.
Kol. Schuurman een artikel is opgenomen, dat de
ambtenaren en het personeel hiervan strenge geheimhouding te dien aanzien oplegt.
Baar het NSB-lidmaatschap van 't Lam echter
voldoende bekendheid genoot, werd niet in twijfel
getrokken, wat de uitspraak van de Zuiveringscommissie zou zijn, hoewel al meteen een blunder
werd gemaakt, 't Lam werd, tegen het uitdrukkelijk bevel van' de „Joelichting op het Zuiveringsbesluit" Nr. 2410, artikel i3 lid a, niet
meteen geschorst, doch gestaakt. £n deze fout is
niet meer goed gemaakt. Zij is slecht? verscherpt.
' 't Lam is helemaal niet meer geschorst en één
dezer dagen is de uitspraak, bekrachtigd door den
Minister van Justitie, bekend geworden: „Strenge
schrobbering en overplaatsing". Verder is de kous,
wat betreft de zuivering, af.
Rest ons nog slechts de vraag, die voor schrijver .
al bevestigend is beantwoord, 'of er nog meer
zulke fraaiigheden zijn gebeurd bij deze commissie, De dossiers zullen het antwoord geven. Maar
er is nog een staartje aan deze zaak.
Bij de Politie te Water zijn hulpagenten aangenomen. Het zijn jonge mannen die voor een groot
deel uit de ex-illegaliteit stammen en dus hun bepaalde gedachten omtrent NSB-ers v.d. hebben.
Het zwaard van Bamocles, in de vorm van ont-
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slag, hangt hun hij wijze van spreken elk uut
van de dag boven het hoofd, daar zij als arbeidscontractant in dienst zijn en om elke kleinigheid
met een opzeggingstermijn van een week, hetgeen
al is voorgekomen, o/> straat gezet kunnen worden.
2 Januari 1946 is een cursus voor hen begonnen
ter opleiding tot Bootsman (Wachtmeester) bij de
Politie te Water, en nu komt het: Aïs één der drie
sportleiders is benoemd
schipper 't Lam, exNSB-er, die nu zijn omgesmede NSB-commando's
kan laten klinken over een troep oud-illegale strijders, die, om hun boterham niet te verliezen, hun
mond moeten houden.
Hef lolligste komt echter nog. Schipper 't Lam
rijdt op een grote motorfiets van d& POT) door
Nederland op jacht naar collaborateurs. Hij komt
daarvoor bij de Amsterdamse POT), bij het Bureau
voor Nat. Veiligheid te Amsterdam en bet Bureau
voor Onderzoek collaboratie, enz. en lacht natuurlijk in zijn vuistje om „die dummen Hollander".
Moeten wij dit hemeltergend schandaal laten voortduren, moeten wij onze mond houden, omdat wij
ons brood eens mochten verliezen 7
Js Nederland vrij 7 Mogen wij weer zeggen en
schrijven, wat waar is7
9 lehruari 1946. .
K. P.
Wt „Ons Baken". Weekblad
v. d. Bond v. Oud-Jll Werkers
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„Lange Jan" leeft in ons, met ons en door ons! Dit
was de sfeer, die ons bij de herdenking van zijn sterfdag beheerste. Hier was de KP-geest, die wij kenden
uit vervlogen dagen.
Hij was weer bij ons, zoals hij was: de uitzonderlijke figuur uit de illegaliteit. Ondanks zijn jeugd was
hij door zijn idealisme, zijü eerlijke en openhartige
natuijr, zijn rechtvaardigheidsgevoel, zijn humor, zijn
enthousiasme en zijn élan een zeer aparte grote figuur.
In zijn brede kijk op het leven waarschuwde hij toen
reeds voor het gevaar van den illegalen strijder na
de bevrijding voor het gevaar van het verflauwen van
het begrip van goed en kwaad, voor het gevaar van
tuchteloosheid, voor het gevaar van de aureool van
het heldenfeit, voor het gevaar van de overwinningsroes, voor het gevaar van desillusie.

Zó was hij die dag met ons, zó leefde hij die dag
in ons,- maar zó moet hij ook door ons leven. Deze
saamhorigheid, al, zijn vrienden rondom hem, dit was
zijn sfeer, dit was zijn verlangen. Hier heeft hij ons
gevraagd zijn idealen te verwezenlijken. Hier heeft
hij ons gevraagd de kem van onze KP-geest verder
uit te dragen. Helpt overal waar hulp nodig',is, lichamelijk of geestelijk, materieel of financieel, zonder
aanzien van persoon, vriend of vijand. Hier heeft hij
ons gevraagd de jeugd op te bouwen en op te voeden in deze KP-geest. Hen moreel en lichamelijk
sterk te maken om straks ons werk over te kunnen
nemen. Hier heeft hij ons gevraagd door te zetten
de strijd tegen onrecht. Hier heeft hij, die ons zo ontzettend veel van zich zelf gegeven heeft, ons nog veel
meer gevraagd. Ieder van ons heeft dit gevoeld. Ieder

van. ons herinnerde zich weer.' gesprekken met hem.
Hier voelden wij. ons één. Hier op het Eregrafhof te
„Bloemendaal. Hier, op die mooie wijdingsvolle plek is
de stille zuivere, ongerepte en grootse natuur van de
Hollandse duinen. Hier waar onze helden rusten, na
hun grootse daden in alle eenvoud en vanzelfsprekendheid verricht te hebben. Hier, waar zij slapen hun
eeuwige slaap in alle eenvoud onder de wijde, steeds
wisselende Hollandse luchten. Hier, waar je alleen de
winden en de eeuwige ruisende zee hoort. Hier geen
haat, hier slechts overgave, Hier, waar we weer moed
kunnen verzamelen.
Hier op deze wonderschone plek hebben we Jan gevonden in zijn: „Durf te leven!"

ARBEIDSBEMIDDELING VOOR OUD-ILLEGALE WERKERS.
Nog steeds komen bij ons tal van brieven in van oud KP-ers en oud-LO-ers,
die naar werk'zoeken.
Het doet ons genoegen, thans te kunnen mededelen, dat de Stichting 1940—
1945 in samenwerking met Sectie IX, Bureau Sociale Zaken van de B.S. en
het Rijksarbeidsbureau de arbeidsbemiddeling van de oud-illegale werkers
zoveel mogelijk heeft gecoördineerd.
Uit een circulaire van de Stichting 1940—1945 aan haar districten nemen
wij over dit onderwerp het navolgende over:
A.

Algemene opmerkingen.

Een goed arbeidsbemiddelaar dient te beschikken over vakkennis, inzicht,
routine en mensenkennis en moet in staat zijn, goed contact te leggen tussen werkgever en werknemer.
De bemiddeling van oud-illegale werkers heeft bovendien nog zijn eigen
typische moeilijkheden, de bemiddelaar moet inzicht en begrip hebben van
de psyche van den oud-illegalen werker, wil hij de bemiddeling hiervan met
succes volbrengen.
Uit een en ander vloeit voort, dat de bemiddeling van oud-illegale werkers het best kan geschieden door arbeidsbemiddelaars, die zelf oud-illegale
werkers zijn en dat dit werk moeilijk overgelaten kan worden aan goedwillenden, die overigens geen ervaring op dit gebied hebben en ook zonder meer
niet in handen gelegd mag worden van willekeurige ambtenaren van d?
Gewestelijke Arbeidsbureaux.
B.

Samenwerking met SV.B.S. en Rijksarbeidsbureau:

Overeengekomen is, dat:
Ie. De bemiddeling zoveel mogelijk zal geschieden in overleg en samenwerking met de Gewestelijke Arbeidsbureaux.
2e. Door de. Gewestelijke Arbeidsbureaux op aanvrage van de Stichting
en Sectie IX, ambtenaren, die zelf oud-illegale werkers zijn, voor de
bemiddeling van (Tud-illegale werkers ter beschikkjpg gesteld zullen
worden.
3e. Bedoelde ambtenaren, waar mogelijk en gewenst, voor dit doel enige
uren per week zitting zullen houden in de Gewestelijke en plaatselijke
Bureaux van de Stichting of die der B S„ Sectie IX, Huizen der Illegaliteit of van de Gemeenschap der Oud-Illegale werkers.
4e. De inschrijving van werkzoekenden geschiedt op door het Rijksarbeidsbureau ter beschikking gestelde inschrijvingsformulieren, aangevuld mei
een door ons in overleg met de B.S. samengestelde aanvullende vragenlijst. Van dit formulier gaat één ingevuld exemplaar naar het Gewestelijk Arbeidsbureau en voor zover door werkzoekenden plaatsing buiten
het eigen district verlangd wordt, één exemplaar naar de Afdeling Arbeidsbemiddeling van het Hoofdbureau der Stichting 1940—1945. Het
is gewenst de werkzoekende tevens in een sollicitatiebrief, naar voren
te laten brengen, welke arbeid hij verlangt, en, bij de wens van werkkring te willen veranderen, welke de redenen hiervoor zijn.
5e. Voor overleg inzake deze vorm van bemiddeling en daaruit voortkomende moeilijkheden, een Landelijke Contact-Commissie uit vertegenwoordigers van het Rijksarbeidsbureau, Sectie IX der B.S. en de Stichting
1940—1945 wordt gevormd, terwijl nog overleg zal worden gepleegd
met Nederlands Volksherstel. Ook gewestelijk dient een dergelijke commissie te worden samengesteld, die haar wensen en opmerkingen kenbaar kan maken aan de Landelijke Commissie en tevens de moeilijkheden
en de werkzaamheden in het eigen district kan regelen binnen het
kader der vorénvermelde richtlijnen.
,C.

Psychotechnisch en Medisch Onderzoek:

Voor zover nodig zullen de sollicitanten aan vorénvermelde onderzoeken
worden onderworpen om te kunnen beoordelen, of zij voor de door hen gewenste werkkring geschikt zijn. De kosten voor dit onderzoek zullen niet
'voor rekening van den sollicitant komen.
D. Bijzondere bemiddeling.
Voor lichamelijk en geestelijk onvolwaardigen, waaraan bijzondere aandacht
besteed moet worden, zal overleg met de Vereniging voor Arbeid aan Onvolwaardigen (A.V.O.), welke op dit gebied veel ervaring heeft, worden
gepleegd.
E.

Scholing en Herscholing.

Dit dient in het district te worden opgenomen, door den ambtenaar, die
op verzoek vèn de B.S. en de Stichting met de bemiddeling van oud-illegale
werkers is belast. De Raad van Bestuur in Arbeidszaken heeft op ons verzoek reeds in een persbericht onder de aandacht van alle Nederlandse
werkgevers gebracht, dat de categorie van werkzoekenden, die door hun
karaktervaste houding in het verzet tegen de Nazificering van ons volk
vooraan hebben gestaan, de hun toekomende plaats in het bedrijfsleven
moet worden gegeven.
Oök de overheidsorganen zijn bereid, deze een plaats in het openbare leven te
geven, indien deze overigens in staat zijn de verlangde werkzaamheden naar
behoren te verrichten.
Wij hopen van harte, dat hiermede een effectieve vorm van arbeidsbemiddeling voor onze oud-medewerkers is gevonden. Wij adviseren iederen oudillegalen werker, die geen of geen passende arbeid verricht, zich over
deze aangelegenheid in verbinding te stellen met het Stichtingsbestuur van
zijn district.
A. J. M.

Een trieste November-dag 1944. Puffend doorsnijdt de „Grietje" van ZaltBommel de Dokkumer Ee. Schipper
Kat loopt van het dek naar de kajuit
en van de ikajuit naar het dek. Helemaal
rustig is hij niet; nu ja, zijn persoonsbewijs is in orde en aan zijn neus zien
de Moffen niet, dat hij geen Kat, doch
een Velda is. Dat deze reis voor
„Grietje" eigenlijk een dodenvaart is en
dat de man in i de stuurkast iemand
van de K.P. is, is hèm alleen bekend;
het maakt hem tóch nerveus.
Geertsma — zo noemt zich zijn stuurman en dat hij wel eerder een stuurrad in handen heeft gehad, is zeker. Het
blijft echter lastig varen bij donker. De
Tommy's hebben ook de binnenvaart zo
duchtig geteisterd, dat de Duitse indringers voor schepen groter dan honderd ton varen alleen na 17 uur toestaan. Ze zijn natuurlijk niet bezorgd
over het lot der bemanning, doch schip
en lading moeten ontzien worden.
„Waar zijn we nu?' vraagt Geertsma.
„Bij Birdaard" is het antwoord. Robuste
kerel daar in de stuurkast, in zijn
blauwe trui. Kat lost hem thans af de
Geertsma heeft nu tijd voor overpeinzingen.
Toch weer anders, dan toen hij een vijftal jaren geleden als stuurman bij de
grote vaart was en vaak in de Caribische Zee tankers voer. Even vóór Mei
J940 was hij bij Rotterdam gaan wonen, maar het water trekt altijd en het
trekt dubbel, nu hij den Mof op het
water „in de wielen kan rijden". Sinds
hij het bombardement van Rotterdam
meemaakte, kent hij slechts, één doel:
het dienen van Vorstin en Vaderland.
Zo 'kon hij er zich ook mee verzoenen
belasting-ambtenaar te worden: als je
met een tas vol loonbelasting-papieren
fietste, kreeg geen Duitser in de gaten,
dat hij weer op stap was voor deLO.
of voor het N.S.F Als leider der K.P
in zijn gemeente kon hij echter volop
zijn hart ophalen en gaarne nam hij
het risico deze flinke 140-ton grote kast
, onder water" te brengen.
Het drukke scheeovaart-verkeer in het
Kolonelsdiep was iedere Fries een doorn
in het oog; toen de provinciale leider
hem dan ook opdroeg een paar schepen
in dat kanaal te doen zinken, was hij
enthousiast aan de slag gegaan. „Grietje" moet echter eerst geladen worden
met 80 ton grint en nog wel in Leeuwarden. Het andere gevorderde, tevens betaalde, schip wordt intussen met terpaarde geladen en vaart onder schipper
Stijga via "de Nieuwe Zwemmer naar
het Bergumer-meer: daar zullen de
beide schepen hun rendez-vous hebben.
Gelukkig — eindelijk is Leeuwarden bereikt. Een paar bruggen moeten nog
gepasseerd en Velda geeft er de voorkeur aan in de stuurkast te kruipen.
Geertsma moet maar de spits afbijten
als'er wat loos is
Op één der bruggen staat een Duitse
wacht en het schip wordt aangeroepen.
Geertsma schreeuwt met vervaarlijke
stem: Duitse Weermachtü De brutale
heeft de halve wereld; deze twee simpele woorden toveren de brug ooen; en
zo komt men tenslotte op het Vliet aan,
waar het grint moet ingeladen.
Velda's taak is afgelopen en ook Geertsma kan naar huis gaan. K.P.-jongens
uit Leeuwarden zullen het zware goedie
inladen, dan naar het Ouddeel in de
nabijheid der stad, varen. Dit alles verloopt des nachts naar wens.
De ondergrondse heeft gezorgd dat hier
een zuurstof-apparaat aanwezig is om
een deel uit de wand van het schip te
snijden, waartegen dan als noodluik een
blikken plaat zal worden bevestigd. Het
grint wordt voor een deel naar de andere zijde van het schip gestuwd en.
dan kan de operatie een aanvang
nemen; doordat het schip schuin ligt,
komt geen water naar binnen; een vierkant gat wordt uitgesneden en de blikken plaat er voor bevestigd: de zijwaartse druk van het water helpt mee,
om alles op zijn plaats te houden. Straks
is wel een zware voorhamer aanwezig
om deze tijdelijke sluiting te verwijderen.
Al klaar. Twee K.P.-jongens zullen deze
onschuldige lading naar het Bergumermeer brengen. Helaas — de motor weigert en blijft weigeren.

Geertsma,. die nu weer in De Jong ge
metamorphoseerd is, ontvangt hier ker
nis van via den Provincialen leider. Do
wapen-instructie op de Valora wordt i;\
de steek gelaten.- Veel tijd om na t;
denken is er niet. Het besluit is da-'
ook spoedig genomen: Velda kent dt
kuren van de motor het beste en moe'
mee. Hij wordt per motor opgehaald
en weldra is ons tweetal op Ouddeel,
Enkele kunstgrepen van Velda zijn vol
doende om de zaak draaiende te krijgen. Velda neemt weer afscheid en
Geertsma blijft met de beide jongen^
aan boord. Het ■ is op de namiddag: men
mag niet vóór 5 uur varen, doch Geertsma waagt het er op. Het moet niet volslagen donker zijn als het Bergumermeer is gepasseerd, want dan kunnen
beide schepen elkaar niet opmerken.
Bovendien — tot Bergumerdam varen,
ze bijna uitsluitend langs weilanden. Het
gaat alweer best.
Een sigaret brengt de nodige afwisse-
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ling; Suawoude wordt gepasseerd er
als men Bergumerdam - nadert, ziet ons
drietal wel, dat alle grote schepen voor
anker liggen om 17 uur af te wachten.
Ook meren? Men heeft toch wel opgemerkt, dat ze in,, overtreding zijn; de
brug is open: een woonschuit met zei',
passeert de brug en de verleiding is
voor Geertsma te groot om niet een
poging te wagen. Hij stuurt zonder
Blikken of blozen door de geopende
brug, terwijl één der jongens met het
bruggegeld klaar staat.
Daar staat de brugwachter. „Naam?',
vraagt hij en prompt is het antwoord:
„Grietje" van Zalt-Bommel, schipper
Kat." Dan komt echter de Duitse wacht
aangelopen: „Zurück! Ihr durft nicht
fahren bevör fünf Uhr!"
Geertsma schreeuwt den brugwacht'f
toe: „Wij stoppen reeds" en stuurt li j
schip een kleine inham in. Gelukkig -de Mof blijft op de brug, alleen M
brugwachter komt aangelopen. Controle
van den Duitser was in elk geval meer
te vrezen. Schipper Kat van ZaltBommel? Het P.B. geeft aan: Geertsma.
Afijn — dan is Kat maar ziek geword' :i
en hij invaller. Snel realiseert onze kapitein deze en andere moeilijkheden. H-:
valt echter alweer mee.
„Weet je niet, dat- je voor 5 uur niet
mag varen?"
Met een uiterst verbaasd gezicht ant
woordt Geertsma: „Nee, natuurlijk niet;

Ik ben een tijdje ziek geweest en daarvóór mocht het wel.
„Ja, maar het is gewijzigd."
^Nu, ik dacht al, wat is het rustig
op het water." ,
Intussen ontvangt de man met de witgebiesde pet het bruggegeld.
Dan oppert deze een nieuwe gedachte:
dit wel de „Grietje" van Zalt;,Is
Bommel? Het lijkt precies de „Op Hoop
i van Zegen" uit Harlingen, die Kier
, vaak passeerde.
Hij heeft inderdaad goed gezien en
i Geertsma weet niet beter te doen, dan
maar eens betekenisvol te knipogen. De
brugwachter zwijgt, misschien begrijpend.
i dat hier niet al teveel gevraagd moet
iworden. Hij geeft nog een goede raad:
OKKUM

SQHRflU l-.liOOMOO.

„Het is gauw 5 uur; houdt de motor op
gang, laat de Duitse schepen dan voorgaan en kruip er achteraan."
Zo wordt spoedig de tocht voortgezet.
Als echter aan de overzijde van hel
Bergumermee/ de monding van de
Nieuwe Zwemmer in zicht komt, is het
reeds schemeravond en nergens bespeurt de scherpe blik van Geertsma het
schip van Stijga. Getoeter — geen antwoord. Het wordt bepaald donker en
onze vrienden besluiten, dat twee, namelijk de beide K P.-jongens, met de
sloep het water zullen afzoeken, terwijl Geertsma langzaam koers zet naar
Schuilenburg.
Gelukkig, spoedig komen de jongens
terug. Stijga had „.Grietje" wel opgemerkt, doch het voorwarmen van de
motor had te veel tijd in beslag genomen.
Achter elkaar aan varen de beide schepen nu naar de brug van Schuilenburg.
Reeds zien ze het rode licht branden.
„Waar zijn hun lampen?" Er worden
f-r nog een paar gevonden, met enige
brandstof en weldra flikkeren een rood
en een groen licht aan bak- en stuurboordzijde.
Er wordt geblazen en spoedig zien ze
het rode licht van de brug plaats maken
voor een groen: de brug is open. Er
staat natuurlijk een Duitse post, doch
alles verloopt naar wens. Zonder verdere wederwaardigheden wordt de brug
bij Kootstertille bereikt; de masten neer

en zo kunnen ze er onder door varen.
Nog een twee kilometer en de motoren
kunnen worden afgezet. Er is afgesproken, dat de K.P. van Drachten aan
weerszijden van het kanaal zal liggen
ter dekking en om de helpende hand te
bieden.
„Pst — Psssst —" seint Geertsma naar
de wal. Even later komt van de Zuidzijde hetzelfde geluid terug. Geertsma
begeeft zich in de sloep naar de oever.
Ja, ze zijn maar aan één kant, want
juist die avond was er scherpe controle
op de brug en zodoende konden ze die
niet passeren met hun wapens. Er moet
nu echter aangepakt Worden: niet lang
kunnen hier in het drukke vaarwater
twee schepen stil liggen. Trossen worden uitgeworpen en aan betonpalen vastgemaakt. Beide schepen liggen nu naast
elkaar, midden in de vaargeul. Nu gaan
Geertsma en zijn beide helpers het grint
voor het gat wegwerken. Dan een paar
krachtige slagen met een moker tegen
het blik en het water bruist naar binnen. Hetzelfde proces speelt zich af op
het kleinere schip en dit zinkt weldra,
terwijl „Grietje" zware slagzij maakt.
Zachtjes wordt afscheid genomen van
de Drachtster K.P. en dan roeit, de gehele onderduikers-familie naar de noordelijke oever, nadat ook nog de fietsen
van boord zijn gehaald. Geertsma gaat
als verkenner voorop; Stijga volgt met
drie jongens. Weldra is een gids gevonden, die daar reeds geposteerd was
en het gezelschap naar Twijzel moet
brengen. Het gaat langs ongebaande
wegen; meest de fietsen dragend en
soms door sloten wadend. De uiterste
voorzichtigheid is geboden, want de
vorige , dag is er juist in deze streken
razzia gehouden. Toch weet men zo de
Rijksstraatweg te bereiken. De gids
heeft zijn werk volbracht; het terrein is
nu welbekend.
Zorgvuldig wordt geluisterd en uitgekeken, voorzover de donkerte dit toelaat en dan steelct men de straatweg
over, waarna een zijweg wordt ingeslagen; Binnen een kwartier kan men nu
thuis zijn en in snel tempo wordt dan
ook gepeddeld. Geertsma — laten we
nu maar weer de Jong zeggen — stapt
bij zijn woning af, gaat naar binnen en
- stelt zijn vrouw gerust. Weer een nacht
van spanning voorbij. Wie kan in woorden weergeven, wat deze moedige vrouwen vaak hebben doorgemaakt? Een
bed wordt nog gereed gemaakt voor
een gast, twee-andere jongens slapen bij
den buurman en Stijga gaat in een nabij
gelegen boerderijtje zijn intrek nemen.
De volgende dag gaat het als een blijde
mare door de omliggende dorpen; het
Kolonelsdiep is gestremd! Lange rijen
schepen wachten aan beide zijden.
Kostbare tijd gaat voor den vijand verloren. Lichters worden aangevoerd, doch
drie zinken er en maken de hindernis
slechts groter. Na dagen zwoegens weet
de Mof de zinkstukken zo te verslepen,
dat door varen in zig-zag lijn de plaats
van sabotage weer gepasseerd kan worden. Weken lang zijn er echter nog een
paar Rijnaken met Duitsers gestationneerd om het opruimingswerk te voltooien. Zij vorderden niets. Onmacht?
Niet al te groot verlangen om naar het
front te gaan?
Hoe het ook zij, de stremming van het
Kolonelsdiep heeft een snaar doen trillen in de harten van velen en is een
bijdrage geweest tot de verlamming van
de Duitse oorlogsmachine.
En onze vrienden? Stijga en Velda zullen ongetwijfeld weer varen over de
baren, de „jongens" hebben meegeholpen aan de bevrijding van Friesland en
De Jong is commandant geweest bij
een belangrijke operatie in die dagen.
Zijn onverwoestbaar optimisme kreeg
tenslotte gelijk: wij krijgen ze er onder,
de Moffen!
En met een zelfvoldaan lachje herinnert
onze oud-stuurman er zijn vrouw nog
wel eens aan: „Ik was kapitein — al
duurde het maar één dag?"
En hij glimlacht, als hij in het L.O.Mededelingenblad leest van dien officier
van Justitie, die de K.P.-ers kwalificeerde als „een stelletje heethoofdige
jongelui". Nu ja, die mijnheer zal zulke
nachten wel het donzen bed verkieselijker gevonden hebben. Het Vaderland
kan rustig zijn!

DE FEBRUARI - STAKING
De kranten staan deze weken vol van de Februaristaking 1941.
Deze gebeurtenis Is ook belangrijk genoeg om haar te herdenken,
't Is vijf jaren geleden, dat Amsterdam en omgeving in staking ging
om de verschrikkelijke Duitse maatregelen tegen de Joden. En kloek
is de weerstand geweest van de bevolking in een tweedaagse staking, die ten slotte in bloed gesmoord is.
Wie echter de betekenis van deze staking in het raam van het Ne- r
derlandse verzet gaat overdrijven, levert een bijdrage voor historieverminking.
Zo doet „De Waarheid", zo deed „Het Parool", dat dit gebeuren in
het blad van 23 Februari 1946 „de geboortedatum van het verzet"
noemde.
Nu kan men om politieke oogmerken het historisch zoeklicht uitsluitend richten op deze staking. En laten we het ronduit zeggen:
we verdenken daar „De Waarheid" van. Het is hun kans; vele Communisten hebben aan deze staking deelgenomen. Alle eer aan hen
en alle overige stakers intussen.
Er kan echter ook een gemis aan kennis van de toestand in ons
land (buiten Amsterdam), vón de verzetstoestand in andere bevolkingsgroepen voor en na die staking aan ten grondslag liggen.
Dit laatste nu is in feite het geval. Wie de Amsterdamse staking de
geboortedatum van het verzet noemt, mistekend de historie, zowel
wanneer men bedoelt, dat het de bron van het verzet is, als wanneer men bedoelt, dat het de geboorte van het publiek verzet is.
Wat 't laatste betreft. De Februaristaking was een publieke verzetsuiting, zoals er echter al veel meer daarvoor, zij 't in andere gedaante, geweest waren (openbare vergaderingen, schoolverzet,
anjeractie enz.).
Nu is dit het merkwaardige, dat van de Februaristaking geen hoofdlijnen gaan naar het latere verzet, 't Was een spontane uiting, die
wegstierf. (Zoals bekend, waren de Communisten yia Rusland in die
tijd nog bondgenoten van de Duitsers).
Wil men spreken van de geboortedatum van het publieke verzet,
het tijdstip, waarop het incidentele in het publieke verzet overging,
dan komt alleen de Mei-staking in 1943 in aanmerking. Dat was de
stoot tot massaal verzet. Vandaar lopen grote lijnen, naar het verzet. En in deze staking ontbrak het Westen practisch op het appèl.
Een harde pil, maar een feit.
Geboortedatum kan ook betekenen bron van het verzet. Daar Is
voor zover het de Februaristaking betreft geen sprake van.
Nu moet ik zelf waken voor eenzijdigheid, en daarom voorop stellen, dat ik voor gegevens hierover alleen put uit gegevens uit
eigen ervaring en omgeving. Maar deze gegevens alleen al zijn
voldoende om de opvatting van Parool c.s. te weerleggen. Wat
anderen er uit eigen kennis bijvoegen kan dit alleen versterken.
Prof. Schilder schreef in de „Reformatie" na 10 Mei 1940 rustig voort
op de oude trant (totdat het blad in Augustus verboden werd)
d.w.z. hij leverde openbare kritiek op het nationaal socialisme en
de N.S.B, in het bijzonder. Principiële volksvoorlichting, die bij de
aanvang der bezetting de mensen reeds wakker schudde en tot hun
plicht riep.
Vanaf de kansels is de Duitsers van meetaf, zonder gebrek aan duijHelijtheid blijk gegeven van het standpunt der kerke» tegefiover
.«.et nationacl-socialisme. Wie zal pellen, voor hoe velen dit de geboortedatum van het verzet was?
iColijn organiseerde met zijn 12 „apostelen" onmiddellijk een veldtocht door het land. Hun redevoeringen lieten aan duidelijkheid
niets te wensen over. Zijn partij organiseerde reeds in September 't
illegaal verband, dat aanvankelijk als een mondeling illegaal
voorlichtingskanaal voor duizenden dienst deed.
In dit verband moet de misselijke hetze tegen de figuur vanColijn
gesignaleerd worden, die gebaseerd op een tactische fout van hem
zijn principieel verzet van de aanvang af miskent. Dat hadden de
Duitsers beter door. Ze begrepen, dat .hij hun gevaarlijkste vijand
was,- ze verboden Ibespreking der brotjhure en ze isoleerden hem
zo snel mogelijk en hij betaalde met zijn leven voor zijn principiële houding.
De voorbeelden zijn legio, maar we volstaan met deze' geboortedata
van het verzet.
De Februaristaking verdient haar ereplaats in de verzetsgeschiedenis, maar wil men die geschiedenis^recht doen, dan poeme men
haar niet de geboortedatum van het verzet. Zij was dat in geen
enkele betekenis. Zij was een schakel in de vörzetsketen, één uit
velen en achter die keten schuilt de geboorte van het verzet in het
hart van mannen en vrouwen, die zich bewust werden van hun
plicht tegenover' God en hun vaderland.
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(Bericht van de Administratie)
Door verschillende omstandigheden zijn er
bij de administratie van „De Zwerver" vele
moeilijÈheden geweest, die tot oorzaak hadden, dat sommige abonné's ons blad in het
geheel niet of erg ongeregeld hebben ontvangen
Deze moeilijkheden zijn thans geheel overwonnen De verzending kan regelmatig
plaats vinden, terwijl nieuw opgegeven
aKonné's onmiddellijk kunnen worden verwerkt.
In dit verband doen wij tot alle lezers het
dringende verzoek uitgaan om van eventuele klachten betreffende verzending,
adressering etc., die alsnog zouden bestaan,
op de hoogte te brengen.
Het correspondentie-adres van de administratie van „De Zwerver" is — in tegenstelling met de Redactie — nog steeds Westermarkt 2, Amsterdam-C.

TH. W. v. d. BOGAARD geb. 13-2-1921
W. F. ANDRIESSEN

geb. 30-11-1918

CHR. P. SMITS

geb. 6- 2-1916

JAC. A. KRUYSSEN

geb.

P. TH. SWINKELS

geb. 16- 6-1919

J. L. v. d. HEYDEN

geb. 17- 9-1918

P. v. d LEE

geb. 15-12-1915

Het is niet zonder reden, dat we deze zeven gesneuvelden
van de K.P.-Margriet tegelijkertijd herdenken.
Zij staan ons voor de geest, deze kerels uit Brabant, alsof
wij hen nog gisteren in ons midden zagen.
Vooral degenen, die leven in de omgeving, waar zij hun
tehuis hadden, in de omgeving, waar zij gevallen zijn, voelen en weten zich nog onafscheidelijk verbonden met hen,
die in de strijd tegen den overweldiger het leven moesten
laten.
Daar in Brabant, in het ruige land bij de grote rivieren hebben zij gestaan, één van wil en één van ideaal, fel gekant
tegen een overmachtigen vijand.
Hun gehele bezit, hun zaken, hun huisgezinnen riskerend,
ieder moment van de dag en van 'de nacht.
Steeds op pad, komende van of gaande naar een of ander
operatieterrein, waar den vijand afbreuk gedaan moest worden. Niet uit zucht naar avontuur, maar in alle eenvoud
dienend, datgene waarvan zij innerlijk de juiste waarde hadden gepeild, op deze wijze bewust belijdend hun rotsvaste
geloof in de rechtvaardigheid van de zaak, waarvoor zij
vochten.
Dat was de geest van hun verzet en daaruit wisten zij
telkens weer de kracht te putten, die nodig was steeds maar
weer datgene te doen wat gedaan moest worden met als
inzet hun gehele persoonlijkheid, wagende telkens weer hun
jonge leven.

k- 9-1902

Van deze kerels, die als devies voerden „Trouw aan elkaar
en aan het beginsel" weten wij nauwkeurig, niet alleen hoe
lang, maar ook hoe ze geleefd hebben. Wat ze gepresteerd
en volbracht hebben is niet nauwkeurig op te geven. Daar
is het teveel voor. Het is zelfs niet bij benadering te zeggen aan hoeveel gevaarvolle operaties zij ieder voor zich
of in K.P.-verband hebben deelgenomen. De opsomming daarvan is ook niet van belang en zou ook niet stroken met hun
aard en manier van werken, n.1. in alle eenvoud, zonder erover te spreken. Maar onomstotelijk staat vast, dat zij, door
hun voorbeeld, bewust geholpen hebben aan het Nederlandse
volk de juiste weg te wijzen, met voorbijzien van alle eigenbelang en met wegcijfering van hun eigen persoonlijkheid.
Het tijdsbestek is van geen belang. Voor ieder van hen" was
het te kort, maar dat veel te korte bestek is door hen uitgebuit op een manier, die ons wel eens doet denken: „Zouden
zij er een vermoeden van gehad hebben, dat dit niet lang
kon goed gaan?" En hebben zij misschien daarom een zo ongelofelijke activiteit ontplooid?
Wij weten het niet, maar wel weten we — en dat is onze
troost — dat zij de goede strijd gestreden hebben, een strijd
die meedogenloos was en die zij niet verloren, maar gewonnen
hebben.
Hun Opperste Bevelhebber heeft hen waardig gekeurd een
plaats in te nemen bij Zijn troon en hen in de gelegenheid
gesteld de tinnen te aanschouwen van het werk, waarvoor
zij hier op aarde de fundamenten hebben helpen leggen.

Vraag niet. hoe lang men teeft, doch hoe.
Wat men presteert, wat men volbrengt.
Wat men bewust. de mensheid" schenkt,
't Jijdsbestek doet er niet toe.

„Over weinig zijt 'gij getrouw geweest.
Over veel zal ik 1i zetten!"

%
]k weet niet welke band het dood'lijk schot gelost beeft
Waardoor je jonge leven plots een einde vond.
Ik weet niet of afn vingers misschien even beefden
Toen jij daar dapper en bereid tot sterven stond.

Maar dit weet ik, dat Qod met blijdschap heeft ontvangen
Jouw dapp're ziel, die vroeg Zijn roepstem heeft verstaan,
£n dat ;oiw geest en die van andere martelaren
Met bun gezegend werk op aarde verder gaan,

Jfe weet niet of zijn hart, misschien wat sneller klopte
7oen door zijn snode daad het jouwe stil bleef staan,
3fe weet niet of het vuur, dat in jouw ogen brandde
Hem achtervolgde toen hij is heengegaan.

Je breekt door 't offer van je korte, rijke leven
Veel harten open en maakt tot dienen ze bereid.
Jouw dood roept op, verbindt en schudt gewetens wakker
Ie werken naar Qods wil en voor gerechtigheid.

Je zult voor ons altijd het lichtend voorbeeld wezen
Van dat, waar waarlijk heilig is en goed en groot
Jij geeft ons kracht en moed voor heel ons verder leven,
£n jij zult met ons zijn, ook nu nog, na je dood.
deK.
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ADVERTENTIES
Verloofd:

HENK VAN DOESBURG
Operator H.Q.l.S. 9

m

JENNY VAN DOLDEREN
Koerierster
4 Maart 1946.
Rhenen, Zevendaalscheweg 7
Rhenen, Apotheek.
De 17e Februari 1946 hebben zich verloofd:
MAAIKE DE foNG
Workumerveld.
Workum,
Verloofd:

HANS DEINUM

EGBERT HUTTINGA

HENDR1KA VAN DEN BRINK
1 Maart 1946.
Soesterberg, Gen, Winkelmanstraat 16.
Verloofd:

ALIE VAN DER PANNE
en
G. J. A. RUNSINK
(„Bertus"; „Venema")

Zwammerdam, Dorpsstraat A 145
Bodegraven, Beursstraat 17
9 Maart 1946
■
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Het Secretariaat van de Afd. Gedenkboek vraagt
met zeer veel spoed enkele „Inspecteurs" voor de
buitendienst.
Sollicitanten moeten in bezettingstijd lid van onze
organisaties zijn geweest. Enige journalistieke er■varing hebben, van goede algemene ontwikkeling
zijn. Een bezit van een rijbewijs strekt tot aanbeveling. Sollicitatie's te richten aan: Dir, Centr.
Bur. LO-LKP-Stichting, Nic. Witscnstraat 21,
1
Amsterdam-G,
In de vacature van hoofd van de administratie van
,,De Zwerver" op het Centraal Bureau van de L.O.L.K.P.-Stichting is voorzien. ^
Een electro-technisch Bureau (Z-H.) kan voor directe in diensttreding
ENKELE FLINKE VAKMENSEN
gebruiken tegen nader overeen te komen loon en
eventueel intern. Oud-K.P.-ers en L.O:-ers genieten voorkeur. Eerstgenoemden moeten hun autobiographiën ingeleverd hebben en laatstgenoemden
hun legitimatienummer vermelden bij sollicitatie.
Brieven'onder nr. 117 van dit blad.
WIE KAN HELPEN?
Gewezen onderduiker zoekt langs deze weg hulp
voor een huis, winkelhuis of huis geschikt voor
het inrichten van een winkel, met tuin, te Wassenaar, of Benoordenhoutkwartier, Marlot. Heeft vóór
1941 reeds 20 jaar in Wassenaar gewoond, moest
wegens de tijdsomstandigheden duiken, tegenwoordige woning onbewoonbaar.
Brieven onder nr. 118 van dit blad.
Stel je voor
FOTO'S VAN DE HERDENKING
VAN LANGE JAN
in verbinding met J. Korte, Koninginneweg 140 b,
Amsterdam.' De kosten bedragen ƒ 1.25 per foto.

„ACHTER DE SCHERMEN"
dooi G. J. P. de Vries („Oom Genrit")
Een boekje, dat qua stijl en strekking van weinig
waarde is, wanneer het dé bedoeling van den schrijver was het publkk in te lichten en een kijkje te
geven achter de schermen. Alhoewel „Oom Gerrit"
een belahgrijk aandeel had in het Rotterdamse actieve gewapende verzet, belicht hij dit verzet zeer
eenzijdig en geeff alleen die historie weer, die zich
in zijn onmiddellijke omgeving afspeelde. Afgezien
van het opsommen van feiten, die heel diKwijls
doen denken aan sensatie en aan het verheerlijken
van mensen, die nog in leven zijn (zié o.a. enkele
opgenomen foto's) heeft dit werkje geen enkele
strekking.
De geestelijke achtergrond van het verzet is heel
ver te zoeken, terwijl juist dat het verzet pas
kan typeren en de leek een indruk kan geven,
waarom deze weerstand zo fel was en waarom de
tol, welke betaald'werd, zo hoog kon zijn.
Het steeds weer noemen van namen en privéomstandigheden en de inmiddels aan velen bekend
geworden gedémasqueerde schuilnamen, heeft dit
boekje niet geliefd gemaakt onder de mensen, die
aan het verzet deelnamen. Geen enkel lid der
LKP of LO zal hier prijs op stellen.
Alléén' aan hen, die vielen, komt publieke eer
toe.
Het is jammer, dat de schrijver zich niet aan
de afspraak hield toen het Afwikkelingsbureau
der LKP in Zuid-Holland, hem er op attendeerde,
dat de eigen namen, firmanamen en adressen geschrapt moesten worden, zoals het ook te betreuren is dat nabestaanden van hen, die vielen
er niet over te spreken waren, dat, zonder hun
voorkennis tot publicatie was overgegaan.
Dat dit boekje in grote getale verkocht wordt
is een gevolg van het feit, dat het doorsnee
publiek belust is op sensatie en nu eenmaal graag
eens achter de schermen wil kijken, bij gebrek
aan een beter werk, dat nog steeds niet verschenen is, maar het is jammer, dat al deze duizenden lezers een volkomen foutieve indruk krijgen van wat het verzet heeft betekend.
De schrijver heeft hét goed bedoeld, maar is een
dilettant en had er beter aan gedaan, dit werk
over te laten aan de topleidingen der verzetsgroepen, die, zoals hém bekend was, hiermede
bezig zijn en hoogstwaarschijnlijk een werk zullen uitgeven, wat de toets der critiek wel kan
doorstaan.
W. K.

MEDEDELING

In verband met de herbegraving vün de op
29 Febr. 1944 gefusilleerde 18 leden der verzetsorganisatie
de
„Oranie-Vriibuiters",
groep „Peeters", welke vermoedelijk zal
plaats hebben in Utrecht op de Algemene
Begraafplaats in de eerste helft van Maart,
worden eventuele belangstellenden verzocht
zich in verbinding te stellen met een der onderstaande adressen:
Kapitein Meulenkamp, „Frits van Kampen ,
Utrechtseweg 345, De Bilt, Tel. 28020;
B. Hey, Rijksstraatweg 570. Wassenaar.

MOEILIJKHEDEN
OP HET CENTRAAL BUREAU

Het Dagelijks Bestuur van onze LO-LKPStichting is genoodzaakt de volgende maatregel te nemen:
De aanloop van leden onzar organisaties op
het Centr. Bureau in de Nic. Witsenstraat is
zo groot, dat besloten is, dit bureau alleen
op de navolgende dagen voor bezoekers
open te stellen:
Maandagmiddags van 2.00—5.30 uur en
Donderdagmiddags van 2.00—5.30 uur.
Het is onmogelijk om voortaan door te gaan
met het dagelijks ontvangen van bezoekers.
De verschillende zaken betreffende organisatorische aangelegenheden, „De Zwerver", arbeidsbemiddeling, zuivering, etc,
etc. dienen zoyeel mogelijk schriftelijk te
worden afgehandeld.

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzag/een laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld
zenden aan de administratie van „De Zwerver", Westermarkt 2, Amsterdam.
Naam:
Adres:

,

Plaats:
Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van eea postkwitantie betaald
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
Gironummer 370449 t n,v. ] Heuvingh.

582. Leendert Sintmaartensdijk, geboren 31-5-1906
te Goudswaard, beroep timmerman, adres
Jagerslaan 31b, Rotterdam-Zuid. Gearresteerd 19 Februari 1941 te Rotterdam, in Sche.veningen tot 8 April 1941, behoorde bij het
proces waarbij 18 doden vielen (Geuzen, enz.),
Van 8 April 1941 tot Januari 1944 in Buchenwalde Nr. 5835, Blok 10 en anderen. Van
Januari 1944 tot Juli 1944 in Lublin Nr.
6627 Blok 3 (Waffen SS D. A. W. Lindestrasse GG 7 a). Van Juli 1944 tot ?
Auschwifz Nr. 190606 (nummer staat in arm
getatoueerd). Blok 18 Sf. 5 o.s. postamt 9a.
Laatste brief uit Auschwitz ontvangen. Januari 1945. Is 3 Mei en 7 Mei 1945 nog gezien in het concentratiekamp Ebensee, was
toen ziek, daarna niets meer vernomen, is
vermoedelijk door het Amerikaanse Rode
Kruis vervoerd.
583. Jeanne Strijker—van Gelder (Sjaantje), leeftijd 27 jaar. Is ondergedoken geweest in
Boven-Knijpe (Fr.). Is vandaar verhuisd naar
Driebergen omstreeks December 1944—Januari 1945. Daarna geen verdere berichten
meer vernomen. Vermoedelijk door Duitsers gearresteerd en weggevoerd. Is Israëlitische.
584. Eggo* Anke Streuper,
geboren 7 Sept. 192!
te Sappemeer, gearresteerd na het transport
van' een Amerikaans
piloot van Friesland
' naar Meppel op het
station' te
Meppel
door
Marechaussee,
eind April. Verhoord
door Kapt. van Politie
te Meppel. Via Assen
vervoerd naar Groningen, 2. Mei Huis van
Bew. Verhoord door
Korn. officier SD, pl.m. 3 weken in Groningen,
ongeveer 23 Mei haar Amersfoort, 11 Oclober
naar Neuengamme, vandaar naar Wedel. 11
November naar Hamburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor.
585. Willem Stolp, geboren
24 Januari 1918 te
Warden (gem. Oostjf^* *'
huizen), woonplaats ten
tijde van de arrestatie
Zd.-Schardam 8, Oosthuizen, gearresteerd 12
Februari 1944 in de
trein, -richting Dieren,
vervoerd naar Oranjel»otel te Scheveningen,
tot einde April 1944,
daarna
overgebracht
naar Vught. Zijn laatste brief vanuit Vught
ontvangen 12 Augustus 1944

t

586. Gerrit Riemerius van der Laan, geboren 28
September 1915' te Onstwedde. ^Gearresteerd
ca. Juni 1943 te Cambo (Pyreneeën), vandaar
overgebracht naar Ford du Ha (Bordeaux), ca.
Juli 1943 naar Compiègne (nr. 17421, Batiment C 6) ca. October 1943 naar Buchenwalde, waar hij 2 Februari 1944 overleed. Nr.
Buchenwalde 21754 Block 17.
587. Wolter de Blauw, woJfcnde te 's-Gravepnp
hage, Regentessel. 78
:li|
geboren 18 Octobe-1912 te Den Haag.
roepnaam Wolter o*
Wouter,
gearresteerd
te Den Haag door SD
15 Februari 1945 ten
huize van de familie
van Maastrigt, Ellekomstraat 52, overgebracht naar Oranjehotel te Scheveningen,
vandaar van 6 op 7
Maart 1945 vervoerd naar Amersfoort. Hierna niets meer bekend.
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LANDtLUKC OPGANHATIC VCH)R
HULP AAN ONDERDUIKERS

Calvijn geeft een rake typering van de democratie, als hij opmei-kt: „Dank God, dat hij U de
overheid gaf en dank hem dan nogmaals, dat ge
die overheid zelf moogt kiezen".
Nu waren wij vóór 1940 reeds lang voorbij aan
het stadium van de imkbaarheid. Het. was zo'n
vanzelfsprekenende zaak, dat ons volk de overheidspersonen mocht kiezen (zij het indirect). Ons
volk was er zo verwend mee, dat het pas weer tot
het besef van de kostbaarheid van dit bezit der
democratie kwam, toen dit bezit ons door de
Duitsers ontnomen was.
Overziet men nu het wegvallen van deze democratische orde in haar consequenties, dan zal men
gaan begrijpen, van welk een fundamentele betekenis het voorrecht van de democratie is. Onderdrukt de overheid de volksinvloed op het regeringsbeleid, dan zal ze noodzakelijkerwijze, de vrijheid van spreken, schrijven en handelen ook aan
banden moeten leggen. Dan zal ze tenslotte geen
enkele vrijheid meer kunnen gedogen en alle
volksactiviteit gaan richten en leiden en dwingen
in de bedding, die ze voor haar eigen doeleinden
graaft. Dit is de consequente dictatuur en we hebij>en leren verstaan, dat dit beteckent, dat de klok
eeuw-fii achteruit gezet wordt.
Democratie is yiürfwaarde voor een vrije ontwikkeling voor het leven. In een ware democratie dient
de overheid, in een dictatuur dwingt de overheid.
Het is wel voorwaarde, het is helaas geen waarborg voor die vrije ontplooiing. Ook als een volk
formeel door verktewigen invloed op 't regeringsbeleid kan hebben, kan materieel de democratie
een dode vorm zijn, bij gebrek aan belangstelling
in politieke zaken en bij gebrek aan fundamenteel inzicht er in. De democratie wordt dan een
schijn-democratie.
De belangstelling waarvan hierboven gesproken
werd, wordt in een democratische staat gewekt en
getröei door de politieke partijen. De vraag of
e«e democratie weerbaar is, betekent in feite, de
vraag naar de weerbaarheid der politieke partijen
en zo dit laatste ontkennend beantwoord moet
worden, de vraag of het volk andere kanalen
' vond voor zijn politieke weerbaarheid.
Dit probleem is hier aangesneden in verband met
de opening van de VERZETSTENTOONSTELLING in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, en welke
tentoonstelling als titel voert;
„WEERBARE
DEMOCRATIE".
Het heeft ons bij het zien van deze tentoonstelling verbaasd, dat dit probleem in de tentoonstelling genegeerd is. Om het duidelijk te stellen:
Daardoor heeft de tentoonstelling haar uitgangspunt niet gekozen, waar het werkelijk ligt, nl. in
de beantwoording van de vraag, of onze politieke
constellatie van vóór 1940 in democratische zin,
weerbaar was.
Heeft men dit probleem vermeden, omdat de
practijk geleerd heeft, dat slechts een enkele partij van meetaf weerbaar bleek te zijn? Als dat zo
is, dan hebben we hier te doen met struisvogelpolitiek.
Wij stellen deze vraag zo, omdat ook in ander
verband ons deze struisvogelpolitiek bleek. Toen
wij n.1. met één der personen, die nauw bij de tentoonstelling betrokken is, voor de zuil van het
schoolverzet stonden, stelden wij hem de vraag,
waarom op die zuil als verzetsreactie op de Duitse maatregelen en verordeningen het woord:
„Gesaboteerd" stond. Het Bijzonder Onderwijs had
deze Duitse Verordeningen niet
„gesaboteerd",
maar sterker, „afgewezen" en principieel geweigerd ze in te voeren. Het antwoord was, dat de
Openbare Scholen niet zo ver waren gekomen en
het daarom onjuist was, de voorstelling af te wegen naar de houding der bijzondere scholen. Dit
standpunt is onmogelijk consequent door te voc-

WEERBARE DEMOGRÜTIE

ren. Op een verzetstentoonstelling moet men een
afbeelding geven van het consequente verzet en
niet van het compromis van het ontbreken van een
verzetshouding.
Negeert de tentoonstelling dus de vraag of de politieke partijen weerbaar waren, ze behandelt vanzelfsprekend wel het probleem, of het volk andere
kanalen vond voor zijn politieke weerbaarheid.
Hierin neemt de Februari-staking een centrale
plaats in. Wij hc{)b(S)' Li.ds in een vorige „Zwerver" opgemerkt, dat foor de overschatting van de
Februari-staking • de geschiedenis van het verzet
scheef getrokken wordt. We wezen er o.a. op, dat
hier sprake was van Amsterdams chauvinisme en
•van de negatie der periode vóór Februari 1941.
Bovendien — en dat is wellicht het belangrijkste
bezwaar tegen de toespitsing van het verzet Februari 1941 — wordt het verzet van den burger,
van den kleinen man, hierdoor miskend. De
Februari-staking was massaal verzet. Veel democratischer en veel belangrijker voor het verzet in
Nederland is de bewustwording van de verzetshouding en het komen tot de verzetsdaad in den
individuelen Nederlandsen burger, die in aanraking kwam met het Duitse onrecht en vrij en
zelfstandig de verantwoordelijkheid van zijn verzet op zich nam. Dit is de wezenlijk democratische karaktertrek van het verzet in Nederland.
Zo is onze organisatie niet autoritair opgebouwd,
maar gegroeid uit het verzet van individuele mensen, die aanvankelijk de verantwoordelijkheid voor
hun verzetsdaden alleen droegen.
Deze individuele burger met zijn gezin had op de
tentoonstelling moeten overheersen; wij hebhen
hem gemist.
Er is nog een andere indruk, waaraan men bij het
doorwandelen van deze tentoonstelling moeilijk kan
ontkomen. De tentoonstelling is een symbolische
afbeelding van de Duitse actie en de reactie van
het verzet daarop. Het is niet eenvoudig, om
daarin het juiste evenwicht en ook historisch de
goede climax te vinden. Op deze tentoonstelling
domineert naar ons inzicht de Duitse actie en is
er wel een climax gevonden in de toenemende
ellende van het Nederlandse Volk en in de toenemende ontreddering bij den bezetter, maar niet in
de toenemende kracht van den ver zetter. Men
denke hierbij b.v. aan het van Duits standpunt bekeken redelijk slagen van den arbeidsinzet van
1943, de mislukjtcn van het Z. Karten-Verfahren
en het debacle van de arbeidsinzet van het begin 194?.
Is dit misschien oorzaak, dat zij, die wij vroegen,
naar hun indruk over de tentoonstelling, niet een
zekere aarzeling zeiden, dat ze niet precies wisten,
wat ze ervan zeggen moesten? Nagenoeg allen
waren onder de indruk van dit schitterend stuk
werk, maar men was meer verbijsterd dan overtuigd. Was het omdat men het verzet niet herkende?
De tentoonstellingslciding heeft zeer hoog gegre-
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pen met deze tentoonstelling. Deze uitbeelding
kan gevoegelijk een unicum genoemd worden en
ondanks onze bezwaren hierboven weergegeven,
bezwaren, die dus uit het verzetsstandpunt voortkomen, moet men ten aanzien van de idee en de
artistieke uitwerking door Charles Eyck c.s. ervan
toegeven, dat hier een buitengewone prestatie geleverd is.
De onrust en de jacht van Duitse maatregelen en
van het verzet, laten den toeschouwer bij de rondwandeling niet los. Uitstekend is de verbeelding
van de intocht der Duitsers in het ontwakende
Nederland bij de aanvang der tentoonstelling. Wij
noemen verder de hielenlikkers van de Duitse
Adelaar, de kostelijke karikatuur van de Duitse
misgewassen, de vaart in de schildering van
„Dolle Dinsdag", de toenemende leegte der schildering bij het naderen der bevrijding, waar alleen
nog de typering van onder water zetten en vernietiging in voorkomen, het voortreffelijke schilderij van de vrouw, gedrapeerd in de Hollandse
vlag, die de bevrijding in de naderende drommen
van geallieerde vliegtuigen begroet en tenslotte het
schilderij van een uit de puinhopen en verdrukking in het licht tredende I^Jederlands gezin, met
daarboven de in damp en rook opgaande vigs^
onheilspaarden der Openbaring.
Wij hebben maar enkele momenten gegrepen, die
ons bijzonder troffen. Vier maal zagen wij nu
reeds deze tentoonstelling en iedere keer komen
nieuwe trekken der schildering in het gezichtsveld Wanneer dit met een verzetsman reeds zo
is, dan vragen wij ons angstig af, wat de Nederlandse burger, die van het verzet maar zo'n vage
indruk heeft, aan deze tentoonstelling zal beleven. Hier moet een catalogus redding brengen.
Heel eenvoudig en heel duidelijk moeten per schilderij in de catalogus de eigenaardigheden en ir»
het algemeen de symboliek uitgelegd worden. Alleen op deze wijze zal dit enorme stuk werk tot
zijn recht komen.
Een nieuwe catalogus, mijne Heren, met grote
spoed!
Wanneer hierin voorzien is, dan geloven wij, dat
ondanks het feit, dat in deze tentoonstelling zeer
hoog gegrepen is, zij als tentoonstelling zal slagen
en een grote indruk achterlaten. Behoudens de zeer
belangrijke restricties, die wij hierboven naar voren brachten, zal zij dim ook aan haar doel beantwoorden.
In verband met deze laatste opmerking moet het
ons van het hart, dat wij het betreuren, dat de
Minister-President, die de tentoonstelling opende,
deze gelegenheid gebruikte om reclame te maken
voor de „vernieuwde door de illegaliteit geleide
politieke beweging" (Zie Parool 2 Maart).
Deze reclame is ongepast, omdat het de MinisterPresident was, die sprak, omdat een verhouding
tussen de tentoonstelling en de bedoelde politieke
beweging gesuggereerd werd, die niet bestaat
(althans niet mag bestaan), omdat het andermaal
een miskenning is van het politiek christelijke verzet, dat intussen de meeste kastanjes uit het vuur
gehaald heeft.
H. v. R.
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DE GESCHIEDENIS
VAN DÉ LO EN DE LKP

In het „ten geleide" wordt verantwoording afgelegd over de plaats van de
L.O. en de L.K.P. met haar neven-organisaties in het grote geheel van het
ondergrondse verzet.
In „De geest van ons verzet" wordt het waarom van onze actie toegelicht.

VOORLOPER
„DEN VIJAND WEDERSTAAN"
De reeds maanden geleden aangekondigde voorloper van het grote Gedenkboek L.O.—L.K.P., dat onder de titel „Den vijand -wederstaan" zal verschijnen, is zo goed als gereed gekomen.
De eerste oplaag kan i.v.m. de papierschaarste niet groot zijn, het wordt een
aantal waarvan het gewettigd is te veronderstellen, dat het spoedig zal zijn
uitverkocht. Vermoedelijk zijn we zeer binnenkort in de gelegenheid, de prijs
van dit historische werk te publiceren. Het ligt in de bedoeling bij de vermelding hiervan tevens een bestelbon in „De Zwerver op te nemen, zodat
de lezers van ons weekblad als eersten de gelegenheid ontvangen hierop in
te tekenen.
Tevens ligt het in het voornemen — we publiceren het reeds eerder — een
gedeelte van de opbrengst ten goede te doen komen aan onze verzetsslachtoffers door dit af te staan aan onze „Stichting 1940—'45". We kunnen in
ieder geval ten aanzien van de prijs reeds deze mededeling doen, dat deze
tussen ƒ 4.— en ƒ 5.— zal worden vastgesteld.
Zij, die op deze mededeling ter voorkoming van teleurstellingen reeds nu een
bestelling willen doen, richten hun aanvragen tot: „De Administratie van
„De Zwerver", Westermarkt 2, Amsterdam.
„Wie het eerste komt, die het eerste maalt".
We doen hierbij een opgave volgen naar de inhoud van de Voorloper, aangevuld met een kleine toelichting.
Spoedig hopen we de verschijning te kunnen bekendmaken.
I N HO U D S O P GA V E
VAN DE „VOORLOPER VAN HET GEDENKBOEK DER L.O -L.K.P."
„DEN VIJAND WEDERSTAAN"
Ten geleide
De geest van ons verzet
Schets

KORTE TOELICHTING INHOUDSOPGAVE.

I

Joden
a. Het opgejaagde volk
b. Jodenrazzia
c. Auswitz
„
II De plaatselijke medewerker
,,
III Onderduikerswerk
IV „Het zal eruit"
„
V Reizigers in bonkaarten
„.
VI Een dag uit het leven van
een L.O.-Top-lid
\ '
,,
VII „Zeg, Anne-Marieke"
„
VIII De tweede overval op de
Weteringschans
„
IX Verhalende stemmen uit de P.B.S.
„
X Bij de vervalsers
„
XI Het geiheime telefoonnet
„
XII Dropping
„
XIII Spoorwegsabotage
„
XIV Voedsel voor 't benarde West
„
XV Een gevaarlijke crossing
„
XVI Geestelijk leven achter celdeur
en prikkeldraad
1. Het gaatje in mijn cel
2. a. De bunker in Vught
b. Het transport
c. Concentratiekamp
3. Ons lijden voor de vrijheid
Slotbeschouwing

Gedenkboek-Commissie
„Frits de Zwerver"
(Ds. F. Slomp)
Anne de Vries
Jan H. de Groot
Anne de Vries
K. Norel
Cor v. d. Hooft
Joh. Van Hulzen
Gerrit Spanhaak

In de eerste plaats volgt dan een schets, getiteld „Joden".
Met de wegvoering van onze Joodse landgenoten werd de demonische opzet
van het nazidom voor het eerst massaal gedemonstreerd.
Als volgend onderwerp wordt een schets over den plaatselijken medewerker
gegeven. Het specifieke L.O.-werk — het zoeken van een plaatsje met heel
de entourage — komt hierin tot uiting. In ruimere kring wordt hetzelfde
geschetst in „Onderduiljers in het Zuiden".
Het optreden van de L.K.P. krijgt vastere vormen, met als resultaat een
distributiekraak: „Het zal eruit", waarvan een noodzakelijk gevolg is het in
werking treden van het illegale C.D.K., en wel in de schets „Reizigers in
bonkaarten".
Al deze acties vereisen overleg en talryke besprekingen.
Dit wordt yeAaald in „Een dag uit het leven van een L.O.-Top-lid", terwijl
„Anne-Marieke's" de verbindingslijnen onderhouden tussen 'allerhande contacten.
•
Arrestaties blijven niet uit, waardoor „de grote overval
schans" noodzakelijk is.

op de

Wetering-

Om te verademen komen dan de technische takken van dienst; het heel stille
achteraf-werk: Persoonsbewijs-sectie, Falsificatie-Club, Centrale Inlichtingendienst.
Vervolgens zijn wij plotseling in de roes van de Septemberdagen, waarin de
L.K.P. op militaire leest wordt geschoeid en ook militaire acties gaat ondernemen. Wapens, munitie en personen worden „gedropt" en verbindingswegen
vernield.
Stelselmatig wordt het Westen van ons land geïsoleerd en de L.O. kap opnieuw tot vergrote actie komen voor de voedselwerviflg. („Voedsel voor het
benarde Westen").
Intussen is Nederland frontgebied geworden en wordt de mogelijkheid gezocht de frontlijn te „crossen",: waarvan zeer veel piloten gebruik maken.
In de laatste schets wordt de geest getekend van de nazi-terreur in gevangenissen en kampen, waaronder de gevangen medewerkers hun oog blijven
richten op Jezus Christus, den Man van Smarten, om Wiens gebod der Liefde
zij verdrukt, worden.
En met een korte „Slotbeschouwing" wordt de Voorloper besloten.

r

Dringfende oproep

„H. van Rijn"
Tiny Mulder

Voor het welslagen van de plannen om een eigen historisch Gedenkboek onzer L.O. en L.K.P. samen te
stellen, is ten opzichte van verschillende zaken, de
medewerking van alle leden en medewerkers eeft
eerste vereiste.

Anne de Vries
Kees Brouwer
K. Norel
K. Norel
Anne de Vries
Jan Naber
W. v. d. Kamp
J. J. Volkert

De Gedenkboekcommissie gaat vanzelfsprekend van
het standpunt uit, dat het aan deze medewerking
niet zal ontbreken. Zij doet daartoe een dringende
-oproep om verschillende gegevens over onze verzetsactie, die in dagboeken, archieven, documentatiemateriaal, of anderszins, ter beschikking te willen
stellen van het Secretariaat. Gaarne wordt — indien
zulks gewenst is — het materiaal, dat op deze wijze
beschikbaar kom, t.z.t. aan den eigenaar weer teruggegeven.

„H. van Rijn"
A. J. Teunissen
A. J. Teunissen
A. J. Teunissen
Ds. F. Guillaume
Gedenkboek-Commissie

Niemand blijve achter!
Inzendingen metNhet opschrift: „Afd. Gedenkboek".
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BARTJE vond het geluk.

ADRESWIJZIGING

Utrecht, Februari 1946.

De bureaux der LO.-LKP,
SHchtïng zijn vecplaahst- van
WESTERMARKT 2
naar
NIC. WITSENSTRAAT 21
Ook de Redactie van „De
Zwerver" is overgegaan naar
het- nieuwe adres.
De administratie van ,;De
Zwerver" blijft gevèsHgd:
Wostxrmarl^ 2.
-. . -'
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Wij hebben Bart de grote stap zien doen en wisten allen, dat geen van ons hem dit grote geluk
zou misgunnen. Bart is een van onze mensen,
wiens daden hier niet hoog opgehemeld behoeven
te worden. Dat zou hij zelf niet willen; voor hemzelf niet en omdat deze woorden uit de „oude
kring" komen. Ieder lid hiervan schuwt dat.
Annie behoeven wij niet te vertellen wie Bart is.
Wij weten zeker, dat een man van zijn formaat
ook een goed kameraad voor het leven moet zijn.
Zoals hij een vriend voor ons is geweest: altijd
zich gevend en zich inzettend tot het bereiken
van het doel, zo moet hij ook als levensvriend
zijn. Vele vrienden uit de illegaliteit die met hem
hebben samengewerkt en die hem als verzetter
en vriend zijn gaan waarderen, gaven blijk van
hun belangstelling.
Wij wensen beiden langs deze weg nog eens van
harte geluk en hopen, dat zijn afwezigheid (hij
vertrekt naar Engeland) van korte duur mag zijn.

WAPENS KWAMEN DOOR DE LUCHT
De nacht van S op 6 Juli 1944 was éèn mystérieusë nacht. De loag cirkelende metalen
vogel, welke zich met machtig daverend
motorengedreun voortbewoog, was weliswaar geen ongewoon verschijnsel, anno
1944, boven de lage landen aan de zee,
maar de alsmaar rondvliegende machine,
die, alsof zij haar prooi zocht steeds lager
ep lager zakte, zou toch de aandacht moeten trekken. Toch was dat niet het geval.
En gelukkig maar.
Het kleine vredige dorpje Epe sliep rustig
door, zich van geen kwaad bewust. Een enkele inwoonster heelt zich misschien slaapdronken omgekeerd, om dan even doezelig
weg te zakken in de veilige armen van
Morpheus. En toch, als dejnwoners van Epe
geweten hadden, of maar enigszins hadden
kunnen vermoeden, welke grote gebeurtenis
er op het punt stond plaats te vinden, zouden zij minder slaperig zijn geweest.
Het weggestorven motorengeronk zwelt geleidelijk weer aan. Al dichter nadert het
donkere silhouet van de viermotorige luchtreus, tot het dendert en dondert door haar
majestueuse cyllnders.- Daar, plots, gebeurt
het mirakel. Een gefladder, een zucht, dan
hangen er vier witte stippen tussen hemel
en aarde. De maan, die even om een hoekje
komt gluren, belicht matwit de snelzakkende parachutisten. Huilend trekt cle machine
op, steeds sneller en sneller wentelen haar
propellers, tot het aandavert, tot een adembenemend gebrul. Nog eenmaal trekt ze een
cirkel om wat ze losliet, om dan snel en
en steeds sneller in Westelijke richting te
verdwijnen.
Hoe lager de valschermei) komen, hoe vlugger ze lijken te vallen. De eerste drie hebben de veilige aarde reeds bereikt, als de
vierde en laatste geheimzinnige zich met
zacht gekraak In een boom neervleit. Twee
donkere gedaanten haasten zich hun parachute af te gespen en onmiddellijk op te
rollen. De derde veilig belandde parachute
wordt eveneens handig afgegespt en opgerold. Zij kennen de vijand, zij zijn voorzichtig. Met bijkans ingehouden adem, hun
wapens In de aanslag, wachten zij ingespannen turend en luisterend of hun komst
al of niet bemerkt is.
Alhoewel de grond vochtig is en klam aanvoelt in deze koude zomernacht, tintelt er
toch een prettig gevoel door hun corpus. Zo
weer de echte Hollandse bodem te voelen
na zo'n lange scheiding. De grond te ruiken
en met je handen in het zand te graven, het
zand van je eigen land. Het blijft rustig. Op
handen en voeten kruipen ze verder. „Waar
is Arnold?" Fluisterend, volkomen beheerst,
maar toch met een angstige intonatie, stelt
Jaap de vraag. „Geen idee," bromt Berend.
Ze richten zich half op, hun gummie vliegerlaarzen bedachtzaam uitschoppend. Hun
pistolen blijven grimmig op het voorterrein
gericht, hun vingers aan de trekker. „Daar",
grimast Berend, ziin blonde kop boven het
koren uitstekend, maar zich toch angstvallig dekkend „daar hangt het kind". Inwendig grinnekend, begint Jaap zich in de aangegeven richting te werken. Dichterbij gekomen zien ze „het kind" van omstreeks 75
Hollandse kilo's vertwijfelde pogingen
aanwenden zijn hooggeplaatste post te verlaten. Zorgvuldig dekkincr zoekend, komen
ze hem te hulp. De koorden worden losgesneden met enkele ferme halen van hun
dienstmessen en dan is Arnold uit zijn netelige positie bevriid. Zijn parachute wordt
vakkundig verwijderd en weer gaan de jongens in dekking.
In het Oosten begint het te lichten. Heel in
de verte begroet een haan de nieuwe dag.
Ze strekken hun lenige ledematen uit. „Daar
wordt je rheumatiekerig van", mompelt Berend. Daar is Jaap het mee eens. Zonder
verdere woorden te gebruiken,, alsóf het zo
hoort, kruipen ze achter elkaar aan, elkander dekkend, de ogen in het langzaam wijkend nachtelijk duister borend. Zo komen
ze bij hun bagage. Korte tikken van metaal
op metaal verraden hun bezigheden. Beugels en klemmen klikken zacht open en
vaardige, geoefende handen vertrouwen
Moeder aarde, de Hollandse bodem hun geheimen toe. De korte gesteelde spade aan

de buitenkant van de container aangebracht
doet prima werk. Ook de parachutes worden opgeborgen.
Dan zijn alle sporen uitgewist van dit geheimzinnige tafreel. Aleen de colts in hun
zakken zouden' hen nog kunnen verraden,
maar dan zouden ze eerst nog een woordje
meespreken, daar kan de mof op rekenen.
Ieder een fikse teug wishkey uit de meegebrachte flacons en dan op mars. De papieren zijn in orde, dat gijntje hebben ze in
Londen door, volgens Arnold.
Enkele dagen later snort een politieauto
door de drukke straten van Rotterdam en

Daar, plots, gebeurt bet mirakel.
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zoekt zich een weg naar de grote autobaan
Rotterdam-Utrecht. Achter het stuur een gemoedelijke rechercheur, surrogaat sigaartje
aan, en in de beste stemming. Naast hem
een even gemoedelijke collega, ook al prima humeur, terwijl de overige plaatsen bezet zijn door „de Blonde", een flinke knaap
van de LKP en onze „Jaap", de springer uit
Engeland! Het doel van de reis is de omgeving van Epe en wel in het bijzonder hel
stukje grond waar in de nacht van 5 op 6
Juli het zoo broodnodige materiaal voor de
verzetsorganisaties, was begraven. Jaap zit
stil voor zich uit te staren en maakt berekeningen hoe hij zo meteen het snelst de
plaats zal vinden om zijn zendmateriaal op
te kunnen diepen.
De „Blonde" lacht eens fijntjes. Het is toch
maar vlot van stapel gelopen. Hoe bestaat
het! Dat die Jaap zich zïin adres zo goed
wist te herinneren, of zou dit nu een staaltje
zijn van de befaamde Engelse Geheime
Dienst? Jaap glimlacht alleen maar, als hi]
er hem naar vraagt. Enfin, hoe het ook zijn
mag, het contact met Engeland is nu verzekert. Tenminste
als alles naar wens mag
blijven gaan. De S.D. is ook geen dienstmeisje, die alleen maar boodschappen doet.
Maar dit moet! Dit is dan eindelijk het zo
vurig begeerde contact, nodig tot en met,
om de K.P. op te bouwen tot een machtig apparaat, in dienst van het Vaderland. Telegrammen moeten er uit, niet één, maar tientallen, allemaal in de vragende vorm. Zend
ons wapens, zend munitie, rijwielbanden, radio's, sabotagemateriaal, schoenen, sigaretten voor de jongens, enz. enz. Maar eerst
wapens. Wapens en nog eens wapens! Er
moeten meer en meer wapens komen! Wij
moeten de vijand te lijf, die ons volk terrorriseert, deporteert, de besten onder ons fusilleert. Die onze polders onder water wil
zetten, ons strand verpest, onze bossen kapt,
ons voedsel steelt op grote schaal, die ons
uitplundert tot-we zo arm zijn als kerkratten, van de honger in elkaar zakken of
neergemaaid worden door zijn excecuterjende vuurpelotons.
Wij moeten te wapen tegen het beest uit
de afgrond, tegen de nazidemonen, tegen

de verraders onder ons eigen volk.
Wij, volk van Nederland, Szullen uit vlammend protest, onze machinegeweren hanteren, de ploerten neermaaien als dolle honden. Te lang werden we getergd, te lang gehoond, bespot en mishandeld, te lang onteerd en te lang geknecht. Te lang onderworpen als slaven, te lang van onze meest
heilige rechten beroofd, te lang onze gewetensvrijheid ontzegd. Onze jeugd wordt gedemoraliseerd en ontheiligd en dagelijks
vallen er tientallen, onschuldig neergeknald
door Hitler's beulen. Wij roepen te wapen!!!
Komt over Bondgenoten van over zee, komt
over, want wij vergaan. Wij bidden onzen
God om uitkomst! De nood is hóogl Het water is tot aan de lippen gestegen! Als jullie
dan nog niet kunnen komen, stuur dan wapens, veel wapens, massa's wapens, springstof, verbandmiddelen en alles wat wij nodig hebben en wij zullen de voorposten gevechten voeren, in afwachting van jullie
komst. Maar stuur en stuur veel!! Ja „Blonde", zo moet het en zo komt het goed. Zij
zullen sturen en niet gering! Maar nu eerst
de zenders. „We schieten ai aardig op chef".
De goeiege dikkerd achter het stuur greinst
maar eens, waarbij zijn mondhoeken bijna
zijn flaporen raken. „Ja, Blonde, h}j gaat
lekker."
Ja, lekker gaat ie. Als je nu eens even nagaat, dat een week geleden nog niets bekend was van dè mogelijkheid van een permanent en hecht dagelijks contact met Londen, en,dat nu alles dik voor elkaar komt.
Het onderbrengen van de gasten is ook vlot
geregeld, dank zij de contactadressen van
Kees. Een mens mag zich niet op de borst
slaan, maar de organisatie van de L.K.P. is
toch fantastisch goed voor elkaar, ondanks
de terreur van den mof. Dit had Bertus nog
eens mee moeten maken of Oom Jaap. Maar,
mannen, houd goede moed in concentratieen martelkampen. We gaan nu een hoogtetijd
tegemoet Wapens komen er, en niet weinig.
Als het even kan zal de K.P. jullie te hulp
snellen. Als w« zware wapens krijgen, zullen we Vught en Scheveningen stunten! Dan
ligt de Weteringschans binnen ons bereik!
Dan komen we ten koste van alles! Dan
zullen we Johannes wreken, dan zullen we..
dan kunnen we, met Gods hulp, alles.
Berend is geïnstalleeni als laisonoffice»
L.K.P., Jaap als laisonofflcer R.V.V. en Arnold is de operator die voor zijn beide
vrienden werkt.
Ze zijn alle drie keurig ondergebracht, al
heeft dit nog heel wat voeten In de aarde
gehad. Begin maar eetns, In een zwaar geteisterde stad, waarvan een kwart In puin
ligt, geschikte apdrtementen te vinden, die
voldoen aan alle technische en comfortable
eisen. En dan de gastheer en/of dames moeten het risico aanvaarden en dat Is niet gering. „Der Feind hort mit"! De peilauto's rijden stad en land af. Een arrestatie betekent
in deze dagen de kogel. Maar we werken, al
Is het onder hoogspanning. Weliswaar moeten er af en toe adressen ontruimd worden
als gevolg van arrestaties of uit voorzorg,
maar we draaien en.... op volle toeren. Het
contact met Londen is tot stand gekomen
en de telegramwisseling is een feit geworden.
Berend, met wie wij nu regelmatig te maken
hebben, confereert uren lang en treft alle te
nemen maatregelen. Hij is het, die de Engelse regering en legerleiding volkomen op de
hoogte stelt van de gang van zaken in het
bezette gebied. Hij werkt de opdrachten uit,
meegekregen van oyerzee, en legt ons al
spoedig een plan voor, waardoor het mogelijk zal zijn binnen de kortste keren wapens
te ontvangen van onze geallieerde vrienden.
Wij moeten nl. geschikte terreinen opzoeken, waar ook in ons land, die moeten voldoen aan diverse technische eischen en aan
eisen de veiligheid van onszelf en die van,
de geallieerde piloten betreffende.
Hij ontvouwt ons een werkplan waar onze
ogen van gaan schitteren. We hangen compleet aan zijn lippen en ons bekruipt de
lust „Oranje boven" te roepen. Dit moet slagen! In het diepste geheim smeden wij onze
plannen. Met behulp van Berend, vinden we
inderdaad een terrein wat aan alle eisen
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voldoet. Het ligt midden op de Veluwe, keurig beschut en gecamoufleerd door prachtige bossen. Het is voor het publiek verboden,
dus mooier kan het niet. De omwonende
boeren en de boswachter/jachtopziener blijken „steengoed" te zijn. Wij bouwen luchtkastelen, maar het zal blijken, dat ze om
te toveren zijn in tastbare begrippsn, in resultaten. Onder leiding van de „Blohdy en
in overleg met „Piet met de snor"", wordt de
ploeg samengestteld die belast zal worden
de eerste wapenzending door de lucht, in
ontvangst te nemen. We voelen het allen
als een grote eer, dat de L.K.P. de eerste verzetsorganisatie zal zijn, die wapens, afkomstig uit Engeland, toegestuurd zal krijgen. Het plan de campagne voor de eerste
wapendropping in ons zo zwaar belaagde
Vaderland, komt tot uitvoering. We popelen
om af te reizen en dit experiment mee te
maken.
„Piet met de snor" wordt belast met de leiding. Allen zijn tevreden, want met Piet aan
het hoofd, dat had de geschiedenis ül meermalen bewezen kwam het prima in orde. De
ploeg bestond uit acht man. Drie van hen
zijn later door de vijand gearresteerd en
gefusilleerd. Hen wil ik met namen noemen,
d.w.z. hun toenmalige schuilnamen, de overige namen zijn gefingeerd. Het waren: Kleine Henk, Kris, en Jan van den Rijn.
De overige: „Piet met de snor". Klaas, John
Rinus en Kareltje.
Het zou mij te ver voeren, u de desillusionerende geschiedenis in perfectie te beschrij.
▼en, die aan de eigenlijke operatie vooraf
ging. Volledigheidshalve memoreer ik in
grote lijnen. Op 29 Juli 1944 vertrokken van
uit Rotterdam Kleine Henk, John, „Piet met
de snor" en Kareltje, terwijl Rinus zich in
Utrecht bij ons zou voegen. Jople, één van
onze koeriersters, ging mee om onze blaffers te vervoeren. Aldus gebeurde hetl
Het tenue was bepaald, in overeenstemming
met het jaargetijde, (volop zomer) en met
aanpassing aan de omgeving, een touristenoord, sporthemd met korte broek, de nodige
bagage, rijwiel met goedebanden en veel
sigaretten. Ales was puik in orde, tot de
geleende korte broeken van John toe
Bewapening: goed werkende pistolen 7.65
en 6.35. John, speciaal vriend, al van vóór
Mei 1940, van Jaap de laisonofficer, was de
insider. Hij was van alles extra op de hoogte en zou, het door hem mee te nemen kleine radioapparaat voorzien van een batterij,
koptelefoon en antenne, alles in miniatuuruitvoering en meegebracht door onze gasten uit Engeland, bedienen. „Recèiver" werd
het genoemd, als bewijs van zijn afkomst.
f)e reis naar P. verliep uitstekend Geen
reincontrole door SD of CCD. Het ging, letterlijk en figuurlijk op rolletjes. Onze eerste
grote tegenvaller zat evenwel in de lucht.
Wij meenden allen dat de logeerpartij op
de Veluwe, want dat spel zouden we toch
spelen, keurig geregeld was, John zou voor
één en ander zorg dragen en wij vertrouwden daar op. Wie schetst onze verbazing en
ergernis toen ons, aangekomen in P., al
spoedig bleek dat John zijn taak wat al te
licht had opgevat. Wij waren nl, niet onder
dak, maar stonden figuurlijk gesproken op
de keien, letterlijk stonden we op een stofftqe zandweg, met fietsen, rijkelijk beladen
met de nodiae bagage Vooral Kareltje had
de uitdrukking „de nodige bagage', nogal
ruim opqevat. Precies nauwoezet kereltfe
als hij was, had hij een „koffertje" bij zich,
wat de mensen er toe zou brengen zich af
te vragen, wat deze passagier, met bestemming minstens Amerika, op de zanderige Veluwe kwam doen. Al met al geen prettig
vooruitzicht. Goede raad was duurl
Na veel probeerseltjes van „Piet met de
snor" bif dominees en pastoors, die allen faHkant mislukten, doordat de heren niet thuis
waren of met vacantie waren, stonden we
des avonds oip 23 uur, het uur waarop de
spertijd inging, aan de rand van het naburige E. Om 20.15 uur hadden John en Plet,
gedekt door de overigen, de radioberichten
beluisterd, maar, de hemel zij dank, was
onze slagzin er niet bij.
Ik wil U eerst even pp de hoogte brenaen
van enkele technische gegevens die betrekklnq hadden op onze missie,
ledere middacr om 13.30 uur moest aeluisterd
worden naar de Franse uitzending van
nieuwsberichten, waar tussendoor dan enkele zinnen zouden worden doorgegeven in
de Nederlandse taal. Ditzelfde moest herhaald worden om 20.15 uur, als „Radio
Oranje" haar programma aankondigde. Ook

deze omroep gaf speciale berichten door, die
▼oor ons van belang konden zijn. De zin
(slagzin) die op ons werk betrekking zou
hebben luidde: „Het komt weer als Mosterd
na de maaltijd". Kwam'deze zin s middags
door, dan betekende dat: houdt U gereed,
want de kans is groot, dat wij deze zin vanavond weer doorgeven, maar dan via „Radio Oranje" en is dit zo, dan komen wij met
een zending wapens voor U bestemd, op het
terrein wat aan U en ons bekend is. Wij hadden nl. telegrafisch via Berend de plaats
opgegeven van het door ons gevonden terrein, in vierkant en coördinaten nauwkeurig, volgens de militaire voorschriften van
vóór Mei 1940. Het terrein werd in de telegrammen aangeduid met één of andere
naam. Ons eerste terrein bij P. heette Yew.
Kwam deze slagzin dus, zowel 's middags
en 's avonds door op de vastgestelde tijden
en via de door ons opgegeven radio-omroepen, dan startte er in Engeland een viermotorige „kist" vol wapens bestemd voor
terrein „Yew". Wij moesten dan, ingaande
23.00 uur, op het veld aanwezig zijn. Kwam
de machine aan, onmiddellijk te herkennen
aan haar vier motoren, haar zeer zeer laag
vliegen en het bekende geluid van geallieerde motoren, dan moest vanaf de grond
een codeletter geseind worden, die, ook via
de telegramwisseling was vastgesteld, met
een wit helder licht. Tegelijkertijd moesten
er drie andere lampen branden, opgesteld
volgens een afgesproken systeem en met
bepaalde tussenruimten en kleurencombinatie. Op deze lichten gooide de piloot zijn
zending dan af, bestaande uit 12, later 15, 24
en zelfs 48 containers. Deze containers zijn,
over het algemeen genomen, stalen omhulsels van plm. IVi meter lengte, 60 cm. doorsnee, cylindervormig en gedragen door ,een
parachute. In de neus van de „sigaar" bevindt zich een schokbreker. Deze containers bevatten dan gedemonteerde wapens,
sabotagemateriaal, zoals springstoffen, kleding, levensmiddelen .geneesmiddelen, zenders, radio's (receivers) enz. enz.
Maar
zover waren we nog nietl Wij
stonden nog steeds om 23 uur aan de rand
van het naburige dorpje E. Piet redde gelukkig de situatie, door ons bij relaties van relaties onder te brengen. De relaties van die
kel^ waren fantastisch en dat zijn ze nog.
OniB respectieveliike gastheren werd een
keurig verhaal op de mouw gelogen dat,:
klonk als een klok en had kunnen kloppen
als een zwerende vinger. De uren kropen
voorbilj Allemaal razend hieuwsaieria naar
de radioberichten van de volgende middag,
waren wij zo tegen 13.30 uur van de volgende dag een ontploffing nabij Legio camouflagezinnen bracht onze recèiver voort,
maar niet dè zin. Desillusie! Moed verloren
al venloren! Wij bleven en zetten door!
Het was Zondaq en die daq deed haar benaming alle eer aan. Heerlilk zonnebadend
namen we er een fijne vacantiedag van. Ook
al geen overbodige weelde in ons altijd
drukke bestaan, 's Avonds kropen we weer
bijna In de koptelefoon van ons ontvangertje. Weer legio slagzinnen, maar weer niet
de befaamde mosterdzin die na de maaltijd
kwam. We waren „Horeloren", zoals dat in
KP. stijl heet. Maar misschien was het de
Londense fog die opstijgen van „onze kist"

gedekt door de ooerigen, de radioberichten

onmogelijk maakte, misschien was er slecht
weer op til, misschien, misschien
We troostten elkaar met verzinsels die we
zelf bijna gingen geloven. Het werd Maandag, Dinsdag, Woensdag
Donderdag.
Geen slagzin! Vrijdags besloten we naar
Rotterdam terug te keren en Berend eens onder handen te nemen. Ons vertrouwen in
l hem was weliswaar niet geschokt, maar je
kon todh maar niet weten. Het bleef toch
maar een mannetje die zo maar uit de lucht
was komen vallen.
Zaterdagmiddags werden we uit een stampvolle trein geperst en rolden rood verbrand
het Maasstation weer op. Kareltje transpireerde als een oogster in middenzomer, met
zijn koffertje op zijn nek. Jopie coquetteerde
ondanks haar welgevulde voorkomen en de
rest had de pest in. Rinus was in Utrecht uitgestapt en had ons laconiek en sloom, zo
was hij nu eenmaal, nagewuifd en „tot de
volgende keer" toegeroepen.
Aan de uitgang wachtte ons een daverende
verrassing. John was nl. enkele dagen te voren al naar Rotterdam vertrokken om eens
polshoogte, te gaan nemen. Hij stond ons nu
op te wachten. Wij hadden, alvorens hij vertrok, afgesproken, dat, als Vrijdagavonds
nog die vermaledijde slagzin niet was doorgekomen, wij Zaterdags met de trein van
tien uur uit P. zouden vertrekken. Nog meters van hem verwijderd zagen wij zijn donkere ogen al rollen.
Belangstellend informeerden wij, nuchter■ weg, waaraan wij deze ontvangst te danken
hadden. Kareltie merkte zo langs zijn neus
(die met zweetdruppels bepareld was) op,
dat hij, als hij soms dacht ons nog eens naar
dat rotgat te krijgen hij zijn grootje maar
moest sturen. Dat was teveel gezegd. Ogen
als van Zwarte Piet rolden onheilspellend
onder zwaar gefronsde wenkbrauwen. Als
een snik kwam het er uit: „Terug, Stand
bij". „Telegrammen Berend, „stand bij".
Nou, we snapten het. De overkant was
schijnbaar tot de ontdekking gekomen dat
daar ergens een stipje, in het stipje op de
wereldkaart, 5 man verborgen had gehouden die voor niets meer oor hadden dan alleen voor slagzinnen en alleen maar oog
voor mooi of slecht weer, volle, afnemende
of wassende maan. „Maar eerst naar huis,"
gaf kleine Henk als zijn mening te kennen.
John ontplofte bijna. „Naar huis, naar huis,
terug, „stand bij" betekent: houdt U gereed, wij komen". „Nou wij komen óók",
vond Henkie, „maar met de trein van 17.00
uur en niet eerder." Een wilde run op de eivolle tram begon. Kareltje vervloekte zijn
koffertje en transpireerde zo mogelijk nog
heviger. Maar thuis kwamen wel
Om 17.00 uur was alles weer present voor
de uittocht. Piet nog bekaf van het rennen
achter een tram aan, die, zoals hij beweerde, net wegreed als hij ér vlakbij was, een
paar honderd meter verder bij een halte
weer stopte en als hij dan buiten adem het
handvat bijna te pakken had, weer net wegreed.
John had de tweede exodus prima versierd.
Een grote fles jen deed alle zorgen vergeten, zelfs de zorgen die ons nog te wachten stonden. We waren er heilig van overtuigd dat er nu spoedig gedropped zou
worden.
Ons kinderlijk vertrouwen zou evenwel ten
tweede male diep geschokt worden. Het
zou mij te ver voeren alle kanderades uit
de toen volgende tien dagen te beschrijven.
Het zij genoeg te vermelden dat we die tijd
maar driemaal behoorlijk middageten hebben genuttigd. Alle dagen brood met suiker
in Gods vrije natuur. Geen enkele avond
wisten waar we nu het moede hoofd weer
eens neer zouden leggen en prompt iedere
avond ergens anders sliepen, van hooiberg
tot gastvrije familie of kennissen toe^Dat
we iedere dag sterker werden in het Heliegen van allerlei slag kwartiergevers en dat
wij er uit qingen zien als vagebonden in onze Inmiddels zwart geworden witte zomerkleding. Al met al geen slagzin! Gelukkig
begunstigde Vrouwe Fortuna ons met zeldzaam mooi weer. Onze koppen zagen roodverbrand en hadden we iedere dag niet zo'n
tegenvaller te slikken gehad, ddn was het
de mooiste vacantie uit ons leven geweest.
Om kort te gaan, we zaten weer tien lange
dagen voor niets.
Het terrein hadden we al wel twintig keer
vakkundig verkend, de omgeving bestudeer- en de toegangswegen bij dag en bij
nacht in ons geheugen geprent.
Na de tiende dag keerde een verslagen stel-
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letje naar de Maasstad terug. Dit was nu het
resultaat van onze enthousiaste plannen die
we gemaakt hadden. Noppesl In een heftige
K.P. vergadering in Utrecht liep de gal over.
John moest het ontgelden en werd de schuldenaar en zondebok van alles. Was dat nu
iets organiseren? Was dat nu „Stand bij"? In
hooibergen slapen, langs 's Heren wegen
slenteren en vacantiegangertje spelen? Nou
dan konden we onze tijd wel beter gebruiken. Had hij zich soms door Berend]e laten
bedonderen? Toen we zo'n beetje uitgegriept
waren, zijn we verstandiger gaan praten.
Berend had nieuwe richtlijnen aangegeven
en via een verontwaardigde telegrammenwisseling,, zoals hij voorgaf, e«n nieuw terrein opgegeven, welke plm. 28 Aug. 1944 inging. We zouden de ploeg uitbreiden want
we voorzagen dat vijf man wel wat te weinig
was. Zo werden Jan van de Rijn, Klaas en
Kris alsnog aangetrokken. Inplaats van Jopie zouden nu Doortje en Sjaan meegaan.
Sjaan was weliswaar geen oude K.P. koerierster maar een nieuwe ster, maar daar
onze doorgewinterde Door volkomen voor
haar instond, zou ze toch ingeschakeld worden.
De meisjes zouden, enkele dagen voor dat wij
af zouden reizen, de wapens en de receiver
alvast naar E. brengen, waar de verloofde
van „Piet met de snor", die daar verpleegster speelde, de spullen in ontvangst zou
nemen en tijdelijk op zou bergen.
Zo vingen wij op 28 Augustus 1944 met een
versterkte ploeg, voor de derde maal de
reis aan naar het prachtige Gelderse dorpje
P. Driemaal is scheepsrecht en dat zou blijken.
Het was alweer een stralende dag.* Om het
nu grote gezelschap zo onopvallend mogelijk te verplaatsen, reisden we in twee ploegen van 5 personen. Geleerd door de ervaring was de bagage minimaal zodat we als
echte touristen die Maandagmiddag door
Putten kruisten. We hadden een punt afgesproken ver buiten het dorp, waar we elkaar zouden, treffen.
Kleine Henk had de kas en volop rantsoenen, afkomstig van één van de laatste kraken, en ontpopte zich als een waardig menagemeester.
Het was dan ook een vredig toneeltje, acht
jongens en twee meisjes In een schitterende
natuur, al etend en grappend. En het was
geen wonder dat we uiïg waren, want des
middags was inderdaad de zo langverwachte slagzin doorgekomen. Het komt weer
als mosterd na de maaltijd.'
„Als dat maar niet -waar is, want dan vuur
ik met twee F.N.'s oo iedere levende ziel, die
voor mijn lopen komt", had Klaas geïnterrumpeerd.
De stemming was perfect. Tegen de avond
werden de dames naar E. geloodst ondanks
felle protesten en hadden wij de handen vrij.
Achteraf bekeken is dat nutteloos gebleken,
want in de maanden volgend op deze Aug.maand, hebben deze kinderen van het zwakke geslacht het bestaan, bij vele tientallen
droppings aanwezig te zijn in vrijwel alle
delen van Zuid-Holland, maar dat konden
we toen nog niet voorzien.
Bij een boer, die ik nu nog wel bij Egyptische duisternis zou kunnen vinden, namen
we onze intrek, d.w.z. in een oude wrakke
schuur op zijn erf. Piet had hem enigszins in
vertrouwen genomen en de boer snapte er
wel zoveel van, dat hij het erg gevaarlijk
vond, maar niettemin noodzakelijk.
Met het weer troffen wij het niet zo goed
als we het gewend waren tijdens onze vele
omzwervingen rondom onze droppingground in wording. De lucht was zwaar bewolkt en het was fris zó tegen dè avond.
Wind was er niet veel, dus alle kans op regen. Toch was er nog een klein sprankeitje
hoop diep in ons hart, dat om kwart over
acht de zo vurig verwachte slagzin alsnog
door zou komen. Het weer werkte wel niet
mee, maar je kon nooit weten.
Als het schitterend weer was, dat was al
meerdere malen onze ervaring geweest, dan
kwam er toch ook niets. De uren kropen
traag voorbij. Piet trachtte de stemming er in
te houden, door buiten op het erf verspringen te oefenen. Het duurde niet lang of de
hele ploeg was enthousiast aan het sporten.
De lachende boer, die min of meer lachte als
een boer die kiespijn had, was getuige van
de demonstratie.
-'
Zo tegen acht uur verdwenen Piet, John en
Kareltje, zoals ze meenden onopgemerkt,
maar in werkelijkheid aan niemands aandacht ontsnapt, achter in de openstaande

schuur, waar de bagage zich bevond en dus
ook ons radiotoestel in zakformaat.
Niemand liet zich kennen. De springpartij
ging gewoon door. Toch was een enigszins
nerveuze stemming merkbaar.
De minuten leken eeuwigheden. De spanning
in de schuur nam met de seconde toe en de
geladen verwachtingen waren bijna voelbaar.
De receiver haarfijn afgesteld, gaf duidelijk
verstaanbaar berichten door. Precies 20.15
uur kondigde „Radio Oranje" haar programma aan. Onder ademloze stilte werd woord
voor woord gevolgd.
„Hier volgen zeven bijzondere boodschappen" — „Bericht No. 1. — „Jacques heeft
zijn doel veilip bereikt. Ik herhaal: Jaques
'heeft zijn doel veilig bereikt. Bericht No. 2.
Maak U niet ongerust, alles is in orde. Bericht No. 3. WPX geef bericht, Wij wachten
op U. Ik herhaal:: WPX geef bericht, wij
wachten op U. 4e bericht, bericht voor Max:
Geduld is zulk een schone zaak. Ik herhaal
bericht aan Max: Geduld is zulk een schone
zaak. Bericht No. 5: Nooit heb ik in het
zonlicht gezien. Ik herhaal: Nooit heb ik in
het zonlicht gezien. Bericht No. 6: Het komt
weer als mosterd na de maaltijd." Deze laat.
ste woorden gingen verloren in een diepe
zucht. Dan drukten wij elkaar de hand en
keken elkaar in de ogen. Eindelijk, eindelijk....,!
Uiterlijk schijnbaar kalm, wandelde het drietal weer naar buiten. Dat .was te veel gevergd van het geduld van de ploeg. Alsof er
een bom gevallen was, stond alles als verstomd, om dan, alhoewel beheerst, maar
toch met de spanning op hun gezichten te
vragen „En?"
Piet verbrak de stilte en terwijl zijn kleine
geslepen oogjes glinsterden, kwam het er lakoniek uit: „Alles oké, 't is zover."
De eerste opwelling was een indianendans
te beginnen, maar gedisciplineerd als we
waren, nam iedereen het op, alsof er gezegd
was, dot het ontbijt gereed stond. Toch was
hel mét de athletiek nu gauw gedaan. Iedereen begon zijn spullen na te zien. Pistolen
werden nagekeken en doorgeladen, houders
gecontroleerd en zaklantaarns op hun
bruikbaarheid beproefd. Piet gaf orders „Zoveel mogelijk donkere kleren, mannenl" „Jan ,.
en Klaas, jullie kunnen h^t beste jullie overalls aandoen." „John, jij je donkerblauwe regenjas en Henk en Karel jullie je windjacks
aan. Opschietenl"
De hele ploeg was een en al bedrijvigheid.
Piet raadpleegde zijn staikaairt nog eens ten
overvloede en inspecteerde zijn kompas.
Ifi^al deze bedrijven was het tenslotte negen
uur geworden. Kleine Henk en Kareltje kregen opdracht de verstopte spades op te
gaan halen. Met een kalm gangetje, zoals
het echte toeristen betaamt, hobbelden zij
het zanderige paadje af, waardoor ze op de
grote weg konden komen.
„Zouden ze er nog liggen?" informeerde
Kareltje.
„Natuurlijk en niet anders, wie zou daar nu
wat gezocht hebben?"
„Wat tippelde die neef van jou er netjes in,
zeg, toen we in E. die spades gingen kopen."
„Om je gek te lachen," vond Henk. „Die
stumperd dacht werkelijk, dat wij N.S.B.lijkjes moesten gaan begraven."
„Hij wilde ons nog wel een goed plaatsje
aanwijzen en zelf meegaan," grinnikte Karel.
„Maar toch flink dat hij er niet bij wilde
zijn". „Alleen stom, dat hij niet door had dat
je toch geen koude N.S.B.'ers van Rotterdam
naar E. gaat vertransporteren, om ze daar
veilig te kunnen begraven. Maar hij heeft er
toch netjes voor gezorgd. Zes spades in één
slag, niet duur, en dat in deze tijd van
schaarste", vond Kareltje.
„Nou ja, maar hij is een inboorling, geboren
en getogen in E."
„Toch een prestatie," hield Kareltje vol.
Het begraven materiaal werd gauw gevonden, dank zij een gemerkte boom en een
apart verstopte spade. Netjes ingepakte stelen, de bladen apart in de fietstassen, zou
niemand argwaan koesteren tegen die bagage.
Klokslag tien uur meldde het tweetal zich
terug. „Gevonden?" informeerde Piet. „Alles
oké" was het antwoord.
„Zijn de stelen en de bladen genummerd en
hebben jullie de schroeven?" „Alles in orde,
wij zullen het spul op het terrein in elkaar
zetten," „Prima, dan kunnen we gaan."
„Allemaal even luisteren."
„Zijn alle fietsen behoorlijk opgeborgen en
gecamoufleerd?"

„Goed. Ik loop voorop, dan volgen, steeds
met een meter afstand, eerst Kris dan Rinus,-]
vervolgens Jan v. d. Rijn, Klaas, John en
Kleine Henk en Kareltje als laatste met de
bagage."
„Er wordt niet gerookt en niet gesproken.
Alle rammelende voorwerpen uit je zakken.
Niet schieten dan alleen op mijn bevel, maar
dan ook snel en raak." „Voorvfaarts!"
Het was inmiddels aardedonker geworden.
Geen maan en geen ster kon ons als richting dienen. Af en toe struikelend, en inwendig kankerend op die rotte boomwortels,
f kwamen we vooruit en verdwenen we in de
bossen, waar het mogelijk nog donkerder
was.
Piet liep onverstoorbaar verder. Een hand op
de rug, in de andere het kompas. Soms heel
. even stilstaand om de kompasnaald opnieuw
te laten inspelen en de juiste richting te bepalen, maar dan weer verder, eindeloos. Een
verschrikt konijn deed lakken kraken, dan
was hel weer stil, angstig stil bijna. Alleen
het geluid van acht paar behoedzaam neergezette voelen verstoorde de indrukwekkende stilte. Het labyrinlh van paadjes en
brandgangen wordt steeds ingewikkelder en
we waren stuk voor stuk stom verbaasd, dat
Piet, eerlijk als hij altijd was, ons nog niet
had meegedeeld dat we verdwaald waren.
Maar niks hoor! Doelbewust sloop hij behoedzaam voort, alleen maar oog voor zijn
kompas en de weg voor hem. Na ongeveer
drie kwartier gelopen te hebben, konden we
mei moeite een grote heidevlakte ontwaren.
Hel was geheel ingesloten door bossen en
meerdere bomen en struiken waren, als met
kwistige hand, neergestrooid.
Langs de bossen dekking zoekend, begonnen
we het terrein om te lopen. Dit is hel terrein,
kijk maar, daar die heuveltjes met die sparren er op en daar die berken en die diepe
greppel, waarin je zo prachtig dekking kon
zoeken. Fluisterend werd hel bevel doorgegeven:
„Hall houden." We doken in de geul.
Kleine Henk en Kareltje begonnen óp eigen
initiatief de spades uil te pakken en in elkaar te zetten, geassisteerd door Kris.
Hel was anders een hele loer op het gevoel
de juiste steel en hel juiste spadeblad op elkaar te passen en de schroeven en moeren
te bevestigen. Kris maakte van zijn jas een
tentje en, afgeschermd met een sjaal, gebruikten ze een zaklantaarn om de ingekerfde cijfers te kunnen ontwaren. Hel vlotte
goed.
Inmiddels had Piet de mannen met de Witte
en gefleurde lampen opgesteld. Zelf zou hij
de seinlamp bedienen. Er was afgesproken,
dal op een nagebootste uilengekras van Piet,
de lampen gedurende drie seconden moesten
branden, terwijl John dan zou controleren
of ze in de juiste formatie waren opgesteld,
eventueel corriaerend, wat mis was. Piel
kraste voortreffelijk!
Alsof er op een knop gedrukt werd flitsten
de lampen aan. Rood, wit rood in een lijn, en
daar rechthoekig op, aan hel uiteinde van
de gekleurde streeo de flikkerende seinlamp.
— , - .. de letter D.
Een voor een flapten ze weer uil Er viel niet
veel te wijzigen. Piel had hel meesterlijk uilgekiend. De windrichting was bepaald alhoewel er niet veel wind stond, en de lampen
stonden zoals ze moesten staan. Laai die
kist nu maar komen. We are readyl
Er was nog geen minuut verlopen, toen in
hel N.W., boven de grimmig afstekende silhouetten van de hooaste boomtoppen, een
fantastisch schouwspel te bewonderen viel.
Heel in de verte was het qebrom van een
zware machine hoorbaar. Fletse zoeklichten
flitsten aan, terwijl een fontein van witte
sterretjes als van de aarde opsteeg. Lichlsooormunitie! Nou, als dat „onze kist" is,
dan heeft ze een warm onthaal. Doffe knallen van het luchtdoelaeschut waren duidelijk
Ie horen. Uil elkaar spattende granaten leverden een sprookjesachtige aanblik. Met
gespannen aandacht volgden acht paar ogen
hel gevecht op leven en dood.
„Ze hebben hem te oakken, boven Harderwijk", fluisterde Henkie.
„En niet zo zuiniq", voncl Kareltje. Toch zette het gebrom door Al duidelilker werd het
gestamp van de machtiae machine, lol hel
aan kwgm gieren en losbarstte lot een duivels oeronk van vele motoren. Een zwak
maanlicht toverde zilveren randen op de
zware, langzaam wegdrijvende wolkengevaarles.
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PIETER FRANCISCUS BRITTIJN

FREDERIK LEGGER (FRE)
Wanneer wij de pen opnemen om enkele korte zinnen te wijden aan de nagedachtenis van
Fré, dan kan dit slechts een zwakke weergave
zijn van hetgeen hij voor de talrijke gezinnen
in de stad en de provincie Groningen betekend
heeft.
Hij begon als N.S.F.-medewerker, maar al
spoedig had hij tientallen andere illegale contacten, om de mensen in al hun noden te kunnen voorzien, waar deze zich ook mochten
voordoen.
Toch vond hij dit allemaal slechts betrekkelijk
werk en hij verlangde naar meer activiteit. Die
gelegenheid deed zich voor in Augustus 1944
toen het overgrote deel der illegalen hun werk
en persoon overschakelden op het verzetgewaperider-hand tegen den bezetter.
Pré werd één van de prominente werkers van
de L.K.P. in de provincie Groningen. Zijn organisatietalent kon zich ten ten volle uitleven
en met élan en nooit vermoeide geestkracht
hielp hij mee de nieuwe strijdformaties van de
K.P. te organiseren.
En zoals hij voor z'n werk was, was hij ook
voor z'n gezin. De zeldzame dagen, dat hij bij
zijn vrouw en dochtertje kon vertoeven waren
de heerlijkste feestdagen. Maar ook voor hem
gold wat Jan Campert zo innig beschreven
heeft:
wat kan een man, oprecht en trouw
nog doen in zulk een tijd?
hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw
en strijdt den ijdelen strijd.
Tot het op een dag, onvermoed, een afscheid
voor goed is geworden en er van een aards
weerzien geen sprake meer mocht zijn.
Maar ook tóen was er voor een kerel van zijn
hardheid en zijn wilskracht maar één weg.
Want onlochenbaar staat vast, dat de door de
S.D. groots opzette val, na de arrestatie direct
weer dichtgevallen is. Niemand is men door
hem en de met hem gearresteerden op het
spoor gekomen. Daarvoor zijn het Vaderland
en 'wij hen de grootste dank verschuldigd.
Fré je was een goed strijdmakker, waar we
nooit tevergeefs een beroep op deden. Je bent
voor ons geworden een onvergelijkelijk begrip
van wat ware kameraadschap moet zijn.

«

KOOS GAASTRA
Koos was een felle strijder voor vrijheid en
recht. Zijn calvinistische levensovertuiging gaf
hem de kracht en de volharding, tot daden die
hem ver boven vele van zijn geloofsgenoten
deed uitsteken. Van een lijdelijk Christendom
moest hij niets, maar dan ook niets hebben.
Reeds, in de zomer van 1942, toen de bezettende macht steeds intensiever tegen onze
Joodse medeburgers ging optreden was hij bereid wanneer dit zou moeten, zijn huis open
te stellen en zoveel te herbergen, als maar
enigszins mogelijk was.
Zijn gezegde was steeds: ,,'k Heb mijn leven
er voor over, waarom zou ik dan mijn geld en
goed er niet aan wagen".
Toen hij als oud-militair zich moest melden
voor krijgsgevangenschap heeft hij persoonlijk
verschillende jongens bezocht en bewerkt om
in geen geval een „Ausweis" te halen en wanneer ze het thuis niet vertrouwen, konden ze
bij hem wel onderduiken.
Vanaf die tijd is et' door Koos veel werk verricht. Joden kwamen en gingen, vaak moesten
ze worden geholpen- aan kleding enz. Geallieerde piloten uit neergestorte vliegtuigen werden door Koos geplaatst. Steeds kon men hem
op een oude damesfiets dag in dag uit, van het
ene adres naar het andere zien gaan.
Verschillende malen is de Centrale van L.O'.
bij hem aan huis geweest en verschillende vergaderingen werden hier gehouden.
Toen de K.P. meer georganiseerd werd, vonden ook daarvan velen een schuilplaats bij hem
en zijn oordeel werd steeds op prijs gesteld,
hij stond steeds op de bres om de idealen in
2igen kring hoog te houden.
In de dolle Septemberdagen begaf Koos zich,
na enige dagen te voren eén gedwongen (FransDuitse) matroos ondergebracht te hebben naar
Harlingen om nog een matroos op te halen. Onbewust moet hij zich in het sperrgebied hebben
begeven, en hij werd hier dan ook door de Duitsers gearresteerd.
Hij heeft het materiaal, dat hij meende bij zich
te hebben kunnen vernietigen zoals brieven
enz., zodat deze niet in handen der S.D. vielen.
,
Een uiterst pijnlijk moment moet het echter
voor hem geweest zijn, toen bleek bij fouillering da hij nog een armband met opschrift
„Oranje" bij zich droeg. Dit is hem dan ook
noodlottig geworden. Hij werd overgebracht
naar het Politiebureau te Harlingen.
Plannen werden gemaakt om hem met behulp
der K.P. te bevrijden, doch de volgende dag
werd hij ondergebracht bij de Duitse Weermacht,
alwaar bevrijding niet meer mogelijk was. In de
morgen van Donderdag werd hij onder begeleiding van een S.D.-er en een Opperwachtmeester, een gewezen Nederlander,
naar
Leeuwarden vervoerd.
Op 19 September 1944 werd hij met 2 andere
vrijheidshelden gevonden te St.
Nicolaasga,
gefusilleerd als repressaille voor de tramstaking
in Zuidwest Friesland. Hij laat een vrouw en
twee kinderen na.
Zijn medewerkers'en vrienden zullen hem niet
vergeten, maar gedenken wat hij voor ons Vaderland heeft gedaan en ook persoonlijk voor
hen is geweest.

In de Meidagen van 1940 vocht hij als reservekapitein bij de infanterie op de Grebbeberg,
waarbij zijn compagnie zich hardnekkig verdedigde en zware verliezen leed.
Zijn sterk ontwikkeld nationale bewustzijn en
rechtvaardigheidsgevoel deden Brittijn vrijwel
onmiddellijk na zijn terugkeer in Medemblik
het verzetswerk ter hand nemen.
Hij nam deel aan het organiseren van verschillende illegale groepen. Hij dacht er niet
aan om zich als'officier in gevangenschap naar
Duitsland te laten slepen. Joden, onderduikers
en andere slachtoffers van de moffenterreur
konden bij hem altijd op hulp en steun rekenen. Zijn gevoelige en toch krachtige natuur,
waarin altijd de krijgsman door schemerde,
zijn onkreukbare trouw, open hartelijkheid en
moedig doorzettingsvermogen brachten een
ieder onder bekoring, die voor het illegale werk
met hem in aanraking kwam. Geen taak was
hem te zwaar, geen ondememirig te riskant.
Ook het meer „gewone" werk zoals het rondbrengen van bonkaarten, illegale blaadjes en
steungelden verrichtte hij met liefde. Hij was
waarnemend plaatselijk leider van de L.O. en
als zodanig een van de belangrijkste verzetsmannen in Medemblik.
Later nam hij de organisatie van de O.D. in
Medemblik en omgeving op zich.
In Januari 1945 werd hij door de S.D. gearresteerd, doch een week later wegens gebrek aan bewijs weer los gelaten.
Na drie weken werd hij echter opnieuw gevangen, genomen en eerst naar Alkmaar en
vervolgens naar Amsterdam vervoerd.
Op 12 Maart 1945 werd hij met vele anderen
te Amsterdam gefusilleerd. Met Brittijn is een
goed echtgenoot en vader, een hoogstaand
mens van ons heengegaan.
Hij rust thans naast lijn strijdmakkers in het
Eregraf te Overveen.

^

KP-UTRECHT-STAD
EEN VRUCHTBAAR „ONDER-ONS"
Dezer dagen is een klein aantal K.P.-ers van
Utrecht-Stad, onder wie de tegenwoordige prov.
vertegenwoordiger „Grote Kees", de vroegere provinciale vertegenwoordiger „Frits" en de StadsK.P.-leider Ad, bij elkaar gekomen, teneinde over
verschillende belangrijke onderwerpen, met betrekking tot de gang van zaken in onze organisatie, eens „uit-te-praten".
Behalve enkele zaken van organisatorische aard,
vormden op deze avond de onderwerpen „O, vrijheid" en „Zuivering" de hoofdschotel. Stonden
aanvankelijk enkele aanwezigen t.o.v. het door
Frits in het Kerstnummer van „De Zwerver" gepubliceerde critische artikel over het toneelspel
„O, Vrijheid" enigszins „scherp" tegenover elkaar,
al spoedig was — zoals het onder K.P.-ers gangbaar is — het ijs gebroken en werd als algemene
conclusie aanvaard, dat:
1. Frits van de gelegenheid, om tijdig van te
voren van de inhoud in kennis te worden gesteld, beter gebruik had moeten maken;
2. van de inhoud van deze critiek door hem geen
woord terug wordt genomen, en
3. dat door hem alleen beter een andere methode
had kunnen worden gevolgd, door b.v. alvorens
te publiceren eerst met de Utrechtse K.P.-ers
over zijn critiek te spreken.
Hiermee was dit „onrustige" onderwerp beëindigd
en werd er voorgoed een streep onder gezet.
Over de zuivering kwamen — boe kan het anders?
— de tongen ook nogal los. Dat men nogal teleurgesteld en verbitterd was, behoeft nauwelijks betoog. Men was van oordeel, dat het nuttig zou
zijn een volgende vergadering eens uitvoerig bij
dit punt stil te staan. Frits beloofde bij deze gelegenheid .aanwezig te zullen zijn en bovendien te
trachten, voor zover daartoe gelegenheid was,
zich meer met de gang van zaken in Utrecht in
te laten.
De vergadering werd opgeluisterd met koffie en
„rokerij"?
Zij werd geopend met gebed en geëindigd met
dankzegging.
De Secr.

Binnenkort verschijnen er
uitvoerige instructies voor de
verzamelactie
voor ons Gedenkboek.
PLECHTIGE BIJZETTING
VAN ACHTTIEN STRIJDERS
Op 28 Februari was het twee jaren geleden
dat 18 leden van de verzetsgroep „de Oranje Vrijbuiters" uit Utrecht werden gefusilleerd.
De stoffelijke resten van deze strijders
zijn op 1 Maart op de begraafplaats Tolsteeg bijgezet.»
De grote aula was geheel gevuld met autoriteiten en belangstellenden.
Als symbool stond daar opgebaard het stoffelijk overschot van Postma.
De kist. was gedekt met de Ned. vlag en
een enohne bloemenschat alsmede een foto
van de achttien gevallenen waren voor de
baar opgesteld.
Aalmoezenier Kapt. Ligthart was de eerste
spreker. Hij herinnerde aan „niemand heeft
gróter liefde dan hij,' die zijn leven geeft
voor zijn vrienden."
Ds. W. Schouten, geref. pred. te Zuilen, sprak
vervolgens naar aanleiding van het bijbelwoord „Die in den Zoon gelooft zal leven,
al ware hij ook gestorven".
Hierna las Rabbijn van Gelder een gedeelte
voor uit 2 Samuel 23 en sprak een gebed uit
voor de zielerust, eerst in 't Nederlands vervolgens in het Hebreeuws.
Oom Jan, die de B.S. vertegenwoordigde,
troostte de familie met de woorden van
Christus „Mijn last is licht".
Nadat nog de Heer v. Hulsen en Hopman
Roosendaal het woord gevoerd hadden,
werd de kist met het stoffelijk overschot
^ van Postma uitgedragen door de overlevenden van de groep de Oranje Vrijbuiters.
Onder enorme belangstelling daalde de kist
in de groeve en nadat een vuurpeloton een
eresalvo had gelost bad Ds. Schouten het
Onze Vader.
Op verzoek werd de plechtigheid gesloten
met het gemeenschappelijk zingen van het
Wilhelmus.

De „Voorloper" draagt tot titel:
,,I>en vijand wederstaan".

GEDENKBOEK
De geschiedenis van de LO en de LKP
De Gedenkboekcommissie is deze week in vergadering bijeen geweest. Zy heeft uitvoerig stil gestaan bij de wijze waarop de verzamelactie kan
welslagen. In dit verband heeft zij een besluit genomen, waarbij is uitgegaan van de veronderstelling, dat iedere L.O.-er en/of L.K.P.-er bereid is
zijn volle medewerkiqug te verlenen!
Er worden door het secretariaat van de commissie
uitvoerige vragenlijsten samengesteld met betrekking tot het verzetswerk. Een vragenlijst voor
L.O.-ers en een lijst voor K.P.-ers.
Door tussenkomst van enkele, per provincie aan
te stellen contactmensen voor onze commissie,
wordt t.z.t. ieder lid van onze organisaties in het
bezit van zo'n Jijst gesteld.
Voorts ligt het in de bedoeling in de loop van het
voorjaar en de zomer een ieder onzer hetzij individueel, hetzij gezamenlijk — te laten interviewen.
Hierover echter t.z.t. meer.
De vragenlijst, waarop hierboven wordt gedoeld,
dient niet in de eerste plaats om schriftelijk beantwoord te worden. Zij bedoelt hoofdzakelijk een
handleiding te geven voor de wijze waarop t.z.t.
een interview kan plaats vinden.
Het is n.1. de bedoeling, dat de vragenlijst rustig
wordt doorgelezen en dat door bijv. aanstrepen
van onderwerpen, waarover uitvoerige inlichtingen
kunnen worden verstrekt, men bij het komende
interview een gemakkelijke handleiding heeft.
Het volledig doorlezen van deze lijst brengt den
lezer bovendien vele gebeurtenissen en voorvallen
uit zijn illegale practijken in herinnering, zodat
men niet geheel onverwachts voor de nodige vragen op een bijeenkomst wordt gesteld en men bovendien reeds enkele aantekeningen kan maken.
Alleen voor hen die — hetzij door Mil. dienst in
buitenland, hetzij door andere oorzaken — niet
in de gelegenheid zijn deze interviews mee te maken, is het inderdaad wel de bedoeling volledig
stuk voor stuk een antwoord te geven op alle vraLEGITIMflTIEBEWIJZEN LKP
De legitimatiebewijzen voor de leden van de eerste
categorie van de L.K.P. zijn gereedgekomen.
Ze worden aan de provinciale vertegenwoordigers
dezer dagen „per aangetekende" toegezonden.
Het spreekt wel haast vanzelf, dat alleen voor leden,
die hun autotbiographie bij ons indienden, een legitimatiebewijs wordt verstrekt.
Hopelijk vinden zij, die tot i nog toe achterbleven,
hierin een aanleiding om alsnog hun gegevens te verstrekken. Deze zijn n.1. ook van zo'n groot belang
voor de verzamelactie van de gegevens voor ons Gedenkboek.

gen, waarover men iets heeffr meegemaakt en a^
zodanig inlichtingen kan verstrekken.
Het is overigens ook wel de bedoeling, dat door
ieder de vragengroep betreffende „personalia"
en „algemene vragen" wordt beantwoord en aan
den „contactman" wordt overhandigd.
Ten opzichte van deze laatste opmerking verdient
het aanbeveling een opmerking te maken betreffende het gebruik van deze gegevens.
De ervaring heeft n.1. geleerd, dat er L.O.-ers of
K.P.-ers zijn, die er bezwaar tegen hebben, dat
hun juiste persoonlijke gegevens bekend worden.
Dit bezwaar wordt door een ieder onzer onmiddellijk aangevoeld, voor zover het n.1. betreft het
verstrekken van deze gegevens aan lieden buiten onze eigen L.O.- en K.P.-kringen.
Tegenover de Gedenkboekcommissie, die voor een
groot deel is samengesteld uit eigen leden onzer
organisaties, moet men dit standpunt echter absoluut laten varen.
Niet alleen in verband met de controle op de
juistheid van alle verstrekte gegevens, doch ook
met het Oog op de vreselijke verwarring, die vaak
ontstaat, wanneer men zich uitsluitend beperkt tot
het noemen van schuilnamen, is het naar ons oordeel van absoluut belang, dat men zich geheel
schikt naar de door de Gedenkboekcommissie gestelde richtlijnen.
De Gedenkboekcommissie zelf heeft dit argument
ook terdege aangevoeld en heeft dienaangaande
dan ook uitdrukkelijk besloten, dat niet alleen
geen enkele eigen naam van nog in leven zijnde
leden onzer organisaties in ons Gedenkboek zal
worden vermeld, doch dat bovendien al deze inlichtingen absoluut binnenskamers zullen blijven
en op geen enkele wijze buiten het doel van het
Gedenkboek zullen worden gebruikt.
Al onze medewerkers zijn dienaangaande ook geïnstrueerd. Alvorens de vragenlijst in te vullen,
verdient het tenslotte aanbeveling dé lijst in zijn
geheel rustig door te lezen.
(Een uitvoerig verslag over de gehouden vergadering volgt in het komende nummer).
DE GEDENKBOEKCOMMISSIE.
De legitimaties van hen, die niet tot de Ie categorie
behoren — zij dus, die als medewerkers te boek
staan en zij, die eerst gedurende de Septemberdagen
bij onze Sabotageploegen zijn gekomen — volgen
zodra mogelijk.
Deze categoriën vereisen een uitvoerige controle,
daar het aantal van hen, die zich als zodanig hebben aangediend, naar ons oordeel aanmerkelijk moet
worden uitgedund.
Dit onderwerp heeft evenwel onze grootste aandacht en we hopen, ook ten opzicht van deze
materie, spoedig nadere mededelingen te kunnen
doen.

Landelijke Gedenkdag

LOLKP

Op de vergadering van het algemeen bestuur van de L.O.—L.K.P. Stichting, op 14 Februari
1946 te Zeist gehouden, werd besloten om de Gedenkdag van de L.O. en de L.K.P. te houden
als Landdag en wel in de tweede helft van' Mei of de eerste helft van Juni in ZEIST,
De plaatslijke L.O. te Zeist nam de taak op zich, de voorbereiding ter hand te nemen en de
regeling te verzorgen.
Thans is er een Commissie geïnstalleerd en is met de voorbereidingstaak begonnen.
De Landdagcommissie beoogt met dit bericht, alle L.O.-ers, alle K.P.-ers, alle verdere medewerkers en niet in het minst de familieleden van onze gevallen vrienden tot het bijwonen van
de Gedenkdag uit te nodigen. Ofschoon er nog geen datum is vastgesteld, meent de commissie nu reeds pogingen in het werk te moeten stellen om tot een overzicht van het aantal
deelnemers te komen. Bovendien moet de sectie: logies weten, hoeveel bezoekers in Zeist en
omgeving moeten overnachten, omdat er na afloop, pi.-minus 5 uur n.m., geen gelegenheid
zal zijn, naar huis terug te keren.
In het volgende nummer van De Zwerver kunnen hopelijk nadere mededelingen volgen:
Wat nu gevraagd wordt is, plaatselijk als L.O.-ers en L.K.P.-ers overleg te plegen over het
bezoeken van de Landdag en het aan de achterzijde afgedrukte invulformulier ten spoedigste
in te zenden aan het adres: Slotlaan 2, Zeist.

ADVERTENTIES
Wie heeft uit Rotterdam een zoon in Duits concentratiekamp gehad? Ik heb in eén Duits concentratiekamp een jongeman ontmoet van plm. 20
jaar met bruine ogen, uit Rotterdam afkomstig en
kan zijn ouders nog enige mededelingen doen.
Brieven aan: Anne de Boer, Hoofdstraat 174 te
Hoogeveen.
Bij een aannemersmaatschappij betrokken bij de
Wederopbouw kunnen geplaatst worden: timmerlieden en enige ongeschoolde hulpkrachten. Geregistreerde K.P.-ers en L.O.-ers genieten voorkeur.
Brieven onder nr. 123 a. d. blad.
Het secretariaat vaA de afd. „Gedenkboek" Van de
L.O.—L K.P. stichting is nog dringend verlegen om
twee steno-typistes.
,
Sollicitaties aan Centr. Bur. L.O.—L.K.P. stichting,
afd. „Gedenkboek", Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C.

Jongeman, ongehuwd, oud K P.-er zoekt plaatsing
in bedrijf, Ct liefst houtwarenbranche) waar opvolger ontbreekt. Voorzien van goede referenties
en getuigschriften: Brieven onder nr. 119 v. d.
blad.
Wie heeft of weet voor energieken Jongeman, oud
K.P.-er, zaak of bedrijf van niet te grote omvang,
waar opvolger ontbreekt, ter overname. Onver-*
schillig wat of waar, moet goed bestaan opleveren.
Brieven met volledige gegevens worden gaarne ingewacht onder nr. 120 v. d. blad.
De Heere verblijdde ons zeer met de geboorte van
ons Zoontje en Broertje
HENDRIK BERNHARD
M. van der Ziel
D. van der Ziel-Niemeyer
Wimmie
Hattem, 19 Februari 1946
Nieuweweg B 283.

Gevraagd een boerenknecht, goede melker, op gemengd bedrijf in Friesland. Brieven onder nr. 121
v. d. blad.

TONNY ALLEBé (Rita)
en
J. W. FLORISSEN (Wiboy"

N.V. Handel Maatschappij v.h. Joh. H. v. der
Meiden te Amersfoort zoekt een monteur voor
montage en reparatie van keukeninstallaties zowel
voor gas, stoom als electriciteit.
Zij, die menen daartoe geschikt te zijn of daartoe
opgeleid kunnen worden, gelieven te solliciteren
onder opgave van vooropleiding en vroegere werkkring.

hebben het genoegen U kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op Vrijdag, 15 Maart, 11.30 uur te
Amstelveen. . Kerkelijke inzegening om 12.30 uur
in de Ned. Herv. Kerk, Kerkplein, Amstelveen
door den Weleerwaarden Heer Ds. J. van Kuiken.
25 Februari 1946.
Amsterdamseweg 208, Amstelveen
Delfgaauwstraat 47 b, Rotterdam
Toekomstig adres:
Leopoldville (Belgische Congo)

Oud K-.P.-er, 26 jaar, ongehuwd, met goede algemene ontwikkeling, zoekt een passende werkkring
b.v. als vertegenwoordiger, echter evt. ook anderszins . genegen. Uitstekende referenties staan, ter
beschikking. Brieven onder nr. 122 v. d. blad.

Receptie te Amstelveen 9 Maart
van 14.30—16.30.

1946

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter iniase en laat hen, (taar) onderstaande bon ingevuld
zenden aan do administratie van „De Zwerver", Westermarkt 1, Amsterdam.
Naam:

;

Adres:
Plaats:

■<

Provincie:

w

ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwiswl/of bij aa-bieding van een postkwirantie betaald
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
Gironummer 370449 t.n.v. \ Heuvingh.
S.V.P. in machiHcschriii of blokietters mmdlai.
Ondergetekende
Naam
Voornaam
Adres

Woonplaats
LC^LKP functie

zal zo mogelijk aan de LO-LKP Gedenkdag in Zeist deelnemen in gezelschap van
a

b

zijn echtgenote.
medewerkers en familieleden van gevallenen.

Ondergetekende
Naam

Voornaam

Woonplaats

Adres

LO-LKP functie
verzoekt na het bezoeken van de LO-LKP Gedenkdag logies te plaatsen voor
■,
b. zijn echtgenote c.

hemzelf.
manl. en ...•

vrl. personen.

Verzoeke, dit invulformulier ten spoedigste duidelijk ingevuld op te zenden aan de Commissie
Gedenkdag; Alg. Secr. H. Jacobse, Slotlaan 2, Zeist
Aan aanvragen voor logies, die na 4 April binnenkomen, zal met meer kunnen worden
voldaan.

Wie kan inlichtingen verschaffen?
588 Hendrik Franzen, geboren 3-5-1908, gearresteerd in de nacht van 7 op 8 Juli 1944 in zijn
woning Zaanenlaan 18, Haarlem, overgebracht
van Amstelveenseweg naar Vught. Begin September 1944 overgebracht naar Oranienburg,
daana ontbreekt elk spoor tot cverlijdensbe. richt op 24 December 1944 aan dubbele longontsteking. Signalement: Ovaal gezicht, bleke
kleur, blauwe ogen, gla:d blond haar.
589 Hendrik Franzen, geb.
13-9-1921, werkte voor
V.N. in Brabant en
Limburg op België onder de naam Henni.
Werd 8 Juli 1943 in
Breda in de trein gearresteerd, overgebracht naar Vught 25
Mei 1944 naar Koltern bij Dachau, daarna naar Leonsburg,
verder ontbreekt elk
spoor tot aan overlijdensbericht gedateerd
11 Febr. 1945 in Vaihingen-Ens als oorzaak
totale lich. uitputting. Signalement: min of
meer rond, fris gezicht, blauwe ogen, golvend
haar, ieer opgewekt karakter.
590 Door het Standesamt
te Hamburg, werd per
,-,,,-- ,,,
3 December 1944 opgemaakt een officiële
Sterbe-Urkunde betr.
Wiecher de Jong, wonende te Arnhem, die
op 3 December 1944
om 3 uur 30 min. aldaar is overleden aan
, enterocolitis te Hamburg-Neuengamme,
Hausdeich
60.
De
overledene was geboren 19 April 1921 te
Leeuwarden. De overledene werd gearresteerd
te Arnhem 21 Aug. 1944, 25 Aug. vervoerd
naar Vught en 6 September d.a.y. op transport gesteld naar Sachenhausen en Heinkelfabrieken. Op 15 Oct. 1944 naar Neuengamme, gev. nr. aldaar 58417. Na l.g.n. B*
tum tot sterfdag niet meer gehoord.
591 Door het Standesamt
te Hambarg, werd per
11 Jan. 1945 opgemaakt
een
officiële
Sterbe-Urkunde betr.
Hendrik de Jong, wonende te Arnhem, die
op 11 Jan. '45 om 5
uur 40 min. aldaar is
overleden aan enterocolitis te HamburgNeuengamme,
Hausdeich 60. De overledene was geboren op
11 Febr. 1920 te Leeuwarden, werd gearr. 17 Juni"44 en te Arnhem opgesloten. 8 Aug. vervoerd naar Vught,
5 Sept. '44 op transport gesteld naar Sachsenhausen en Heinkelfabrieken, op 15 October naar Neuengamme, gevangenenummer
aldaar 58416. Na gen. datum tot sterfdag
niets meer gehoord.
592 Aart Boer, geb. 13
Oct. 1901, gearr. 27,
Juni van Gouda naar
Rotterdam, daarna
Vught, Sachsenhausen,
Neuengamme, Husem,
Ladelahd (block 3 b)
daarna weer Neuengamme
(block
10),
waar hij half Februari
het laatst gezien is in
een barak, vermoede.
lijk overgeplaatst in het
kamp of arbeiderstransport.
593 Dirk van Spronsen (Dick), geboren 2-7-'23,
volgens Rode Kruisbericht overleden op
13-3-'45, in kamp Mauthausen in Oostenrijk.
594 Fokke Jacob Dijkstra,
geb. 25 Jan. '27, gearr.
15 Dec. 1944, vervoerd naar Apeldoorn,
vandaar 19 Dec. naar
Amersfoort, Blok X
Nr. 9607. 2 Febr. naar
Neuengamme, Kamer
11, Nr. 70775 of S tot
eind
Febr.
Nadien
niets bekend. Vermoedelijk naar een van de
werkkampen Wöbelin
of andere, omgeving
Hamburg, vervoerd.
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De huidige berechting van politieke delinquenten
door Mr. J. Thielen
De berechting van politieke delinquenten is een
onderwerp, dat ons, als oud-illegale werkers uit
de aard der zaak ten zeerste moet interesseren.
Het heeft mij dan cok steeds verwonderd, dat in
„De Zwerver" (voorheen het 'Mededelingenblad
voor L.O. en L.K.P.) tot dusverre aan deze materie weinig aandacht is geschonken. Men zou
hieruit de conclusie kunnen trekken, dat alles naar
onze wens verloopt. Of is het al zo ver gekomen,
dat we het hopeloze van de zaak inzien en ons
zonder meer gewonnen geven? Het laatste kan en
wil ik niet aannemen. en het eerste is absoluut onjuist. Integendeel, m.i. gaat het momenteel met de
bereefciing van N S.B.-ers en dergelijke personen
de verkeerde 'kant uit, in het bijzonder wat betreft de grote rechts-ongelijkheid in de behandeling der diverse gevallen. Ik wil dit met enkele
voorbeelden uit de practijk aantonen.
Het tribunaal te Breda behandelde op 10 juli
1945 de zaak tegen een beschuldigde, die gedurende de bezettingstijd drie jaar lid was geweest van
de N.S.B, en 3 jaar als arbeider bij de Duitse
Weermacht werkzaam was geweest. De uitspraak
luidde:
Internering, met advies aan de Regering deze tot
3 jaar te beperken, verbeurdverklaring van het
radiotoestel en ontzetting uit de beide kiesrechtert.
Een betrekkelijk licht geval, zou men zo zeggen.
Een belachelijk licht geval^ zal het oordeel zijn
van den officier-fiscaal, die 'n bewoner van het
Westland onlangs voorwaardelijk buiten vervolging
stelde en dus terstond uit de internering ontsloeg
een bewoner die 11 jaar lid was geweest van de
NS.B., jarenlang als plaatselijk groepsleider had
gefungeerd, volgens eigen verklaring openlijk propaganda maakte voor de ideeën der N.S.B, en te
wiens aanzien verder geen verlichtende omstandigheden naar voren kunnen worden gebracht.
Mijnheer, de N.S.B.-functionaris kreeg overigens
100 gld. boete en ontzetting uit de beide kiesrechten voor een zeer beperkt aantal jaren.
Het tribunaal te Nijmegen kreeg op 27 Augustus
1945 een soortgelijk, ogenschijnlijk zelf iets lichter geval te behandelen en legde op als maatregelen: Internering met advies aan de regering deze
te beperken tot 8 jaar en ontzetting uit de beide
kiesrechten.
Men zou zo door kunnen gaan met het aanhalen
van uitspraken enerzijds van de in het Zuiden
reeds lang werkende tribunalen en anderzijds van
de sinds kort in het Noorden opererende officieren-fiscaal .Ik acht deze voorbeelden echter wel
voldoende om te doen zien welk een chaotische
toestand er heerst bij de afdoening van N.S.B.zaken.
Het instituut van de buitengerechtelijke afdoening
door officieren-fiscaal werd in het leven geroepen
om de tribunalen' te ontlasten voor wat betreft de
lichtere gevallen en zodoende hierbij de vereiste
spoed te betrachten. Op zichzelf een maatregel,
die met de nodige waarborgen omringd, zeker is
te verdedigen. Maar wat geschiedde? In een
minimum van tijd werden talloze officierenfiscaal aan het werk gezet zonder behoorlijke

richtlijnen. Wat onder „lichte gevallen" moet
worden verstaan krijgen de officieren-fiscaal voor
wier deskundigheid geen enkele waarborg werd
geschapen, zelf te beoordelen. De natuurlijke gevolgen blijven niet uit. Men kan ook moeilijk verwachten, dat de officieren-fiscaal over éénvormige
zaken eensluidend zullen oordelen. Zien wij tij de
tribunalen in het Zuiden nog een zekere éénheid
in de uitspraken, de beslissingen van de officierenfiscaal vertonen een verscheidenheid zó bont, dat
het gebruik van het woord „recht" hier een bespotting wordt.
Niet alle officieren-fiscaal gaan zover, als de hiervoor bedoelde. Alk mogöüike nuanceringen treft
mor, aan. Oo'k zijn er ofiiciercn-fiscaal, dit practisch geen enkel geval als jicht aanzien. ïoch kan
men in de huidige gang van zaken een zekere lijn
bespeuren. Hoe meer tijd er verloopt sinds de
bevrijding, des te meer gevallen worden als licht
beschouwd. Wie zijn ogen en oren goed open
heeft, kan gemakkelijk zien, dat de stemming van
de grote massa van ons volk tegenover voormalige
N.S.B.-ers steeds milder wordt .Tot nog toe heb,
ik de mening niet openlijk horen verkondigen, dat
zij, die een bepaalde politieke overtuiging waren
toegedaan gedurende de bezettingstijd, thans niet
ter verantwoording kunnen worden geroepen. Dat
het zover komt met betrekking tot de N.S.B.-ers
(voor zover zij geen concrete strafbare feiten
pleegden), geloof ik zeer zeker.
De Londense regering kondigde destijds de voldende besluiten af: Het Zuiveringsbesluit/het Tribunaalbesluit en het Besluit Buitengewoon Strafrecht. Van de zuivering kan men thans gevoegelijk zeggen, dat zij is mislukt en de werking der
tribunalen is geheel illusoir gemaakt door de beslissingen van vele officieren-fiscaal. Op een gegeven moment wordt de toestand natuurlijk onhoudbaar en zal de regering moeten ingrijpen.
Om het grofste onrecht weg te nemen, zal zij dan
alle voormalige N.S.B.-leden, voor zover zij niet
vallen onder de werking van het Besluit Buitengewoon strafrecht, uit de detentie of de internering moeten ontslaan. De Minister van Justitie
verklaarde voor enkele maanden, dat de regering
zich zal houden aan de adviezen der tribunalen.
Inmiddels hebben echter de triburlalen geen bestaansgrond meer, want de zaken, die oorspronkelijk voor haar waren bestemd, worden naar
willekeur afgedaan door de officieren-fiscaal.
Alleszins begrijpelijk was het dat destijds verscheidene voorzitters van tribunalen protest aantekenden tegen het inwerkingtreden van het Besluit Politieke Delinquenten 1945. De tribunalen
mogen thans uitsluitend behandelen de zaken, die
haar door de procureurs-fiscaal worden toegewezen. De regeling van het Tribunaalbesluit kwam
hierdoor op losse schroeven te staan en het toch
al geringe enthousiasme van de bij de tribuaalen
benoemde functionarissen zakte beneden nul.
Slechts van het Besluit Buitengewoon Strafrecht
kan men zeggen, dat het behoorlijk wordt uitgevoerd.

Nu is het gemakkelijk en goedkoop om alle schuld
van dit droevig verloop af te schuiven op onze
regering. Al gaat de regering lang niet vrijuit, in
het bijzonder wat betreft de gebrekkige regeling
van het instituut der buitengerechtelijke afdoening,
anderzijds had zij bij het publiek niet overal de
medewerking, die men mocht verwachten. Welk
een lijdensweg moest niet worden afgelegd om voor
de tribunalen het vereiste aantal voorzitters te
vinden.
Een typisch staaltje van de stemming onder ons
volk maakte ik onlangs mee. Een hoofdambtenaar
bij een der departementen betitelde een ambtenaar, die destijds tegen een „s'ille" N.S.B, collega
een klacht had ingediend bij de departementale
zuiveringscommissie
(zulkï
overeenkomstïs
de
toen gegeven richtlijnen) als een „verrader". Een
dergelijk oordeel is wel niet maatgevend, maar
toont toch wel aan welke richting wij uitgaan bij
de zuivering en berechting.
De bedoeling van dit artikeltje was om U, oudL.O. en L.K.P.-ers een beeld te geven van de
huidige stand van zaken bij de berechting van
politieke delinquenten. Het moest helaas een
somber relaas zijn. De werkelijkheid is echter
niet anders en zij moet ons nopen tot bezinning.
Hebben wij als L.O.—L.K.P. Stichting nog een
taak op dit terrein? In ieder geval deze, dat wij
op het gebied van zuivering en berechting een
duidelijk geluid moeten laten horen.
Maasland, 27-2-1946.
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WIE KENT MARIUS?
Deze titel wil meer zijn, dan een herinnering aan de lang vervlogen dagen van onze
schoolbanken, toen het noolteindigende geduld van onzen onderwijzer een veel-daagse veldtocht voerde tegen ons kinderlijk-beperkt bevattingsvermogen: wat is onderwerp, wat is voorwerp, om dan eindelijk
het licht te ontsteken, dat er slim bekeken
twee mogelijkheden waren.
Néén, deze titel wil méér.
Geen slimmigheidje of een vondst, maar de
kort-zakelijke en toch volledige typering
van een man, die in het Haagse wereldje,
maar ook daarbuiten, bekend stond als „Marius". En laat ik er aan toevoegen: bekend
zal blijven!
Marius, je zal bekend blijven. Niet omdat je
op de jaardag van je heldendaad — 8 Maart
— een gedenksteen op je graf hebt gekregen
maar omdat je korte, doch overvolle leven
in ons leven iets nagelaten heeft. Steeds
zal de klank van jouw naam ons stil maken en de gedachte aan jou zal voor ons
zijn: dankbaarheid en begeestering beide.
„Óns" d.w.z. je jonge vrouw, die steeds tot
drie uur voor je dood aan je zijde streed en
leed — je familie — je collega's — je vrienden en het leger van hen, die door je hand
en nog meer door je bemoedigend woord
werden geholpen. In het kort: wij allen, die
jou kenden èn die jij kende. Zie je wel: het
kan niet korter gezegd worden: „Wie kent
Marius?"
Schrijf over zo iemand nu eens een eerlijk
levens-relaas. Je zal altijd onder de maat
blijven en nooit boven het gewone uitkomen, om de eenvoudige reden, dat mensen
als Marius leven, werken en zelfs sterven
met zulk een vanzelfsprekendheid, dat men
geneigd is om het buitengewone, dat ze deden, als iets heel gewoons te zien.
„Marius" — van huisult Marius A. Godwalt
— ging als architect de oorlog in, maar
kreeg geen gelegenheid om in grootse
bouwwerken zijn talent vast te leggen. En
dit was niet te wijten aan het gebrek aan
grondstoffen, maar aan een klap van een
Ouitsen soldaat, die zich ergerde aan zijn
Unie-speldje. Kleine voorvallen kunnen immers grote veranderingen in ons leven brengen.
Niet dat Marius een klap in zijn gezicht
nodig had, om wakker te worden; maar
wel is deze voor hem het symbool geworden van het svsteem, dat zoiets billijkte en
als het ware een dergelijke handelwijze op.
riep. Deze klap werd voor hem de realiteit
van wat hij Zondag aan Zondag vanaf de
preekstoel in de bisschoppelijke brieven
had horen voorlezen en veroordelen. Daarom reageerde hi] er ook op als gelovig katholiek: het symbool, waarvan hij — de persoon — te lijden had, moest niet gewroken
worden, maar het systeem zelf moest worden aangepakt met een absolute afwijzing
en bestrijding tot de ondergang toe.
En vanaf die dag begon het.
Zijn lichaamsgestalte gaf ook gestalte aan
zijn werk. Klein en gedrongen van bouw
droeg al zijn werk ook het kenmerk van een
zoeken en wroeten naar de zwakke plek
van zijn tegenstander. Bij iedere nieuwe actie kende Marius geen rust, voordat de
zwakke plek een bres was geworden, waardoor heel de stelling of het systeem van den
vijand tot een waardeloos iets was verworden. Welke heldere geest deze karakteristiek in hem ontdekte, is me onbekend, maar
hij haalde Marius in de ambtenarij. De architect stapte het G.A.B. in Den Haag bin-

nen, gedreven door een innerlijk plichtsbesef, dat zelfs een natuurlijke afkeer kon
overwinnen. Eén dag keek hij toe en' slenterde rond op het bureau en toen begon zijn
fox-terrier-werk: de zwakke plek zoeken en
ondergraven.
Zo is Marius eigenlijk nooit echt ambtenaar
geworden.
Ik wil dit gaarne nader omschrijven, temeer
daar deze herdenking van den „ambtenaar"
Marius tevens een hulde wil zijn voor heel
dat prachtkorps van ambtenaren, die in verregaande plichtsverzaking het hoogste bewijs van een innerlijk plichtsbesef gaven.
Over deze paradox is in en na de oorlog
veel te doen geweest. Men spreekt van
ambtenaren, die hun plicht verstonden door
hun plicht niet te doen en omgekeerd van
ambtenaren die hun plicht niet verstonden,
door hun plicht wel te doen.
Ofschoon het geen zin heeft om deze
kluwen hier nogmaals uit te rafelen,
moeten we ons toch wel èn eerlijkheidshalve
t.o.v. de rasechte ambtenaren èn tot juiste
waardering van mensen als Marius goed in
denken voor welk een moeilijk gewetensconflict in deze jaren onze ambtenaren gesteld werden. Dit is, me dunkt, geen van
zwakheid getuigende vergevingsgezindheid
van achteraf, maar wel een eerlijke beoordeling in de stilte na al het strijdrumoer.
Ik geef graag toe, dat ik in de hitte van het
gevecht ook meermalen weinig vriendelijk
gedacht heb over zo'n „ambtenaar" tegenover me, die meende, dat hij de vereiste papieren, waarvan een mensenleven afhing,
niet geven kón; maar achteraf bezien, was
het bij alle weigeraars toch niet enkel onwil en een gebrek aan durf. Onze Nederlandse ras-ambtenaar had zijn standseer en
standsfatsoen, waarop- hij — misschien onbewust — trots ging Als nieUambtenaar en
buitenstaander kon ïnen daar de schouder
voor op halen, constaterend hoe spoedig
zo iets in bureaucratie kan vastlopen —
maar rustig beoordelend, zal men het toch
niet kunnen ontkennen. En daarom ook indenken, dat dit fatsoen en deze eer, meermalen als een familiebezit van vader op
zoon overgeërfd, er te diep ingeheid zaten,
dan dat de eerste de beste niet-ambtenaar
verzetsman het met een vanzelfsprekend gebaar kon weg-redeneren. Theoretisch was
de zaak erg duidelijk —> ook voor de meeste
ambtenaren — maar in de practijk — en in
de meeste gevallen kreeg ieder het toch
voor zichzelf uit te vechten, vooral in het
begin — kwam gewetens en vaderlandse
plicht tegenover beroepseer staan.
Voor den eigenlijk niet-echten ambtenaar
Marius bestond deze rem niet. En hij heeft
het bewezen.
Het kan interessant zijn om te weten hoeveel formulieren hij verkeerd ingevuld heeft,
maar mij persoonlijk zou het nog meer interesseren om te weten hoeveel hij er werkelijk wel goed invulde. Inderdaad is dit
gebeurd. Zelf vertelde Marius van de uiterste accuratesse — voor hem niet-ambtenaar
dubbel moeilijk — waarmee hij den spaarzaam tlch meldenden NSB-er naar Duitsland hielp.
De rest van zijn werkdag was echter sabotage. Grondig georganiseerde sabotage. Hij
werkte met enkele anderen; was hun plaats
achter in het bureau, hij stond in de voorste
linie aan het loket. Het overbezette loket,
dat reeds daardoor voor menigen jongeman
met snel-kloppend hart onmiskenbaar werd
aangeduid als „het" loket waar hij zich vol-

gens opgaaf vervoegen moest. Hier stond de
altijd behulpzame Marius, vriendelijk als
het kon, kortaf en bars, wanneer de opmerkzaamheid van zijn niet-vertrouwde
collega's al te hinderlijk werd.
Achteraf kunnen we er ons over verwonderen, dat het zolang is goedgegaan. Doch
ook voor Marius kwam de tijd van gaan,
lang voordat hij aan de pensioen-gerechtigde leeftijd toe was. Tweemaal maakte hij
kennis met Scheveningen, tweemaal keerde
hij terug; doch tijdens iedere afzondering
groeide in hem de overtuiging, dat deze
strijd alleen maar kon eindigen óf in vrijheid óf in de dood.
Dit laatste is het geworden.
Op de drukte van 't GAB volgde een grotere
activiteit in de vrijheid. Wie hem toen mocht
kennen, weet dat het waar is: „Wie kent
Marius?" Iedereen kende hem, en hij kende
iedereen; en dan kunnen wij er nog een hele
litanie aan toevoegen: hij wist overal de
weg — hij forceerde de deur van elk bureau — hij veroverde ieder hart.
Want dat was zijn kracht. Begenadigd met
een natuurlijke blijmoedigheid — levend uit
een diep geloof — nooit denkend aan zich
zelf: was hij de vriend van allen, die alles
gaf en aan wien men omgekeerd niets kon
weigeren.
Samen zwervend met zijn vrouw, was het
toevluchtsoord van deze twee „gezochten"
nog het gastvrije oord voor lederen zwerver
en zwerfster. Niemand werd er geweerd,
ieder werd hartelijk ontvangen. Marius had
iets kinderlijks-blij als je kwam en ik zie
nog die diepe dankbaarheid in zijn ogen,
toen hij — kort voor zijn dood — op een
morgen mij de hand drukte, nadat ik in zijn
woning voor hem en heel die schaar van
vrienden het H. Misoffer had opgedragen.
Besefte hij toen, dat in deze uiterst moeilijke dagen In en door dit Offer van Christus
tussen ons allen een onverbreekbare band
werd gelegd?
Hij dankte mij, maar het was een dank zonder woorden, want een spreker was Marius
niet. De taal van zijn hart en van zijn daad
was echter afdoende.
En zo stonden we op 8 Maart om zijn graf.
Een jaar na zijn dood. Want hoe hard het
menselijk gezien ook moge klinken, bovennatuurlijk door de ogen van ons geloof, kunnen we dit offerleven — dit leven voor anderen — niet anders zien dan bekroond door
het hoogste offer, dat een mens vermag te
brengen. Vechtend en met zijn lichaam de
vlucht van de anderen dekkend is hij in een
onwaardig-ongelijke strijd met de Landwacht gesneuveld. Beroofd van zijn geld en
goed, lieten deze moderne rovers en moordenaars zijn lichaam achter op de verse
puinhopen van 't Bezuidenhout, als een ongewild maar zo tekenend symbool dat deze
strijder voor recht en vrijheid bij zijn leven
ook in de dood met zijn lichaam nog de
grond wilde dekken, welke hem ondanks
alle oorlogsellende en leed zo dierbaar was.
En staande om het graf van Marius — in
wien wij vertegenwoordigd willen zien al
zijn collega's „ambtenaren", de dode en de
levende, die hun plicht begrijpend voor anderen het werk mogelijk maakten — hebben
wij hem gedankt, hebben wij hem geëerd —^
maar vooral in stilte gevraagd dat hij thans
bij Gods troon een voorspreker moge zijn,
opdat zijn geest — hun geest — voor ons,
die overleefden en bleven, moge voortleven.
Pastoor VICTOR.
»«*^^*i^^i i^^^^

In ons Gedenkboek
worden ook Tenschillende eigren verhalen opgenomen
•^^^mm^m0^^mi^*0*^

*_j~i^iL_tiftif»r-*- iiT-t*~t*—\,j~tmn iyi>-i»~i~ '

^^^■■iMW^^1*

n

WAPENS KWAMEN DOOR DE LUCHT

Daar.
„Daar
!" wees Kris en waarachtig daar
kruiste de lang verwachte boven onze koppen. Heel even waren haar omtrekken zichtbaar, dan schoot ze een wolk in. Zo snel
kon ze evenwel niet vliegen, of we hadden
haar vier kolossale motoren geteld. „Als je
het mij vraagt is het een „vliegend fort","
fluisterde Kris hees.
Het geluid stierf snel weg, tot we heel in
de verte nog maar nauwelijks het gebrom
van haar motoren konden horen.
Een teleurstelling en een misselijk gevoel bekroop ons. Zou de piloot ons nu op het allerlaatste moment nog niet kunnen vinden? Dat
zou toch te gek zijn. Waarom zijn de lampen nu niet aan. Is Piet dan gek geworden.
Voorzichtigheid is goed, maar nu moet je
toch alle risicos nemen. Nu of nooit! Nou ja,
er had natuurlijk net zo goed een nachtjager
achteraan kunnen zitten, en dan met lichten
op, is minder gezond, maar als je al zo dikwijls teleurgesteld bent, en al zo veel tegenvallers hebt moeten slikken, moet je nu toch
je kans waarnemen. Dan neem je de risico
van een krijg'ertje spelende nachtjager maar
op de koop toe.
Toch is het alsof de Tommy aan het zwenken is. Het geluid wordt sterker. Ja.... daar
komt hij weer. Hij is nu belangrijk lager.
Precies zoals Berend had voorspeld. Zo naar
schatting op tweehonderd meter. De uil
kraste. Lichten flitsten aan. Een prima gehanteerde seinlamp flikkerde haar code, als
maar meegaand en gericht blijvend op de
aanstormende machine.
Zo deden ook de anderen. De omtrekken
van een monsterlijke luchtreus werden zichtbaar. Horen en zien verging toen zij op enkele honderden meters aan kwam dreunen.
De hel was losgebroken. Het donderde en
dgverde, het gierde en gilde en majestueuze
propellers baanden zich een weg door het
luchtruim, een kolos meesleurend, die voor
onze begrippen van dat moment af monsterlijk was.
Rustig en beheerst seinde de witte lamp
haar code: —.. , —.. D , D. Doen wilden ze
zeggen, nü. En de piloot deed het.
Daar opeens dwarrelden vele onomlijnde
vlokken naar omlaag, om dan snel vormaannemend, statio te dalen als evenvele
paraplu's. Het gekletter van elkaar even
rakende containers in een even verwarrende val was duidelijk te onderscheiden.
De eersten landden. Een dof gedreun doet
de grond schokken. Meerdere volgen vlak
daarop en dan is het een actie van jewelste. Alhoewel voorzichtig sluipend, worden
de gevaartes toch verbazend gauw bereikt. Herinnerd aan de theorie drukken
we onze neuzen op de metalen omhulsels
en lezen het nummer af, dat OD de cvlinders
vermeld moet staan. „Twaalf" gaat het
fluisterend van mond tot mond. Ze liggen
keurig in één lijn afgegooid. Grote witte
ballons vangen het opstekende windje op
en bollen zich rukkend aan hun zware bagage. Enkele zitten verward in de struiken
en dansen als witte feeën op de donkere
eenzame hei. De vliegende wapenleverancier trekt nog eenmaal een rondje boven
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Kris
zijn klanten en verdwijnt dan, even snel als
hij gekomen is in Westelijke richting.
Binnen enkele minuten is dit voor ons zo
gevaarlijke
schouwspel geneutraliseerd.
Alle parachutes worden afgehaakt en opgerold, en in de dichtstbijzijnde greppel
opgeborgen. Rinus staat te tellen.
„Ik snap er niks van" kankerde hij inwendig, „ik heb er nu al achttien." „Je zal
sldap hebben" pest Piet „dat kan nooit".
Daar komt John geagiteerd aangestapt,
van verre het afgesproken herkenningswoord al hees uitfluisterend: „schapenscheerder, schapenscheerder". Men beantwoordde zijn oproep. „Er zijn drie jonkies
bij" beweerde hij met fonkelende ogen,
waarbij hij zenuwachtig met zijn armen
molenwiekt en al gesticulerend dichterbij
komt. „Drie kleine baby-containers en drie
grote paketten, waarvgs één met postduiven."
„Dus precies zoals ze ons geseind hebben
hè, twee paketten voor Berend en Jaap
met zenders en ander materiaal en twaalf
postduiven om de negatieven van die microfoto's mee terug te kunnen sturen."
„Zijn die baby's en die paketten dan niet
genummerd", vroeg Piet. „Nee, schijnbaar
niet", gewichtigde John. „Mazzeltje dat we
ze dan gevonden hebben" concludeerde
Rinus nuchter.
De meegebrachte gereedschappen deden
goed werk. De een na de andere container
wordt opengemaakt en veroorzaakt weer
een nieuwe zachte kreet van bewondering.
Stenguns, munitie, handgranaten, pistolen,
sabotagemateriaal in vele vormen met
springstof als voornaamste bestanddeel,
sigaretten, chocolade, tabak, biscuit, suiker
enz., te veel om op te noemen, werd gevonden.
Onder leiding van Jan en Klaas is de rest
bezig kuilen te graven, bij voorkeur onder
struiken, om straks de lege containers te
kunnen begraven. De jongelui waren zeer
goed op dreef want de ene kankerade
volgde op de andere, als blijkt dat de,
met zoveel moeite veroverde en meegesleepte spades, van een zeer inferieure
kwaliteit blijken te zijn. De een na de ander krulde om als het deksel van een sardineblikje, als zij in aanraking kwamen
met de harde aardkorst onder de hei.
Gelukkig was er een oplossing. Aan meerdere containers bleek namelijk een korte,
stevige spade bevestigd te zijn en we dankten Engeland grondig voor zo'n service.
Uren van harde en ingespannen arbeid
volgden en tegen de kriekende morgen waren we zover,' dat vrijwel alle sporen van
de gedropte lading onzichtbaar waren. Het
grootste deel van de containers bestond uit
vijf grote bussen, die door twee stangen
te verwijderen, vrij kwamen. Tussen iedere
twee bussen bevond zich een keurig opgevouwen draagzeel.
Practischer kon het niet. De bussen werden,
na geïnspecteerd te zijn, weer netjes dichtgemaakt en werden in greppels verborgen,
onder gestoken heideplaggen.
Het overgrote deel van de ploeg rukte in,

maar Piet was wel zo verstandig een wacht
ter plaatse achter te laten. Kleine Henk,
John en Kar eitje waren de banaan. Toen de
rest al lang op één oor lag en het begon
te schemeren, werd de laatste hand gelegd aan de eerste phase van deze unieke
nacht. John en Kareltje bevestigden aan
iedere poot van de gedaalde duiven een
berichtenkokertje, dat de vogels zelf hadden meegebracht. In ieder kokertje ging
een rolletje met microfotonegatieven en
dan met een „een, twee, drie, doe ze de
groeten" werden ze los gelaten. Eén keer
cirkelden ze net als de „grote baas" en dan
vlogen ze pijlsnel in Westelijke richting,
met de opkomende zon in de rug.
„Het zit toch fantastisch goed in elkaar",
vond Kleine Henk.
„Nou en of" bevestigde Kareltje, „moet je
dat eens bekijken. Een compleet duivenhok
met twaalf hokjes, drie reservehokjes met
12 zakje maïs, drie bloknotes met heel
dun beschrijfbaar papier en zelfs drie potloden met scherp geslepen punten". „Hoe
bestaat het" — „Nu zal ik je nog wat leren",
doceerde Kareltje. Op
John's schouder
steunend klom hij op de nu ledige cartonnen duivenverblijfplaats. „Een, twee, hup!"
en met één trap was het hele geval zo plat
als een door de moffen bezet land.
Het faatste kuiltje werd gegraven en de
allerlaatste resten werden toevertrouwd
aan de zwijgzame stille getuige; het plekje
grond, waar de gevraagde wapens netjes
werden thuisgebracht.
De volgende nacht is er gezeuld en gezwoegd, met alle hens aan dek, met behulp van onze dappere en flinke koeriersters Doortje en Sjaan. De lading moest
vervoerd worden naar begaanbaarder terrein, vanwaar het gemakkelijker weggevoerd kon worden met behulp van onze ingeschakelde auto van de „Arbeidsdienst".
„Wapens kwamen door de lucht". — Na
deze eerste keer nog vele malen. Niet alleen
op terrein Yew, maar op vele tientallen velden, niet één keer, maar tientallen malen.
En de vijand luisterde mee, iedere middag, iedere avond, naar voor ons bestemde berichten. Hij wist, dat onze vrienden
kwamen, alleen hij wist niet waar.
Wapens kwamen door de lucht. Veel
wapens, duizenden wapens, en millioenen
patronen. Een tot de tanden gewapende
K.P. moest zich omstreeks half November
1944, op hoog bevel, scharen onder de emblemen der Nederlandsche Binnenlandsche
Strijdkrachten. Ze heeft dit gedaan, gedisciplineerd als ze was en verrichtte haar
zware taken. Zij was het die het leeuwenaandeel had in het in ontvangst nemen van
de toegestuurde wapens en het materiaal
bestemd voor de N.B S.
Zij verrichtte nog andere zeer zware taken
omdat ze het waard was en het een eer
vond die opdrachten te kunnen uitvoeren,
omdat het haar plicht was. Zij had juist
daardoor ook de grootste verliezen.
Wij gedenken, met een terugblik op de
meest aangrijpende geschiedenis aller tijden, de grootste en hevigste worsteling cm
vrijheid ien recht, onze gevallen helden
uit de eerste droppingspïoeg in ons bezette
vaderland: Kleine Henk (Henk VerkuyII,
Kris {Kristiaan Ketel) en Jan van de Rijn
(Piet Doelman). Zij rusten in Vrede. Pioniers
waaraan wij onze vrijheid danken!

een, twee, drie, doe ze de groeten . .
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Twijfel
Ik heb U niet gevraagd om Uw waardering,
of plein en straat te noemen naar een kameraad,
die deze dag niet mocht beleven. Laat
hem wat langer 't voorwerp zijn van Uw verering.

Ik heb U niet gevraagd in woord en daden
te tonen, hoe U over mij persoonlijk denkt,
want hij, die nu geschenken brengt,
had vorig jaar misschien mij nog verraden.

Ik heb U niets gevraagd. Ik heb alleen

l

'n flauwe hoop gevoed, dat uit Uw daden
als Nederlander zich Uw waardering zou verraden,
doch de bevrijding kwam: mijn hoop verdween.

Ik weet, voor wie ik rondzwierf in de nacht,
'k weet van mijn werk 't onmidd'lijk resultaat,
maar vind voor geest en wil geen maat:

I

heb ik misschien te veel erbij gedacht?
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Medewerkers van hoog tot laag,
* aan de slag voor ons Gedenkboek.

Wie herinnert zich niet de grote moordpartij, die vorig jaar plaats heeft gehad, nadat
op den beruchten Rauter een aanslag was
gepleegd?
Vele onzer verzetsmannen zijn als represaille op deze daad door het moordend lood
van den Duitser in de loop van de volgende
dagen van hun leven beroofd.
Zo ook Herman Benschop, lid van de KPUtrecht-Stad.
In afwijking van de Duitse gewoonten werd
het stoffelijk overschot vrijgegeven, zodat
een normale begrafenis kon plaats vinden.
Vele Utrechtse vrienden durfden deze toen
echter niet bijwonen, waarom thans — precies een jaar later — de gelegenheid werd
aangegrepen om een korte herdenking bij
het araf van Herman te doen plaatsvinden.
Vrijwel alle Utrechtse KP-ers en een grote
kring van familie en vrienden woonden deze
plechtigheid bij.
Op het graf van Herman was een kruis geplaatst, dat door de Utrechtse vrienden gezamenlijk was bijeengebracht.
Geheel in de geest van Herman droeg deze
herdenking een zo sober mogelijk karakter.
Frits, die geruime tijd vanuit de woning van
Herman, *j]n werkzaamheden had kunnen
verrichten, wees er op, dat mensenwoorden
moeilijk iets passends op deze plaats zouden kunnen zeggen en verzocht daarom uit
Gods Woord te,luisteren naar Psalm 23.
De Stads-KP-leider Ad legde namens de
Utrechtse KP een krans op het graf, waarna enige minuten stilte in acht werden genomen.
Nadat Frits vervolgens het Onze Vader had
gebeden en gezamenlijk het 6e couplet van
Wilhelmus was gezongen, werd deze plechtigheid geëindigd.
Mevrouw Benschop, beter bekend als Clara,
liet haar hartelijke dank overbrengen voor
de betoonde belangstelling.
Heel treffend was het, dat op het nabij gelegen fort de Bilt, de plaats waar Herman
en vele anderen werden gefusilleerd, gedurende de herdenking schietoefeningen werden gehouden, waardoor de vreselijke gebeurtenisen van die dagen sterker in herinnering werden geroepen.

EEN LAATSTE
PLICHT
Overal In ons land liggen thans de gevallenen in het verzet begraven. Nu komt het
nog herhaaldelijk voor, dat de grafsteen
van deze graven ontbreekt. Dit kon komen,
doordat de steen wel besteld, maar nog niet
vervaardigd is. Het kan ook voortkomen uit
gebrek aan middelen om een steen te bekostigen, om die steen te bekostigen, die
men in overeenstemming vindt met de bijzondere betekenis van zo'n graf van een gevallen vriend.
Het gebeurt niet zelden, dat men dan bij ons
aanklopt om financiële hulp. Wij moeten
hier misverstand en teleurstelling voorkomen.
De Stichting LO-LKP heeft geen financiële en
geen administratieve middelen om hierin te
hulp te komen. Het is duidelijk, dat zo wij
in één geval zouden helpen, alle andere gevallen, en dat zijn er enkele duizenden, op
onze hulp moeten kunnen rekenen.
Dit is niet alleen onmogelijk uit te voeren,
het is ook minder kies om deze eenvoudigste weg te volgen.
Veel meer in overeenstemming met het doel
is het, in die gevallen, waar nog voor een
grafmonument gezorgd moet worden, comlté's op te richten, samengesteld uit vrienden
van den gevallene.
Dat is hier en daar ook reeds uitgevoerd.
Deze comlté's zamelen dan geld in en zorgen in het algemeen voor de goede uitvoering van het werk. Wij adviseren U, indien
het U bekend is, dat in een bepaald geval
nog niet voor de grafsteen gezorgd is, U
eerst met de familie te verstaan en Indien
de familie accoord gaat met Uw plannen, de
hierboven aangegeven weg te bewandelen.
DAG. BESTUUR.
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UITGEVOERD DOOR DE KP LINIE OOST, IN
MAART 1945 OP HtT MARINIERSPLEIN
TE AMSTERDAM
Er heerst een meer dan gewone bedrijvigheid op de Staf van de K.P. Linie Oost. Naast
al het gewone werk wordt er de laatste weken onafgebroken gemeten en getekend,
daar de gehele Linie opnieuw in kaart
wordt gebracht, in verband met de nieuwe
verdedigingsplannen en methoden, die na
weken verkennen en overleggen, zorgzaam
zijn opgebouwd. Er zijn kaarten van de gasfabriek bij de Omval, tekeningen van de
Berlagebrug, van de villa „Johannawijk",
van de brug bij de Willebrorduskerk, van
de Hoge Sluizen, van de Magere Brug, van
de Blauwbrug, van de hele Nieuwe Heerengracht, van de eilanden en van het Marineetablissement. Mevrouw Spanjaard heeft ons
het aanvals- en verdedigingsplan van de
moffen, die in het Koloniaal Instituut legeren, in handen gespeeld. Dat zal de heren
niet meevallen op het uur U. Wij moeten van
Martin de laatste week ook 's nachts onze
post bezetten. We rekenen nog altijd op
verrassingen. Maar als je 's morgens opstaat, na een rustige nacht tussen de spookgranaatjes, zijn je dekens, klam en druipen
de muren van het vocht. Ons sousterrain is
maar een ongezonde geschiedenis, vooral
omdat er geen stookgelegenheid is. Je zit
de hele dag te vernikkelen. Enfin, we zullen vandaag of morgen toch wel weer eens
moeten verkassen, want we zitten hier nu
al bijne zes weken zo half en half onder de
grond. Veel te lang, bovendien een gevaarlijke hoek. Aan de overkant zit de Groot
met een groep, daarnaast huist Dumpy met
een bureau van „Ons Volk". Tegenover Dumpy ligt het correspondentie-adres van de
„Giro 2", om de hoek zitten Theo, Charles,
Joop, Piet en Willem. Daar tegenover woont
Liesbeth. Boven ons komt een koerierster
van Frits. En gisteren is Butterfly nog stuk
gelopen, practisch vlak naast onze deur.
Ha, daar is de baas. Mijnheer Nauta. Hoe
ook, je kunt vanuit onze kelder iedereen
zien aankomen.
— Morgen commandant.
— Morgen Michel, is er nog nieuws?
— Jetty is juist hier geweest om verslag uit
te brengen van de papierkraak bij de drukkerij Westland, ten behoeve van de Christofoor. Een beetje strubbeling, maar drie karrevrachten papier. Die krant kan voorlopig
weer draaien., Dan is hier de post van de
„Stellingbouw", de „Bunkerbouw" en de
„Granietmaatschappij". Ze geven antwoord
op de instructies over de aanstaande wapentransporten. Verder niets bijzonders. Kijk
daar is Lucas ook.
— Morgen Lucas.
— Morgen Mijnheer Nauta.
— Morgen Michel.
— Mijnheer Nauta, als het goed is, wilden
we voor morgen een begrafenis organiseren.
Op het mariniersplein heeft zich zo ongeveer
het volgende afgespeeld.
Vrouw, rond de zestig .verzorgde haar man,
die met hongeroedeem te bed lag. De vrouw,
zelf ernstig ondervoed en volkomen uitgeput,
kan op een gegeven ogenblik de trap niet
meer af om de bekende drie kilo suikerbieten
en de vierhonderd gram brood te halen. Zi]
is in de meest letterlijke zin van het woord

gecrepeerd van de honger. De man heeft nog
ruim veertien dagen tegen zijn vrouw, die
dood aan het voeteneind van het bed in een
stoel zat, liggen opkijken. Tenslotte heeft hij
getracht het bed te verlaten en is bij die poging waarschijnlijk aan hartverlamming
overleden. De lijken staan nu reeds een
viertal weken boven aarde, met alle gevolgen van dien. De verschillende buren zijn
reeds verhuisd. Millioenen luizen krioelen
over de lichamen, er zijn wandluizen in
overvloed en er hangt een ondragelijke
lucht van bederf. Er dreigt in de buurt een
epidemie uit te breken. De G.G.D. doet er
niets aan. De reinigingsdienst wil er zich
niet mee bemoeien en de „Ortskommandantur" constateert: „Die Schweinhunde sind ja
doch tot". Nu is er een beroep gedaan op
ons. Wat is het antwoord van de K.P.?
— Stunten.
Een half uur later zijn de orders betreffende
de begrafenis onderweg.
De volgende morgen, rond acht uur, verzamelen zich een dertiental K.P.'ers in blauwe
en bruine overallls op het Mariniersplein,
toegerust met brancard, zeildoeken, pikhouwelen en schoppen.
De aalmoezenier heeft zo juist de Heilige
Mis opgedragen voor het overleden echtpaar. Hij betreedt nu met vier kameraden
het dodenhuis om de overledenen een laatste zegen te geven. Het is een afschuwwekkend en toch een vredig schouwspel, dat
we niet gemakkelijk zullen vergeten. De
vrouw dood in de stoel, de voet en de hand
aangevreten door een hond; de man, achterovergeslagen op de rand van het bed,
gekleed in een dun hemdje, dat nog niet tot
aan het middel reikt. De gebroken, starende ogen, diep weggezonken in de kassen,
de stoppelbaard evenals het lichaam, overdekt met ongedierte.
Op de wankele houten tafel staan enkele
lege schalen. Aan de wand hangt een foto
van het echtpaar uit 1937 nette burgermensen. In het hele huis bevindt zich maar één
deken.
De lijken worden ieder apart in een zeildoek
gewikkeld, op de brancard gelegd en de
smalle trap afgedragen, terwijl midden op
het plein, onder de ogen van de Duitse commandopost, de straat wordt opengebroken
om een graf te delven. Voor de ramen van
de huizen verdringen zich ondertussen bonderden mannen, vrouwen en kinderen, terwijl talloze Kattenburgers het plein opstromen om vanaf een eerbiedige afstand de
begrafenis van hun buurtgenoten bij te wonen. Het is een rustige Zondagmorgen. De
moffen in de Marinekazerne houden zich
kalm en de Duitse wachtpost, die er waarschijnlijk niets van begrijpt, slaat geen alarm.
Er wordt zwijgend gewerkt. Als de lijken
in de kuil zijn neergelaten scharen wij ons
in alle stilte rond het graf en wordt er een
gebed gezegd. De aalmoezenier werpt de
eerste schep aarde in de kuil. De kuil wordt
dichtgeworpen, opgehoogd en afgedekt met
tegels. De aalmoezenier plant het kruis, dat
door Sip, de fotograaf van de Linie Oost,
die zijn foto's al genomen heeft, nauwkeurig
is voorzien van namen, leeftijden en overlijdénsdata. Wij scharen ons nog eenmaal
rond het graf, zeggen ons afscheidsgebed,
verzoeken de omstanders te zorgen voor
een bloemetje en delen mede, dat we de
buurt zullen uitroeien als het graf geschonden wordt. Daarna verspreiden we ons om
heel voorzichtig binnen te druppelen in
werkspoor, waar we ons ontsmetten en
waar nog een woordje gezegd wordt over
leven, dood en „Kuituur" in Maart van het
jaar Onzes Heren 194S.
PATER MICHEL.

INSTRUCTIE
Voor de verzamelactie van de door
ons Gedenkboek benodigde gegevens,
zijn uitvoerige richtlijnen samengesteld, die onder de naam „Instructie"
onder onze medewerkers zullen worden gedistribueerd. Behalve, dat uitvoerige lijsten van onderwerpen met
betrekking tot onze L.O. en L.K.P.acties in deze Instructie worden gegeven, wordt op vier belangrijke vragen
een uitvoerig antwoord gegeven.
Deze vragen luiden achtereenvolgens:
Wat moet worden verzameld?
Bij wie(n) moet worden verzameld?
Door wie(n) moet worden verzameld?
Hoe moet worden verzameld?
Behalve het uitvoerig antwoord op
deze vragen — de kern van de „Instructie" — is in deze richtlijnen een
voorlopig schema van de samenstelling van ons Gedenkboek gegeven,
terwijl een overzicht over de samenstelling van het Secretariaat een duidelijk beeld geeft van de uitvoerige
werkzaamheden, die aan deze verzamelactie zijn verbonden.
Deze „Instructie" wordt — zoals
reeds opgemerkt — verspreid onder
onze medewerkers, d.w.z. medewerkers bij de verzamelactie.
Steeds weer blijkt, dat verschillende
L O.-ers en/of K.P.-ers op eigen
initiatief ook reeds geruime tijd bezig
zijn de gegevens over hun ploegen
en medewerkers bijeen te brengen.
Wij verheugen ons hierover en doen
langs deze weg tot hen het verzoek
uitgaan om hun naam en adres aan
ons te willen opgeven, zodat wij ook
hen een exemplaar van de „Instructie" kunnen toezenden.
En ook overigens voor allen, die maar
enigermate in de gelegenheid zijn om
een steentje bij te dragen bij het verzamelen van gegevens, is deze „Instructie" beschikbaar, nadat zij bij
ons een aanvrage hebben ingediend.
De ons bekende, vaste medewerkers
ontvangen uiteraard zonder bericht
dezer dagen de „Instructie" toegezonden.
GEDENKBOEKCOMMISSIE.
Voor verschillende provincies
zoekt de Gedenkboek Commissie enige personen, 'die
bereid zijn tegen een billijke
vergoeding, hetzij tijdelijk in
vaste dienst, hetzij alleen in
vrije avonduren, mede te
werken aan de verzamelactie van de Geschiedenis
voor het Gedenkboek
Sollicitanten met enige journalistische aanleg genieten
de voorkeur.
Sollicitaties met uitvoerige
gegevens, speciaal wat betreft illegale werkzaamheden, richten tot L.O.-L.K.P.Stichting, afd. Gedenkboek.

Wisi U dai
bet Uw plicht is jegens de organisatie,
Uw gevallen vrienden,
hun oebestaanden,
Uw mede-Nederlanders,
bei Uw nationale plicht is,omiandevtrianetactie van ons Gedenkboek mede te «erken.
lis er maar één zijn geschiedenis achtsrwege laat,
dan kunnen wij niet volledig zijn III

ONZE PROPAGAND&-&CTIE
Honderden van onze L.O.-ers of
K.P.-ers hebben tot dusver reeds hun
medewerking gegeven. Enkele duizenden nieuwe abonné's hebben we
reeds ontvangen. Toch is onze propaganda-actie nog niet geslaagd. In
ieder gezin behoort „De Zwerver".
Als we allen aanpakken, moeten we
slagen. Speciaal in het Zuiden van
ons land vragen we aller medewerking.
Gelieve speciaal de datum van ingang
van het abonnement te vermelden,
voor zover voorradig zullen we dan
de reeds verschenen nummers toezenden.
KORT
VERSLAG
van de Bureauvergadering der
G.A.C. op 5 Maart 1946
Medegedeeld werd, dat de begrotingen van de G.A.C, en van de
G.O.I.W. bij de betreffende instanties zijn ingediend.
Uitvoerig is, in verband met een ingekomen schrijven van gedachten gewisseld over de vraag, of het op de
weg der G.A.C, ligt stappen bij de
Regering te ondernemen met verzoek
de diplomatieke betrekkingen met
het Franco-regime in Spanje te verbreken, zulks mede naar aanleiding
van de fusillering van enkele oudillegale werkers in dat land. Algemeen
was men van oordeel, dat de G.A.C,
zich daarover niet moet uitspreken.
Binnengekomen was een schrijven van
het betreffende Departement, dat
thans een definitieve commissie is
samengesteld, welke tot taak krijgt de
herbevoorrading van die bedrijven, te
regelen, welke zich in de bezettingstijd goed hebben gehouden; in die
commissie is ook een vertegenwoordiger van de G A.C. opgenomen.
Aangenomen werd een voorstel, gedaan door de GO.I W. om een
adjunct-secretaris aan het Bureau der
G.A.C, te verbinden; verwacht wordt,
dat zo de werkzaamheden der illegaliteit sneller en op meer effectieve
wijze 'kunnen worden afgewikkeld,het ligt in het voornemen, dezen
adjunct-secretaris voor de tijd van zes
maanden aan te stellen, aangezien
het Bureau der G.A.C, aan de plenaire vergadering zal voorstellen te
besluiten de G.A.C, te ontbinden,
zodra de nieuw gekozen Kamers bijeen zullen komen.
Gesproken werd ook nog over de
zuivering der politie, waarover veel
klachten binnenkomen. Besloten werd,
hierover meerdere inlichtingen in te
winnen, en daarna zo nodig, deze aangelegenheid met het betreffende Departement op te nemen.

MEDEDELINGEN
VAN DE ADMINISTRATIE
Met ingang van 25 Maart a.s. hopen
we een aanvang te maken met het
innen van de abonnementsgelden over
het 1ste kwartaal 1946.
Wij verzoeken onze lezers, die ter
besparing van de 15 cents incassokosten liever gireren, dit voor 25
Maart a.s. te doen.

ERELEDEN
Het Dagelijks Bestuur heeft gemeend
een voorstel, inzake het benoemen
van ereleden te laten doen door een
commissie van oud-Beursleden, die
ter zake voldoende op de hoogte geacht kunnen worden.
In deze commissie verzocht het D.B.
zitting te nemen:
De Heren Blok, Pos, Rietberg, van
Rooy, Sandbergen en F. Slomp.
DAG. BEST.

HET TONEELSTUK
„ORANJE HOTEL"
Het wekt geen verwondering, dat een
toneelstuk, onder deze naam, aftrek
vindt bij het publiek, dat zich veelal
op deze wijze voor het eerst eens
enigszins gaat realiseren, hoe het nu
eigenlijk in de bezettingstijd in de
beruchte strafgevangenis te Scheveningen ongeveer toeging.
Vanuit deze gezichtshoek bekeken
moet het toegejuicht worden, dat een
dergelijk toneelstuk de grote massa
iets laat zien van de heroïsche strijd
van de weinigen, die het vele deden.
De bedoeling van het geschrevene wil
niet zijn een critiek op de acteurs.
Aangenomen mag ook worden, dat zij
„gezuiverde" acteurs zijn.
De inhoud van het stuk toont o.m.
een provocateur — een S.D.-handlanger — die in de cel wordt gestopt
bij de echte gevangenen, teneinde hen
uit te horen. Deze provocateur geeft
zich uit voor K.P.-er, maar wordt
ontmaskerd. Ook een O.D.-er komt
ten tonele, die in de loop van het
spel in de cel wordt verhoord door de
S.D. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn (als O.D.-er!) bij een
overval op het Distributie-kantoor te
Gouda. Commentaar overbodig! Bovendien, slecht reclame voor de ter
zake kundigheid van den regisseur.
Dit tere punt zullen we maar verder
laten rusten, want er is nog een
element, het belangrijkste, dat geheel
in dit stuk ontbreekt, n.1. die sfeer,
die uiti persoonlijke ervaring of in geschreven vorm bekendheid heeft gekregen. Wel treft men in één der gevangenen de „humane" mens aan, een
oudere man, die al 14 maanden zit
en met veel levenswijsheid, dank zij
ook zijn leeftijd, met zijn medegevangenen spreekt. Tevergeefs zoekt
men naar zelfs één waar Christen
onder hen. Dat grieft niet alleen,
maar het wekt bij het publiek een
volkomen verkeerde indruk. Het is
misleiding van de ergste soort.
Zonder ophef —. die trouwens niet
zou passen als men weet, hoe de werkelijkheid, die ontzettende tragedie is
geweest van bloed en tranen — moet
gezegd worden, dat de manifestatie
in de gevangenissen van het Christendom, onverschillig tot welke kerk
men behoorde, iets zo schoons is, dat
degenen, die het mochten beleven en
overleven, het als een kostbaar bezit
in hun herinnering bewaren. Dit geldt
zelfs voor hen, die als niet belijdende Christenen daar waren.
Wat is de oorzaak van dit ontbreken? Was men misschien bang, dat
het vertoon van deze zijde van het
gevangenisleven bij het publiek niet
,,in de smaak" zou vallen of is het
een soort „geciviliseerd schaamtegevoel?"
Als men de werkelijkheid eens werkelijk en ernstig overdenkt, n.1. „dat
de één zijn dood den ander zijn
brood" is, krijgt men een machtig
gevoel van weerzin tegen de opvoering ten tonele van een historisch
drama, waarin zovelen van Nederlands moedigste en edelste zonen het
leven moesten laten.
Heus, het is het toneelgezelschap niet
misgund, dat er geweldig veel geld in
het laadje komt. Dat echter het lijden
en strijden van onze mensen wordt
benut om er een -financieel „slaatje
uit te slaan", is onvergeeflijk. Ware
het nog zo, dat de nabestaanden van
de gevallenen hiermede werden gebaat, dan ware het aspect anders. In
dit geval 2ou ook echter het geheel
van het toneelstuk anders zijn geweest en volledig de ware geest hebben weergegeven.
Het is ontzettend jammer, dat dit
toneelstuk, hoewel overigens zeer
goed opgevoerd, mank gaat aan dezp
meest elementaire begrippen, waardoor het zuiver beeld vertroebeld
wordt.
W. V.

""ia^toJ
Zo ging het werkelijk niet langer, 's Nachts was het laatste vehikel, dat de
naam fiets droeg, door de Duitsers uit onze garage gestolen. De trouwe
koeriersters, die dag aan dag hun zware taak volbrachten, hadden zelf, of
helemaal geen, of zulke gammele karretjes, dat er geen afstanden mee konden
afgelegd worden.
Wat nu?
De „post" moest doorgaan, 't kostte wat 't kostte.
*"
Wij trokken alle mogelijke fietsenhandelaren langs, deden allerlei voorstellen,
helaas, zonder resultaat.
Maar wat drommel, we moesten een fiets hebben. Per slot wisten we, dat
mijnheer Bergman nog een splinternieuwe fiets op zijn vliering, mevrouw
Knijpstra nog twee heel goede exemplaren in een geheime kast en juffrouw
Lauman een uit elkaar genomen fiets op zolder hadden. Het waren toch
goede Vaderlanders en ze zouden zeker graag één van allen helpen.
Het bleken inderdaad beste Vaderlanders te zijn. Ze hadden alle drie, veel,
zo niet alles voor hun land over, maar
ja
die fietsen
'., die
hielden ze toch liever veilig verborgen. Een ondervinding rijker, en een illusie
armer dropen we af. Die dag legden de koeriersters hun lange tochten, door
regen en wind te voet af en kwamen meer dood dan levend thuis.
Toen herinnerde één onzer zich een bejaarde dame, die in stilte ai veel goed
werk had verricht. Zij had een nog bruikbare fiets, maar als zij deze afstond, zou dit voor haar een dagelijks terugkerende last betekenen. Maar
we moesten wel. En daar het geen uitstel kon lijden, werd er diezelfde
avond nog met haar gepraat. Lang duurde dit gesprek niet, want toen zij
hoorde, dat wij haar fiets dringend nodig hadden, voor welk doel dan ook,
zei'ze spontaan: „Er worden dagelijks zulke grote offers gebracht, laat dit
dan mijn offertje zijn. Maar onder één voorwaarde: jullie noemen mijn karretje „de Prinses".
En zo vond „de Prinses" die avond nog een onderdak in onze keuken, daar
de garage ons, na het gebeurde, te gevaarlijk geworden was. De volgende
dag werd ze als koeriersfiets ingewijd, met al de wederwaardigheden van
dien. Ze droeg dagelijks lichte en zware, maar altijd dappere lasten. Was
quasi als op voedseltocht, altijd behangen met tassen en zakken, die echter
nooit gebruikt werden. We wenden aan gezegden als: de Prinses staat met
een lekke band; de Prinses zit onder de modder; het achterlicht van de
Prinses doet het niet; enz,; enz. Verder werd ze als een kostbaar bezit beschermd en zo gebeurde het dikwijls, als er onraad in de buurt kwam, dat
„de Prinses" in een bosje, achter muurtjes, of in een droge sloot, een veilige
schuilplaats vond.
Eens ontkwam ze echter, ondanks alle goede voorzorgen, niet aan de rovershand, doordat ze door enige moffen gevorderd werd. En hoe de kleine koerierster ook soebatte en smeekte, niets
hielp. Zij liep toen wat ze lopen
kon om haar belangrijke papieren die
ze bij zich droes!, toch ep tijd bezorgd
te krijgen, niet anders denkende of ze
had „de Prinses" voor het laatst gezien. Op de terugweg ontdekte zij
1 echter, dat er nog steeds fietsen ge-' vorderd werden en dat „de Prinses"
reeds door een flink aantal medeslacntoffers omringd was. Een wat
oudere soldaat hield de wacht, terwijl de twee anderen op buit uit
>*—'waren. Ze begaf zich nu naar den
edelen fietsenbewaker en zei met
haar liefste lachje: „Och mijnheer,
vanmorgen is de Pr,.,..., mijn fiets
K^In^fti'
gevorderd. U ziet v/el dat ik op
voedsel uit zou. Mijn vader is dood
en ik heb nog acht broertjes en zusjes." (Die familie-geschiedenis was
nog waar ook, hoewel zij er niet bij vertelde, dat die „broertjes en zusje?"
nu niet direct 'kinderen waren en allen ondergronds werkten). Enfin, ze
klaagde moedig verder, bracht het zelfs zover, dat de tranen haar 'over
de^ wangen biggelden — wat met de felle koude en een lege maag niet eens
zo'n grote kunst was —. Maar met dit al, het onbegrijpelijke geschiedde.
Want met een schichtige blik naar zijn kameraden en een: „Na, schnell
dann", werd haar „de Prinses" teruggegeven en trots vertelde zij later:
„Hadden ze me daar in A. „de. Prinses" toch ontfutseld. Ik wist zelf niet,
dat ik zo goed kon comedie-spelen, maar ik heb haar terug, hoor!"
Zo zwierf „de Prinses" dag aan dag door, weer en wind, door vorst en
sneeuw, kwam in achteraf-straatjes en in villawijken. Begon ze er door al
het gejakker steeds minder koninklijk uit te zien, toch hield ze altijd stand
en we konden steeds op haar rekenen. Zo kwam eindelijk het voorjaar 1945.
Steeds moeilijker en gevaarlijker werden onze tochten, want onze onderdrukkers ontzagen nu niets en niemand meer en toch
„de Prinses" was
ze telkens weer te vlug af.
Door haar konden belangrijke berichten en geheime stukken worden overgebracht, door haar kon door wachtposten en vijandelijke linies gereden
worden, door haar kon stand gehouden worden tot de vreugdevolle vredesdag.
Toen hebben we een zeer schamele „Prinses" aan haar wettige eigenares
teruggebracht en slechts enkelen hebben geweten, welke grote diensten, dit
heel gewone fietsje aan het Vaderland bewezen heeft.
Hulde aan „de Prinses" en driemaal hulde aan de dappere oude dame, die,
toen ons land in nood was, niet redeneerde, maar deed
C. Q.-S.

GERRIT DE BEER
(Ger)

HENDRIK J. VERKUYL
(Kleine Henk)

KRIST!AAN KETEL
(Kris-Joop)

Geb. 6 Maart 1917.
Gefusilleerd 15 Dec. 1944 te Uitgeest

Geb. 13 Juni 1922.
Gefusilleerd 15 December 1944 te Sloten.

Geb. 27 November 1922.
Gefusilleerd 4 Nov. 1944 te Rotterdam.

Alhoewel sinds 1943 door middel van zijn broer
(Witte Piet) en de fam. Verkuyl, volkomen op
de hoogte van het werk der L.K.P. in ZuidHolland, kwam hij door omstandigheden pas
in Aug. 1944 tot actief gewapend verzetswerk.
In de tijd, die daaraan vooraf ging had hij zich
meermalen zeer verdienstelijk gemaakt door
hand- en spandiensten, waartoe hij in de gelegenheid was i.v.m. het feit, dat hij werkzaam
was op het Hoofdbureau van de V.B.NA. in
Den Haag.
•Volkomen in de strijd opgaand werd hij altijd
beschouwd als één der onzen. Op 3 Febr. 1944
trad hij in het huwelijk met een dochter van
de familie Verkuyl, waardoor hij nog meer dan
voorheen betrokken werd in de actief gewapende strijd tegen den bezetter. In Augustus 1944
verwisselde hij radicaal zijn werkzaamheden bij
de V.B.N.A. voor een dag- en nachttaak in
dienst der L.K.P. Zuid-Holland.
Frank, die zich omstreeks die tijd met zijn
Hoofdkwartier te Rotterdam vestigde vond in
zijn huis op de Ceintuurbaan te Rotterdam een
gastvrij onderdak. Juist in die maanden werkte de K.P. op volle toeren. ledere kracht was
er één en het nijpende gebrek aan kader noodzaakte Frank de taken zo gunstig en effectief
mogelijk te verdelen.
De verliezen waren zwaar geweest en zouden
nog zwaarder worden. Kleine Henk en Ger, als
weinigen uit een klein geselecteerd groepje dat
leiding kon geven, werden omstreeks half October 1944 naar de provincie Utrecht gestuurd
teneinde enkele nieuwe dropping-grounds te
verzorgen en de leiding op zich te nemen bij
deze gevaarlijke operaties. Het was één van
Ger's eerste grote opdrachten, maar hij aarzelde geen moment en zette zich met terzijdestelling van alles, onmiddellijk in. Enkele weken
later, door een zeer ongelukkige samenloop van
omstandigheden, bevond hij zich tezamen met
Kleine Henk in Badhoevedorp, alwaar zij tegelijkertijd met den heer M. Verkuyl, Henk's Vader en Ger's schoonvader, werden gearresteerd. ,
Verraad van de allerlaagste soort schreef hem
ten dode op .Tijdens hun gevangenschap in de
weken, die hierop volgden, vonden zij de kracht
die nodig was om te kunnen sterven. Al deze
weken, waarin wij allen in martelende onzekerheid verbleven, bereidden zij zich biddend
en zingend voor op het moment, waarop de
vijand hun levens zou nemen en juist daardoor
het verzet nog heviger zou oplaaien en juist
daardoor hen, die achterbleven, met nog fellere verbetenheid tot doorvechten te dwingen.
WIM I.

Afkomstig uit een gezin, dat zich opmiddellijk
bij de oprichting der L.K.P. in Zuid-Holland
volkomen inzette voor de goede zaak, kon hij
zich niet anders ontwikkelen dan tot een
K.P.-er, uit het allerbeste hout gesneden. Zijn
kinderlijke eenvoud, warme, spontane en joviale
vriendschap, maakte hem geliefd bij alle groeperingen onder alle rangen en standen, bij alten die hem konden.
Hij behoorde bij de eersten, die zich in ZuidHolland inzetten voor het gewapend actieve
verzet.
Zo jong als hij was besefte hij vol ernst om
welke idealen het ging, welk principe hier in
het geding was. Hij nam geen blad voor de
mond, maar getuigde dit tegenover ieder, zowel vriend als vijatwl, zonder de geboden voorzichtigheid uit het oog te verliezen. Zeer veel
riskant werk is door hem. tot een goed einde
gebracht. Zijn moed en doorzettingsvermogen
en vooral zijn ijzeren wil, hebben ons dikwijls
beschaamd. Nooit was hem iets te veel. Geen
winter zo guur, geen hitte zo groot, weerhield
hem zich zonodig iedere minuut in te zetten
voor zijn Vaderland. ledere actie, hoe riskant
en enerverend ook, bracht hem een intensieve
voldoening. Zo vergenoegd kon hij er in zeer
intieme kring nog even over na praten.
De rust, die van hem uitging was weldadig
voor heel zijn omgeving. Hij is veel, zeer veel
voor anderen geweest. Zijn zichzelf altijd volkomen wegcijferen, zijn zich spontaan en totaal
geven maakten het mogelijk, dat hij vrijwel geen
vijanden had. De vijanden die hij evenwel kende en die ons aller vijanden waren, hebben dit
moeten ervaren.
fn die momenten ,was Kleine Henk, Kleine
Henk niet meer, maar een tegenstander van
formaat, juist dan bepaald een Grote Henk.
Optimist als hij altijd was, droomde hij zich
een gouden droom over de na-oorlogse tijd. Zijn
jeugdig idealisme begeesterde velen van ons.
Het was voor ons allen dan ook een zeer zware
slag toen het bericht van zijn arrestatie ons
bereikte. Weken van martelende onzekerheid
voor ons allen, maar in het bijzonder voor zijn
Moeder, broers en zusters en verloofde, volgden. Tesamen gearresteerd met zijn Vader en
zijn zwager werd de familie Verkuyl met een
enorm zware slag bedreigd.
Op 15 December 1944 viel één van Neerlands
beste zonen voor het vuurpeloton te samen
met zijn Vader, terwijl zijn zwager op dezelfde dag ten offer viel aan een vijand, die niets
en niemand ontzag, gebruik makend van vuig
verraad. Hun dood zal slechts dan vrucht dragen, als wij ons laten bezielen in de geest zoals Kleine Henk en de zijnen zich gaven, zonodig het hoogste offer brengend voor God,
Nederland en Oranje, vechtend de uitkomst
ongeteld.
WIM I.

Als wij aan Kris terugdenken, zoals wij hem
hebben gekend, in al zijn eenvoud, in zijn kinderlijk geloof aan een betere toekomst, bekruipt
ons een gevoel van diepe weemoed.
Hij was een K.P.-er van de oude kern in ZuidHolland. Een jongen, die alles aandurfde, niets
te veel was, over een enorme dosis energie beschikte en een leider bleek van groot formaat.
Vooral zijn rustig en bescheiden optreden
maakte hem geliefd, alhoewel hij zeer beslist
en gemotiveerd wist wat hij wilde.
Deelnemend aan de zwaarste en gevaarlijkste
operaties, werd hij in het voorjaar van 1944
tweemaal gewond. Vooral zijn tweede verwonding was ernstig. Na wekenlang in een ziekenhuis te Rotterdam illegaal verpleegd te zijn,
moest hij uiteindelijk zijn rechteroog missen.
Het was evenwel frappant met welke onverzettelijkheid hij, zich weer aan het werk zette en
zich niet liet beïnvloeden door deze ontzettende tegenslag: het licht te moeten missen van één
zijner jeugdige ogen.
In deze zelfde periode troffen ons allen, maar
hem in het bijzonder meerdere grote tegenslagen. Bertus werd gearresteerd. De dag daarop
Bob; weer even later Oom Jaap en Joop enz.
Zijn meest intieme vrienden en K.P.-ers. Zijn
taaie, sportieve corpus en zijn onbuigzame wil
hielden hem er boven op. Hij herstelde zich
wonderlijk snel en met dezelfde, neen, met nog
meer verbetenheid zette hij zich in, volkomen
en zonder reserves.
De 3e November 1944 werd hem noodlottig,
's Avonds na de ingegane spertijd, werd hij op
zijn onderduikadres gearresteerd. Zelfs op dat
moment was hij de grote, onvervaarde Kris. Alhoewel met zekerheid wetend, dat dit het einde
was, bleef hij de kalme, de zelfverzekerde, ondanks het feit, dat de overval hem volkomen
overrompeld moet hebben. Alle pogingen hem
uit de klauwen der S.D. te bevrijden mislukten. De tijd was tè kort. Reeds de volgende dag
werd hij zonder vorm van proces lafhartig
neergeschoten op de Schietbaan in Kralingen.
Eén der beste zonen van ons Volk gaf zijn nog
zo jonge en veelbelovende leven voor zijn Vaderland. Zijn bloed doordrenkte de aarde van
het toen nog bezette en geknechte Nederland,
om de kiem te leggen voor onze bevrijding.
WIM I.

-^r
..Reproductierecht
afgestaan
doof
het
Centraal fotopersbureau te Rotterdam".

Wie kan inlichtinp verschaffen?

595 Jacobus Marcus van der Kreeke is in Febr.
1944 te Ermelo door de S.D. opgepakt, weggevoerd naar Apeldoorn,
vandaar naar
Amersfoort, daarna naar Neuengamme. Signalement: lang persoon, flink postuur, zwart
achterovergelcamd haar, vrij gaaf gebit, enkele kiezen geplombeerd.
596 Jacob Post, geboren 6
Sept. 1921 te Harderwijk, wonende té
Wageningen,
Willem
Hovystraat 21, werkende onder de schuilnaam J. van Galen,
werd op 18 September
1944 gearr. in de omgeving van Bennekom.
Hij was gekleed in
donkerblauw
overall,
vermoedelijk vervoerd
naar Leersum. Verder
ontbreekt elk spoor, na
zijn arrestatie niets
meer vernomen.
597 Freddy
Bönnekamp,
geb. 26-3-1922, te Amsterdam. Op 23 Mei
1944 door de S.D. gearresteerd
en
via
Euterpestraat en Weteringschans naar Amersfoort vervoerd. Vandaar op 8 of 9 Sep^„,•
tember 1944 doorgestuurd naar Neuengamme, terwijl van het
gemeentebestuur
van
A'dam
bericht ontvangen is, dat hij op
12 November 1944 te Schwesin is overleden
en te Husum bij de Deense grens is begraven.
598 TREES, afkomstig uit Amsterdam, (pension in
een buitenwijk), donkerblond haar, zij had
zeven kinderen, waarvan de oudste in AprilMei 1944 17 jaar was en de jongste 2
maanden. Gearr. ongeveer April 1944. In het
Vernichtungslager Jugendheim te Ravens/ brück zijn door haar afscheidswoorden voor
haar gezin gesproken tot 'n Rotterdamse Juffrouw, die ook in 't bezit is van een aandenken. De oudste dochter die thans een jaar of
19 moet zijn gelieve zich met ons in verbinding te stellen, of zij, die hieromtrent inlichtingen kunnen verschaffen, daar de Rotterdamse Juffrouw niet in staat is tt reizen.
599 Paulus van Weeren,
geb. 15 Februari 1923
te Sassenheim. Gearr.
te Wons in Friesland
m?
op 17 Aug. 1944, opllf •
gesloten in gevangeJiP J^BIS
nis te Leeuwarden. Op
'' '
27 Aug. 1944. overgeJ
^
bracht naar AférsjÊÊ
foort en op 8 of 9 Sep; dH
tember naar Neuengamme. 24 Segt. 1944
op transport gesteld
naar Husum. Signalement : lichtblond haar,
blauwe ogen, gaaf gebit, ovaal gezicht, lengte phn. 1.65 M.
600,Teunis van Eek, geb. 2 Nov. '11, woonachtig
te Dodewaard, Waaldijk A 40, 3 jaar pol. gevangene, o.a. te Rijnbach, het laatste in Brandenburg (Griekenkamp), aldaar op 26 April
bevrijd door de Russen. Op 7 Mei laatste
bericht ontvangen uit Nauwe. Aldaar in een
inrichting wegens uitputting opgenomen.
601 Serlina van Osch-Ensel, geb. 15 Dec. 1916 te
A'dam, aldaar woonachtig Blasiusstraat 1441.
Begin Febr. 1944 weggevoerd naar Westerbork; omtrent kampen in Duitsland of Polen
niets bekend.

L.O.-medewerker A'dam, enige tijd in herstellingsoord vertoefd hebbende, wil weer aan de slag.
Welke firma helpt hem aan een werkkring met
behoorlijke verdienste als: conciërge, portier, incasseerder voor bankinstelling of :ïts dergelijks?
Brieven onder nr. 124 a. d. blad.

Gevraagd: Jongeman voor kantoorwerkzaamheden, administratief onderlegd en kunnende boekhouden, in staat zelfstandig te werken, bij voorkeur R.K. Hij, die in L.O. of K.P.-verband gewerkt heeft, geniet voorrang. Brieven onder nr.
125 a. d. blad.

Voor een oud-ülegaal werker, die enigszins
het slagersvak bekend is en intens vooruit wil,
staat de gelegenheid opgeleid te worden tot
drijfsleider in een slagerij van oud K.P.-er in
grote plaats in het Gooi. Brieven onder nr.
a. d. blad.

met
bebeeen
126

hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op Woensdag 3 April a.s., des namiddags 3 uur te Hoogkerk.
Hoogkerk, 13 Maart 1946.
Zuiderweg 12.
Receptie van half vijf tot half zes.
Toekomstig adres: Quadoelenweg 5, Oosterwolde.
PIET ELAND
(Piet van de Eilanden)
(Oud- districtsleider Zuid-Holl. Eil. distr. A.)
en
EDY VAN LATENSTEIN
(koerierster Riet)
hebben de eer U kennis te geven* van hun, voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats vinden op 20 Maart a.s. Kerkelijke inzegening des namiddags 3 uur in de Geref. Kerk
Putscheplein te Rotterdam-Zuid door den Weleerw. Heer Ds. J, Hoitsma.
Roekanje, Lange weg 44
Rotterdam, Joubertstraat 61
Receptie Rotterdam; 13 Maart 7—9 uur.
Receptie Roekanje: 14 Maart 7—9 uur.
Toek. adres: Kanaalweg 38 te Hellevoetsluis.

Reunie KP Brabant

Besfe Vrienden,
In onze Proy. vergadering van 8 Januari,
werd besloten zo spoedig mogelijk een reunie te houden voor alle Brabantse KP-ers en
familieleden. Voor de organisatie hiervan is
een commissie benoemd uit div. plaatsen.
Deze Commissie heeft de datum voorlopig
vastgesteld op 27 April, een week voor de
algemene bevrijdingsfeesten.
Hieronder stellen wij enkele vragen, die wij
gaarne p.o. ingevuld aan ons adres terug
ontvingen. Een en ander is nodig met het

oog op de organisatie van de Reunie. Gaarne willen wij weten op hoeveel personen wij
kunnen rekenen en met het oog op een verrassing voor de kinderen wilden wij ook
gaarne weten hoeveel kinderen Uw gezin
telt. Mogen wij in deze op Uw medewerking
rekenen?
Stuurt U dan de beantwoorde vragefl aan:
Leo van Druenen Jr. de Hut, Lieshout. Bij
voorbaat onze hartelijke dank.
Met hartelijke KP-groeten,
Namens de Reunie-Commissie,
L. v. DRUENEN
De Hut, Lieshout.

a.

Kunnen wij op Uw aanwezigheid rekenen?
Ook als eventueel de datum verandert?

b.

Denkt'U een introducé mede te brengen?
Zo ja, hoe is dan naam en adres?

c.

Hebt U een eigen vervoermiddel en hebt U daarin nog plaats over?

d.

Hebt U een aiylere reisgelegenheid?
(voor terugreis wordt door ons gezorgd.) .
Hebt U eventueel overnachtings-gelegenheid in Eindhoven bij familie, vrienden of kennissen?
Hoeveel kinderen telt Uw gezin?
Hoeveel onder tien jaren?

jongens
jongens

meisjes
meisjes.

Hoe is Uw adres waaraan wij een officiële uitnodiging kunnen sturen?
Hebt U eventuele wensen of voorstellen betreffende de organisatie van deze
Reunie? Mogen wij die dan van U vernemen?

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld
zenden aan de administratie van „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152 1e Etage, Amsterdam.
Naam:
Adres:
Plaats: -

O. H. KLEVRINGA „Fokke"
en
K. SCHUTTER

ADVERTENTIES

v

Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/bf bii aanbieding van een postkwkantie betaald
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
Ölronummer 109588 t.n.v. LO.-LKP.-Stichting.

den

1946

(handtekening)

ALLEEN BESTEMD VOOR
LO AMSTERDAM

'

Met ingang van 12 Maart a.s. zal het Onderduikkaartenbureau verplaatst worden van Westermarkt
2, Ie étage naar Pr. Hendrikkade 152, Ie étage.
Telefoonnummer wordt nader bekend gemaakt.
Wij maken U erop attent, dat het bureau voor
nieuwe aanvragen gesloten zal zijn. Spoedgevallen van personen in het bezit van een verklaring
van één der medewerk(st)ers der L.O. Amsterdam
worden nog in beHandeling genomen.
Voor de gezamenlijke verzorgingsorganisaties voor Onderduikers Amsterdam,
K. TH1JSSEN.
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lATIDIilUCI ORGANIIATIC VCDR
HULP AAN ONDCRDUIkERS

ONZE OVERGANa
Zo nu en dan worden nog al eens critische beschouwingen over de illegaliteit ten beste gegeven.
Soms kan men zelfs het feit constateren, dat met
de ene hand een bloemenkrans wordt gelegd op
het graf van een onzer vrienden en tegelijkertijd
met de andere hand aan de levende illegaliteit zulk
een stoot wordt toegediend, dat dit tweeërlei handgebaar toch lichtelijk enige bevreemding moet
wekken.
Een van die klachten is dan, dat de illegaliteit,
■ook thans nog, een ondergronds machtsblok zou
vormen.
Ik zal de laatste zijn om te beweren, dat op onze
bewegingen gedurende en ook na de bezettingstijd geen critiek mag worden geoefend, door deze
af te sluiten met een soort aureool. Wij waren
geen heiligen, maar mensen, die met veel te laken
feilen ons gevaarlijk goddelijk „beroep" hebben
uitgeoefend. Ook wil ik niet van gedachten wisselen met genoemde critici, waarvan ik vermoed,
dat de meesten ons blad toch niet onder ogen
krijgen. Wel zou ik onze illegale vrienden er voor
willen waarschuwen, ook teneinde^ de wapens van
onze gevallen medestrijders onbesmet te houden,
zelfs elke schijn te vermijden, dat wij ons zouden
hebben ingezet ter bereiking van materiële doeleinden. En dat kan alleen doordat wij onze illegale wapens in het tuighuis brengen en als illegaliteit op elk front demobiliseren. Deze demobilisatie nu is het, die bij ons zulke ontzaglijke spanningen teweeg brengt. Want wij kunnen gereede
aannemen, dat slechts 10% van ons volk zich
intens, verbeten heeft verzet om langs die weg,
die donker was van dood en ellende, mede te werken aan het leggen der grondslagen van herrijzend
Nederland. Valt het dan te verwonderen dat
menigeen zich soms de ogen uitwrijft, nu elkeen
zich voor de opbouw beijvert, ook al draagt het
kennelijk het karakter van afbraak van het Koninkrijk en dat het verbeten verzet soms is omgezet in een zich zitten te verbijten? En hoewel we
dit zo goed kunnen begrijpen, toch is iets dringender eis, dan dat we elkander daarvan weerhouden, omdat het zo'n volstrekt nutteloze bezigheid
is. En niet alleen nutteloos, maar ook in strijd met
ons verleden, in strijd ook met het offer van onze
gevallen partisanen en daarom in wezen ontrouw.
Ontrouw aan ons verleden, maar eveneens aan
onze toekomst.
Zou het kunnen bestaan, dat we vergeefs tot de
strijd werden geroepen en dat onze helden, die
het offer van hun leven brachten, tevergeefs zijn
gevallen. Denk dat eens in. Ik weet, dat ge zegt:
„Neen!" Maar dan schept dat voor ons als rentmeesters v^fn hun nalatenschap ook verplichtingen,
zo groot, dat het zelfs door de meest hartstochtelijke strijd ons nimmer zal gelukken, die in volle
diepte na te komen.
Hoe hebben onze partisanen in den beginne gezocht, zelfs getast naar de "te bewandelen wegen.
En niet alleen zij, maar een groot deel van ons
Nederlandse volk. Hoe moeilijk was het soms om
tot de overtuiging te komen, dat wij het juiste pad
hadden ingeslagen. Valt het dan te verwonderen,
dat niet ieder altijd de juiste keuze deed? Voorlichting en voorbeeld zijn in de voorbijgegane tijd
van niet te onderschatten betekenis geweest.
Geweest.
Maar ze zijn het nog.
Vijf jaar lang hebben we den mof op de nek gelegen. Zouden we nu plotseling niet opgewassen
zijn tegen een groep, laat ik het noemen, zwakkelingen? In de regel pleegt men voor deze lieden

in onze illegale kringen andere, minder gekuiste
aanduidingen te bezigen.
Trouw tot in de dood. Onze gevallenen hebben
dat verstaan. Wij zullen er ook naar hebben te
grijpen, al is de betekenis voor ons zo geheel anders. We 'kunnen niet allen martelaren zijn. Er
moeten er- ook blijven om de bloeddroppelen op
te vangen om ons volk, als bij . transfusie, er het
leven mee te schenken.
En nu weet ik, dat sommige mijner vrienden zullen glimlachen. Goede bedoelingen, maar ten
enenmale afstuitend op de praktijk: Kijk eens naaide zuivering. Ik weet wel iets van de zuivering af.
Zij schonk niet de bevrediging, waarop wij gehoopt
hadden.
Het staat echter voor mij vast, dat zij, die zich in
de ondergrondse strijd wierpen en daardoor blijk
gaven te beseffen, dat- er waarden zijn, die ver
boven de tijdelijke en materiële uitgaan, vroeger
of later tot de erkentenis moeten komen, dat Nederland niet wordt gered door een paar slappe
burgemeesters meer of minder, al is dat op zichzelf niet zonder belang, maar uat de problemen
veei dieper liggen, n
/.e, zoals Prof. Kraemer zegt, in de eersie niaats een religieuze achtergrond hebben, evenzeer als dat kan worden gezegd van ons gepleegd verzet. En wanneer wij
niet tot die erkentenis zouden komen, dan zou dat
voor mij een bewijs zijn, dat wij als illegaliteit maar
niet achteruit zijn geboerd, maar ook ontrouw zijn
geworden aan de meesi elementaire grondslagen
van onze strijd.
Over de opvattingen van Prof, Kraemer ten aanzien van het leggen van de frontlijn voor de komende strijd, kan men verschillend oordelen. Ik
zou mij in de verte niet competent achten en bovendien hier niet de aangewezen plaats daarover
in discussie te treden. Maar als illegaliteit kunnen
wij uit zijn gedachten toch zeer veel lering trekken, n.1, dat wij ons in het Nederlandse volk met
zijn, ik schroom niet zulks te zeggen, grote ruggegraatloze massa, ons volkomen op moeten lossen.
In het bij C. V. Allert de Lange verschenen boek
,van de verzetsgroep T.D. ,,1940—1945, een analyse
van het verzet", welke analyse in vele gevallen
onjuist is, wordt de L.O. enigermate als een gereformeerde organisatie voorgesteld. Zeker niet in
dit blad behoef ik de onhoudbaarheid dezer bewering aan te tonen. Het is eenvoudig onwaar. Wel
zou men kunnen zeggen, dat gereformeerde invloeden sterk op haar organisatieleven hebben ingewerkt. En dan wijs ik nogmaals op het feit, dat
zelfs in Noord-Holland, waar zovele medewerkers
toch van positief vrijzinnige huize waren, de vergaderingen steeds met gebed werden geopend en
gesloten. Ik ben er mijn vrijzinnige vrinden dankbaar voor, dat ze dat mogelijk hebben gemaakt.
Daar hebben de engelen in de hemel zich over
verheugd. Wij hebben in de verzetstijd ons volk
bevrucht. Ook voor de ontkieming en de wasdom
rust op ons een dure roeping.
En daarom kan ik het wel begrijpen, maar kan het
mij toch soms ook enigszins wrevelig maken, indien ik jonge mensen, die naar ik dacht wisten,
waarom ze vochten, doelloos bij de pakken zie
neerzitten. Dat hebben onze vaderen ook niet gedaan, toen ze uit de Oost kwamen zeilen en het
merendeel hunner het graf in de golven had gevonden. Eigenlijk is een dergelijke apathie landverraad, zowel aan dit, als aan het toekomend vaderland.
Het zou geen overbodige luxe zijn, wanneer ons
gereformeerde volksdeel de gedachten van Prof.
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Kraemer, zoals die o.a. zijn neergelegd in „Op
welken grondslag" eens op zich in lieten werken.
Ik waag zulks te zeggen, ook al verschil ik met
zijn practische uitwerking. De verzekerdheid in
het geloof n.1. heeft het tijdens de bezetting niet
voor de grootste offers terug doen deinzen, maar
als de zorgen zijn verebt, dan is daar toch onmiddellijk het gevaar, dat deze verzekerdheid, als die
diepere in het geloof geoefende correlatie met God
verflauwt, zonder dat wij daar aanvankelijk zelf
erg in hebben, wordt omgezet in een zekere zelfverzekerdheid, trouw organisatieleven en nauwgezette kerkgang ten spijt.
En het bederf van het beste, dat geldt hier heel
sterk, wordt dan het slechtste. Dan 'komen wij
langzaam, maar zeker terecht in een sfeer van
„bebaaglijkheid en verzadigd zijn in het geborgen,
knusse leven", dat zich soms openbaren kan in
zulk een ontstellend vals conservatisme dat veelal bewijs is van een zelfgenoegzame geslotenheid.
En dit is een isolement van het verkeerde soort,
waaraan wij ons als illegale werkers nimmer over
zullen mogen geven. Ik weerspreek met nadruk,
dat wij niet tegen de stroom op zouden kunnen
r roeien. We zouden daarmede slechts te kennen
geven de kracht van onze strijd en de hechtheid
van zijn geestelijke achtergrond, die niet tijdelijk,
maar eeuwig v?n aard is, niet te kennen
En ja, dan is onze zaak hopeloos.
Maar nu niet!
Onze strijd stond in het teken van het offer. Bij
onze gevallenen spreekt_dat wel het duidelijkst.
En wie zal ontkennen, dat daarin enigermate zich
de schaduw van het kruis van Jezus Christus
laat ontdekken, die met zijn offer geen ideaalstaat
inluidde, maar deze gebroken wereld weer in haar
relatie met God herstelde.
Wanneer we hier iets van gaan zien, dan worden
onze materiële verliezen en teleurstellingen zo onbenullig.
Dan zullen we ook als oud-illegale werkers, instee
van op onze verworven schatten te gaan teren, in
zelfverloochening, deze opnieuw weg moeten
schenken.
Dan zullen wij in heilige voortvarendheid in ons
Nederlandse volk het offer hebben in te dragen.
En dan wordt in onze arbeid het perspectief gelegd, dat ver over deze tijdelijke horizon uitreikt.
H. JONG.
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ARBEIDSBEMIDDELING
VOOR OUD-ILLEGALEN EN
PRINCIPIËLE ONDERDUIKERS
Het is een bekend feit, dat de oud-illegalen
én principiële onderduikers vaak moeilijkheden ondervonden — en ook thans nog
dikwijls ervaren — bij hun streven naar het
vinden van een passende werkkring, waardoor zij in hun onderhoud en dat van hun
gezin kunnen voorzien.
Weliswaar is in art. 4 van het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (vastgesteld bij Kon. Besluit van 5 October 1945, S.
No. F. 214) bepaald, dat de werkgever verplicht is, den werknemer van Nederlandse
nationaliteit, wiens arbeidsverhouding na 9
Mei 1940 door toedoen van den bezetter of
in verband met de onder de bezetting heersende omstandigheden, anders dan uit vrijen
wil, werd beëindigd, uiterlijk de tweede dag
na die, waarop hij zich daartoe aanmeldt, in
zijn vroegere arbeidsverhouding te herplaatsen (waarbij werd vastgesteld, dat de
werknemer, wiens arbeidsverhouding door
onderduiken geëindigd is, geacht wordt
haar anders dan uit vrije wil beëindigd te
hebben), doch, daar staat tegenover, dat in
vele gevallen deze bepaling niet kan werken.
In de eerste plaats kan daartoe gewezen
worden op het feit, dat zij alleen geldt, indien de werknemer in de vroegere arbeidsverhouding vóór de beëindiging daarvan
ten minste negentig dagen zonder wezenlijke onderbreking werkzaam geweest is.
Vele oud-illegalen en onderduikers voldeden aan deze eis niet, zodat voor hen geen
recht op herplaatsing bestond.
Voorts kan daartoe de aandacht gevestigd
worden op de bepaling, dat de verplichting
van den werkgever tot herplaatsing vervalt, indien de werknemer zich niet aanmeldt binnen een maand, nadat de gelegenheid daartoe voor hem ontstaat. Daar het
besluit in werking trad op 15 October 1945,
moesten de werknemers, die op die datum
in de gelegenheid waren zich te melden en
voornemens waren, daarvan gebruik te maken, zulks doen vóór 15 November 1945. De
mate van publiciteit, die aan het besluit
gegeven werd, en het tijdstip, waarop de
aandacht op de betreffende bepalingen in
persberichten e.d. gegeven werd, waren
echter oorzaak, dat tot vele werknemers te
laat doordrong, dat herplaatsing mogelijk
was. Weliswaar kon volqens het vroegere
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
van 17 Juli 1944 door het Gewestelijk Arbeidsbureau en werknemer, wiens dienstbetrekking na 15 Mei 1940 dpor toedoen van
den bezetter anders dan uit vrije wil was
geëindigd, indien hij daartoe de wens te
kennen gaf, worden aangewezen voor plaatsing in "dienstbetrekking bij den laatsten
werkgever, doch velen, die op 15 October
1945, het „herplaatsingsrecht" kregen, vallen niet onder laatstbedoelde omschrijving,
die bovendien van de onderduikers met
geen woord gewaagde. Vergelijking van de
redacties doet zulks duidelijk uitkomen. In de derde plaats valt te wijzen op hel
feit, dat de werkgevers voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk ontheffing konden krijgen
van de verplichting tot herplaatsing in bijzondere omstandigheden.
Deze zullen zich vermoedelijk meer dan
eens hebben voorgedaan, bijvoorbeeld doordat het bedrijf "door oorlogsomstandigheden vernield werd, zodat hervatting de eerste jaren uitgesloten was..
Al deze omstandigheden hebben met zich
gebracht, dat tal van oud-illegalen en principiële onderduikers niet voor herplaatsing
in aanmerking kwamen.
Bovendien valt het niet te ontkennen, dat
velen een andere werkkring dan waarin zij
laatstelijk tijdens de bezetting werkzaam
waren, prefereerden.
De zucht naar verandering, die na de bevrijding zich van velen meester maakte,
ging ook hen niet ongemerkt voorbij. Het
door velen opgemerkte verschijnsel, dat de
bezettingsperiode de onrust gestimuleerd
heeft, bleek ook uit het feit, dat vele oudillegalen een onderduikerswijzigina van hun
maatschappelijke functie nastreefden. Dat
daarbij soms overschatting van eigen capaciteiten een rol speelde, zal wel niemand
ontkennen.

Veler streven richtte zich dus op de verwerving van een werkkring, toen de Duitse
capitulatie een feit werd.
Al spoedig ondervonden zij concurrentie
van degenen, die uit Duitsland repatrieerden, na daar korter of langer tijd gewerkt
te hebben. Daarbij waren vele oud-illegalen
en principiële onderduikers in het nadeel.
Immers, indien zij al aan insluiting door de
moffen hadden weten te ontkomen — tijdens
welke insluiting de vakbekwaamheid moeilijk kon worden opgevoerd, — dan ontbrak
hun toch veelal de gelegenheid hun capaciteiten te ontwikkelen, omdat het illegale
werk hen grotendeels in beslag nam. De onderduikers, die niet bij het illegale werk
waren ingeschakeld, waren in de regel, hen,
die hun gastvrijheid verleenden, behulpzaam op het bedrijf of in de huishouding.
Dat ook daarbij de vakbekwaamheid, die
zij zich vóór het onderduiken hadden verworven, in de regel achteruitging, is duidelijk.
Daartegenover hadden vele gerepatrieerden, bovenbedoeld, hun vakbekwaamheid
weten te onderhouden. In een niet-onbelangrijk aantal gevallen hadden zij deze
zelfs vergroot.
Het gevaar was dus niet denkbeeldig, dat
de oud-illegalen en principiële onderduikers in het gedrang zouden komen.
In verband daarmede wierpen de Stichting
1940—'45 en verschillende afdelingen van
Nederlands Volksherstel — wij noemen o.a.
Amsterdam en Groningen — zich op de arbeidsbemiddeling voor genoemde categoriën.
In de practijk bleek op de duur, dat zich
bezwaren voordeden.
Plaatselijk konden weliswaar vaak niet onbelangrijke resultaten worden geboekt, doch
voor de voldoening aan grote hoeveelheden aanvragen leende zich deze bemiddeling niet.
Toen dan ook het Rijksarbeldsbureau de
Stichting 1940—'45, IvoÊnrlands Volksherstel
en het" Centraal Afwikkelingsbureau der
Binnenlandse Strijdkrachten (Bureau IX) uitnodiade, om de arbeidsbemiddeling voor
oud-illegalen en principiële onderduikers te
bespreken, gingen dezen daarop aanstonds
in.
De besprekingen, die een vlot verloop gehad hebben, leidden tot volledige overeenstemming.
Het resultaat werd vastgelegd in een circulaire, die de genoemde vier instanties gericht hebben tot haar vertakkingen in het
land.
Het Landelijk Bureau van Volkshersfel heeft
deze circulaire aan de provinciale-, districts- en plaatselijke afdelingen doen toekomen, vergezeld van het volgende rondschrijven.
„Wij doen U hierbij toekomen een exemplaar van een door ons in samenwerking met het Rijksarbeidsbureau,
het hoofdbestuur van de Stichting 194045 en het Centraal Afwikkelingsbureau
der Binnénlandsche Strijdkrachten, Bureau IX, samengestelde circulaire betreffende arbeidsbemiddeling voor oudillegale werkers en principiële onderduikers.
Kortheidshalve naar den inhoud dezer
circulaire verwijzende, verzoeken wij
U ten behoeve van de categorie principiële onderduikers, voor welke onze
Stichting zich verantwoordelijk gesteld
heeft. Uw volle medewerking te verlenen aan de uitvoering van de in de
circulaire bekend gemaakte regeling".
De Secretaris-Generaal van
Nederlands
Volksherstel.
De verwachting bestaat, dat op deze wijze
in de behoefte aan bijzondere bemiddeling
ten behoeve van oud-illegalen en principiële
onderduikers op afdoende wijze zal kunnen
worden voorzien.
Mr. P. van DRIEL.

DE GESCHIEDENIS
VAN EEN RADIO
Toen in Juni 1943 de radiotoestellen
werden gevorderd had ik vier onderduikers. We waren dus niet erg
op huiszoeking gesteld. Wat moest
ik doen om dat te voorkomen?
Mijn toestel (een Philips) inleveren,
neen daar was geen sprake van.
Niets inleveren, dat dorst ik niet.
Wat was ik in die tijd nog akelig
bang.
Ik slaagde er in een zelf gebouwd
toestelletje te krijgen. Dat werd ingeleverd. Een ontvangstbewijs met
blauwe en rode nummers kwam in
mijn bezit. Dat is dus in orde, dachten we en mijn onderduikers waren
weer gerustgesteld.
Maar al dachten we dat, daarom
was het nog niet zo,
Ik zal U nu vertellen, wat er .enkele dagen later gebeurde.
Korte waarschuwing per telefoon:
„Huiszoeking radio's".
Hierover behoefden we ons toch
niet erg ongerust te maken, er was
immers ingeleverd. Toch maar het
zekere voor het onzekere nemen,
de moffen kon je nooit vertrouwen.
Een schuilplaats voor het toestel
had ik niet, er moest dus nog iets
bedacht worden. En snel, want het
onheil naderde al.
Het beste was er maar zo dicht mogelijk bij te blijven;
In die tijd had ik een inrichting
voor massage en pedicure.
Ik plaatste het toestel voor mijn pedicurestoel, bedekt het met een
handdoek, ze was nauwelijks toereikend, verzocht een mijner onderduikers op de stoel plaats te nemen
en haar ontbloote been op mijn toestel te leggen. Ik zou dan op het
critieke moment op een laag krukje
hierachter gaan zitten, waardoor
het toestel nog iets meer gecamoufleerd werd.
Nauwelijks hadden we het zo in'orde gemaakt, toen er gebeld werd en
de twee individuen naar binnen
stapten.
Nu ontwikkelde zich het volgende
gesprek:
Zij: we komen Uw Philips toestel
halen.
Ik: mijn radiotoestel heb ik ingeleverd, toonde het ontvangstbewijs.
Zij: neen, dit is een zelfbouw, U
hebt nog een ander toestel.
Ik: U weet meer dan ik.
Zij: dan zullen we het zoeken, U
komt er zo niet af.
Ik: ga Uw gang.
Een van de kerels begon beneden
onder geleide van mijn zoon. Later
hoorde ik, dat hij letterlijk overal
had gezocht, zelfs in de tuin en
schuur. De andere liep naar boven
en ik natuurlijk mee. Ik liep direct
door naar de bewuste kamer en
deed zoals ik me voorgenomen had.
Ik zeide tegen den man: „Ik moet
deze dame eerst afbehandelen". Hij
keek in de kamer rond en zeide: „Ik
kom dan straks wel terug." We
hoorden hem in de andere kamer
scharrelen en op zolder. In Spanning wachtten we af. Hij kwam niet
terug. Eindelijk hoorden we de
voordeur dicht slaan, het gevaar
was geweken. ,
Ik schudde mijn onderdulkster de
hand, zij was een jodin.
Het hadden twee vliegen in een
klap kunnen zijn.
's Avonds luisterden we weer rustig naar de Engelse zender.

Ook koeriersters
hebben veel meegemaakt.
Waar blijft haar
geschiedbeschrgving?

LO-LEGITIMATIE
In 1944 heeft het C.B. het plan opgevat, lederen LO medewerker te voorzien van een legitimatie. Het was nodig, dat de LO-ers
hierover onmiddellijk na de bevrijding zouden beschikken, daar deze dan bij allerlei
instanties een introductie zou betekenen. Intussen mocht de legitimatie niet vóór de
bevrijding verspreid worden, met het oog
op de gevaren en het namaken.
Het C.B. heeft daarom de legitimaties laten drukken en in enkele centrale punten in
het land laten opslaan. Ook naar de drie
Zuidelijke provincies zijn er toen 5000 gestuurd.
Nu vernemen wij uit het Zuiden en vooral
uit Limburg, dat er velen niet in het bezit
zijn van de legitimatie. Wij kunnen niet
achterhalen hoe dit komt, maar het zou
verkeerd zijn, wanneer Limburg dacht, dat
we die provincie bij de verdeling vergeten
waren.
De waarde van de legitimatie is heel wat
verminderd. Soms heeft men er nog wel eens
profijt van, maar de toestand is helaas ook
zo, dat men haar bij sommige instanties beter niet, dan wel kan vertonen.
Als aandenken aan het LO-werk, zal men
er vermoedelijk toch prijs op blijven stellen.
Wij stellen daarom voor, iedere aanvrage
om een legitimatie, voor zover de voorraad strekt, te voldoen en indien er dan
in grote aantallen voorzien moeten worden
het papier na te laten drukken.
Daartoe moet de belanghebbende opgeven:
1. welke functie, hij of zij in de LO bekleedde,
2. naanl, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, adres, beroep,
numer PB.,
3. de bevestiging van 't medewerkerschap
door den plaatselijken leider (schriftelijk) en liefst ook door den districtsleider.
Ook een pasfoto moet opgezonden worden.
Wij hopen, dat wij hiermede nog in een behoefte kunnen voorzien en vertrouwen er
op, dat de lezers van ons blad, dit alles ook
door zullen geven aan hun medewerkers,
die nog niet op ons blad zijn geabonneerd.
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Praatavondjes
Het stónd op de convocatie:
Van ieder wordt verwacht, dat hif
z'n gedachte eens laat gaan over
hetgeen hij zou kunnen mededelen
over onze verzetsactie, teneinde dit
beschikbaar te kunnen stellen voor
de -Gedenkboekcomniissie.
Ietwat onwillig waren ze die Zaterdagmiddag naar de bijeenkomst gegaan En
ze hadden zich voorgenomen niet al te
veel te vertellen uit hun rijke schat van
ervaringen. Er zijn van die dingen
die je n'et aan de grote klok hangt.
Maar wegblijven
daaraan dacht niemand.
Ze zijn die middag bijeen geweest, de
oude vrienden. En ze hebben gepraat
honderd uit. Niet over hetgeen ze stuk
voor stuk gedaan hadden, maar over
alles wat gezamenlijk op touw was gezet. En wonderlijk is het dan te merken,
dat je elkanders verhalen zo wondermooi kunt aanvullen. Kleine puntjes, die
er volkomen „bij door" waren gegaan,
weet een ander je weer in herinnering
te brengen. Alles gaat weer voor je leven. En je vergeet even alle misère en
zorgen van „de nieuwe tijd".
Tjonge, tjonge, wat was die middag vlug
om, en de avond erbij.
Er was niet één, die niet geestdriftig was,
toen werd voorgesteld om over veertien
dagen nog eens bij elkaar te komen, omdat ze op geen stukken na, klaar waren
gekomen.
Je kijkt er eerst wat tegen aan, tegen
die praatavondjes.
Maar als je een keer op gang bent, dan
zou je er wel ec i ;pïrrnanente instelling
van willen maken.
Zo waren de ervaringen hier en elders.
Werd er in jullie plaats of streek nog
geen begin gemaakt?
Wacht dan niet langer. Je zult er geen
spijt van hebben!
GEDENKBOEKCOMMISSIE.

DAG. BEST.

DE STICHTING 1940-'45
Het is de dure roeping van de Stichting om
zich in een zakelijke, maar vooral ook
vriendschappelijke sfeer, te geven voor de
door het verzet ontstane noden van de oudillegale werkers en van nagelaten betrekkingen.
«f
De uitsluitend zakelijke wijze van behandeling (het maandelijks verschaffen van een
cheque op de Bank) is niet slechts onvoldoende, ze is volstrekt ontoelaatbaar.
De oud-illegale werker moet op het Stichtingskantoor en bij de Stichtingsmedewerkers
een vriendelijke ontvangst en een gewillig
oor vinden. Welwillendheid en vriendelijkheid is al het minste, wat de illegale werkers van elkaar kunnen verwachten. Bovendien doen zij wonderen en maken de
sfeer onder de Stichtingsmedewerkers zelf
veel aangenamer.
Met welwillendheid zijn de nagelaten betrekkingen en de illegale werkers in nood
echter niet geholpen. Voor ieder geval moeten wegen gevonden worden om daadwerkelijk hulp te verlenen. Men is er niet mee
klaar om te beweren, dat men een dergelijk geval nog nooit onder handen gehad
heeft of dat het geval zo moeilijk ligt en
de bureaucratie'zo'n rijstebrijberg is, dat de
tijd aan zo'n geval besteed, toch verspild
zal zijn.
Wij moeten in ieder geval aanpakken en als
een terriër vasthouden, tot er eindelijk resultaat is.
De Stichting mag zich niet beperken tot het
minimum, ze moet voor iedere nood op de
bres staan.
De illegale werker, ^ die in aanraking gekomen is met den politierechter in verband
met zijn verzetswerk, een illegale werker,
die in zijn betrekking moeilijkheden ondervindt, doordat hij aan de zuiveringsaclie
heeft deelgenomen; een illegale werker, die
zijn zaak weer wil opbouwen, een illegale
werker met een speciale aanleg, die geen
werkkring kan vinden, ziedaar enkele Stichtingsgevallen, waarin de Stichting moet Ie.
ren hulp te verlenen.
Tot zover de sfeer en het werk; de uitvoering ervan hangt af van de medewerking
der oud-illegale werkers.
Vele illegale werkers bezien het werk van
de Stichting, zij het op een welwillende wijze, toch nog veel te veel pp een afstand.
Zij maken zich los van het Stichtingswerk,
van de Stichtingsverantwoordelijkheid en
laten de uitvoering ervan maar al te graag
aan anderen over.
-.*■

Om een voorbeeld te noemen: De hoofdstad van ons land, Amsterdam, gedraagt
zich in dit opzicht meer dan schandelijk. Er
waren daar zeker 2000 illegale werkers.
Voor enkele weken beschikte de Stichting
1940—'45 daar over 81 medewerkers. De actie met de medewerkersfolder, waarvan er
1500 verspreid werden, leverde 50 nieuwe
medewerkers. Alles bij elkaar dus 131 medewerkers voor een stad van 800.000 inwoners.
Stelt U voor dat deze 131 medewerkers deze
stad huis aan huis moeten afwerken om
vaste contribuanten te winnen. Dat is natuurlijk onmogelijk uit te voeren. De fout
zit bij al die duizenden illegale werkers, die
zich druk maken over zuivering en berechting, over blokvorming der illegaliteit enz.,
die zich onledig houden met kankeren op
de gang van zaken, maar hun eerste plicht,
de medewerking aan Stichting 1940—'45 negeren. Wie deze plicht verzaakt heeft niet
zo erg veel recht van spreken over de onderwerpen, waarin de illegaliteit meent
rechtvaardige klachten te hebben.

„Hoe een Amerikaan zich een overval v. d. K.P. voorsielde"

Laten we vaststellen, dat deze toestand in
de hoofdstad van ons land een blamage is
en een ernstig gevaar voor de uitvoering
van het Stichtingswerk betekent, en laten
we afspreken, dat hierin met spoed verandering moet kómen.
H. v. R.

^IcOlt' -Si iï^l/ICtC
Het was de avond voor Kerstmis, dat ik door het huis scharrelde
op zoek naar wat kaarsjes ter verhoging van de gezelligheid.
Na lang zoeken vond ik tussen kerstattributen van weleer, drie
stompjes. Zo te zien, zouden deze binnen tien minuten nog even
ten afscheid flikkeren om je dan in duisternis achter te laten.
Drie stukjes, niet veel, terwijl ik in een laadje toch twee lange,
witte vooroorlogse kaarsen wist. Angstvallig had ik het laadje
gemeden, omdat ik ze immers toch niet zou gebruiken. Al denkende trok ik het toch open en daar lagen ze, het wit was al
wel wat geel geworden, maar lang waren ze, dat was zeker.
Die zouden maar niet even lang branden. Even, dan gooide ik
met een smak het laadje dicht. Voor geen geld zou ik die aan
de gezelligheid opofferen.
Twee witte kaarsen, die ik nu een goed jaar geleden van Piet
en Jo had gekregen. Twee maal in de week moest ik in hun
woonplaatsen zijn en vond dan bij Paul altijd post of een pakje
voor ze, dat ik dan meteen mee terug nam. Eens was er koek
en een pak kaarsen bij, omdat er zo weinig licht was. Spontaan
werd de koek gedeeld en na enige gekibbel er over, nam ik
toch ook van ieder een kaars mee. „Jij zult ook wel niet meer
bij een 100 Watt zitten", vond Piet. Dat ik ze nu nog heb, heb ik
te danken aan Toon, die voor petroleum zorgde. Nu ben ik er
nog blijer mee, dan toen ik ze kreeg, evenals met het schilderijtje dat Piet, in de vrije uren, die de LO en de Pers hem en Jo
lieten, had gefineerd, 't Is maar een heel eenvoudig ding. Achterop staat dan ook: „Weinig, maar uit een goed hart". En dat
was het. Nu vertegenwoordigt het een waarde voor me, zodat
ik het noch voor een Rembrandt, noch voor een Vermeer zou
willen ruilen. De kaarsen zullen mettertijd in een kandelaar
staan en een stille herinnering blijven aan veel genoeglijke
uren
Vorig jaar, ja, toen
draaiden ze, naast de falsificatie, tijdelijk het drie maal in de week verschijnende nieuwsblad. Het
stencil maakten ze al lang, maar sinds kort draaiden ze ook de
krant zelf, daar het bij Toon niet veilig leek. ^^
Zo kwam het, dat we elkaar vaak troffen, Dick en ik, die het
geheim van de sleutel wisten, waarmee we bij Piet en Jo, de
ondergedoken ambtenaren, konden komen. Lies had een andere ingang om toegang te krijgen tot deze spelonk. Ergens
aan een spijker, heel argeloos boven een smalle trapdeur, bungelde zo'n nietszeggend, roestig sleuteltje aan een touwtje met
ontelbare knopen, die Dick en ik er al pratende hadden ingelegd. Een sleuteltje waar iedereen aan voorbij zou gaan, maar
waarmee wij een Sesam openden, waar honderden mannen en
jongens hun veiligheid en idem zoveel gezinnen de bemoediging tot volharding in de strijd vandaan kregen.
Vorig jaar, ja toeir.... toen hadden we nog veel, dat er nu
niet meer is, maar we hebben ni%veel, dat we toen niet hadden
en we toch mede te danken hebben aan de velen, die we nu
missen.
Bijna is dit oude jaar weer voorbij. Ik zou het vast willen houden. Er is nog zoveel gebeurd, die laatste vier maanden voor
de bevrijding. Nog zovelen hebben de zware gang moeten maken naar de vuurpelotons en zovelen nog naar de concentratie• kampen. Ik zou het willen vasthouden om dicht bij hen te blijven, bang, dat met het verglijden van het oude jaar dit alles
zover van me af zal komen te staan.
Vorig jaar, ja, toen
toen stonden we met z'n vijven op een
hoge trap naar de veAorgen radio met accu te luisteren. We
hoorden de bemoedigende woorden van de overkant en even
later luidde de Big-Ben 1944 uit. Voorbij. Maar we gingen vol
moed 1945 in. We schudden elkaar de hand, ervan overtuigd
zijnde, dat 1 Januari 1946 ditzelfde ceremonieel zou plaats heb-
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ben in vrede en in een bevrijd land. En het is vrede en we zijn
vrij. Wat dat betreft hebben we geen desillusies te boeken.
Maar Toon, Piet en Dick zullen we niet als eersten de hand
schudden.
1 Januari 1945 drukten ze met enthousiasme de krant, want het
zou immers niet lang meer duren en ze werkten als paarden
om de laatste en eerste berichten zo vroeg mogelijk onder de
lezers te kunnen brengen.
Het zou ook niet lang meer duren, maar dat het voor Toon en
Dick 5 Jan. al voorbij zou zijn, dat hadden we niet kunnen denken. 4 Januari hadden we dus voor het laatst bij Piet en Jo
op de ouderwetse twijfelaar gezeten, Dick en ik, de benen bungelend over de rand, de laatste nieuwtjes vertellende aan Piet
en Jo, terwijl die met bekwame hand de stempels plaatsten en
zo en passant nog even wat vrijstellingsbewijzen of een deugdelijk bewijs voor een fiets in elkaar draaiden, waaronder dan
nog een zwierige handtekening van zo'n edel-zwijn werd gestempeld.
Dick, onze dappere koerier, die van 's morgens vroeg tot des
avonds op het nippertje van acht uur, overal heen race-te, om
de veiligheid van de mannen en jongens beter te verzekeren.
Twee jaar geleden als student-onderduiker bij ons, komende,
heeft hij waarschijnlijk niet gedacht nog eens belangrijk verzetsman te zullen worden. Samen met Toon gepakt in het huis
van Arie, de bekende Weteringschans-man. Met Toon, de man
van „geen duimbreed", die het onderduiken nooit lang uithielden altijd al weer gauw vond, „dat het wel weer gaan zou". De
grote forse Toon, die voor niets terugdeinsde als het de goede
zaak betrof. LO-er en KP-er, alles doende wat er voor zijn hand
kwam. Onverveerd, maar nooit roekeloos. Zichzelf terzijde zettend, was hij altijd bezig voor anderen en ging met weinig
woorden, maar veel daden zijn gang. In de paar minuten, ^dat
hij het hoofd bij Arie's vrouw om de deur steekt, alleen maar
vragend naar boerenkool, kan het nog onnozeler, stappen twee
landwachters binnen en houden met de twee knechten-onderduikers ook Toon en Dick, die er ook waren ingelopen, vast.

i H.v'.lnfle»!

Van Heutsz ontkwam op het nippertje aan de kogel, die er nog
op hem werd afgevuurd en wist zich, evenals de Kale, die met
z'n ongelooflijk gladde tong en onschuldige ogen, na één of ander smoesje de kuiten nam, in veiligheid te brengen.

^.^ 1 IIIH^SI^^^M»
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Toon en Dick werden goed in de gaten gehouden. Toon had
niets bij zich en dacht het wel te redden. Dick liet met een
onmerkbaar knipoogje tegen het meisje, het bezwarende materiaal achter zich glijden en zou zodoende voor de SD van
weinig belang zijn.
Zo begon het nieuwe jaar, dat we vol moed en vertrouwen waren begonnen.
De moed bleef wel, het vertrouwen ook, maar de slag was op
één dag te groot.
Toen had ook het roestige sleuteltje uitgediend. We begrepen,
waar Dick gepakt was, dat we Piet en Jo niet konden laten,
waar ze waren. Of hadden we het beter wel kunnen doen. Je
weet het soms niet.
Nog diezelfde dag transporteerden Lies en ik de spullen van
Piet en Jo naar het nieuwe adres. Toon had het net, met Lies
z'n zuster, er over gehad, zelf de krant maar weer te gaan
drukken. Als mede-oprichter en oudste drukker was hij er erg
aan verknocht en gaf het dan ook niet anders uit handen of het
moest wel erg nodig zijn. Nu hoefde het al niet meer. Piet en
Jo waren bereid het er zolang bij te blijven doen. Het werk
moest doorgaan, hoe dan ook.
Lies nam de afdeling van Dick er bij en zo allemaal een beetje
harder werkend, marcheerde de boel al weer gauw als voorheen. We waren net weer een beetje over de eerste schrik heen.
Piet en Jo net weer een beetje ingeburgerd in hun nieuwe bestaan, toen 14 dagen later, 20 Januari, de catastrophe kwam.
Door de sneeuw was ik die morgen wat laat, en bleef ook langer bij ze dan gewoonlijk. Negen uur liet ik ze met de laatste
berichten en nog wat copie, in een lachbui achter. De helft van
de krant was klaar en lag al keurig gesorteerd voor de verschillende streken. Ik had net de hielen gelicht toen het gebeurde. Negen moffen omsingelden het huis en overvielen de
niets vermoedende Piet en Jo, die door de sneeuw ook geen
lopen hadden gehoord, terwijl ze rustig bezig waren met de
krant. Ontkomen was er niet meer mogelijk. Even later komt Lies
en wil nog bellen ook, maar ze wordt door de wacht voor het
huis op een hondse manier weggejaagd. Toen had ze het in de
gaten. Ze had gedacht, dat de vent op iemand stond te wachten en niemand wist immers waar we Piet en Jo opgeborgen
hadden. Als het geen mof was geweest had ze hem de hielen
willen likken voor die hondse wegjagerij. Wat waren we dankbaar, dat' ze niet de achterdeur was ingelopen, zoals ze anders
wel eens deed.
Zelf moesten ze de machines en wat er nog meer was op een
slee laden en zo, hun doodvonnis achter zich aantrekken, geëscorteerd door de negen moffen, de tocht maken naar de SD.
De KP wilde ze nog helpen, maar kreeg er de kans niet voor.
Daar stonden we. Twintig dagen in het nieuwe jaar en alles
weg. En toch
's middags om half drie was er weer een
nieuwe machine en nam de Kale, de vriend van Toon, op zich,
de krant alleen verder te gaan drukken. Een "keer zouden de
abonné's vergeefs wachten op hun lijfblad, maar twee dagen
later vonden ze het weer in de bus.
Hoe durven ze, heeft menigeen gezegd. Die verdammte Hollander, was het bescheid van de moffen, die, je snapt het niet,
ook geabonneerd bleken te zijn.
Alles ging door en Nederland was weer twee duiksters en één
duiker rijker. Figuurlijk althans. Letterlijk werden we met een
P.B., waarop „dienstbode" naar de een of andere plaats gedirigeerd en namen dóér de ledige plaatsen weer in en

En Toon, Piet en Jo? Ook zij vochten. Toon's kansen werden
minder, nu Piet en Jo erbij waren gekomen. Tot nog toe had hij
er zich aardig uit weten te praten en had zijn broer, die toch
goed opgeborgen was, het één en ander in de schoenen kunnen
schuiven. Maar zijn familienaam was te berucht, dan dat ze
hem 'in alles geloofden. Dick kende daar Piet, noch Jo en bekeek ze alleen in het langsgaan met een bemoedigend knipoogje. Al gauw na hun 'komst werd hij doorgestuurd naar een
concentratiekamp. Jo kwam in zoverre vrij, dat hij uit de gevangenis in een school werd gebracht en de dag door moest
brengen met graven.
Piet, de uitgesproken ambtenaar, had kalm en beslist alle
schuld op zich genomen. Hij, had Jo, de jongere, er toe aangezet. Dappere kerel, zo je zelf weg te kunnen cijferen, nog proberende een leven te redden en je zelf er voor in te stellen.
Zo bleven Toon en Piet over. Toon en Piet, beiden geestelijk
sterk, lieten ook in de cellen zien, dat Jezus hun troost was
in leven en in sterven. Toon was na het demonteren van een
mijn stiller geworden. Altijd had hij een grap of een bemoedigend woord gehad voor een jongeren broer, die er ook zat.
Toon was toen niet meer de oude en werd stil en in zichzelf
gekeerd. Vaak stond hij stil naar de hemel te staren. Zó dicht
je ook bij de dood te weten, als leek een mijn demonterende.
Toen kwam Maart, de beruchte datum van de Woeste Hoeve.
Ook Toon en Piet werden uit hun cellen gehaald, en moesten
hun leven boeten voor de aanslag op Rauter.
Jullie waren niet alleen, niet omdat er nog 115 anderen met
jullie die ontzettende moeilijke gang moesten maken, maar jullie wisten dat er Eén was, die je ook nü niet alleen zou laten.
Jullie sterke geloof van altijd, is toen ook vast jullie kracht geweest. Het laatste clandestiene briefje van Toon zei ook, dat
niets hem kon scheiden van de liefde van Christus.
De bevrijding van ons land hebben ze niet mogen beleven.
Dick nog net, een dag later stierf hij in een duits concentratiekamp in dé armen van een vriend uit zijn woonplaats.
Wij zijn vrij. Eén van de vier kwam terug. Waarom? Wij weten
het niet, maar wel weten we, dat ze ons niet zouden benijden
om onze vrijheid, want zij zijn méér dan overwinnaars.
Vorig jaar, toen, ja, toen
ik.... ik luister.... de torenklok
vangt het uurspel aan en over twintigduizend bevrijde hoofden
is het Wilhelmus van Nassauwe één jubel.
GRETHA.

trokken op en vochten,
met 't leger der gezochten.
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HONDERD
PROCENT
Waf mi; ontbieekt is de ervaring van veel harde jaren
en wat mij sart: de onvolkomenheid van mijn gedicht.
Ik zou zo graag goed willen geven wat ik denk;
nu moet ik alles voor mijzelf bewaren.

Wat heb ik niet beleefd, wat is er niet in mij geboren;
elk van mijn idealen werd een werkelijk kristal,
dat ik zou willen leggen in wat woorden, ongeschonden.
Nu gaat zij voor 't belangrijkst deel verloren.

Van alles wat ik wenste is slechts dit gebleven:
— gebed, stom, zonder hoop, maar even fel —'
„Geef mij slechts woorden om een brug te slaan, en zo
te komen naar hetgeen in U mocht leven".

EEN KOERIER VAN 8 JAAR
Voor mij als hoofdredacteur van de Nieuwsbode en als onderduiker brak in September
1944 een vrijwel hopeloze tijd aan. Zelf zat
de SD mij zo dicht op de hielen, dat ik mij
ettelijke maanden schuil moest houden voor
iedereen. De enige man, die mijn adres
kende werd kort daarop in zijn huis door de
SD lafhartig vermoord. Hierdoor kwam ik
geheel los van mijn contacten met de buitendienst, waardoor het gehele bedrijf stagneerde. '
Oe dagelijkse nieuwsbulletins enz. konden
dus niet doorgezonden gorden naar het
daarvoor bestemde contact-adres. Toch
moest het bedrijf blijven doordraaien, daar
hiervan teveel onderduikers betaald werden. Ettelijke uren heb ik zitten peinzen,
zonder een geschikte plaatsvervanger voor
mijn vermoorden kameipad te vinden. Op
een avond zat ik in de huiskamer te praten
met mijn kostbaas. Deze vertelde mij toen,
dat zijn achtjarig zoontje zijn vriendje een
gat in het hoofd had geslagen, omdat deze
in het bijzijn van nog enkele vriendjes verteld had, dat er bij hun thuis een onderduiker was. Door dit verhaal kwam het idee
bij mij op, dit kereltje te gebruiken.

Ik sprak hierover met zijn Vader en deze
was zeer ingenomen met dit plan.
Joost zelf was er vol van en drie maanden
lang, twee maal per dag ging hij met een
pakje papieren tussen zijn blouse verstopt
twee km. lopen om deze tot heil van het Vaderland, zoals hij zei, weg te brengen.
Iedere Woensdagmiddag, Zaterdagmiddag
en vele Zondagen offerde hij op om brieven
weg te brengen. Door zijn arbeid heb ik de
geheel in de war gelopen organisatie weer
kunnen opbouwen tot een perfect werkende
machine.
Niet alleen was Joost tevreden met koerierswerkzaamheden, doch wanneer er stencilwerk was, moest en zou hij ook meewerken. Hele avonden heeft dit kleine kereltje,
met zijn grote trouwe ogen, naast me gestaan om de gestencilde papieren uit de
machine te halen en ze later op te vouwen.
Nooit heeft hij een woord over zijn werk gesproken met zijn vriendjes.
Aan dit 8-jarige jongetje uit 't .kleine dorpje
kunnen nog heel veel „goede" Nederlanders, die In de oorlogstijd alleen maar het
kopen van een „zwarte" sigaar riskeerden,
een voorbeeld nemen.
HANS.

Over de Maastreechter Vrijthof is als een
weldaad de koeslering van de eerste Lentezonnedag opengebroken. De laatsie sneeuw
van de Maanse winter, opgejaagd tot smalle stroken langs de akkers van het heuvelland, slinkt zienderogen.
Maastricht is een stad, waar men zich gauw
thuis voelt. Men heeft er snel het gevoel
geen vreemdeling te zijn. De Limburgers —.
en zeker de LO-ers en KP-ers daar — zijn
gastvrije lieden. Je zit er spoedig om de
haard en voelt je als onder eigen dak.
Onze Limburgers zijn gemoedelijk en spoedig tevreden. Het bestaan ontkomt daar,
meer dan elders, aan de jacht van het moderne leven. Het tempo is er anders dan bij
ons.
Het doel van onze komst was, ook in het
Zuiden de verzameloctie voor het Gedenkboek te stimuleren en in de juiste banen te
leiden.
We zijn met een prettig gevoel uit Brabant
en Limburg terug gekomen. Niet, omdat er
al zoveel is gebeurd. Dat laat, zoals in de
meeste provincies, nog veel te wensen over.
Maar omdat wij de overtuiging kregen, dat
onze mensen in het Zuiden de noodzakelijkheid van het werk, zoals wij het thans
willen organiseren, inzien en daarbij alle
steun toezegden. Wij hebben contacten gelegd, waarvan wij straks een vlotte gang
van zaken verwachten.
Het blijkt uit alles, — en zo is het niet alleen in het Zuiden — de wil om mede te
werken is er in het algemeen wel, maar het
juiste inzicht omtrent de wijze waarop gewerkt moest worden, ontbrak.
Nu die werkwijze vaststaat, kunnen wij uitzien naar de juiste mensen. Daarbij kunnen
wij voorlichting van provinciale- en districtsmensen niet ontberen. Wanneer vrij
binnen niet al te lange tijd met een staf van
bekw,ame medewerkers onze arbeid in volle
omvang kunnen aanvangen, is de arbeid
voor het Gedenkboek een aanzienlijke stap
vooruit. Wat wij van onze LO- en KP-leden
vragen, is er voor te zorgen, dat wij in elke
provincie op de juiste mensen kunnen rekenen. En dat zij straks aan onze inspecteurs
correspondenten en journalisten, alle medewerking zullen verlenen.
Misschien zijn er, wien het wekelijks repeteren van onze wensen met betrekking tot
de geschiedbeschrijving danig gaat vervelen
Het ligt onder ieders bereik, daaraan zo
snel mogelijk een einde te maken. Hoe eerder wij de grote trom in rust kunnen stellen, hoe liever het ons is. Maar voorlopig is
het nog gewenst, dat allen meedrummen om
overal de slaap uit de ogen te doen wijken.
Wij zijn vervelend.
Ac'coprd.
Maar wij moeten het blijven zolang niet
ieder zijn plicht heeft verstaan.
Als je verlangt met rust gelaten te worden,
dan zit er niets anders op dan eerst te doen
wat er van je gevraagd wordt.
Over de Vrijthof te Maastricht gleed de
eerste koestering van het nieuwe lentezonnelicht. Dat het ook z'n glanzen werpe over
de puinhopen van de Zeeuwse hoofdstad,
over de wriemelende mensenmassa's der
grote steden in het Westen, de Zwolse Peperbus, Oldehoven en Martini.
De gemoedelijke Zuiderling en de stoere
man van het Noorden hebben jarenlang gestreden voor eenzelfde ideaal, nooit Verloochenende de eigen aard en inborst Thans
wacht hen nog één taak, nl. ons volk in te
lichten over onze geloofs- en vrijheidsstrijd,
zodat de toekomstige generaties daarover
geen onzeker geluid zullen vernemen.
Ér komt schot in de voorbereiding!!!
Maar we zijn niet tevreden voor we achter
het hoofdstuk „Voorbereiding" 100 pCt. kunnen zetten.

FREDERIK JAN VAN ELBURG

JAN NIKLAAS VELDMAN
(„JAAP")
Zoals Jan Nicolaas Veldman een correct zakenman was, zo was hij ook een correct Nederlander. Hiervan kunnen niet alleen zijn wapenbroeders, maar ook zijn vijanden getuigen.
Toen hij zich in 1943 voor krijgsgevangenschap moest melden, was hij genoodzaakt om
onder te duiken. Onder de schuilnaam „Jaap"
kwam hij al spoedig bij een KP. terecht. Zijn
arbeidsterrein strekte zich uit over de provincies Holland en Brabant. En bij al zijn werkzaamheden wist hij zich gedragen door de
steun van zijn echtgenote, die steeds met hem
mee vocht en van al zijn plannen op de hoogte
was.
Zijn durf en ondernemingsgeest, alsmede de
zekerheid en vastberadenheid waarmee hij
steeds zijn werk deed, stempelden hem tot de
trouwe kameraad, die altijd en onder alle
omstandigheden, bereid is zijn plicht te doen.
De overval op de Weteringschans werd ook
voor hem, zoals voor vele anderen, zijn laatste
actie. Toen Jaap met zijn 'kameraden op de
binnenplaats van de gevangenis omsingeld
was en zij na een korte, maar heldhaftige strijd,
hun munitie verschoten hadden, antwoordde hij
op een desbetreffende vraag van de Duitsers:
„Ik vecht voor God en mijn land."
Ja, zo was het, hij was de harde werker, die
de strijd tegen den bezetter bovenal geestelijk
zag en deze wetenschap is voor zijn echtgenote een grote troost.
Een dag na de overval is Jaap in de duinen
gefusilleerd en op 27 Nov. 1945 vond hij
naast vele andere strijdmakkers een laatste
rustplaats op de^Eregrafhof.

Zodra het nodig bleek "illegaal te gaan werken
was Frederik Jan van Elburg één van de eersten
die zich inzette.
Als assistent op de Boekelose Zuivelfabriek
heeft hij met zijn patroon, die helaas nog niet
terug mocht keren, en met de Enschedése illegale vrienden vele onderduikers verwerkt.
Vooral werden veel' Joden verborgen en verzorgd.
Het werd echter steeds moeilijker en onrustiger, zodat ook hij in Juli 1943 het slachtoffer werd van de S.D. Via Enschedé, Den
Bosch en Haren, kwam Jan tenslotte in Vught
terecht.
Toen de geallieerden in September 1944 naderden, werd hij met vele anderen weggevoerd
naar Sachsenhausen en vandaar naar Dachau.
Ook Jan heeft dus de verschrikkingen van de
kampen door moeten maken. Echter bij alle
satanische middelen die toegepast werden en
alle vernietigingen die uitgevoerd werden, bleef
het geloof in Jezus Christus. Wat kon hij
daarvan getuigen en wat zijn er heerlijke belijdenissen beluisterd in die helse kampen.
Zijn lichamelijke toestand wasf enkele' weken
voor de geallieerde legers Dachau bereikten
zeer slecht. Maar ondanks de toestand waarin
hij verkeerde, slaagde hij erin zijn woonplaats
nóg te bereiken. Zo kwam hij op 22 Mei 1945
in Enschedé. Zijn gebed om eens in het vaderland te mogen sterven scheen dus verhoord te
worden.
Boven ieders verwachting evenwel trad herstel
in en geleidelijk aan werden geest en lichaam
weer beter. Helaas volledig herstel is het niet
geworden, want na een half jaar kwam de inzinking ten dode.
Groot is het lijden van dezen jeugdigen strijder geweest. Zoals hij zich vol Christenplicht
gaf voor de zaak van Gods Koninkrijk, zo gaf
hij zich ook voor Vorstin en Vaderland. Hij
deed wat van hem verwacht werd. God gaf ons
in hem een hard werker, die tenslotte toch nog
als slachtoffer der Duitse terreur is gevallen.
Onder enorme belangstelling is Jan op 24
December 1945 ter aarde besteld. Het getuigde
van de grote plaats die Jan in de verzetsbeweging innam en hiervan werd ook aan de
groeve getuigenis afgelegd.
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Dr. JARL. RUINEN
(FLIPSE)
Zij, die het voorrecht gehad hebben met dezen
groten mensenvriend te strijden voor vrijheid
en recht, kunnen getuigen van de diepe overtuiging, waaruit hij de kracht putte om voor
allen een voorbeeld te zijn in de grote strijd.
Zijn grote vaderlandsliefde en zijn sterk ontwikkeld rechtsgevoel stempelden hem tot een
waar partisaan. Zijn mooi beroep (hij was arts
te Ee) maakte het hem mogelijk vele Duitse
maatregelen te saboteren. Dit was hem echter
niet voldoende. Ook op ander gebied stelde
hij zich beschikbaar. Geen gevaar of risico
was, hem te groot. Uiteindelijk is het vervoer
van wapens hem noodlottig geworden.
Na enige dagen van marteling werd deze onvergetelijke strijder op 28 Januari 1945 te Dokkum gefusilleerd.
Een grote ontroering ging door de gelederen
van de ondergrondse strijders en de gehele
bevolking van het Noorden des lands. Moge
zijn ziel de eeuwige rust vinden en moge het
offer van dezen vrijheidsstrijder een bijdrage
zijn voor een hecht fundement voor Vrede, Vrijheid en Recht.
E.
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REHABILITATIE H. E. BRÖEXSTRA.

Gratis exemplaar voor nabestaoade» vaa
onze verzetslachtoflers.

(Oom Henk: Oom Arie).

Meerdere malen is reeds bekend gemaakt,
dat de „Voorloper" van ons Gedenboek binnenkort zal verschijnen.
In deze voorloper geeft de Gedenkboekcommissie verschillende historische schetsen van de LO- en KP-verzetsactie. Zij koestert o.m. de hoop, dat deze schetsen ons tegenwoordig geslacht nader tot de offers
brengen, die ons volk voor de vrijheid der
natie heeft moeten brengen, en daarmede
tevens tot de nabestaanden van de verzetsslachtoifers.
Het brengt ons in herinnering, dat deze offers ons een plicht voorhouden tegenover
deze nabestaanden.
De Gedenkboekcommissie heeft gemeend
hiervan ook zelf een voorbeeld te moeten
geven en zij heeft daarom besloten voor
rechtstreekse nabestaanden van de verzetsslachtoifers van LO en LKP dit boek gratis
ter beschikking te moeten stellen.
Men richte zich hiertoe schriftelijk tot ons
bureau (afd. Gedenkboek) onder vermelding
van de naam van de(n) gevallene, met het
verzoek om toezending van een enquêteformulier voor gesneuvelden.
Ook met het oog op het Gedenkboek en de
Gedenkdag, die wij in de komende zomer
D.V. hopen te houden, is het van groot belang, dat wij een volledige opgave hebben
van al onze gesneuvelde leden en medewerkers.
Wij doen daarom nogmaals een oproep tot
al onze LO-ers en KP-ers om ons de namen
en adressen te willen opgeven van al hun
vrienden en bekenden, die door hun illegale
werkzaamheden in onze organisatie, zijn
overleden of gefusilleerd.
DE GEDENKBOEKCOMMISSIE.

502 CORNELIS ZWART,
Nassaustraat 3 Zaandam, geb. 12-2-1895,
ill.
werker
C.P.N.,
gearr. door de S.D. op
23 Nov. 1943, naar
Weteringschans,
25-2-44 naar Amersfoort, 11-10-44 naar
Neuengamme. Laatste
bericht
Dec.
1944,
lag alis zieke in het
Revier.
603

KLAAS
KEIMPE
PATJE,
Zuiderstraat
22 Sappemeer, gearr.
15 Juli 1944 te Aalterveer bij
Hoogeveen
met 5 andere onderduikers. Vanuit Hoogeveen op transport
naar Assen, vandaar
naar Amersfoort en op
8 September naar het
- C.C.
kamp Neuengamme. Later vervoerd
naar kamp Huzum bij
de Deense grens. Hier
het laatst gezien in half October 1944; nadien niets meer vernomen.

■MM

504 Gerard van Putten,
oud 20 jaar, lengte
plm. 1.75 M., gearr.
omgeving Elburg (achter Putten) op 14 Mrt
'45; NZ$V Amersfoort
getransporteerd
naar
waarschijnlijk
Hamburg. Voor de bevrijding nog gezien. in
Neuengamme. Vandaar
waarschijnlijk vervoerd
naar kamp Woblin.
Woonde voorheen te
Elburg.
605 Gerrit Jan van de
Veen, oud 23 jaar,
donkerblond, trekt iets
met linkerbeen, op 18
Dec. 1944 gearr. door
de S.D. en landwacht
op boerderij van Os,
Op 't Harde bij legerplaats Oldenbroek voor
pilotentransport.
Van
Amersfoort waarschijnlijk
naar
Woblin,
'. woonde voorheen te
\
Elburg.

„DEN VIJAND WEERSTAAN".

Het Hoofd P.OJD., district Appingedon
deelt mede, dat de Heer H. E. Broekstra
te Bedum, in Juni 1945 werd gearresteerd en enige tijd in arrest gehouden,
omdat zeer bezwarende aanklachten tegen hem waren ingediend.
Door een uitgebreid onderzoek is thans
komen vast te staan:
1. dat de heer Broekstra geheel onschuldig is aan hetgeen hem ten laste werd
gelegd.
2. dat de heer Broekstra tijdens de bezetting juist 'n heel goede houding heeft
aangenomen en door zijn illegaal werk
zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt.
De heer Broekstra is op verzoek van de top
der L.O. indertijd voor spionnage doeleinden toegetreden tot de NSB als sympathiserend lid. Een zeer gevaarlijke rol, die hem
bovendien na de bevrijding door misverstand en kwaadspreken tijdelijk zijn vrijheid
kostte.
Alle krachten zijn in het werk gesteld om
hem te rehabiliteren. Dit is thans gelukt.
Wij vertrouwen, dat alle verdenking op hem,
hierdoor weggevaagd zal worden en hopen
dat de teleurstellingen door de behandeling hem verder geen parten zal spelen.
REDACTIE.

ADVERTENTIES
(Bij antwoord moeten de nummers van onze
__ advertenties vermeld worden').
Wie stelt een kamer, slaapkamer en keuken beschikbaar voor jonge onderwijzersweduwe met 1
kind. Man gefusilleerd. Brieven met opgave van
prijs onder nr. 127 a. d. blad
Oud K.P.-medewerker, 21 jaar, ongehuwd met
goede algemene ontwikkeling, thans ais rechercheur werkzaam, zoekt een passeitde werkkring
b.v. als vertegenwoordiger, echter event. ook anderszins genegen. Brieven onder nr. 128 a. d. blad.
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Oud-S.G.-er, 23 jaar, electrotechnisch-Bankwerker,
zoekt een hem passende betrekking, heeft diploma
ambachtschool, en volgt een P.B.NA.-cursus voor
adsp.-constructeur en electrotechniek. Van goede
getuigschriften voorzien. Brieven onder nr. 129 a.
d. blad.

en daar
werk ik aan mee.

De Firma van Laanen, Aannemersbedrijf te Dinther
(N.B.), vraagt voor wederopbouw en betonbouw
enkele goede timmerlieden, metselaars en een bekwame boekhouder met aannemersbedrijf op de
hoogte. L.O.ers of K.P.ers genieten de voorkeur.

«Er is maar
WMïltïm"

gredenklboek

606 „LANGE JAN", zeer bekende figuur in het
P.D.A. te Amersfoort. Enige tijd LagerAltester, Ie Blpck-Al tester en na Juni 1944
Sanitater in K IV. Begin Oct. 1944 waarschijnlijk naar Neuengamme vervoerd.

Gevraagd bedrijfsleider, ongehuwd, leeftijd bij
voorkeur 25 a 30 jaar. Geref. of H., op boerderij groot 9^2 H.A. Brieven onder nr. 130 a. d.
blad.

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld
zenden aan de administratie van „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152 1e Etage, Amsterdam.

Naam:
Adres:
Plaats:

Ë

<

De Heer en Mevrouw Kuypers—Sepers geven met
grote blijdschap en dankbaarheid kennis van de
gebqorte van hun zoon

Provincie:
Ingang abonnement:

Het Bestuur der School met den Bijbel te Hulzen
(Nijverdal) vraagt een vast onderwijzer en een
tijdelijk onderwijzer, één van deze tevens als tijdelijk hoofd. Geen woning beschikbaar. Hulzen
ligt tussen Hellendoorn en Nijverdal, plm. 2 km.
van elk dezer plaatsen verwijderd. Prachtige omgeving. Bus- en treinverbinding met Almelo en
Zwolle! Sollicitaties aan den voorzitter A. Tijhuis
te Hulzen-Nijverdal.

i

Abonnementsgeld wordt per giro/postwisiel/of bij aanbiedir.g van eco postkwitantie betaald
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP.-Stichting.

HUBERTUS CORNELIS
Rotterdam, 4 Maart 1946.
Statensingel 169 a.
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LANDCLUKC OPGANIIATIC VCS>R
HULP AAN ONDERDUIKERS

LAND€LUKE
KN0KPL0E6EN
Prijs losse nummers 20 et.

NU „DE ZWERVER" VERDWIJNT....
LANG „dreigde" het reeds, maar nu zal
het er toch van komen. Ik ben me er
van bewust, dat dit klinkt als een gemeenplaats, maar toch kan ik het niet
anders voelen en zeggen: „dreigen" was
het juiste woord van te voren en nu het gebeurd
is, kunnen we niet anders spreken dan van een
„verlies".
Op onze laatste spreekbeurt in Kampen heb ik
dat reeds gepoogd te zeggen, maar aangezien Oom
Frits er toen zelf bijzat, was dit een onbegonnen
werk. Want of die man nu op de preekstoel staat
of er onder zit, praten moet hij. Je kunt hem drie
kwart van de beschikbare tijd toestaan, doch dan
ben je van het laatste kwart nog niet zeker.
Oom Frits praat en moet praten — en gelukkig
maar! Dit neemt echter niet weg, dat ik nu maar
mijn toevlucht zal nemen tot de blijvende Zwerver,
om ten afscheid iets tot en over den verdwijnenden
Zwerver te zeggen.
Ik geloof, dat ik daartoe het recht heb. Want al
dateert onze persoonlijke kennismaking eerst van
de tijd, dat Oom Frits in battle-dress de linie doorbrak, toch heb ik heel wat met hem opgetrokken
sinds de dood van pater Lodewijk en op die tochten van Rotterdam naar Groningen en dan nog
eventjes terug naar Roosendaal heb ik hem meegemaakt, zoals hij is: een bezorgde en zorgzame
vader — een onbetaalbare reisgenoot (het heeft me
dan ook heel wat geld gekost) — een hartelijk —
belangstellende vriend — een altijd ad rem 7:inde
plager — een verstandige raadgever — een onverwoestbare idealist — een man met een ontzaggelijk groot en warmkloppend hart en
een nooit
te remmen prater.
Onder dat laatste zou ik een streep willen zetten
en herhalen: gelukkig maar! Want wat die man
al bij en voor elkaar gepraat heeft, kan alleen
God berekenen en vergelden. Hij praatte een georganiseerd verzet over heel Nederland bij elkaar
— in dagen van tegenslag en depressie praatte hij
alle moedeloosheid weg^ en een onwankelbaar vertrouwen op God er in — als het hier of daar scheef
dreigde te gaan praatte hij de juiste en enig-ware
geest voor, waarin gewerkt moest worden. Hij praatte tot de bevrijding eindelijk kwam en
moest
toen nog praten.
Nauwelijks waren de Canadezen binnen of Oom
Frits kwam ook eens praten; en terwijl wij allemaal
zaten te springen om naar buis te gaan en de zaak
zo spoedig mogelijk te liquideren, kwam hij met
nieuwe ideeën, nieuwe plichten: „Nu moesten we
eens gaan praten met het Nederlandse volk!" Toe
maar!
Oom Frits praatte echter door en won het. De
andere partij was sprakeloos bij zijn woordenvloed
en zag met inspanning van alle krachten nog juist
kans om in het midden te brengen: „Goed, maar
dan begin jij er maar mee."
En de Zwerver ging opnieuw zwerven. Hij mat zich
een pater aan in de persoon van Lodewijk; en
staande tegen de geestelijke achtergrond van het
verzet ging deze nieuwe coalitie van Dominé en

priester spreken over een herrijzenis, een hernieuwing, een wederopbouw van Nederland op de enig
ware Hoeksteen, die Christus is.
Het is een zegetocht geworden yan maanden, van
bijna een jaar lang. En nu we een punt moeten
zetten, lijkt het me goed om nog even terug te
zien qp die k.m. lange weg — misschien dat Oom
Frits zich er dan ook mee kan verzoenen, dat ik
deze krabbel geschreven heb. De oorspronkelijke
bedoeling van deze spreekbeurten was, om de

„mensen" te laten zien, dat het geen kwajongenswerk was geweest en dat onder die eenvoudige zerken en kruisen op bijkans alle kerkhoven van ons
land geen avonturiers of jong-overmoedige heethoofden rusten maar helden, die allen uit vaderlandsliefde en bovendien voor verreweg het grootste
deel uit christenplicht hun toekomst-idealen en
mogelijkheden offerden. Ik hoop, dat de Zwei-ver
dat bereikt heeft, en ik geloof het ook wel; maar
wat hij zeker bereikt heeft, is wel niet het oucle
laaiende enthousiasme, doch de veel kostbaardere
stille bezinning bij onze honderden eigen jongens
en meisjes — bij onze mannen en vrouwen, die
na deze ruige jaren en het nooit-aflatende gevaar
— deze vrijheid bereiken mochten. Mogelijk, dat
men zich dit wel eens te weinig realiseert, gezien
de vraag: waarom we als maar blijven spreken over
die geestelijke achtergrond. Persoonlijk vind ik het

echter een van de rijkste vruchten, dat met en door
die spreekbeurten aan onze eigen mensen — en
nu denk ik bij voorkeur aan de jongeren onder
ons — de rust, de vrede, het zelfvertrouwen weer
werd geschonken. Want het is en blijft een beangstigend feit, dat de bevrijding ons niet alleen
niet bracht, wat we eens in onze naïviteit meenden
te mogen verwachten, maar bovendien — en dat
is oneindig veel erger — door de minzaam neerbuigende laatdunkendheid van heel veel „tegenwoordige" grootheden is bij honderden van onze
mensen het vertrouwen in zich zelf en de zaak,
welke zij dienden, geschokt. „Is dan alles toch een
vergissing geweest?" „Was het dan toch dom en
naïef, om in die jaren je vrijheid en je jonge leven
te wagen?"
Ieder kent daarvan de voorbeelden in eigen omgeving. Op de laatste top-vergadering hebben we
daar nog druk over gesproken. In de spreekbeurten van Oom Frits, is echter al een geneesmiddel
geboden. Gezien tegen die geestelijke achtergrond
— ook al ben je je die in de bezettingsjaren niet
ieder ogenblik bewust geweest — was onze strijd
goed — was naast de dood van onze vrienden ook
onze inzet gerechtvaardigd — is het geen gevaarlijk kinderspel geweest.
Zeker, ieder die overwogen en bewust de verzetsweg insloeg was ervan overtuigd; maar het gaat
niet om wat was, maar om wat nu is, ook nu mogen
en kunnen en moeten we ervan overtuigd zijn.
Jongeman en jong meisje — ik weet, dat je omgeving
je erop aanziet en dat honderden een oprecht medelijden met je hebben, dat je eens zo dom bent geweest om daaraan mee te doen, maar weet je,
waarin ik als in een vaste overtuiging geloof:
„Men" kan om ons lachen — „men" kan schamper
en zelfs schimpend spreken over die „ondergrondse"
— „men" kan je zelfs zover brengen, dat je angstvallig bij een nieuwe kennismaking verborgen houdt,
dat. je eens illegaal werkte — maar als het tijdens
ons leven — wat God verhoede — nog eens nodig
mocht worden, dan komen we allemaal weer —
zonder uitzondering — alleen we beginnen vroeger
en doen het intenser.
Met deze uithaal zwerf ik schijnbaar wat al te
ver van „De Zwerver" af, maar toch was dit
nodig, om enigszins de betekenis — ook voor ons
zelf — te begrijpen van een man als „De Zwerver",
die zó dacht en duizenden anderen zo leerde denken, moed hebben en leven.
Heb ik dan teveel gezegd, als ik zijn verdwijnen
een „verlies" noemde? Toch kon deze „Zwerver"
bij Gods genade en eigen rusteloze inspanning niet
anders doen, dan gehoor geven aan zijn opdracht:
zwervend verder trekken, om in een verheidensd
deel van ons land als sprekend over God en de
Goddelijke zaken te bouwen aan ons nieuwe Nederland.
Oom Frits — de Zwerver — Ds. Slomp — God
moge je belonen met Zijn Zegen — wij danken je
— niet in het minst hij, die zo lang met je mee
mocht zwerven:
PASTOOR VICTOR.

Hallo?
Met Henk? Ja, Kees, vertel het eens.
Zeg kerel, luister eens. We hebben vanavond
een reunie, met de bedoeling gegevens voor
het qedenkboek té verzamelen. Ben jij ook van
de partij?
Ja joh, weet je wat het is? Eigenlijk zou ik vanavond juist een artikel voor „De Zwerver"
schrijven, maar ja, nou ja, weet je wat. Dat
gedenkboek moet toch ook klaar; dat is van
nationaal belang. „De Zwerver" vullen ze wel
met artikelen van H. v. R. en Frits. Goed, ik
kom; het wordt inderdaad tijd, dat we er wat
aan gaan doen
Ja, ik hoorde, dat ze uit andere streken al zo
veel brieven hebben We mogen niet achterblijven. Cor, Rudolph en Bertus komen ook.
All right. Tot een uur of acht.
Goed, so long hoorl Bonjour, Henk

STICHTING
HERSTELLINGSOORDEN
Uit verschillende delen van het land krijgen wij
berichten, dat men over de activiteit van de Stichting Herstellingsoorden, inzake het verkrijgen van
geldmiddelen niet helemaal tevreden is.
Hiertoe worden namelijk avonden georganiseerd,
waarvan de opbrengst dan voor de Stichting Herstellingsoorden is. Het gaat nu over de aard van
deze avonden. Men meent, dat die niet voldoende
in stijl zijn met het gestelde doel. Soms is het een
misplaatste toneelvoorstelling, soms een bonte avond,
soms lijkt de avond bedenkelijk veel op een cabaret. Dit alles wekt de ergernis van de oud-illegale
werkers op.
Nu moét men hier in de eerste plaats in het oog
houden, dat de Stichting Herstellingsoorden en de
Stichting 1940—'45 twee aparte organisaties zijn,
waarvan de eerste alleen zorg draagt voor herstel
van oud-illegale werkers in een geschikte omgeving.
Wel is er contact tussen deze twee organisaties
en is de overeenkomst getroffen, dat de Stichting
Herstellingsoorden in algemene zin onder de verantwoordelijkheid van de Stichting 1940-'45 werkt.
Uit dit alles volgt, dat de wijze \>an geldinzamelen
voor de Stichting Herstellingsoorden niet zo'n delicate zaak is, als voor de Stichting 1940-?45. De
middelen van de eerste Stichting zijn in het algemeen onbruikbaar voor de Stichting 1940-,45.
Houdt men dus in het oog, dat het organiseren
van avonden niet gebruikt wordt voor de hulp aan
nagelaten betrekkingen, dan blijft nog de vraag
over, of de Uitvoering van de geldinzameling door
de Stichting Herstellingsoorden op gepaste wijze
geschiedt. Tegen een muziekuitvoering of tegen een
lezing zal wel niemand bezwaar hebben. En al mochten er zijn, die het gebruik van toneeluitvoeringen
voor dit doel niet toejuichen, zij zullen er zich in
schikken, wanneer het over een waardig toneelstuk
gaat. Bonte avonden, cabarets enz. zijn, hoe men
er verder ook over denken moge, onkies, in verband met het gestelde doel.
Het is ons bekend, dat er in dit opzicht een aantal
misplaatste avonden georganiseerd zijn en we betreuren het, dat daardoor ook de Stichting 1940-'45
in discrediet is gekomen.
Er is natuurlijk wel een oplossing voor dit alles,
maar de sleutel hiervan ligt voornamelijk in handen van de Stichting Herstellingsoorden. Zij moet
haar beloften nakomen overal in het land,
waar ze tot organisatie van een avond willen geraken, uitvoerig overleg plegen, met het bestuur
van de Stichting 1940—'45 ter plaatse, met name
inzake het programma. Waar dit niet geschiedt,
zullen van tijd tot tijd ongelukken gebeuren.
Aan onze mensen vragen wij om in alle gevallen,
waarin zij zich beklagen over het optreden van
de Stichting Herstellingsoorden, het bestuur van
die Stichting en de Stichting 1940—'45 op de
hoogte te brengen.

2 1 M A A R T
15 MAART 1946
Een huivering vaart door mijn leden,
Nu ik het zwart op wit zie staan:
Blokzijl zal morgen 't vonnis ondergaan,
Het peloton is aangetreden.
Mijn hart, dat schreeuwt om heilig recht.
Krimpt even in om deze bitt're nood:
Een man, die wéét het tijdstip van
zijn 'dood,
Wiens zaak voor eeuwig is beslecht.
Moet 'k dan niet denken, aan zo
groot getal
Van hen, die zwaar en dapper streden.
Die zelf, en in hun dierb'ren, leden
En die hij mede hielp ten val?
Vergeet 'k dan hem, die mooglijk in
dezelfde cel
Zijn vonnis wachtte en die ook wel wist.
Dat over zijn jong leven was beslist,
't Welk hij beminde, diep en fel?
Zijn lijf, door kogels wreed geschonden.
Heeft van geen laatste zorg geweten.
Werd ruw en achtloos weggesmeten,
We hebben 't overschot zelfs niet
gevonden.
Al deze smart vlamt wild in mij omhoog.
Het bloed, het leed, de goede zaak,
't Roept al om recht, al past geen wraak.
De tranen staan ons nog in 't oog.
En toch, nu de beslissing viel.
Ik 't vonnis in de bladen heb gelezen.
Komt uit mijn hart de beé gerezen:
Rechtvaardig God, neem Gij zijn ziel.
D. V. d. S.

H. v. R.

„Stel niet uit tot morgen, wat se heden doen kunt".... voor ons Gedenkboek.

Vorig jaar zal het weer einde Maart goed zijn geweest. In elk geval wijst mijn kamp-, kalender" van
toen aan, dat er elke dag, de hele week door,
luchtalarm was. Op een ander papiertje staan weer
gegevens, dat wil ik straks nazien.
Bij de data staan nog andere getallen vermeld, heel
klein.
Zo: 18—29. Dat betekent:
negen en dertig weken geleden kwam ik met een
transport in dit SS-Arbeitslager.
bij 21 staat 43 — drie en veertig weken Duitsland,
bij 22 staat 73 — drie en zeventig weken na de
arrestatie.
bij 23 staat 54 — vier en vijftig weken concentratiekamp.
Ingewikkeld? Dat valt mee, voor elk nieuw kalenderblaadje, dat ik tekende, was het voor de Zondagen, de Woensdagen, de Donderdagen en de
Vrijdagen zaak, de reeks zonder meer te vervolgen.
Zo liet ik voor de week van de bevrijding bij Vrijdag 27 April 59 staan, bij Donderdag 26 April 78.
Mijn gevangenschap duurde dus 78 weken plus
1 dag of anderhalf jaar.
Maar ik ben begonnen over het weer en ik vertelde al, dat er een papiertje is, waarop gegevens
daarover staan. Hier is het stapeltje. De laatst genoteerde gegevens zijn van 27 April, de dag van
de bevrijding.
C
19 Maart nachtvorst, mooie zonsopkomst, zon, zon,
zon.
25 Maart zeer zachte nacht, droog, vorst tegen
zonsopkomst, zon, zon, zon.
Achter .de tussenliggende dagen staat ongeveer
hetzelfde genoteerd.
Waarom ik over het weer ben begonnen? De laatste week heeft elke dag de zon geschenen. Alle
takken botten, het gras wordt groen, de eerste bloemen komen kijken.
Nu ik dat alle dagen zie, moet ik aan voorjaar
1945 denken, toen we nog geen Rijnoffensief kenden. Hoe lang zou 't nog duren? De voedselpositie
werd niet beter. Ik raadpleeg mijn aantekeningen,
mijn „eetkalender" van 18/3 tot 24/3. „Brotzeit"
dagelijks 1/10 (± 150 gr.), 3 x 'n stukje „Schmalz".
Middagkost gedroogde koolraap in water, 'n minnetje er achter, in de rubriek „vlees" een ?.
Avondbrood afwisselend 1/4 en 1/5 kuch, belegging
voor de hele week. 1 lepel jam op Zondag, 1 lepel
kwark op Zaterdag, 2 maal 'n stukje „Schmalz" en
2 x 'n schijfje worst, elke dag koffie, thee of soep
(troebel water) toe.
In vergelijking met andere kampen was het bij ons
zo slecht nog niet. Ik hoor nog wel de opmerking
van één der Holl. Haftlinge: „die koolraap is niks
dan cellulose. Mijn maag is nog steeds geen papiermolen".
Wat deze voedselsituatie met het weer te maken
heeft?
Vandaag zag ik een rozet van de paardebloem
door het gras komen. En deze rozetten waren onze
dagelijkse bijvoeding, met klaverzuring en kervel,
bij „Brotzeit", middagkost en avondeten. Als we
even de kans zagen tussen de werkuren, kropen
we over het grasgedeelte van het fabrieksterrein en
zochten de prilste paardebloemrozetten, de haast nog
opgerolde jonge blaadjes van de zuring, de ragfijne takjes van de kervel bijeen in onze etensschaal. Dan vlug wassen onder de kraan, uit laten
lekken en hakken, alles zo mogelijk onder werktijd.
Een jampot, geheel aangestampt gevuld mee naar
het Lager gaf, voor den buurman mee, een heerlijke
garnering van de soep. een frisse, broodbelegging,
de koolraapsoep bond je ermee, zonder iets was het
een goede buikvulling. En als je dan zout of azijn
had kunnen organiseren, maakte je een uitstekende
sla.
Gelooft U, dat ik na de bevrijding nog eens „gegraasd" heb?
Nu is het voorjaar weer ontwaakt.
68959.

'II
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Laten we den lezer meteen uit de droom helpen. Dit is de titel van een boekje, uitge.
gegeven door V.V.G., Voormalig Verzet
's-Gravenhage. Dit boekje behandelt een
ontwerp van wet voor de voorziening in
pensioenen van nagelaten betrekkingen van
gevallenen uit het verzet.
Op het eerste gezicht doet het sympathiek
aan, dat de V.V.G. zich hiervoor interesseert en een plan ontworpen heeft. Ondanks
alle goede bedoelingen is echter de achtergrond van dit alles heel wat onsympathieker.
De historie is in het kort deze, dat iemand
uit ambtelijke kringen, reeds in de bezettingstijd, een ontwerp van wet gemaakt
heeft. Dit ontwerp werd door de V.V.G.
aanhangig gemaakt op het Departement. Of'
het daarbij wijziging ondergaan heeft, is ons
niet bekend. Na vele besprekingen heeft
men tenslotte het ontwerp in druk doen
verschijnen en toegezonden o.a. aan alle
Kamerleden.
Bestond er dan geen Stichting 1940-'45?
De heren waren op de hoogte. Zij hebben
intussen niet gedaan, wat van hen verwacht kon worden, nl. langs de hiërarchieke weg hun ontwerp aanhangig te maken.
Wel hebben zij in een mondeling onderhoud
op de GAC over hun plannen verteld en beloofd het ontwerp op te zenden. Dat is intussen nooit gebeurd. Tot de Stichting zelf
heeft men zich niet gewend, wel tot een
hoofdbestuurslid, wlen men het ontwerp ter
controle toezond, maar voordat deze heer
tijd gehad had om adem te halen, voordat
hij aan de lezing begon, kwam het drukwerk al uit.
Dat is geen methode heren, dat is principieel onjuist en de practijk zal U en ons
leren en heeft dat reeds gedaan, hoe schadelijk Uw handelwijze voor de nagelaten
betrekkingen is geweest.
Ten eerste is hier een belangrijke tactische
fout gemaakt. Men heeft de goodwill van
de Stichting schade gedaan door buiten de
Stichting om op het Departement over dit
onderwerp besprekingen te , arrangeren.
Men heeft dat eveneens gedaan door het
ontwerp in het land te verspreiden. Men
heeft dat vervolgens gedaan door de „Vrije
Pers", een blad, dat in het Noorden uitkomt, suggesties te geven voor een artikel,
waarin zo ongeveer staat, dat de V.V.G.
nu eindelijk het initiatief heeft genomen om

de zorg voor de nagelaten betrekkingen,
van staatswege op te nemen met het Departement. Tussen haakjes, dat laatste is>
natuurlijk een aparte onwaarheid, want de
Stichting 1940—'45 is daarmede al bijna een
jaar bezig en is op weg te slagen.
Men begrijpt, wat voor indruk het in het
land moet wekken, wanneer langs de normale kanalen (Stichting 1940—'45) en langs
abnormale kanalen (V.V.G.) plannen openbaar worden gemaakt. De verwarring wordt
grenzenloos en het vertrouwen in de eensgezindheid van de illegaliteit en met name
in de activiteit van de Stichting 1940—'45
wordt (ten onrechte) ondermijnd. In plaats
van de zaak te dienen, wat men ongetwijfeld beoogd zal hebben, heeft men de zaak
van de Stichting hierdoor, vooral ten Departemente, schade gedaan en daarmede
de zaak van de nagelaten betrekkingen.
Dit feit is zo simpel, dat het ons onbegrijpelijk voorkomt, dat de V.V.G. door deze,
overwegingen, niet weerhouden is van haar
destructief werk.
Destructief inderdaad, want als er al goede gedachten in het ontwerp zouden steken, dan zouden die bij de Stichting aanhangig gemaakt moeten worden. Nu ze direct bij het Departement aanhangig gemaakt zijn, gaan ze verloren door fouten,
die uit de aard der zaak in dit ontwerp
moeten zitten.
En dat laatste slaat op ons materieel bezwaar tegen deze handelwijze. Wij willen
niet ingaan op dit ontwerp in een gedetailleerde analyse; maar we constateren alleen dit feit, dat de knapste koppen op dit
gebied, wanneer ze zelfstandig een ontwerp zouden maken, onherroepelijk een
verkeerd ontwerp zouden produceren. De
Stichting 1940—'45 heeft nl. een historie, zij
heeft sinds 1944 haar plannen ontwikkeld
en de eisen van het Departement moeten
tezamen met deze plannen en met de ontwikkeling van de Stichting in het land in
harmonie gebracht worden. Wordt de Stichting 1940—'45 in dit ontwerp vergeten, dan
hangt het -wetsontwerp in de lucht.
De figuur, die de V.V.G. gekozen heeft, is
in de stakingswereld beter bekend als die
van onderkruiper. Kruip naar boven heren, langs de ordelijke weg, via de Stichting en breek Uw actie, die in feite op een
disqualificatie van de Stichting uitloopt, onmiddellijk af.
Uw geste is onwaar en onwaardig.
H. v. R.

V^Migmg^AjieA^wjnm^ v&oJi 044x1-9Megxden
Voor de vestiging van tal van bedrijven rijn ingevolge de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 vestigingseisen vastgesteld.
Daartoe behoren het bezit van het Middenstandsen het betreffende Vakdiploma, terwijl tevens de
eis van credietwaardigheid wordt gesteld.
In de bezettingstijd ontbrak evenwel aan de illegale werkers veelal de tijd voor studie; velen, die
een cursus volgden om de genoemde diploma's te
behalen, moesten daarmee ophouden en tal van
anderen hebben niet eens de gelegenheid gevonden, met die studie te beginnen.
Het is dan ook geen wonder, dat bij ons Afwikkelingsbureau tal van brieven zijn ingekomen met
de vraag, of de oud-illegale werkers, die hierdoor
zijn gedupeerd, niet geholpen kunnen worden.
Gelukkig kan worden medegedeeld, dat voor het
verkrijgen van een vestigingsvergunning aan oud-

illegale werkers thans tijdelijke ontheffing kan
worden verleend van de daartoe gestelde eisen.
Aan betrokkenen worden dan echter bepaalde
voorwaarden gesteld, bijv. met betrekking tot de
termijn, waarbinnen zij alsnog de genoemde diploma's moeten behilen.
De oud-illegalen, die hiervan gebruik wensen te
maken, kunnen zich in eerste instantie het beste
wenden tot de Kamer van Koophandel in hun
ressort.
Het zal voor vele oud-mede-strijders niet meevallen om na hun vestiging opnieuw of voor het eerst
aan de studie te gaan om vorengenoemde diploma's
te behalen,- in de bezettingstijd waren zij evenwel niet voor een kleintje vervaard; laten zij —
zij het op ander gebied — ook nu tonen, wat ze
kunnen. De weg is thans tenminste vrij.
A. J. M.

FATSOEN

EXCURSIE NAAR .WEERBARE
DEMOCRATIE".

Wij treffen nogal wat bladen aan, die met een zekere vrijmoedigheid artikelen uit „De Zwerver"
overnemen.
Dat is op zichzelf een verblijdend verschijnsel,
maar het is niet altijd met inachtname van de regelen van het fatsoen, dat men deze artikelen
overneemt. Men vergeet namelijk nogal eens de
bron erbij te vermelden.
Voor procederen en het sturen van kwitanties in
dergelijke gevallen voelen we niet zoveel. We zijn
echter geneigd in de toekomst te publiceren, welke
bladen zonder voorkennis van de Redactie en/of
zonder bronvermelding, artikelen uit ons blad
overnemen.
REDACTIE.

Bij voldoende belangstelling zullen er vanuit Utrecht enkele excursies plaats vinden
naar de tentoonstelling „Weerbare Democratie". De firma Hagenouw heeft hiervoor
enkele autobussen beschikbaar gesteld, die
des Zaterdags 3.00 uur n.m. zullen vertrekken vanaf haar garage aan de Moreelselaan te Utrecht. Gegadigden kunnen zich
opgeven bij den heer N. J. Woortman („Gerritsen'1), Morelstraat 651 te Utrecht. De
kosten bedragen f3.— inclusief de entreeprijs voor de tentoonstelling.

Kvbt meMiag, van, de fdenaUe
{WvqadeAinq, dek 9.. /l. ö.

o^ 20 mawit 1946.

Zoals bekend komt de G.A.C, slechts zelden meer
in plenaire vergadering bijeen. De afdoening der
zaken is gedelegeerd aan het Bureau.
Voor beslissingen over enkele principiële aangelegenheden is de G.A.C, op 20 Maart 1946 nog
eens in plenaire vergadering bijeen geweest.
Op de voorlaatste bijeenkomst der G.A.C, is uitvoerig gediscussieerd over de vraag, wanneer de
G.A.C, zou moeten worden opgeheven. Daarover
liepen de meningen sterk uiteen. Aan het Bureau
is toen opgedragen om op de volgende plenaire
vergadering der G.A.C, met een voorstel te komen.
Hoewel het Bureau van oordeel was, dat het vaststellen van het tijdstip, waarop de G.A.C, moet
worden opgeheven, altijd betrekkelijk willekeurig
zal worden gekozen, zo meende het toch, dat het
niet geheel van zin ontbloot zou zijn, om de slotzitting der G.A.C, te houden omstreeks de dag,
waarop de nieuw gekozen Kamer bijeen zal komen.
Ook thans waren de meningen der G.A.C.-leden
aanvankelijk nog verdeeld; sommigen wensten de
datum van opheffing eerder vastgesteld, anderen
wilden de mogelijkheid openhouden om de G.A.C.
nog langer te doen voortduren. Uiteindelijk is toch
het voorstel van het Bureau met algemene stemmen
aanvaard.
Een volgend punt' van belang was de bespreking
van het Memorandum aan de Ministerraad; in dit
Memorandum wordt uitvoerig uiteengezet, dat men
van Regeringswege met tal van adviezen der G.A.C.
geen, althans onvoldoende rekening heeft gehouden,
zowel op sociaal gebied als op het terrein van de
zuivering en de berechting. Mededeling kon worden gedaan, dat er van de Ministerraad een schrijven was binnnengekomen, waarin de bereidheid
tot uitdrukking werd gebracht om een delegatie
van drie personen, gekozen door en uit het Bureau
te ontvangen om al de. betreffende kwesties nog
eens te bespreken. Bedoeld Memorandum zal in
extenso worden opgenomen in het eerstvolgende
nummer van het Mededelingenblad der G.A.C, en
onze lezers zullen daarvan dus te zijner tijd kennis kunnen nemen.
De meningen liepen zeer uiteen over het opnemen
van contact met de buitenlandse verzetsbewegingen.
Deze zijn verenigd in een Unie. Enerzijds werd betoogd, dat een toetreding tot een dergelijke Unie
ons in politiek vaarwater zou brengen en dat een
deelname te minder zin had, omdat de G.A.C, toch
omstreeks September 1946 zal worden opgeheven,
anderzijds was men van mening, dat een dergelijk
contact bevruchtend kan werken op de arbeid der
G.A.C. Besloten werd, enige afgevaardigden te
zenden naar het Internationale Congres, dat door
bedoelde Unie in Praag wordt belegd om nogmaals
poolshoogte te nemen van de doelstellingen en
werkwijze van de Unie.
De overige agenda-punten leverden niets meer op,
dat vermeldenswaard is.
A. J. M.

Het plaatsen van een
„In Memoriam"
Het is nodig om er even de aandacht op te vestigen, dat in ons blad de artikelen, onder de rubriek
„In Memoriam", geplaatst worden in volgorde van
binnenkomst.
Gezien het feit, dat we nog een groot aantal foto's
hebben liggen, zijn we verplicht ons aan deze stelregel te houden.
Correspondentie hierover gelieve men zoveel mogelijk te vermijden.
REDACTIE.
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WÊlNie, NATÜÜRLUK OVER HET

GEDEWK^OEK
Geen ééndagsvlieg
De étalages liggen vol.
Vol met dure boeken.
Boeken over kampellende en over het verzet.
De oogst is zo overvloedig, dat velen onzer er reeds
geen weg meer in weten te vinden. Voor den buitenstaander is dat zelfs volstrekt onmogelijk. Hij
grijpt naar datgene wat 't meest wordt aangeprezen.
Het is volkomen uitgesloten zich uit die chaos
een juist beeld te vormen van de leidende gedachten,
die het verzet droegen, zich ook maar enigermate
een voorstelling te maken van omvang en aard der
illegaliteit.
De meeste van die boeken zullen eendagsvliegen
blijken. Voor een enkele stonde glanzen hun papieren vleugels in het licht, doch dan zinken ze
snel vergeten weg en worden vertrapt in het slijk
van de tijd.
Ons gedenkboek ligt nog niet in de étalages, waarvoor zich het koopzieke publiek verdringt.
Gelukkig niet.
Want het kan en mag géén ééndagsvliegje zijn.
Het zou waarlijk niet moeilijk zijn in korte tijd
iets in elkander te zetten, dat wat omvang betreft,
alles wat tot nu toe verscheen/ in de schaduw zou
stellen. Het zou zonder twijfel mogelijk zijn met een
serie denderende verhalen te komen, waaraan de
grote massa zich onmiddellijk zou vergapen. Een
boek om over te praten.
Maar dat doen wij niet.
En daarom ligt ons gedenkboek nog niet in de
étalages. En zal het nog geruime tijd duren voor
het er komt.
Het gedenkboek van de L.O.—K.P. zal een waardig gedenkschrift moeten zijn; een document, dat
de toets der critiek ten volle zal kunnen doorstaan;
geen samenraapsel van ongecontroleerde en opgeblazen verhalen; geen verheerlijking van deze of
die belangrijke figuur.
De bezwaren, die wij onder onze mensen ontmoeten, zijn dikwijls ook de onze. Zij praten liever
niet, over hetgeen zij presteerden, omdat zij het
niet belangrijk achten, blijven liever in de schaduw, maar zijn bang, dat degenen die in de bezettingsjaren in de schaduw leefden, thans voor het
voetlicht zullen treden. Dat gevaar onderkennen
wij zeer goed. En er is maar één methode, waardoor het bezworen kan worden. Dat kan alleen,
wanneer niemand zich door te grote bescheidenheid
laat weerhouden ronduit over zijn werk te praten.
Gekleurde verhalen zullen wij door een intensief
controle-systeem tot hun ware proporties weten terug te brengen.
Zo alleen kan een werk tot stand komen, dat
ten volle verantwoord is.
Wij kunnen niet buiten critiek.
Maar wacht niet met Uw critiek tot het boek er is.
Voordien zult ge gelegenheid hebben invloed te
oefenen op de samenstelling.
Verzuim die kans niet.
Gij zijt het verplicht tegenover het nageslacht.

Stijhóêwieau aam Wenk
De moffen wilden een zo volledig mogelijke registratie van de arbeidskrachten in alle bedrijven hebben.
Hiertoe werd de medewerking van
de vakgroepen ingeroepen om het
zgn. Z-kaarten-systeem, U.K.-Verfahren genaamd, toe te passen.
Alle bedrijven moesten hun arbeiders registreren door een Z-kaart in 3-voud in te
vullen. Een van de drie ging naar de vakgroep, die haar advies gaf of het noodzakelijk was of de bewuste arbeider in het
desbetreffende bedrijf aanwezig was. Daarna ging de tweede kaart naar het arbeidsbureau voor een zelfde behandeling (mishandeling). Als dit geschied was, waren de
bedrijven voor „uitkamming" gereed.
Dit was geenszins naar de zin van de jongens van de KP. De verschillende toppen
zouden in onderhandeling treden met de instanties, welke deze aangelegenheden behandelden, om langs die weg van medewerking verzekerd te zijn.
De groep Soest was eveneens de mening
toegedaan dat er iets op het gebied van
de Z-kaarten gedaan moest worden en liefst
zo spoedig mogelijk.
Wim L. toog op onderzoek uit. Allereerst
naar Zwolle, waar hij zelf op het Rijksbureau
voor Werkverschaffing in de provincie
Overijsel gewerkt had. Hij had daar enige
goede relaties, die voor dit geval benut
konden worden. Hij vernam er dat de directeur er prijs op stelde het geheel zo
snel mogelijk klaar te hebben om de Duitsers de zaak in handen te geven. Nu dat
was dus meteen prijs. Afgesproken werd
dat hij ogenblikkelijk een telefoontje zou
krijgen als de bubs gereed was.
Vrijdagmiddag, om ongeveer 4 uur kwam
het telefoontje: „Vanavond alles klaar".
Het was Beer, die deze boodschap aanpakte
en z'n antwoord was kort: Oké, wij
komen".
Beer belde direct Wim op.
„Hallo Wim."
„Ja, wat is er."
„Met Beer, we gaan naar Zwolle. Kom vanavond om half zeven aan 't station Soestduinen." „Meisje meebrengen".
„Oké, zal er zijn."
Beer maakte haastig met z'n werk voort.
Voorzag de ketels nog van de nodige voorraad kolen en maakte zich toen als een
haas gereed om naar huis te gaan. Hals over
kop gegeten èn onderwijl zei hij tegen
Mama:
„Ik ben vannacht niet thuis, we moeten
naar Zwolle," en hij vertelde, wat er zou
gaan gebeuren.
„Goed zo, maar voorzichtig zijn hoor," was
Mama's advies.
„Komt in orde, hoor, morgenmiddag ben ik
weer thuis."
Bij het station Soestduinen zagen zij elkaar.
Wim L. had reeds drie kaartjes Zwolle gekocht. Spoedig kwam de trein en stapten
ze in. In Amersfoort moesten ze overstappen en met hun drieën kwamen ze in een
wehrmachtswagon terecht. Maar dit vonden zij geen bezwaar, ze stonden goed in
de zijgang en bovendien was het niet zo
vol als in de andere coupe's. Onderweg
moesten ze, omdat het 2e klas bleek te zijn,
nog 1 gulden extra betalen. Dat was nog
eens „service" van de „Nederlandse"
Spoorwegen, de moffen konden prinsheer-

lijk zitten luieren voor niemendal en v/ij
Hollanders moesten voor staan nog extra
betalen! Enfin je moet iets voor ja land
over hebben.
Tijdens de reis kwam er evenwel een
„Hoge" mof van de Feldgendarmerie controleren. De jongens schrokken zich lam.

Het was een wagon met een zijgang en hij
ging gelukkig eerst de coupé's binnen.
Beer stopte zo snel mogelijk z'n „meisje"
in zijn grote laarzen. Rein bond z'n „meisje"
aan een touw waarvan hij het andere eind
aan zijn bretel vastmaakte. Z'n „meisje" liet
hij in z'n broekspijp bungelen. Wim hield
„haar" rustig in z'n broekzak. Daar was de
mof bij hen.
„Gute Abend" begroetten de jongens hem.
Wim duidelijk hoorbaar, terwijl Beer en
Rein wat mompelden.
„Abend" was het korte antwoord. Wim
schoof netjes de coupédeur, waar zij tegen
aangeleund stonden, voor hem open en zei:
„Bitte", waarop de vette mof prompt naar
binnen stiefelde. Tot zover ging het goed.
Wim hield hem in de gaten en toen Paddeltje klaar was met z'n controle, maakte hij
weer netjes de deur voor hem open en met
een buiging was het weer: „Bitte". Beer deed
in beleefdheid niet onder en opende de volgende coupédeur met „Bitte". Een genadig
knikje was zijn dank. Hier herhaalde zich 't
zelfde en toen hij klaar was, maakte ditmaal
Beer de deur voor hem open en werd deze
ook weer achter hem gesloten met „Bitte" en
zowaar de mof zei: „Danke" en ging verder.
Enige hunnebedden rolden van de jongens
af. Als ze nog niet gevonden zijn slingeren
ze ongetwijfeld nog op de Veluwe tussen
Amersfoort en Zwolle.
In Zwolle gekomen, ging Wim op pad. Hij
bracht de jongens bij kennissen van hem,
terwijl hij zelf een vriend, een zekeren Max
ging opzoeken.

Kan bet niet zoals bet moet, dan

küemuimm^ te ZamMe leeg^efimdd
Samen kwamen zij weer bij ons terug. De
bewuste Max had twee zakken meegebracht, benevens een grote zak met peper.
Deze peper was goed te gebruiken, aangezien de afstand van het arbeidsbureau naar
de woning kort was, en ^en eventuele
speurhond dit korte traject wel eens „door"
kon krijgen.
Met z'n vieren gingen de jongens op pad.
Max nam z'n fiets mee en zou hiermee op
enige afstand van het bureau, kwasl langs
de kant van de weg staan wachten en een
oogje in het zeil houden. Zo was althans
afgesproken, maar Max vond het erg gevaarlijk en wilde liever wat verder van het
bureau af gaan staan. Hij was goed bekend in Zwolle en men zou hem wel eens
kunnen zien. Wim was er op tegen, maar
Beer zei:
„Natuurlijk, dat is veel beter. Ga maar
goed ver weg staan, of weet je wat, laat
de fiets maar hier en ga maar weg. Het Is
hier veel te gevaarlijk voor je. Als ze je
zien, ben je. erbij."
En hij ging. Het was een opluchting voor de
jongens. Zij waren in het bezit van de sleutel van de voordeur. Het was dus nogal
simpel om binnen te komen. Dit mocht evenwel niet bekend worden en daarom zouden
ze na afloop in de keuken een ruitje inslaan en de keukendeur los laten staan, zodoende de indruk vestigend dat zij op die
wijze binnengekomen waren. Even loeren
of alles veilig was en dan
naar binnen. Fiets mee de gang in en daar stonden
ze binnen. De zaklantaarn flitste aan,
waardoor ze de situatie konden opnemen.
Eerst beneden en vervolgens boven. Daar
lagen de 'kaarten, netjes op grote stapels,
gerangschikt en wel. De zakken werden er
bij gehaald. Eerst werd de ene volgestopt
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en daarna opgebeurd om weggezet te worden. Maar ojé, de zak bleek verrot te zijn
en scheurde aan de onderzijde open. Toen
de andere zak geprobeerd. Deze was beter.
Wim en Rein brachten hem weg om de papiermassa in een nabij gelegen water, de
Willemsvaart, neer te strooien.
Ondertussen snuffelde Beer verder in het
gebouw rond. Het was lichte maan en er
was voldoende licht om te zien, waar men
liep. Overal stonden er mooie kasten en
bureaux. „Dat is niets voor ons" dacht Beer.
Op één der achterkamers evenwel vond hij
een grote hoeveelheid klappers die rekeningen bevatten.
„Dit zoodje door elkaar kon wel eens een
grappig gezicht zijn", mompelde Beer in
zich zelf. Hij greep klem nummer één en
met zijn arm zwaaiend, kneep hij de klapper open. Daar daalde een Rapiervloed
neer.

„Mooi gezicht", zei Beer en hij greep de
tweede klapper. Ze volgden elkaar nu snel
op en spoedig stond Beer temidden van een
papierberg.
„Nu er nog maar eens goed doorheen baggeren," zei hij tot zich zelf. En al doende
mengde hij ook met z'n armen de zaak door
elkaar. Hij nam letterlijk een papierbad.
Het was een enorme bende.
„Wat een feest, wat een feest," juichte Beer
zachtjes voor zich heen. Hij hoorde Rein
én Wim terugkomen en al badende riep
Beer hun toe waar hij zich bevond. Ze kwamen zonder kloppen de badkamer binnen,
hetgeen niet netjes was. Spoedig lagen ze
dubbel van het lachen. Toen dit enigermate bedaard was, werd er verder gewerkt. In een paar tochtdekens, door Beer
gevonden tijdens een inspectletocht door
het huls, werd de rest van de kaarten gepakt. Ze zouden het hele zwikkie meenemen als ze het huis verlieten. Rein moest
eerst nog een souvenir hebben, zoals bij
iedere overval zijn gewoonte was. Ditmaal
was het een stuk vlakgom en' een potlood.
Ondertussen zette Beer zich aan een groot
bureau, nam een rood potlood en een blocnote en begon te schrijven. De directeur
had een lesje nodig.
Een paar slagzinnen kwamen hiervoor goed
van pas.
Op elk der bureaux werd een dergelijk
papier gedeponeerd. Dit onderdeel -werd
een volledig succes, want bij het onderzoek, dat de volgende dag gehouden werd,
moest het voltallige personeel, benevens de
employé's van een type-bureau in de stad,
op het politiebureau 10 maal deze regels
opschrijven. Wat een reclame!
Voor deze mensen zijn nooit Z-kaarten
meer klaar gemaakt!
Alvorens het bureau te verlaten moest het
raampje in de keuken nog kapot geslagen
worden. De keuken had een stenen vloer en;
het vallen van de glasscherven zou veel
lawaai veroorzaken. Wim haalde de mat
van de voordeur en legde deze voor de
keukendeur. Wat een geluiddemper! Van
deze handeling wisten Rein en Beer niets
af. De politie te Zwolle was zo snugger het
niet te ontdekken. Waar ze maar liepen
strooiden de jongens peper. Het was wel
surrogaat, maar dat mocht niet hinderen.
Wim ging met de dekens plus inhoud en
de fiets de voordeur uit. Onderwijl trachtten Beer en Rein het ruitje stuk te krijgen.
Beer stond er met z'n rug tegen en Rein
drukte aan de andere zijde. Hij had spoedig succes, evenwel niet zonder lawaai. Zij
luisterden voorzichtig en toen het stil bleef
gingen zij snel de tuin in. Enige huizen
verder ging een raam open, voor een ander open raam kuchte iemand. Zouden de
buren het gehoord hebben? Niet langer

itoet het maar zoals bet kan

dralen, het karwei was afgelopen en ze
moesten toch weg.
Ze deden de schuttingpoort open en liepen
snel het gangetje, dat zich evenwijdig aan
de straat, achter de huizen bevond, door,
naar de straat toe. De jongens zagen niets,
hoorden niets. Ze vergaten niet doorlopend
peper te strooien.
Voor het gebouw langs liepen zij naar de
Willemsvaart. Even uitkijken of alles rustig
was en na wat heen en weer geloop werd
de reisdeken opengemaakt. Als vrolijke
schooljongens op hun eerste vacantiedag
begonnen ze met de kaarten over het water te keilen. Dit duurde echter te lang en
daarom pakten zij de deken weer op en
nadat Beer en Rein ieder twee punten van
de deken hadden vastgepakt, werd de inhoud het water ingejonast.
Een, twee, drie, hup, daar ging de vracht
én even later konden de kaarten onderduikertje spelen.
Het werk was gedaan en de jongens gingen naar huis waar zij precies om 11 uur
aankwamen.
De volgende morgen ging de eerste trein om
6.01. Een grijze muis, die in hetzelfde huis
woonde, ging met dezelfde trein. Ze moest
naar Dordrecht. Het was één van die Duitse
kinderen, die kort na de vorige oorlog liefderijk in ons land werden opgenomen en
er een tweede vaderland vonden. Ze was
evenwel opgeroepen en had zich gemeld.
We stapten met haar in een wehrmachtscoupé. Rein zette zich naast de grijze muis, ter-

wijl Beer en Wim aan de overzijde plaats
namen. In Oldebroek stapten nog twee moffen in, die naast hen plaats namen. Beer offreerde hun een cigaret, na eerst geknipoogd te hebben tegen Rein. Ze weigerden
evenwel. Beer voelde zich niet helemaal rustig, want hij had zijn „meisje" In de linkerbuitenzak zitten van zijn korte leren jekker.
Als die mof goed keek, kon hij „haar" zo
zien, en dat was natuurlijk beter van niet.
De tocht verliep echter zonder incidenten,
uitgezonderd het feit, dat de coupé onverwarmd was. In Amersfoort stapten zij over
in een goed verwarmde electrische trein en
toen was het leed geleden.
Spoedig was Soestdulnen bereikt en konden
zij zich weer naer hun dagelijkse bezigheden begeven.

. mei ons gredenkboek.
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Ds. G. CH. H. PLANTAGIE
„Hij overleed in gevangenschap te Dachau op 23 Maart 1945."
Zo eindigt het inschrift in de gedenksteen, die te zijner gedachtenis in het voorportaal der kerk werd aangebracht. Als men het
Kerkgebouw te Dieren betreedt, valt de eerste blik op de steen;
dat is veelzeggend. Maar wie zal zeggen wat deze en al die anHENK AKSE
deren met hem verricht hebben?
(Arie v. d. Pol)
Men gedenke ze!
Meer echter dan dit uitwendige leeft hij in ons voort. Hij was
hier ter plaatse voor ons de vader van het verzet. Kwamen wij
Zelf ondergedoken in de Z.W. hoek van
bij hem, in de put omdat naar onze mening het werk niet vlotte,
Friesland, begon hij aldaar direct plaatdan wist hij ons op te beuren en het enthousiasme opnieuw aan
sen te zoeken voor onderduikers.
te wakkeren. Waren we al te enthousiast, dan kalmeerde hij ons
Een principiële kerel, die het illegale
vaderlijk.
werk niet als avontuur beschouwde, doch
Veel, ja zeer veel, werk is door hem verricht.
het zag als een heilig moeten. Hij wist,
Er bestond voor hem maar één weg. Tegen den vijand.
dat de strijd tegen den bezetter ging om
Hij wist de jeugd voor Nat. Soc. invloeden te vrijwaren.
bewaring van de hoogste goederen, recht
Hij stuurde ze op de goede weg. Tegen den vijand.
en vrijheid. Hij wist ook, dat de inzet
Een strijder was hij voor het zaad des verbonds
van zijn weric niets minder was dan zijn
Met grote liefde verzorgde hij de ondergedokenen, geen werk
leven.
te zwaar, geen moeite te groot.
Doch geen gevaren konden hem weerhouOok de illegale pers steunde hij waar hij kon. „Trouw" kon op
den de weg van het verzet stap voor stap
hem aan.
,
verder te bewandelen.
Hij wist, dat het gevaar naderde, we voelden het allen, maar van
Zeer vele jongens zijn door hem gevrijophouden wilde hij niet weten. Hij wist zijn taak van boven opwaard van de slavengang naar het derde
gelegd, en zou doorvechten tot het laatste moment. En hij vocht
rijk. Vele gezinnen, wier kostwinner ondoor! Voor vrijheid en recht, maar bovenal voor het behoud van
derdook, werden door het N.S.F, via hem
Christus' Kerk.
gesteund. Door weer en wind volbracht
Hij zorgde, dat zijn werk, zo hij gepakt mocht worden, ongehinhij zijn taak, als een onmisbare schakel
derd kon doorgaan. Zo werkte hij, totdat de S D. hem in Januari
in de machtige, door de moffen zo ge1944 wegsleepte. Geschopt, getrapt, gebeuld, eerst naar Arnhem,
vreesde verzetsbeweging.
Scheveningen, Vught, Oraniënburg, en tenslotte naar Dachau, Waar
Op 20 Maart 1944 kwam aan zijn werk
hij op 23 Maart 1945 overleed. Tijdens zijn verblijf te Schevenineen einde, toen Arie door Steenwijk fietgen werden pogingen ondernomen, met hem in contact te komen.
sende werd aangehouden door een paar
Er werd zelfs getracht hem te bevrijden. Doch het mocht wet zo
landwachters, waarvan één hem herkenzijn Hoe verlangden we allen.naar hem terug. Naar den trouwen
de. Via de gevangenissen van Arnhem en
werker, die zo heel veel meer deed dan zijn gemeente weet We
Utrecht werd hij met twee jaar tuchtzouden veel van hem kunnen vertellen, maar hij zelf hield er
huisstraf naar Duitsland gezonden.
helemaal niet van om op de voorgrond te treden en van zijn daden
Enige weken na de bevrijding hoorden we
te vertellen. Daarom zullen wij hierin zijn voorbeeld volgen, loen
voor het eerst weer van hem. Hij had het
de bevrijding kwam, zouden we hem gaan halen. Want een begrootste offer gebracht, dat een mens
vrijdingsfeest zonder hem, dachten wij niet te kunnen vieren.
brengen lean, n.l. zijn jonge leven.
Wij ondervonden alle mogelijke steun van de bevoegde instanties
Hij heeft de bevrijding nog mogen beleen mochten hem zelfs in Duitsland opzoeken. Alles werd in geven, maar slechts voor enkele dagen. Toen
reedheid gebracht, we zouden hem in alle stilte gaan halen, zonder
de Amerikanen zijn kamp kwamen bevrijdat iemand er van wist. Dan zou de verrassing des te groter zijn.
den, was hij reeds ernstig ziek. Operatief
Doch toen, onderweg bij het zien der lijsten dat korte bencht:
ingrijpen mocht niet meer baten. De beG Ch H. Plantagie 13-12-97. 23-3-45 te Dachau overleden.
vrijding, waarnaar hij zo vurig verlangde
Dus toch. Toch alles tevergeefs. We waren er wel bang voor, maar
en waarvoor hij zich geheel had gegeven,
wilden en durfden er niet aan denken.
heeft hij, naar menselijk inzicht, te spoedig moeten verwisselen met de eeuwige
Ja toch.
Zwaar was de weg terug. En droef is nog dit weten.
,.. . ,
bevrijding.
Maar door al het donker heen, straalt het licht want hij heett
Overgegaan in een beter leven heeft hij
de goede strijd gestreden. De reine zelfopofferende stnjd.
de beloning in ontvangst mogen nemen
De strijd des Geloofs! ^
voor zijn werk.
En de Vader heeft hem gegeven de Eeuwige Heerlijkheid in het
In onze handen heeft hij gelegd de erfenis van zijn idealen met de verplichting
Land van de blijvende vrijheid.
We missen onzen Dominé nog erg. Maar het is heerlijk te weten,
ze uit te dragen in de wereld, die we
dat hij toch „THUIS" is. Dit steunt ook zijn dappere vrouw, die
bezig zijn te vormen.
hem in alles terzijde stond.
En met dankbaarheid gedenken wij zijn werk!
B. R.
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LUITJEN MULDER
(Louis Molenaar)
Toen Louis op 3 Januari 1945 te Echtenerbrug werd gearresteerd, konden zijn
medewerkers heel gerust zijn. Ze wisten,
dat Louis niets zou zeggen. En Louis
heeft dit vertrouwen niet beschaamd. Hij
heeft gezwegen.
Manmoedig heeft hij het zeer zware verhoor doorstaan. Alle pogingen der S.D.beulen waren tevergeefs. Na vijf dagen
bezweek hij aan de bekomen verwondingen. De sadisten durfden zijn lijk niet
vrijgeven, noch begraven, doch hebben
het verzwaard met een ijzeren staaf, onder het ijs geschoven.
Eerst een maand of vier, vijf na de bevrijding werd zijn lichaam toevalligerwijze
gevonden.
Kort voor de arrestatie van Arie was
Louis in de ploeg opgenomen. Nog maar
nauwelijks ingewerkt, moest hij reeds de
plaats van Arie innemen. Het verzet kostte geregeld offers, doch het kende geen
open plaatsen. Hij werd een waardig opvolger. Bezield door de zelfde verzetsgeest, gedragen door hetzelfde beginsel,
gaf Louis zich volkomen, totaal, zonder
enige restrictie.
Na de oprichting van de N.B.S., werd hij
belast met de sectie-operaties.
HelaaTs heeft ook hij de bevrijding niet
mogen beleven. God riep dezen strijder
tot Zich om hem naar waarde te belonen
voor zijn werk. Zijn leven was geweest
een „dienen" van anderen. Daarin heeft
Louis zijn hoogste en heilige plicht vervuld naar het voorbeeld van Christus. Dan
mogen wij ook vast vertrouwen, dat ondanks de ontzettend zware weg, die hij
moest gaan, hij aan het einde daarvan
ook de eeuwigheid heeft mogen aanschouwen in volle pracht en rijkdom,
welker waarde ver uitgaat boven al het
andere.
„Die hoop kan al het leed verzachten."
Dat gold voor hem in de moeilijke uren,
dat geldt nu bovenal voor hen, die hem
nastaan. Ook zijn nagedachtenis zullen
wij in hoge ere houden.

De „nieuwe" deed het

OnthuMincf, ïHanumetut
Het is op 15 April a.s. een jaar geleden dat bij de
spoorweghalte St. Pancras twintig politieke gevangenen werden gefusilleerd als repressaille op een
daags tevoren gepleegde aanslag op de spoorlijn
Alkmaar—Den Helder.
Direct na de bevrijding werd op' die plaats een
eenvoudig houten kruis opgericht, terwijl liefdevolle handen niet opgehouden hebben aan de voet
van dat kruis steeds verse bloemen te leggen.
Bij de bevrijdingsfeesten in September j 1. werd het
kruis vervangen door een eenvoudig houten gedenkteken in zwart, waarop in wit de namen der
slachtoffers stonden. De vlag, halfstok, heeft sindsdien den voorbijgangers de wrede daad van den bezetter gepredikt.
Spontaan brachten de inwoners der drie dorpen,
t.w. Oudorp, Koedijk en St. Pancras, die elkaar op
deze plek begrenzen, een som geld bijeen tot stichting van een blijvend monument.
Het ligt nu in de bedoeling dit stenen monument
op de jaardag van het droef gebeuren, dus op
Maandag 15 April a.s., te onthullen en over te
dragen aan de drie genoemde gemeenten. De resp.
Gemeentebesturen hebben toegezegd gezamenlijk
het onderhoud ervan voor hun rekening te zullen
nemen.
De plechtigheid. zal aanvangen om 2 uur des namiddags.
Personen of verenigingen, die een krans zouden
willen leggen, worden verzocht daarvan vooraf
mededeling te doen aan den heer Jac. Glas, Benedenweg 115, Koedijk.
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Het komt herhaaldelijk voor, dat er herdenkings- '
plechtigheden plaats vinden in de eregrafhof zonder dat het eregrafhof-comité daarvan op de hoogte is gesteld.
Dit is een verkeerde toestand. Ieder, die een dergelijke' plechtigheid wil organiseren, móet zich
daartoe eerst verstaan met het eregrafhofcomité.
Heerengracht ,499, Amsterdam (C).

ÖEIIUTSTE EER MN'N STRIJDMAKKER

Zeer velen, meest oude strijdmakkers, hebben den
bekenden oud R.V.V.-er en K.P.-er j. Kok, beter
bekend als ,,Wim", op Woensdag 6 Februari 1946
uitgeleide gedaan naar het crematorium te Westerveld. Het is een zware gang, een makker naar zijn
laatste rustpl^ts te begeleiden. Het is een afscheid, dat onverbiddelijk is. Het is de verloren
strijd, die het niet-kunnen en willen geloven koppig
voert met het droeve weten. Het is het verlangen
naar nog één blik, één woord of gebaar van hem,
die heenging. De breekbare mens staat in onmacht
tegenover de Dood, die onbarmhartig is voor hen
die achterblijven, goed echter voor hen, die worden
meegevoerd.
De band die tussen hem en ons was, is te hecht
om plaats te laten voor het besef, dat wij hem
verloren hebben. Daarvan getuigde ieder van ons.
De meesten zwijgend, een enkele met een kort
woord, gesproken in de aula van het crematorium,
maar elk woord gericht tot hem, de drager van
grote idealen, tot Vrouw en Kameraad Ali en je
kleine meiske Helga, was een woord namens ons
allen.
„Evenals Wim", aldus Pierre K.P. „dienen wij de
vele moeilijkheden die wij in de strijd voor een
werkeiijk vrij en zuiver Nederland op onze weg
zullen ontmoeten, te overwinnen en de tegenwerking te staan van die personen, die de desillusies
van velen van onze oude kameraden op hun geweten hebben". Hij spoorde Wims vrienden aan
om toch vooral de strijd, waaruit de dood hem
heeft weggerukt, voort te zetten.
„Ik behoef niet stil te staan bij het gevaarlijke
werk, dat Wim als verzetsman gedaan heeft", zo
zeide J. Asjes, consul van de R.V.V. van District
Alkmaar. „Wim voelde zich geroepen te strijden
voor een betere samenleving en hij deed dit met
inzet van zijn gehelen persoon".
„Oom Gerrit" sprak namens de illegaliteit van
het district Alkmaar in dezelfde geest en de heer
de Jong, voorzitter van 't Centraal District NoordHolland van de C.P.N, memoreerde eveneens de
strijd van den overledene tegen het fascisme en
wekte eveneens op tot het voortzetten van de strijd.
Diep ontroerde de aanwezigen het afscheidswoord
tot den overledene van zijn vrouw en strijdgenote
AU, voorgelezen door een van Wim en Ali's vrienden.
Namens de familie dankte de Heer H. de Jong,
voor de belangstelling en vriendschap door de aanwezigen betoond.
De eenheid van wil en gedachte, die bij het verscheiden van Wim werd gedemonstreerd, adelde
dit laatste eerbewijs aan dén dapperen strijdmakker,
den vurigen idealist, den voortreffelijken vriend. !
L.K.P., ALKMAAR!

Jantine Jansen, Jantine Jansen, 13 Juli 1920, 13
Juli 1920, Slochteren, Slochteren, Jantine Jansen,
13 Juli 1920, Slochteren.
Tot vervelends toe heb ik dit op zitten dreunen,
hardop en voor mezelf, thuis en bij de weg, maar
het resultaat was dan ook verbijsterend. Als m'n
slapie me midden in de nacht aan het oor trok
en er daarna intoeterde: „Hé, wie ben je", dan
kwam prompt het antwoord: „Jantine Jtmsen, 13
Juli 1920, Slochteren." Wel een beetje te prompt,
midden in de nacht, half slapende en vooral voor
een afgetobde dienstbode, zoals het PB aangaf.
Met een grijns bekijk ik nu het valse PB en het
daarbij behorende bewijsje, dat mijn fiets niet voor
vordering in aanmerking kwam. Het geheel was
wel een beetje geforceerd vuil. Destijds had ik mijn
handen eens in een kolenkit laten glijden, die wel
leeg was in die dagen, maar die het toch niet kon
loochenen kolen te hebben bezeten. Daarna ging
ik het PB nog eens bekijken om de nieuwigheid
wat te weren. Zo'n splinternieuw ding leek me niet
zo safe. Ik was trouwens helemaal niet zo gek op
valse papieren. Maar het was zover met me gekomen, dat men het nodig oordeelde mij een nieuw
PB op zak te geven. Zelfs sprak men er over
mijn zwarte pruik te laten blonderen, maar voor
dergelijke buitensporigheden deinsde ik vooralsnog
terug.
Zo toog ik van familie en vrienden heen naar een
voor mij onbekende standplaats. Daar zag je niet
als anders tegen op. Je voelde je altijd zo'n beetje
een nichtje of zo. De één kon wat hartelijker doen
dan de ander, maar dat was een kwestie van karakter. Ze meenden het allemaal goed.
Vanaf die tijd sliep ik meestal niet vaker dan één
nacht in hetzelfde bed. Vandaag hier, morgen daar.
Nu eens sliep je in een warme huiskamer op een
kermisbed, dan weer op een luxieuze meisjeskamer.

om de nacht daarop je in een bed op een vliering
neer te vleien.
Na zo'n vlieringnacht heeft m'n nieuwe PB de
toets der „echtheid" doorstaan. De sneeuw begon
te dooien en het was echt smeuig bij de weg.
Komende van daar, waar Overijssel aan Duitsland
grenst en gaande naar de Drentse venen, floot ik,
met een pakje voor een kennis in Beilen achter op de
fiets, m'n hoogste deun. In Ommen even bij den
dominé aan voor een ontmoeting met den chef,
waar natuurlijk wel een kop koffie aan zou zitten
en dan eerst nog maar even bij Balkbrug aan. Gelaafd, floot ik nog opgewekter op de Balk aan en
zag als altijd de Duitse wacht al staan. Waarom
die er stond begreep ik niet, want nog nooit had
ik gezien, dat er iemand werd aangehouden. Maar
of het de verveling van het nietsdoen, dan wel m'n
opgewekte kouë neus was, weet ik niet, maar ik
mocht afstappen en mijn persoonsbewijs tonen.
Toen heb ik in m'n laarzen staan trillen en verscheiden druppeltjes gezweet. Door de positie
waarin ik verkeerde, was ik al wat moeilijk van
de fiets gekomen. Het persoonsbewijs opscharrelende, begon ik er al iets griezeligs aan te vinden.
Hij begon het ding te bestuderen, terwijl ik intussen m'n doopceel nog eens repeteerde. Aan alle
kanten werd het bekeken en ik begon me al wat
onzéker te voelen. Ik schold al in mezelf: daar heb
je 't gegooi in de glazen al, had ik de ouwe maar
meegenomen. Maar het beste was niet te lang te
foeteren, maar te overleggen, vrat te zeggen op
eventuele vragen.
Ik deed alzo. Via een kennis in Beilen (en dat
was zo, mochten ze gerust informeren, die wisten
toch verder niets van me af) ging ik naar mijn
moeder in Groningen met vacantie.
Jé tijd öm vacantie te houden. Intussen peuterde
hij al aan het pakje, achter op de fiets. 1 paar
schoenen en wat klerem
Lekker, pestmof, de moed om dat te denken had
ik nog.
Toen bekeek hij nog eens het PB en nam me daarna van top tot teen op. Voor een maagd zag ik
er wel wat te gezet uit en dat vond hij blijkbaar
ook. Wéér keek-ie op het PB. Nee, niet gehuwd.
Wohin? Ik vond wel, dat er een klank van zuiver
belangstelling in zijn vraag lag. Derhalve kreeg
ik gelegenheid mijn bedenksels te spuien. Met vacantie. Was? Ferien. Ach so, Ferien. Ja, naar mijn
Moeder. Hij keek meewarig, niet misprijzend. Ach
so, zei hij nog eens. Dan plotseling: „Wiedersehen"
en ik kon inrukken, maar in zijn ogen bespeurde
ik een licht medelijden met mijn Moeder, die
zo'n dochter op haar dak zou krijgen.
Ik had voor niets gefoeterd, voor niets gezweet en
voor niets getrild, maar ik wist nu toch, dat de
„nieuwe" het deed.
GRETHA.

U KOMT TOCH OOK OP DE LANDELIJKE
HERDENKINGSDAG DERLO.-LKP. TE ZEIST?
Op 20 Juni hopen wij gezamenlijk onze gevallenen te herdenken. Daartoe zullen
wij in het mooie Zeist, niet voor niels genoemd: „De parel der Stichtse Lustwarande", een landdag houden. In deze zo rijk met natuurschoon gezegende omgeving, belangrijk centrum onzer LO., gelegen in het midden des lands onder de
rook van de stad Utrecht en met uitstekende treinverbindingen met alle delen des
lands, hopen wij al onze vroegere medewerkers en medewerksters te ontmoeten,
om onze in het verzet gebleven doden te eren.
Hier zult U persoonlijk kennis kunnen maken met vele, vroeger anonieme medewerkers, waarvan U hoogstens de schuilnaam wist en oude herinneringen uit de
bezettingstijd kunnen ophalen of verfrissen.
Laat deze landdag worden tot een grootse manifestatie van DIE idealen, welke
ons verzet droegen.
Heel de wijde kring van onze LO.-LKP.-familie GEEFT HIERAAN NATUURLIJK ZIJN
MEDEWERKING.
Begin hiermee door omgaand het aan de achterzijde van dit blad afgedrukte formulier in te vullen en als brief te verzenden aan de voorbereidingscommissie,
secretariaat: SLOTLAAN 2, te ZEIST.
U vergemakkelijkt daarmee^ ten zeerste de werkzaamheden dezer commissie,
welke gegevens over het globaal aantal der te verwachten bezoekers nodig heeft,
zulks in verband met eventueel logies, extra treinen, eii de keuze van het terrein.
Bij voorbaat onze hartelijke dankl

Wie kan inliclitmgren Teracliaff en ?
607 SIKKE v. d. VEER,
geb. 11 Aug. 1900 te
Makkum (Fr.) werd
door de S.D. op 29
Juni
1944
gearresteerd te Arnhem, waar
hij woonde. Op 11 Juli
vervoerd naar Vught
en op 5 of 6 Sept.
d.a.v. naar Sachsenhausen
overgebracht.
In Duitsland in verschillende kampen geweest o.a. in Neuengamme en Meppen.
moet 25 Maart 1945 nog geweest zijn te
Neuengamme.
608 JACOB JAN HOOGERS, oud 20 jaar, wonende te Hattem. Ambtenaar P.T.T. is 18 Aug.
1944 door de landwacht te Hattem gearr., naar
Amersfoort vervoerd, blok 10, en vandaar 8 of
9 Sept. 1944 naar Neuengamme gebracht, waar
hij 6 December 1944 is overleden. Wie kan zijn
Moeder iets van zijn laatste levensdagen
mededelen?
609 CORNEL1S COLIJN,
geb. 12-4-'05 te Voorhout. 25 Mei 1944
naar Dachau. Overleden volgens S.D. bericht 4 of 8 Oct. 1944
te Heilsinger. Later
bericht gekomen van
het M.G., dat hij in
kamp Flossenburg is
overleden, tevens bericht uit Hersbruck,
Ambergerstrasse 76.
Opgegeven Stammamt
Hersbruck. Van Aug.
1944 tot October 1944 niet bekend
610 JACOBUS JEREMIAS VAN DEN BOOGERT
geb. 21 Jan. 1906 te Delft, chef distr.kantoor
Epe, Gelderland. Gewoond: Huize „Vossebes"
A. 118, Wissel, gem. Epe (Gld). Terechtgesteld op 15 Aug. 1944. Gevangen gezeten in
Arnhem en 't laatst in Utrecht. Courantenbericht: 15 Aug. 1944 in De Haagsche Courant. Waar begraven?
611 BERNHARDUS
WILHELMUS
BEELEN,
geb. 23 April 1920 te Utrecht, wonende Elisabethlaan 3, Eindhoven, gearr. 16 April 1943
bij Cabouw-Schoonhoven door de Duitsers.
17 April vervoerd naar Schoonhoven, 18 April
1943 naar Gorkum, 19 April 1943 naar Dordrecht, hierna niets meer bekend.

612

BASTIAAN
ROMEYN, geb. 16-5-13,
gearr.
12-5-1944 in
verband met vernietiging
bevolkingsregister te Lisse en vervoerd naar Rotterdam,
vandaar 13-6-44 naar
Vught,
daarna
op
5-9-44 naar Oranienburg,
vandaar vermoedelijk 'begin Oct.
1944 naar Hamburg,
daarna nooit meer iets
vernomen, signalement
blond krullend haar, blauwe
pl.m. 1.75 M.

ADVERTENTIES
D.V. 6 April hopen onze Ouders
J, W. BOUWMAN (Jansen)
en
H. BOUWMAN—HOMMES
de dag te herdenken, waarop zij voor 25 jaar in het
huwelijk traden.
•
Hun dankbare kinderen.
Gelegenheid tot feliciteren 6 April van 4—5 uur.
Maassluis, Haven 17, rood.
Verloofd:
ogen,

lengte

613 WILLEM
GERRIT
ADRIAAN
WOO^^^^^„^
NINK, geb. 25-6-1921
te Arnhem, gearr. op
8 April 1944, ingesloten in Huis van Bew.
te Arnhem. Op 27
April
1944
overgebracht naar Amersfoort. Van daar op
transport naar Duitsland óp 11 Mei 1944,
ondergebracht in het
Zivilarbeitslager,
D.E.W., Horst Wessellstrasse 2 te Remscheid. Op 13 Maart 1945
Remscheid verlaten eri in uitgeputte toestand
in Neheim aangekomen^ overgebracht naar
Unna bij Dortmund. Op 16-6-45 opgenomen
in Stadt Krankenanstalten Westfalendamm te
Dortmund. Op 19-6-45 aldaar overleden aan
T.B.C.
614 PAUL
MELCHERS,
op 18 Febr. 1.945 in
het
concentratiekamp
te Buchenwalde overleden. In 1943 voor
Arbeidsinzet naar
Dusseldorf bij Rhein
Metall, later in Münchenerbemsdorf. In
Duitsland weer illegaal
gewerkt, in Buchenwalde gezeten, aldaar
overleden, op 18 Febr.
1945. Woonadres was:
Brederodestraat 38 I,
Amsterdam-W.

RIE VAN GUILIK
en
DICK NAGTEGAAL
(Piet Vink)
21 Maart 1946.
Mijdrecht, Hofland.
Uithoorn: Dorpsstraat 39.
Met dankbaarheid en grote blijdschap geven wij
uitsluitend langs deze weg kennis van de geboorte
van ons dochtertje
BAUKJE ANNIE
Groningen, 16 Maart 1946,
Oppenheimstraat 70a.
CHR. v. d. LINDE
A. v. d. LINDE-DE JONG.
Wïj hopen met onze kinderen op 7 April ons 25jarig Huwelijk te herdenken. God gaf ons ruime
zegeningen.
H. J. WIKKERINK
D. G. WIKKERINK—EPPINK.
Patrimoniumstraat 10,
Aalten.
Gelegenheid tot feliciteren 8 April van 4—6 uur in
de Sociëteit Ho f straat.
Zaltbommel, 21 Maart 1946. '
De Heere verblijdde ons met de voorspoedige geboorte van een welgeschapen dochtr en zusje
JANNETTE

Oliestraat 56,
Zaltbommel.

(Nettie)

D. MOLLEMA
(Dirk uit Rossum)
J. MOLLEMA-v. d. HEUVEL
WIMMIE.

Verloofd:

META WILDBERGH
en
BOB VREE
Lltrecht, 7 April 1946.
Wittevrouwensingel 62.
Receptie: 3 — ,5 uur.

Ondergetekende
Naam

. Voornaam

-

. Adres

Woonplaats
LO-LKP functie

zal zo mogelijk aan de LO-LKP Gedenkdag in Zeist op 20 Juni deelnemen in gezelschap van
a.

zijn echtgenote/verloofde

b

medewerkers, familieleden van gevallenen en onderduikers.

Kinderloos echtpaar zou gaarne een meisje van
1 a lj^2 Jaar tot zich nemen, om het geheel op hun
naam, op te voeden, b.v. kinderen van oud-strijders,
die in de oorlog gesneuveld zijn. Te allen tijde
referenties beschikbaar, o.a. bij de Ned. Herv.
Kerk ter plaatse. Brieven onder nr. 131 v. d. blad.
Oud L.O.-medewerker, 35 jaar, zag zich gaarne
geplaatst als chauffeur. Brieven onder nr. 132 van
dit blad.
Gevraagd: een woning, liefst benedenhuis in Amsterdam, indien mogelijk omgeving Helmerstraat
voor vrouw van gefusilleerd illegaal werker. Heeft
momenteel absoluut geen woning. Brieven onder
nr. 133 v. d. blad.

Ondergetekende

Oud S.G.-er, 30 jaar, timmerman, zoekt een hem
passende betrekking, liefst in gemeente of Rijksdienst. Sedert de bevrijding werkzaam geweest bij
de politie. Brieven onder nr. 134 v. d. blad.

. Voornaam

Naam

Adres

Woonplaats .
LO-LKP functie

verzoekt na het bezoeken van de LO-LKP Gedenkdag logies ter plaatse voor
a.

hemzelf.

b.

zijn echtgenote

c

manl. en

Wie kan een flinke boerenzoon, oud 28 jaar, ex- i
onderduiker, aan vast werk helpen, kan goed met 1
paarden omgaan of als jachtopziener, boswachter |
of iets dergelijks. Brieven onder nr. 135 v. d. blad. <

vrl personen.

Verzoeke, dit invulformulier ten spoedigste duidelijk ingevuld op te zenden aan de
Regelingscommissie Gedenkdag, Alg. Secr. H. Jacobse, Slotlaan 2, Zeist.
Aan aanvragen voor logies, die na 11 Mei binnenkomen, zal niet meer kunnen
worden voldaan

Hls ieder werkt zoals bet moet, |
komt 't eedenkboek spoedig goed. ^

