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EMIGRATIE 
W ie zijn oor te luisteren- legt in de kringen 

der oud-illegaliteit, zal het niet bevreemden, 
dat we in "De Zwerver" aandacht schenken 

aan het onderwerp: emigratie. 
Het valt niet te ontkennen, dat de emigratie in de 
na-oorlogse jaren, meer dan voorheen het geval was, 
in het middelpunt der belangstelling staat. 
Dat vooral deze belangstelling erg levendig is te 
noemen ' in de kringen der oud-verzetslieden, zal wel 
niemand ontkennen. We vergissen ons echter, wan
neer we menen, dat deze bijzondere interesse zich tot 
de hier genoemde categorie zou beperken. Uiteraard 
kome11 we met belangstellenden In onze kringen het 
meest in aanraking, doch ook daarbuiten geniet dit 
onderwerp meer dan normale aandacht. 

Wie oog heeft voor de omstandigheden, waaronder 
talloze jongeren gedurende de oorlogsjaren hebben 
verkeerd, zal zich over dit verschijnsel niet verwon
deren. 
Duizenden zijn in de oorlogsjaren van huis en haard 
verdreven geweest en moesten soms jarenlang een 
i:werversleven leiden. Anderen werkten ~ hiertoe al 
of niet gedwongen - gedurende langere tljd buitens
land,; en raakten daardoor dermate vervreemd van om
standigheden en ,;feer, waarin ze vóór 1940 hadden 
geleefd. dat zij zich in hun oude omgeving moeilijk 
meer kunnen thuisvoelen. Dit verschijnsel zal zich 
straks waarschijnlijk nog in ernstiger mate voordoen, 
wanneer onze oorlogsvrijwilligers na twee jaar ( of 
langer) tropenleven, naar het vaderland terugkeren. 
We behoeven hierover niet uitvoeriger te zijn; de 
diverse omstandigheden zijn onze lezers voldoende 
bekend. 
Alhoewel wij dus constateren, dat de interesse voor 
emigratie zich zeker niet tot de ex-illegaliteit be
perkt, het valt toch ook weer niet te ontkennen, dat 
vooral in de kringen van de v.m. LKP., de wens om 
buitenslands een nieuwe bestemming te zoeken, in bij
zonder sterke mate wordt aangetroffen. 
Ook hiervan behoeft men niet vreemd op te zien. 
We moeten onze ogen niet sluiten voot het feit, dat 
velen van de vroegere leden der LKP" juist in deze 
organisatie een plaats zochten en vonden, omdat zij 
- bewust of onbewust. en met erkenning van de 
grote waarde van hun beginsel - door hun aanleg 
in deze richting werden gedrongen. 
De voorbeelden liggen voor de hand: Naast hun plaat
sen in ander illegale verbanden (b.v. LO .• Pers, etc.) 
ging veelal de natuur van den KP.-er toch in de eerste 
plaats uit naar het ambulante verzet. Deze mensen 
waren a.h.w. niet meer thuis te houden en voelden 
zich ook pas in bun element, wanneer zij "er op uit" 
konden gaan. 
Er is ontzaglijk veel zelfbeheersing voor nodig, om 
zich na een langdurig leven onder zulke omstandig
heden, weer aan het "gewone leven" te wennen en 
gedurende de jaren na de oorlog vielen dan ook wel, 
door gebrek aan voldoende zelftucht, enkele ontspo
ringen te signaleren. 
Moeten we er dan toe komen deze verzetsmensen van
wege hun temperamentvolle aanleg, avonturiers te 
noemen? 
Ter voorkoming van misverstanden hierover graag 
een enkele opmerking: 
Er is een groot verschil tussen een avonturier en 
iemand met grote lust tot ondernemen. De eerste is 
iemand, die het avontuur zoekt om het avontuur, ter
wijl de laatste het avontuur in zijn ondernemen hoog
stens als een middel en stimulans ziet, om hetgeen hlj 
wil ondernemen, te doen slagen. Het verschil loopt 
duidelijk in het oog en we stellen met nadruk vast, 
dat de oud-illegale werkers uit de LKP. uit het hout 
van de tweede soort gesneden zijn. 
Het ging deze mensen om de zaak van het verzet en 
hun aanleg dreef hen er daarbij toe, om in en voor 
dit verzet veel te riskeren. 

Er zijn meer buiten.gewone omstandigheden, welke de 
belangstelling voor het hier besproken onderwerp 
stimuleren. 
In dit verband is het wellicht Interessant gedeelten 
van een brief te citeren, waarin één onzer mensen dit 
vraagstuk aansnijdt: 

,.Gaarne van U een antwoord op het volgende pro
bleem: Verschillende vrienden van mij en ook ikzelf. 
zijn boeren- of tuinderszoon en allen volbloed illegaal, 
d.w.z. dat wij er allen enkele ;aren illegaal werk heb
ben opzitten. 
Nu zouden wij willen emigreren. • 
De redenen daarvoor zijn vele en velerlei: 
Ten eerste is hier bijna geen kans om een bedrijf 
machtig te worden; ten tweede - zo dit al zou ge
lukken - zijn de economische aspecten dermate som
ber, dat ons dit af schrikt, terwijl ten derde de politieke 
factor een rol speelt. ( Als men de krant leest. krijgt 
men de idee, dat we, voor we tien jaar ouder zijn, 
weer onder een Oostelijke buurman zullen zitten). 
Al met al, wij zien de toek,, n~t van Europa niet 
rooskleurig in. 
Nu wordt ons van verschillende zijden de vraag ge
steld. of het juist is, nu het vaderland er slechter aan 
toe Î$, dan ooit te voren, dit te gaan verlaten en 
de zaken hier maar op hun beloop te laten. De vraag
stellers redeneren aldus: als de oud-illegalen, die tot 
de besten van ons volk behoren (overigens wel wat te 
hoog getaxeerd) het land gaan verlaten. wat ia[ liet 
hier dan in de toekomst worden? 
Weer anderen zeggen: Jullie zijn avonturiers, hetgeen 
nu wel blijkt. ln bezettingstijd, toen er een roman
tische zijde aan het werk was, waren jullie present 
en nu er alleen maar ,.gewoon" gewerkt moet wor
den, gaan jullie er vandoor. 
In beide argumenten zit iets van waarheid. Hier staat 
echter tegenover de vraag. of wij nu voor de tweede 
maal alles op het spel moeten zetten, om misschien 
toch nog te verliezen. Waarbij dan tenslotte nog de 
economische zijde komt. 
Is er in Nederland geen plaats voor de jongeren van 
het platteland? Van annexatie horen w(j niets meer. 
Goed, maar laat dan de Regering voor een andere 
oplossing zorgen. 
U heeft nu de bedoeling waarschijnlijk wel begre
pen. Zij wij lafaards. als wij aan ons zelf en aan onze 
toekomst denken?" 

In deze brief komen dus verschillende argumenten 
naar voren. De zorg om in ons land een bedrijf te 
kunnen opbouwen; de zorg voor de economische t~ 
stand in het algemeen en tenslotte - briefschrijver 
stelt dit gelukkig in de laatste plaats de zorg 
over de politieke toestand met het oog op de tnter
nationale verhoudingen. 

Inderdaad leven we onder bijzondere omstandigheden, 
waarvan we er in het kort nog enkele zullen memore• 
ren. 
Reeds voor de oorlog was Nederland één der dichtst 
bevolkte landen ter wereld, terwijl ook gedurende de 
oorlog onze bevolking bleef toenemen. En i:e groeit 
nog steeds. Alleen over 1946 bedroeg de aanwas meer 
dan 200.000 zielen. 
We zijn - Gode zij dank - nog geen stervend volk. 
Onze grenzen beginnen zodoende te eng te worden. 
De mogelijkheden - vooral voor jonge boeren en 
tuinders - om vooruit te komen en om een eigen 
bedrijf op te bouwen, zijn hierdoor zeer beperkt. Het 
aantal inschrijvingen voor de boerderijen, die vóór de 
oorlog in de Wieringermeer beschikbaar waren, ze.gt 
b.v. reeds genoeg. 
Men houdt er rekening mee, dat ook de Noord-Oost
Polder in de toekomst zeker niet voldoende mogelijk
heden zal bieden. Het feit, dat er in ons land onge
veer 50.000 boerenzoons zijn, waarvan velen met ka• 
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pitaal. maar .zonder land, dus zonder kans op zelfJ 
standigheid, spreekt overigens duidelijke taal. 
Ook Indië opent voorlopig nog weinig uitzicht. Wel
licht zal dit in de toekomst veranderen. Men mag dit 
hopen en verwachten, veel zekerheid hebben wij hJerJ 
omtrent thans nog niet. Bovendien is één der ergste 
dingen, dat ons achterland is verwoest. Er moet mee 
gerekend worden. dat onze oude economische positie, 
die in verband stond met de bloei van Duitsland, onze 
grootste afnemer van voorheen. voerlopig voor een 
belangrijk gedeelte verstoord zal zijn. 
Voorts spelen de moeilijkheden met onze deviezen een 
belangrijke rol. Ons land Is arm aan deviezen. 
Het valt tenslotte niet te ontkennen. dat vele mensen 
tijn gedesillusionneerd. O.i. spreekt ook uit de hier; 
boven geciteerde brief een zekere desillusie. 
De bevrijding· gaf niet, wat men er gedurende de 
moeilijke ~ezettingsjaren van bad gehoopt en ver
wacht. Het vertrouwen in het Vaderland en In h'et 
tegenwoordige Europa - men voelt het Russische 
gevaar - is geschokt. Men wil weg en liefst zo ver 
mogelijk, om de gevaren te ontlopen en om uit de 
benarde positie te geraken. 
Emigratie is - althans van menselijke kant gezien -- , 
één van de mogelijkheden om hieruit te komen en het 
zal misschien nodig zijn, dat in de toekomst velen ons 
land verlaten om elders een bestaansmogelijkheid te 
vinden. 
Wt-llicht zijn de voorbeelden hiermee niet uitgeput. 
O.I. zijn de belangrijkste oorzaken toch wel gesigna
leerd. 

Tenslotte mag men terecht die vraag stellen, of emigra
tie principieel geoorloofd is. 
fs het verantwoord het vaderland te verlaten en hier
door - we citeren nog even de briefschrijver - ,.de 
zaken maar op hun beloop te laten?." 
Is het voor de Regering en voor de verschillende or
ganisaties die zich met deze werkzaamheden bezig 
houden, verantwoord dit streven te steunen en te be
vorderen? 
Het zijn in de meeste gevallen niet de mensen van 
het slechtste soort. die lust hebben om te emigreren en 
ook in werkelijkheid over de moed en het doorzet• 
tingsvermogen beschikken, om in den vreemde hun 
tenten op te slaan. 
Moesten juist deze mensen niet in de eerste plaats hun 
taak en levensstemming :zien in de opbouw van het 
eigen vaderland? 
Uit principiëel en practisch oogpunt zouden wij er dit 
van willen zeggen: 
De geschiedenis van de schepping der aarde leert ons, 
dat emigratie niet alleen principieel geoorloofd, maar 
zelfs als een gebod van God - Schepper van hemel 
en aarde - moet worden beschouwd. 
De drang naar emigratie vindt haar rechtvaardiging in 
Gods scheppingsordinantie daar, waar Hij tot de door 
Hem geschapen mens spreekt: ,.Weest vruchtbaar en 
vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt 
haar" (Gen. 1: 28) . 
Het was Gods bedoeling niet, dat de mensen bij el
kaar zouden blijven wonen en slechts gedeelten van 
Zijn wereld zouden bevolken. 
Neer., de ganse aarde moet worden vervuld en tot 
ontwikkeling gebracht. 
De ceschiedenis van de torenbouw van Babel, be
wijst dit ten overvloede. God dreef door een spraak
verwarring uiteen hen, die zich tegen dit bevel ver
zetten. ( .. Kom dan. laat ons voor ons een stad bou
wen en een toren, welks opperste in de hemel zij; en 
laat ons een naam voor ons maken, opdat u,ij niet 
misschien over de ganse aarde verstrooid worden." 
Gen. l1: 4). 
En ook in de latere periode der wereldgeschiedenis 
zien wij herhaaldelijk, dat God door bijzondere om
standigheden ( geloofsvervolging, gemis aan staat
kundige vrijheid, economische tegenslagen etc.) de 
mensheid tot de vervulling van Zijn opdracht dringt. 
Hii. volvoert Zijn plannen tegen de weigering van 
den mens in, opdat Zijn Naam over de ganse aarde 
zal verheerlijkt worden. 
Alhoewel o.i. dit argument als het hoogste en belang
rijkste moet worden geacht, zouden we er tenslotte, 
met het oog op de practische omstandigheden, toch 
ook nog het volgende van willen zeggen: 
Het is voor vele jonge mensen uitermate moeilijk eea 



maatschappelijke positie op te bouwen. Toch is dit 
een ontzaglijk belangrijke zaak, waarbij de zorg VOO!" 

de politieke en economische toestand - voor zover ze 
ervan is te scheiden - op het tweede plan komt te 
staan. 
Vaderlandsliefde begint in normale tijden heel nuch
ter in het gezin en bij de bestaansn'logelijkheden. 
Wanneer het zich hiertoe echter zou beperken, zou 
men haar terecht egoïstisch kunnen noemen. Wat op
rechte vaderlandsliefde echter meer is, werd door onze 
mensen bewezen door hun houding gedurende de be
zettingsjaren, toen het vaderland in gevaar was en 
velen alles moesten opofferen om ons land te redden. 
Nederland moet echter ook in den vreemde worden 
groot .gemaakt. Ook dat is een opdracht, die volko
men wordt gedekt met het ideaal, om in het leven 
iets te bereiken. De zaak van ons land en volk wordt 
niet alleen binnenslands doch ook buitenslands ge
diend. Onze geschiedenis bewijst dit voldoende. 
Het nationale leven is geen afgeslotenheid, maar een 
grootse rijkdom. Het is een uitdragen in en doordrin
gen van andere naties van het centrum der eigen 
nationaliteit uit. 
En het zal wellicht in de naaste toekomst belangrij
ker zijn dan ooit, dat ons volk de pinnen elders slaat. 
Het bestaan van de moed en de ondernemingsgeest 
daartoe, beslist over deze toekomst. 

.. FRITS". 

• ) 1 n een volgend artikel hopen wij in het kort stil 
te staan bij de geschiedenis. de organisatie en - uit
voeriger - bij de mogelijkheden van emigratie. 

• 

.. Slim"'. 28-jarigc oud-strijd er in het Canadue 
leg<r. bad het niet erg getroffen In Londen. 
Hij kon geen baantje vinden. HiJ had bijna geen 
cent op uk. En overal waar hij kwam u,g bij 
Duitse krijgsgevangenen, die hun eerste week 
van bijna o.nhcperkte vrijheid vierden en een 
reuze tijd meemaakten. Dus buloot .• Slim"' 
o.m ook maar Duits Jc.rjjgsgevangene te worden. 
Hij trok tij,> oude battle•drt.U ult en naaide 
tr dt groene ktntektotn van de krijgsgevaogt
ntn op. voegde tr ttn paar We.hrmachtlaantn 
aan toe en ging naar bet We.st Bnd . 
R"ultaat: De twee mooiste dagen. die hij In 
21jo levtn bad meegemaakt. Hij begon met 
naar tt.n bioscoop te gaan. Hij vrotg etn plaats 
voor 2s. 9d.. maar dt kassit.t berekende htm 
alechu Is. 9d. 
Toen hij uit de bioscoop kwam hltld een vrouw 
hem aan e.n oodi9dt hem uit om mee te. gaan 
eten. 
Daarna gingen zij naar ten dancing en bij 
droe\f btt costuum van haar «htgenoot om niet 
zo op te vpllen. De ecbtgrnoot, vernam blj la
ter, was in de oorlog in Frankrijk omgekomto, 
Geheel vreemde tntnun gaven htm rondjes 
tn betuigden bun rotdele.ven met %ijn "droevige 
gevangenschap'". Zijn Canadees accent? 0. bij 
bad io zijo Jeugd enkele jaren doorgebracht 
in Montreal. De volgende dag ging hij naar 
Hydt Park. Bfnntn tien n1inute.o kwam u tm 
goed gekltde heer en gal hem t 1. Twee meis
jes vrotjlt.D hem of hij c:orrcsponde.ntie ... vrien" 
dw in Duitsland voor baar witt. 
Ook sioaaaapp•.len. 
fo Edgware-rd kocht bij eéll ijsco. Weer boef
de bij nlets te betalen. Een taxi-chauffeur stop
te: met -:;jjn wogen tn gaf btm een vrije rit 
rond het Wtst-End. 
Een tabnksbandelaar berekende hem slechts Js. 
6d. voot «:e.o pakjt sigartrttn van 3,. 8d. en 
de klaotu io een kroeg stonden niet toe, dat 
h•J zijn drank beta•lde. 
Wee: terug fo zijn eigen kleren :el .,S1hn'': 
.. Een gedeelte van deze vriendelijkheid kwam 
voott uit edelmoedige belangstell!ng. maar het 
merendeel was nlcuw:sgierigheid' '. Ja.'' vtrteldc 
Slim mfJ •.. dit is werkelijk een laad voor belden. 
maar het zijn Duitse belden, Ik k,eeg ulfs drie 
sinaasappelen van ceo vreemde, die :ei: .. Oeie 
zijn bestemd voor kladercn. mnar j ,j hebt het 
barder nodig."' Ik heb ze geweigerd. Een sou• 
teneur io het W est.End stelde mij voor, boe ik 
geld kon vudienen In mijn krijgsgevangenen
kamp, wanattr ik o.ntmoetiagtn kon bewerk
stelligen tussen eo.kelt van zijn prostitut's en 
dt ge.vangtne.o." 
Slim hoop, spoedig weer near Canada terug 
te keren. .,Ik ben er 1tlctr van/' vertelde bij 
mjj, ,,dat tr daar nog wel wat tt. btlt\len valt, 
voor te.n itt.nl, dfc \'an een beetje avoótuur 
In :ijn leven houdt."" 
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.... ,,DE ZWERVER" 
"De Zwerver·· is een mooi blad. Zo"n blad kun je 
nergens in Nederland vinden. Het heeft zijn eigen in• 
houd, eigen stijl, maakt zijn eigen fouten en het bij• 
zondere is nu, dat deze fouten eerlijk erkend worden. 
Dat vindt men nergens zo, in geen enkel blad. 
Daar staat ook wel eens wat fantasie in. Bijvoorbeeld 
dat stukje van Bernard Verhoeven getiteld: .. De Pa
triot"'. Het is mooi geschreven; de man heeft bepaald 
schrijvers talent. maar wat een fantasie hij heeft ...... , 
't is geweldig. Ik wou, dat ik die gave had, want met 
fantasie kun je heel wat geld verdienen en daar zit 
ik in mijn werk wel eèns wat om verlegen. 
Ik kom bij veel mensen. Gisteravond had ik ook oog 
een gesprek met een jong mevrouwtje over de jaren 
1940-1945. Ik heb tegen haar gezegd: .,Kind, je moet 
,.De Zwerver"' lezen eo "Den Vijand Wederstaan··. 
Het bleek me, dat ze van de verzetsactie niets begre
pen bad. Nu oog niet in het jaar 1947. Dat is zo ont• 
zettend jammer, niet omdat wij misverstaan of mis
kend worden, dat hindert niet, maar om de mensen 
J:elf. Wie vandaag op zijn taak berekend wil zijn, 
moet weten wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. 
Wie vandaag leiding wil geven als vader of moeder 
in "t gezin en veçsler in breder zin, moet weten, wat 
er gebeurd is. E'r gebeuren zo ontzettend veel ooge• 
lukken. door mensen. die de laatste jaren als een boze 
droom aan zich voorbij hebben laten gaan. 
Iemand heeft, in de oorlog reeds, eens gezegd: er zijn 
veel mensen. die menen, dat men de kous weer kan 
opnemen en verder breien, waar men haar in 1940 
heeft laten liggen. Dat kan wet. Onze tijd kan geen 
voortzetting zijn van 't jaar 1940, maar het is een 
voortzetting van 1945. Deze vijf jaren zijn van gewel
dige invloed op ons volk geweest, bij velen helaas 
ten kwade, bij anderen ten goede. 
De Duitse bezetting met zijn propaganda heeft een 
groot de.el van ons volk in een totaal verkeerde rich-

" ting gestuwd. Vele leiders hebben niet begrepen, waar• 
om er gevochten is in die jaren. Als pater Bleys nog 
leefde, dan ging ik naar hem toe en ik zou zeggen: 
Kom Lodewijk, we gaan samen weer op stap; we gaan 
samen weer vechten voor ons ideaal. Er is veel wat 
ons scheidt, maar er is genoeg, dat ons verenigt om 
samen de bomen van het kruis op te nemen. God wil 
niet anders. 
Ik heb een grote landdag willen houden. Er kwam 
een honderdtal brieven, briefkaarten en -kaartjes, 
ja zelfs een prachl.ige tekening met veel namen. 
Vrienden, dank, harfelijk dank, maar er had tien maal 
meer moeten komen. Hebben we elkaar dan niet weer 
nodig? Hebben wij niet nodig, dat wij elkaar eens 
even weer in d"ogen zien en elkaar een hand geven? 
Hebben wij het niet nodig, dat wij ons opnieuw eens 
bezinnen, hoe wij .geleefd hebben en nu nog moeten le
ven? Ja, zeg ik U, maar velen zwegen en ik vind dit 
een bedenkelijk teken. Misschien vergis ik mij. Een 
van onze beste medewerkers zei: .. Dit moet nu afge
lopen zijn. Wij moeten ge.en aparte groep willen zijn." 
Nee maar wel een zoutend zout; nee. maar wel een 
groep van mensen, die elkaar moeten steunen. Heb
ben wij er ook mee schuld aan, dat het nu op veler
lei terrein mis gaat? Een groep, minder klagend over 
persoonlijke grieven, maar vol heilig enthousiasme 
verder strijdend voor de vrijheid, had oneindig veel 
me.er kunnen be.reiken. 
Nu hebben we nog "De Zwerver"', die ons samen· 
bindt. 
Elke week, als ik de "In Memoriam"' lees van onze 
vrienden, word ik klein. Jij stier! en ik leef nog. Ga 
ik de opdracht. die je me stervend naliet vervullen 
of ken ik maar één belang, eigenbelang? 
We hebben samen een boek uitgegeven "Den Vijand 
Wederstaao··. Zorg, dat dit boek ook in de handen 
komt van hen, die niet meegeleefd hebben en glj 
bouwt zodoende mee. 
Kunnen ze het zelf niet betalen, geef dan Uw eigen 
exemplaar te leen. Het boek is te goed om prachtig 
te wezen in Uw boekenkast. 
Deponeer Uw "Zwerver·· bij anderen in de bus. 
Zy,erverslectuur kan genezend werken, voor vele 
mensen. 
Gij hebt in. de verleden tijd de illegale kranten bezorgd 
in de brievenbus van anderen? Met levensgevaar? 
Waarom? Omdat gij wist, dat dit nodig was voor hen. 
Nu, deze lectuur heeft ons volk vandaag nodig. Laat 
'de oude liefde voor ons volk weer ontwaken. 
Nog iets. Nu een landdag niet mogelijk is, omdat 
het bestuur van onze LO-LKP-Stichting in meer~ 
derheid er niet voor is. kom dan samen in kring en 
provinciaal verband, hetgeen door het bestuur altijd 
toegejuicht is. Laat elkaar niet los. 
Vergeet de weduwen en wezen niet. Bespreek met hen 
eens wat ' er vandaag in de wereld gaande is. Zij heb• 
ben dit nodig voor de opvoeding van hun kinderen. 
Mag ik al de briefschrijvers van harte danken. 
Dank ook om de reactie op mijn schrijven in andere 
bladen. Ik wou, dat ik jullie allen terug kon schrij
ven, maar 't gaat niet. 
Met hartelijke groeten, 

OOM FRITS. 

TERUGI{EER 
Ltan een. d,eJ,, u..den 

Langzaam zet de trein zich in beweging. Dat 
is dan de laatste geregelde rit naar m'n oude 
standplaats, waar zoveel herinneringen aan 
vastzitten. 
'k Gevoel me als een weggejaagde hond nu 't 
op scheiden aankomt. 't Is onbillijk, maar och, 
hoe komt dat zo in je op? 
Even sentimenteel en afgezaagd als een lief
des-afscheidslied vind je jezelf. 't Dringt zich 
in je bewustzijn op, dat je nu, gedwongen 
door de huizennood, een abrupt slot hebt ge
maakt aan een roerig hoofdstuk uit je leven. 
Was 't mooi, goed, dwaas misschien? 
Wat komt 't er op aan; je hebt je best ge
daan. Je moet jezelf bekennen, dat je na de 
bevrijdiug ér wel eens niet tegenop kon. 
De gevaren en moeilijkheden van de strijd 
tegen de bezetter; je kwam er doorheen. 
Maar daarna de overgang! 't Idealisme in je 
was kapotgeslagen: had je kapot làten slaan. 
De corruptie, de ruggenkruiperij, ze waren je 
te sterk geweest. Daar stond je, zèlfs met je 
pistool, machteloos tegenover. Ontstellend 
duidelijk was 't je geworden, dat je, legaal, 
weer •t ventje was van vroeger: Klein, nietig 
en afhankelijk. Eén uit de grote massa, die 
voor zichzelf kan trachten zich staande te 
houden, maar verder ...... 
Gelukkig was dat nu voorbij. Dè schrik van 
jezelf en van zoveel vrienden: weer terug te 
moeten keren naar al 't gewone, 't alledaagse, 
had je, moeilijk, in etappen, overwonnen. 
Een verdienste was dat niet, je eigenwijze kop 
werd wel gebeukt! 
Die grote stap, terug, 't oude leven weer in, 
wat had die je een angst bezorgd. Hoe had je 
getracht er aan te ontkomen. 't Was mee
gevallen; later kon je wat vergoeilljkend 
lachen om die angst. 
Langzaam kwam je tot 't besef, dat al dat 
andere, die verse herinneringen, thuishoorden 
in een andere, vreemde tijd; dat 't goed was, 
weer de oude te zijn, dat 't niet anders kón. 
En je leefde mee met hen, die 't gareel niet 
konden vinden, of die nog zouden moeten 
meemaken wat jij achter de rug had nu ..... . 
Een plotse beweging tegenover je doet je 
opschrikken uit je gemijmer. 
Als je door 't raam kijkt schiet je ·plots te 
binnen, dat je de plaatil al bent gepasseerd, 
waar de lijn op een namiddag de lucht invloog. 
Nu vandaag denk je daaraan, je leven hing 
aan 'n draadje. Maar honderden keren ben 
je er overheen gerold zonder dat die gedach
te in je opkwam. 
Wat verderop die loods, die niet wilde bran
den, daar die bomen, waar je dekking zocht 
voor de typhoons.- En dan, ons oude trouwe 
kwartier, waar zich zoveel afspeelde. Ja, wat 
was 't toch een prachttijd geweest. Die vrien
den van toen, die moed, dat overmoedige 
soms, dat idealisme, die dwaze buien, maar 
ook die zware dagen, als er weer vrienden 
waren gevallen ..... . 
Neen, Iaat die herinnering nu niet besmeuren 
door alles wat daarna kwam ...... 
De trein mindert vaart. 
Pak je tas en verdwijn in 't gewriemel van 
alledag. Neem afscheid van je oude vrienden, 
de oude vertrouwde omgeving en dan, begin 
weer opnieuw. 
Denk nog eens aan je oude vrienden, ook als 
't nieuwe leven je opslokt en benut je ervaring. 

CA.MIEL. 



PETER NOORD • 
WERD 
BURGEMEESTER 

"En wat me opviel bij zijn installatie" - zou ik er 
als ondertitel kunnen bijschrijven. Ik heb zo lang
zamerhand al verschillende van "onze" burgemees
ters helpen installeren, zodat ik ook hier zonder 
enige overdrijving van een zekere ervaring mag 
spreken. Ik ben tenminste al tot de conclusie ge
komen, dat er een bepaald ceremonieel voor deze 
plechtigheden moet bestaan, waarbij alles haarfijn 
geregeld is vanaf de zakelijke benoemings-medede
ling door de locoburgemeester (wat ons, bezoekers, 
intussen allang bekend is) tot en met het serveren 
van de broodjes voor hongerige belangstellenden 
toe. Dan zijn er nog andere dingen, welke, ofschoon 
niet bij ceremonieel geregeld, toch gebruikelijk schij
nen, zoals een Commissie van ontvangst uit de Raad, 
welke op het beslissende moment de burgemeester 
niet kunnen vindin - en dan de welwillendheid van 
de belangstellenden, die de nieuwbenoemde graag 
zijn baan gunnen, maar toch maar vinden, dat hij 
reuze geboft heeft, méér dan die en die, die gezien 
hun verdiensten en capaciteiten toch eigenlijk vóór 
hem burgemeester hadden moeten worden. 

En dàt viel me hier nu juist op. 
Geen stem, geen zucht, - en voor zover ik vermocht 
te constateren - zelfs geen gedachte, welke die 
kant uitging. De belangstelling was overweldigend, 
en dàt, terwijl we op Ooltgensplaat moesten zijn. 
Neen, geef mij maar Rotterdam. 
Och die overweldigende belangstelling was er en 
- wat meer zegt - ze had maar één wens: ,.Plate
naren, we benijden jullie om zo'n burgervader!" En 
nu moet U niet denken, dat die wens alleen maar 
kwam van een "stelletje" illegalen, neen, er waren 
nog andere fatsoenlijke mensen, die ooit in hun 
leven met Peter te doen hadden gehad of op een 
of andere manier kennis hadden gekregen van zijn 
karakter en verleden, en die dachten er ook zo over. 
Met name denk ik hier aan die hoge officier, die 
zo kalm en zo voornaam sprak. Zijn naam en zijn 
rang ben ik vergeten, maar het was mooi en waar 
wat hij zei. Hij leek me een eerlijk mens, die nu 
eindelijk eens de zeldzame gelegenheid kreeg om 
over en tot een ander eerlijk mens, zijn gedachte te 
zeggen. 
Trouwens er is me bij die sprekers in het algemeen 
iets opgevallen. Er waren twee soorten sprekers. 
Sprekers, die verwachtten en sprekers, die wisten. 
De eerste categorie sprak, omdat hun functie of 
ambt dit noodzakelijk maakte. Maar Peter had ze 
met zijn kernachtige en oer-gezonde installatie-rede 
waarschijnlijk al losgemaakt van hun beduimeld pa
piertje en voorzichtig vooraf overwogen .gedachten. 
Want ze praatten zo maar voor de vuist weg en 
aangemoedigd door zijn woorden, repte ieder al zijn 
verwachtingen, behalve dan natuurlijk de secretaris . 
Doch dit was een vergissing. De man was waar
schijnlijk al bezig met zijn recje, welke hij volgen d 
jaar hoopt te houden, als hij 40 jaar voor de ge
meente de pen hanteert. Maar alles bij elkaar was 
het mooi en prettig om de eerlijke toon te horen 
welke er uit sprak ' 
Dan was er de andere groep. Laat ik ze de vrienden 
noemen. Ze kwamen natuurlijk het laatst· maar ik 
ben blij, dat ik een veerboot heb laten' schieten 
want .toen werd eigenlijk pas gezegd, waar ik op 
had zitten wachten, maar wat Peter natuurlijk ver
schrikkelijk vond. Kort en goed kan ik het zo 
omschrijven: Zij gaven Peter, zoals hij is en zo
al~ U en ik hem kennen: de man, die weet wat hij 
wil - doet, wat hij denkt dat gedaan moet worden 
- die zijn étiquette natuurlijk kent, maar voor laag 
noch hoog wijkt - en die het woord "IK" niet kent. 
Ze gaven Peter als de man, met wie velen in de 
KP mochten samenwerken - die honderden het 
leven redden - die als commandant alles aan
~urfde, maar tegelijk toch als een vader voor zijn 
Jongens bezorgd was, doch die na de bevrijding 
waarschijnlijk wel op zijn grootst was: toen hij te 
midden van veel schijn de werkelijkheid vasthield 

toen hij de dik-doenerij van veel schoon-geuni
forme~_rden zonder één woord vernietigend afstrafte 
door ZIJD eenvoud - toen hij z ijn verplichte ereplaats 
onbezet durfde te laten, omdat men ~n jongens 
"vergeten" had - toen hij mlskenning stilzwijgend 
duldde, omdat het zijn eigen persoon betrof - toen 
hij onvermoeid de trappen van het Zuid-H ol!. Com
missariaat beklom, om te pleiten voor anderen en 
slechts solliciteerde, omdat "het Rijk" u itdrukkelijk 
zeide prijs op hem te stellen. 
Burgemeester Peter - je vindt het vervelend dat 
ik dit schrijf, maar gun het een keer aan je v'.rien
den. Zo was - zo ben - zo kennen wij je. E n daar
om feliciteren wij de Platenaren - daarom felici
teren wij jou en je vrouw, omda t je thans een plaats 
en een taak h ebt gekregen, waar je - mèt haar -
je zelf zal kunnen zijn. 

VICTOR. 

Ieder heeft wel iets gehoord v a II het 
geheime telefoonnet vpn de bezellings· 
Ujd, Maar dat dit net het hele 11and 
bedekte, dat de illegaliteit op · eder 
uur van dag of nacht met bijna eder 
dorpje telefoneren kon en d een 
corps van duizend man ger ~geld 
werkte voor deze CID., dat wete wei
nigen. En velen zijn nieuwsgierig naar 
het naadje van de kous. Welnu , . . , 

. K. N i>REL. 

Ge kunt nu weer vrij g ebruik ken 
van uw te lefoon. 
Gebruik die telefoon voor het te laat 
is, om dit boek bij uw boekband laar 
te bestellen. 
Wacht niet tot morgen, want da 
ook de tweede druk re eds uitver 
zijn. 

• 

• 
TIN, BBN UITSTERVEND METAAL. 

(.,De Giroene"). 
Onzes inziens ligt de enige oplossing in he sluiten 
van de jacht. 

• 
ZWBMGORDBLS, ved«Ucht, 10 Jaar garantie, voorko111t 
verdrinken. 

(Adv . ., ouw"), 
Wij hebben direct geschreven, wij verdr· k~ n.l. 
Iedere keer als we gaan zwem?nen. 

• 
100 lndonuische soldaten, gesteund door 1800 m l speren 
tn handgranaten gew"pende burgers, drongen dt tad bin-
ne.n •••. ,. 
Tenminstt 150 Nederlandse soldaten werden g iJ!ood of 
gewond. 

( .. De Waarheid" van 2 i-7-'47). 
...... De totale verliescijfers zijn das thans: gun, veld 32. 
vermi>t 7. gewond 50. 

(Officieel Legercommuniqué van Zat. 2 · 7.·47), 

Al is "De Waarheid" nog zo snel, 
de waarheid achterhaalt haar wel! 

• 
VARKBNSSTAPBL GAAT ACHTBRUJT. 

(.,De Waa eid"), 
Is het nu nog niet bekend, dat ze pas ooruit 
gaan, als je ze aan hun st;iart trekt? 

• 
BBSTBL voor Uw vacantietijd vroegtijdig bij n• Uw 
MADEN u WORMEN. 

(Adv . .,Dagblad van Rijn en Ga we"), 

T en behoeve van de liefhebbers van de iissport 
onder onze lezers, hebben wij onmiddell k ge• 
informeerd of die wormen per stuk, per ns of 
per centimeter worden verkocht. 

OPEN 

D e liberale partij in Hongarije ( de partij van 
Soelyck) heeft zichzelf ontbonden, daar het 

bestaan der partij zonder meer, de indruk wekt, 
dat er in Hongarije democratische en met name 
parlementaire vrijheden voor de partijen bestaan. 
Nu dit niet zo is bij de nieuwe orde in Hongárije, 
wil de partij een verkeerde indruk wegnemen ~ 
haar bestaan in naam opheffen, omdat dat be
staan in de daad al opgeheven is. 
In Roemenië ging het een tikje anders, maàr de 
feiten blijven het zelfde. De regeringspartijen heb
ben daar de boerenpartij opgeheven, nadat ze 
eerst de leiders gevangen namen. Daar werpen 
de communisten dus zelf het masker af. 
Deze feiten zijn zeer ernstig, maar ze zijn voor 
ons bovendien uitermate leerzaam, want ze hou
den een programma in, dat men ook te gelegener 
tijd in Nederland ·wil verwezenlijken. 
Wat zijn op dit punt onze grootste gevaren? De 
blinddoek en de oorwatjes. 
Het zal wel waar zijn of het zal niet waar zijn, 
maar wat kan ons dan deren?. zei men van Hit• 
ler·s terreur en de Nazi's veroverden intussen 
Europa. 
En men zegt dat weer van Stalin's terreur. 
Dat is de kleine politiek Vdn ·t straatje. Men hoort 
of ziet niets, zolang de oorlog niet bij "ons" In 
de straat is, maar als die dan aan de deur klopt, 
is Leiden in last. 
zo·n. politiek is niet alleen dom, ze is ook 
egoïstisch. Zijn Uw gedachten wel eens bij het 
leed. dat in de gevangenissen en concentratiekam
pen van de Oost-Europese dictatuurstaten gé• 
leden wordt? Is Uw gebed wel eens voor de vrien• 
den van de Vrijheid. die, omdat ze er een eigen 
mening op na willen houden, en daarvoor willen 
uitkomen door de vrienden van de "vrienden van 
de waarheid" eerst gesard, dan geïntimideerd, ver• 
volgens onuecht, tenslotte opgesloten en indien 
nodig uitgeschakeld worden. Uitgeschakeld in pro
cessen. die als een gevel opgekalefaterd worden 
voor een huis van geweld en onrecht. 
De communisten zijn diep overtuigd van de nood• 
zaak hunner verschrikltingen ten einde hun plan 
te verwezenlijken en ze brengen daarvoor met vrij• 
moedigheid het offer van de waarheid, de vrijheid 
en het recht. Alles staat in dienst van ~ komst 
van de heilstaat. Maar onrecht, vrijheidsroof en 
leugen kunnen op den duur niet ongestraft toege• 
past worden. 
Er bestaan verschrikkingen in het Oosten van 
Europa, die in wezen niet verschillen van de ver
schrikkingen der Nazi's. Daar worden mensen op• 
gejaagd als vee, daar komen mensen om van 
honger. koude en verschrikkelijke ziekteri: daar 
heerst lichamelijke en geestelijke slavernij in con• 
centratiekampen en er is niemand. die naar de 
nood van die .ellendigen omziet. 
Niemand? Ja, God ziet dat en Hij zal de verdruk
ten troosten. maar Hij zal ook gerechtigheid aan• 
trekken als een pantser en over de verdrukkers 
Zijn toorn doen komen. Of de communistische pro
feten van de sociale gerechtigheid hun weg van 
bloed en tranen ten einde zullen mogen lopen. of, 
dat hun door de vrije staten op een goede dag een 
halt en een terug geboden zal worden, weet God 
alleen. ~aar als zij zich niet bekeren, is hun 
oordeel zeker. want "onze God is een verterend 
vuur" waar het Zijn Waarheid, Vrijheid en Ge
rechtigheid geldt. 
Voor ons is de mogelijkheid om te helpen op het 
ogenblik afgesneden. We staan machteloos tegen
over al dit leed en deze vrijheidsonderdrukking. 
Er is echter iets aan het veranderen. Men begint 
de hoop op beterschap van de communisten op 
te geven. men poogt niet meer oogluikend en wel• 
willend hun intimidatie- en sabotage politiek te 
slikken om de vrede te bewaren, want, en daarin 
heeft de practijk de theorie van het communisme 
bevestigd, als ieder middel geoorloofd geacht 
wordt om een machtspositie te vergroten, als 
de leugen even duur wordt als de waarh"eid, dan 
is er geen houvast meer voor een gesprek of onder
handeling. 
Deze week zijn op de UNO enkele gedelegeerden 
van de democratische staten in grote verontwaar
diging losgebarsten tegen de afgezanten van de 
dictatuurstaten. 
Ongezouten en zonder franje is de laatsten de 
waarheid over hun methoden, hun geweldpleging, 
hun intimidatie en hun sabotage van het UNO
werk gezegd. 
Of het helpen zal? Vermoedelijk niet voor de Rus• 
sen. maar het zal wel bevorderlijk zijn voor de tot 
standkoming van een volkerenvergadering, ultslui• 
tend bestaande uit welwlllende, vrijheids- en vrede
lievende naties. En die moet. er komen. want op 
de weg van thans is niets te verwachten. 
De UNO is in de wortel aangetast, omdat er sta• 
ten· in toegelaten zijn, waarin de waarheid, de 
vrijheid en de democratische rechten met voeten 
getreden worden. H . v. R. 



.. 

Wie opent de poort? 
Meeleven, meeleven en no.g eens meeleven, dat Is het, wat van ons 
wordt gevraagd, niet meer ~n dan ook niet minder. Dat waren de 
woorden, waarmede "Toon" het stuk "Cri de Coeur" eindigde in "De 
Zwerver" van 21 Juni 1947. 
Meeleven, dat is iets, waaraan .geloof ik ieder mens behoefte heeft, 
van hoog tot laag. 
Meeleven, het werd in de bezettingstijd zo zuiver aangevoeld. Wat 
was er toen veel eensgezindheid en offervaardigheid. De offervaar
digheid werd soms levensgevaar, maar toch werd .het Qedaan, om
dat wij één waren, één in het éne ideaal, de drang naar de vrijheid, 
de verlossing van de vijand. die ons dierbaar vaderland dat kostbaar 
bezit had ontnomen. 
Welk een tonèlen hebben zich vaak afgespeeld, maar die ene ge
dachte hield ons staande. ,.Eén voor allen en allen voor één". Er 
werd niet .gezien naar afkomst, overtuiging of wat dan ook. De ge
leerde stond naast de werkman, de gelovige naast de ongelovige. 
Dat gebeurde toen, omdat het kon. Het spreekwoord zegt: nood leert 
biddén, inderdaad, maar nood leert ook aanpassen. Nood leert ook, 
dat de één de ander een blik in zijn ziel leert werpen. 
Wat blijkt de ene mens dan dicht bij de andere te staan. 
Afstanden, die anders zo groot lijken. worden · kleiner, vraag
stukken, die onoplosbaar schijnen, vallen plotseling geheel wl'g. 
Zo is de mens, dat was toen, maar wat is er nu? Waarom heeft een 
ieder min of meer het harnas van de onverschilligheid, de terugge
trokkenheid of de zelfgenoegzame rust aangenomen? Ik weet. dat 
er velen zijn. die wel willen, maar niet recht weten, hoe ze iets kun
nen doen. · 
Het is soms inderdaad ook moeilijk, de juiste snaar te treffen, daar 
veler verlangens verschillen. 
Maar hier ligt voor ons vrouwen een taak. 
Zo goed wij in de oorlog hebben gestreden naast onze mannen, en 
hun taak hebben verlicht, zo kunnen we het ook nu. 
Waar veel geschreven en gesproken wordt over de wederopbouw 
van ons vaderland is daarin voor ons als vrouwen ook een taak. 
Niet wat de opbo~w van materialen betreft, dat laten wij aan het 
sterke geslacht over. Doch er is anders nog zo veel. Hoeveel is er 
geestelijk niet kapotgeslagen. Hoevelen zijn er niet bitter teleurge
steld, begrijpelijk, na de strijd, die zij hebben doorworsteld. Velen 
hebben het gevoel van alleen te staan. 
Ik geef toe, dat er mensen zijn, die de strijd hebben aangebonden 
uit zelfverheerlijking, maar dat zijn er .gelukkig maar weinigen. _Doch 
de strijders. die het zuiver en oprecht hebben gemeend, zonder aan 
.zich zelf te denken, zowel vrouwen als mannen, worden nu helaas 
Borns bijna vergeten. 
Ik bedoel daarmede niet het financiële gedeelte; dat zullen we naar 
ik hoop en vertrouw gerµst kunnen overlaten aan het bestuur van de 
Stichting 1940-'45. 
Maar er is nog een andere kant aan de medaille, waar geen geld 
redding brengt. De mens kan van brood alleen niet leven. Zovele 
r;ielen smachten nog naar medeleven, niet te verwarren met medelij
den. Een zieke schreef mij eens: ,.Medelijden hebben wij genoeg, daar
aan hebben wij geen behoefte, maar wel aan medeleven." 
Zo is het, medeleven en begrepen worden, dat is nog een stille wens 
van velen. · 
Mijn .gedachten gaan dan uit naar degenen, die tengevolge van hun 
verzetswerk, in den ruimsten zin bedoeld, ziek zijn geworden of mis
schien blijvend invalide. Hoevelen zijn dat niet in sanatoria of andere 
in.richtingen, die ons nog onbekend zijn_ en gaarne medeleven zouden 
wensen. . _ 
Dit weet ik uit ervaring, daar ik met enkele van hen reeds geruime 
tijd correspondeer. Maar er zijn nog zovele anderen, wier namen mij 
niet bekend zijn en nooit zullen worden en die toch dezelfde verl,an
gens koesteren. Zij, die bij gebrek aan contact met de buitenwereld 
de dagen eindeloos lang vinden. 
Zeker, in de eerste dagen van hun ziek zijn werden ze vaak over
stroomd door belangstelling; langzamerhand is dit afgezakt, naarmate 
de weken, maanden, ja · misschien zelfs de jaren verliepen. Velen -
zijn er, die zich in het bezit van familie of vrienden kunnen verheu
gen, die hen door bezoeken of geschrift afleiding bezorgen. Maar ook 
zijn er, die zich niet in dat gelukkige bezit kunnen verheugen. Juist 
die hebben ol'lze liefde zo hard nodig. Wie kent niet uit ervaring het 
ziekbed; wie kent niet de onuitgesproken eenzaamheid, wanneer de 
ziekte wat lang duurde. Het staren naar de deur of er ook iemand zou 
komen, die begreep, die juist die woorden zou uitspreken, waaraan 
we zo'n behoefte hadden. Of een brief. met soms een paar woorden, 
die doel schoten en nieuwe levensmoed in je deden ontwaken, waar 
zelfs de geneesheer met zijn · medicijnen niet in kon slagen. Dat ene 
kleine tere, dat is de grote krachtige ongeziene wederopbouw, het 
contact met de diepste roerselen der ziel. En wie voelt dat zuiverder aan 
dan de vrouw. Dat nu is juist de hulp in de wederopbouw, die wij 
vrouwen kunnen bieden, zo echt van hart tot hart. Laten wij ze 
niet vergeten, die voor ons zo menig uur hebben besteed, vóór de 
bevrijding. 
Wie voelt mee, dit werk aan te pakken? 
Het eerst nodige zou zijn, de weg op!!n te stellen om de zieken te 
kunnen bereiken, die daartoe behoefte hebben. 
Uit ervaring weet ik, dat het erg moeilijk is, te weten te komen, waar 
de verschillende zieken zich bevinden, dat het moeilijk is, contact met 
hen te krijgen, maar: 
Wie opent de poort? T. DE VISSER-DE HEER. 

door Joh. van Buizen en Ad Goede 1 

Er is echter nog ander werk te doen in Arnhem, 
dan gesneuvelde Duitsers naar hun laatste rust
pjaats brengen. Er wachten goede vaderlanders 
op hun bevrijding. 
Na- de eerste mislukking hebben Jelt en Joop 
uren lang gesproken over de kansen, welke eea 
nieuwe poging zou bieden. Ze komen tO! de slot
som, dat het noodzakelijk zal zijn één der op de 
binnenplaats surveillerende politiemannen in 
vertrouwen te nemen. Daarmede zal het punt 
van de voorgaande mislukking omzeild zijn. 
Een vertrouwde politierelatie wordt in de arm 
genomen en deze komt al dra met het adres van 
één der i,urveillanten, die naar zijn mening wel 
zal willen meewerken. 
Daarom zijn de Twentenaren weer naar Arnhem 
gekomen, want Jelt heeft ze telefonisch laten 
waarschuwen. En samen met Johannes stapt hij 
naar het huis van de politieman. 
Die goeie agent is een verfoeide Schalkhaarder. 
Daarin moet u berusten, lezer, gij, die wel eens 
een preek beluisterd zult hebben over de vraag 
of uit Nazareth iets goeds kan voortkomen. 
Welnu, uit het verachte Schalkhaar kwam ten 
minste deze "goeie" vooi:t. ' 
Ze kunnen nu open kaart spelen. De Schalkhaar
der mag zelfs weten, dat hij 'l:ie Koepelaarders 
voor zich heeft, geen kinderen-in-het-vak, dat 
zal hij moeten toegeven. Het is een hele stap • 
voor een plichtsgetrouw politieman. En aanvan
kelijk schrikt hij dan ook danig van het voorstel, 
maar uiteindelijk geeft hij. toe. Hij wil meedoen 
en daarna "verdwijnen". Nog deze nacht tussen 
twaalf en één zal hij op de binnenplaats de wacht 
waarnemen en de K.P.-ers toegang verschaffen. 
Wanneer dan de wacht wordt afgelost zullen ze 
het Huis van Bewaring binnendringen . 
De mooie ladders zijn echter foetsie, gevallen 
bij de muur van oneer, maar er zijn reeds een 
paar nieuwe in de maak. Een spoedbestelling, 
door één der medewerkers van Nico, had on
middellijk succes. Waar hebben L.O. en K.P. hun 
contacten niet? Onder timmerlieden zowel als 
onder politie-inspecteurs. 
En die nacht staan ze weer bereid, ongeveer 
de-zelfde ploeg mannen, zonder Harry dan, voor 
wie .Giel invalt. De Betuwse ploeg is nu weer 
vervangen door de jongens uit 't Sticht, waarbij 

.... En die nacht 6/aan ze weer ~,eid ...• 

ook Arnold ( de latere Frank) en Grote Kees 
zijn. Ditmaal hebben ze niet de trein genomen, 
doch zijn met de vrachtauto van Grote Kees ge
komen, die straks dienst zal moeten doen om de 
bevrijdé vrouwelijke gevangenen naar veiliger 
oorden over te brengen. 
In een rustige kamer bij een L.0.-medewerker 
in de Koningstraat wordt een korte bespreking 
gehouden, plannen uitgewerkt en instructies 
gegeven. Jelt fietst af en aan voor informaties, 
welke nog noodzakelijk zijn voor men op pad 
kan gaan. 
Stuk voor stuk zijn ze overtuigd van de hache
lijkheid van deze onderneming. De vijand is~e
waarschuwd door de vorige mislukte poging. De 
achtergelaten ladder en de gehavende muur, 
waarop de bewaker zijn revolver leeg schoot, 
waren onweerlegbare bewijzen. En zijn . extra 
veiligheidsmaatregelen genomen in de gevange
nis. Het zal een zware opgave worden. Maar er 
is geen "terug" voor deze kerels. Ze zijn be
zeten van de wil, deze strijd te winnen. Het hart 
bonst hen wel eens in de keel, hun handen -tril
len wel eens, maar ze bijten de tanden op één, 
kijken elkaar eens aan en denken aan de folte
ringen, waaraan de weerloze gevangenen bloot 
staan. Dat jaagt hen het bloed naar de slapen 
'van woede. Maar, dat het geen machteloze 
woede is, zullen ze tonen. 
Zal dan deze nacht het geluk zijn met hen en 
degenen, die op bevrijding wachten? Alleen God 
weet het. 
De berichten zijn gunstig. 
De Schalkhaarder staat op wacht; heeft zich 
niet bedacht. 
Er wordt tot de aanval besloten. 
Johannes en Geert, ook nu niet van elkaar te 
scheiden, gaan met Frits en Duitse Hans als de 
stoottroep de nacht in, om het terrein te ver
kennen. Zijn er geen onaangename verrassin
gen, dan zal Frits terugkomen om de overigen 
te waarschuwen. Grote Kees zal met zijn wagen 
bij de Rijnkade wachten, doch zo, dat het van 
de brug af niet opvalt, want op die brug staat 
het Duitse gevaar. 
Door de stille nacht schuifelt de patrouille door 
Arnhems straten. klimt over de nodige hinder
nissen en ligt tenslotte op het platte dak naast 
het Gerechtshof, waar een vorig maal de kink 
in de kabel kwam. 
Hun harten kloppen tegen het mastiek van de 
dakbedekking, als ze er onhoorbaar langs schui
velen. Achter hen ligt de slapende stad, de vei
lige wereld, welke ze vaarwel hebben gezegd, 
voor heJl de genadeloze muren, sterk en wreed 
en bciven hen de eindeloze hemelkoepel. Gulzig 
ademen ze de sterke geuren van de nacht in. 
Nooit ben je zo sterk aan het leven gebonden 
dan in de ogenblikken, waarin je weet, dat het 
voor 't laatst kan zijn, dat je in vrijheid dat 
alles mag zien en ervaren. Je zou willen kreu
nen van mateloos verlangen naar alles wat je 
misschien voorgoed achter je laat. Maar in je 
wint altijd de wil om door te gaan, Je leeft in
tenser dan ooit. Je leven stormt aan je voorbij, 
fel getekend in wat er goed was en verkeerd. 
Met het naderen van de voêtstappen knapt dat 
alles in je af, richt heel je bewustzijn zich 
krampachtig op het nu. 
Voetstappen op de binnenplaats. Het is de 
Schalkhaarder. Hij geeft het afgesproken teken 
en dan is Frits er als de pinken bij om de ande
ren te gaan waarschuwen, die alles in gereed
heid hebben om de grote slag te slaan. Als allen 
aanwezig zijn, gaat de Stoottroep voort . . Nog 
een paar kleine hindernissen en dan staan ze 
in een donkere hoek op de bewaker te wachten. 
Als hij rustig komt aanstappen, grijpt Johan
nes hem om het middel en fluistert: ,.Hier zijn 
we". 
Doch dan komt de grote teleurstelling. De be
waking is verscherpt. Het aanvankelijke plan, 
dat Johannes, na de Schalkhaarder chloroform 
toegediend te hebben, in diens uniform zich 
zou laten aflossen en op deze wijze van de bin-
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nenplaats af het Huis zou kunnen binnendrin
gen, kan niet doorgaan, omdat er een extra-post 
gekomen is tussen de deuren, welke Johannes zou 
moeten passeren. Een 
gloednieuwe maatregel, 
waarvan de surveillant 
pas bij het ingaan van 
de wacht kennis kreeg. 
Ze verbijten hun spijt. 0, 
als je klaar bent om al
les te geven. Als je hele 
zijn zich gericht heeft op 
het bereiken van dat ene 
grote doel en de draad 
knapt af, nog voor je tot 
daden hebt kunnen ko
men, dan is het of je 
zenuwen ergens afscheu
ren. Je benen worden 
zwaar, of je bier gedron
ken hebt en in je armen 
hangt de verlamming. 
Want je weet niet of er 
nog een nieuwe kans zal 
komen. Misschien was 
het de laatste. 
Zwijgend en teleurge
steld gaan ze heen. Ze 
hebben het beloofde land 
gezien, doch het niet 
mogen betreden. 

De koninklijke weg! Geen wachten, geen por
tiers, geen muren, geen hekken! 
Hij speurt naar de sleutels van de tussendeur, 
welke van het Huis naar de woning van de di
recteur leidt. Doch de "Baas" draagt die, 
mits hij niet uitgaat, altijd zorgvuldig bij 
zich. Dat bezwaar is echter niet onover
komenlijk. - Hij mag ze straks zelf aan de 
mannen van de K.P. overhandigen. Prettig zal 
hij dat wel niet vinden, want hij is een slap
peling, beducht voor zijn baantje, die alle ge
vangenen, boeven of niet, over één kam scheert 
en niets wil weten van hulp, op welke wijze dan 
ook, aan de goede vaderlanders, welke hij be
waken moet. 
De laatste tijd is hij uit zijn gewone doen. Er 
broeit iets om de gevangenis. Onlangs is er nog 
een poging gedaan met ladders over de muur 
te komen. Het moet wel haast verband houden 
met de man, die boven zwaar geboeid in z'n 
cel zit. Zijn cel is tenminste aan een extra-con
trole onderworpen. 

* Nu kan Jelt weer in actie komen. Een splinter-
nieuw plan. 
Voor de derde keer komen de mannen van de 
K.P. naar Gelre's hoofdstad. Enthousiast wer
pen ze zich op het plan. Nieuw vuur blinkt in 

De Schalkhaarder maakt, 
om argwaan bij zijn col
lega, die binnen dienst 
doet, te voorkomen, door 
het geopende raam, een 
wat luidruchtig praatje 
met deze over het weer. 
Voor de tweede maal 
blazen ze de aftocht zon
der succes. Het hek over, 
de ladders mee, de nacht 
!n,_ verspreiden over de 
adressen. En de man van 
't Hemeldal, wederom 
ll.oor Joop gewaarschuwd 
zich gereed te houden' 
wacht en bidt en luistert 

... grijpt hem om het middel en jlui:stert "Hier zijn IDe" 

naar de stilte, de zware,wrede stilte. Tot hij weet 
en berust. Mislukt -voor de tweede keer. 
De moedeloosheid dreigt haar verlammende hand 
over onze K.P.-ers te laten vallen. Ze hebben 
nu alles geprobeerd. Kan er dan geen weg meer 
gevonden worden? Zijn ze dan uiteindelijk even 
onmachtig als al die mensen, die alleen maar 
medelijdend kunnen kijken als er weer één in 
handen van de barbaren valt? Waarom zorgt 
"de overkant" niet voor wat zware wapens, die 

- een groots opgezette operatie mogelijk maken? 
En dan te weten, dat de verhoren van Z. steeds 
zwaarder worden. Dan klemmen ze wanhopig de 
kaken op elkaar. Er moet toch een mogelijk
heid zijn. De nachten zijn zwoel en benauwend. 
De slaap onrustig en zonder verkwikking. 
Ook Joop is uit zijn doen, niet alleen om de 
pech met het werk, maar omdat hij geen andere 
mogelijkheden meer ontdekken kan. Z. is een 
verloren man, daar komt het op neer. Dan is er 
nog iets anders, wat hem hindert. Hij ergert zich 
gruwelijk als hij in enkele cellen hoort, hQe een 
bewaker zich verrijkt ten koste van de familie 
der gevangenen: die mijnheer is namelijk zo 
"moedig" om pakjes met levensmiddelen bij de 
familie af te halen en die aan de gestraften te 
brengen, maar, voor wat, hoort wat, beweert 
hij. Het "risico moet betaald. Hij vraagt en ont
vangt voor dit hulpbetoon f 100.- à f 150.
per pakje. De schoft. Aan die afperserij moet 
een eind komen. Joop spreekt er de directeur 
over aan. 
Deze zegt: ,,Gaat U even met mij mee, naar mijn 
huis". 
Gangen, deuren - huis. Ze praten samen, doch 
voor Joop is door dit ongezochte voorval een 
licht opgegaan. Door het huis naar het Huis! 

hun ogen. Dit is de kans. Het moet gelukken. 
Johannes zal als predikant verkleed zich bij de 
directeur melden om met hem de geestelijke 
zorg voor de gevangenen te bespreken. 
Het mooiste is natuurlijk als er twee van de 
jongens gelijktijdig naar binnen kunnen komen. 
Even wordt dan ook overwogen of één der an
dere K.P.-ers als vrouw verkleed Johannes zal 
vergezellen, doch men is bang voor ontdekking. 
Johannes zal alleen gaan. 
Doch Geert, Frits en één van diens mensen blij
ven in de onmiddellijke nabijheid om te kunnen 
bijspringen, zodra zulks noodzakelijk mocht 
blijken, want men moet ditmaal wel bijzonder 
op z'n hoede zijn, daar Jelt de waarschuwing 
heeft ontvangen, dat enkele · ,,duistere figuren" 
in de buurt van het Huis rondstruinen, Na de 
beide mislukte pogingen is het niet uitgesloten, 
dat er stille verklikkers rondwandelen om elke 
verdachte actie te signaleren. 
Zo staan dan in de avond drie K.P.-ers zo on
opvallend mogelijk ergens op het voorplein, ter
wijl Johannes de bel luidt in het huis van de 
directeur. De zoon opent de deur, niet op een 
kiertje, maar wagewijd. Lachend ziet hij Johan
nes aan. De jongens zien het en vragen zich af, 
waarom de jongeman lacht. Zit daar iets achter? 
,,Ik ben dominee Rademaker uit Rotterdam. 
Zou ik de directeur even kunnen spreken?":, 
vraagt Johannes. 
"Het spijt me. Vader is niet thuis. Misschien 
kunt U eens terugkomen? ...... " 
Juist niet thuis. Dat komt meer voor, o.a. met 
de hele K.P. 
H1!t wil maar niet, het schijnt niet te mogen. 
Voor de derde maal keren de jongens het Huis 
de rug toe; het huis, waarin zovelen op hen 

OP NAAR WELL ! ! 
Limburgse LO'ers en KP'ers, wi'St U dat, neen, weet 
U nog, die drie Augustusdagen van het vorige jam, 
toen op het kasteel in Well een ongekende activiteit 
heerste; toen uren achtereen oude herinneringen wer
den opgehaald voor het Gedenkboek, afgewisseld docy 
zotternijen, waarvan een gedenkboek apart te schrij
ven zou zijn? Atn die reunie zullen de deelnemers al
len verschillende herinneringen hebben. Oe een zal zijn 
kleinkinderen nog vertellen van het schaap en de kip
pen, een ander zal de intieme gesprekken met oude 
vrienden als het hoogtepunt zien, terwijl een derde 
zijn schoonste herinnering zal bewaren aan de avond 
om het kampvuur met het daaraan verbonden bezoek 
van de Führer. Maar bij allen leeft de herinnering 
aan een paar onver.getelijke dagen, waarop de geest 
van vooróije jaren heerste. Hçt samenzijn van mensen, 
die zich gebonden weten door een streven naar iets 
meer dan Players of Bols. In zo'n kring, waar je 
de echte oude kameraadschap als het ware weer 
proeft, kun je op een willekeurig ogenblik zo eens 
even stil rondkijken en denken: Ja jij en jij, jullie allen 
heb.ben in die jaren dezelfde doodsangst en pijn door• 
staan, door hetzelfde geloof en vertrouwen, hoe ver• 
schillend onderling, zijn jullie gesterkt. Ik weet, wat 
je moet hebben gevoeld, we voelen ons tot elkaar 
aangetrokken, omdat wij samen dat vreselijke heb
ben beleefd. De dagen, waarop wij de oude kring 
weer gesloten hebben geweten, staan sterk in ons ge
heugen en wij verlangen naar de volgende. 
Die dagen komen voor Limburg! 
Op 14 en 15 Augustus a.s. houden LO en KP een 
reunie in de vertrouwde omgeving van het kasteel 
te Well. De sfeer aldaar kennen we nu uit ervaring. 
Is_ het wel nodig een oproep te plaatsen? Behoeven 
we te worden aangespoord tot iets, waarnaar we 
h'unkeren? En zij, die het vorig jaar niet van de par
tij waren, gaat en overtuigt U! 
Ter gelegenheid van deze reunie zal het kapelletje 
achter het kasteel als een voorlopig monument wor
den ingezegend, waarin dan tevens een beeld ge
plaatst zal worden van O.L. Vrouw van de Goede · 
Duik. De kosten · van deze reunie bedragen f 12.50 
per persoon, terwijl reiskosten derde klas worden ver
goed. Een ieder zorge met bord, bestek en dekens ge-
wapend te zijn en ...... een boterbonnetje of boter in 
natura is altijd welkom. LO'ers en KP'ers in Limburg 
geeft U vóór 5 Augustus op aan het adres: 
G. A. Lucassen, Venrayseweg D 133a, Horst. 
Voor de beide dagen is de volgende dagindeling sa• 
mengesteld: 
14 AUGUSTUS: 
12 uur: Aankomst reunisten te Well. 
2 uur: Lunch. 
3 uur: Gezellig samenzijn of wandelen. 
6 uur: Diner. 
8 uur: Samenzijn in openlucht met kampvuur. 

Te voren opgeven aan bestuur wat voorgedragen zal 
worden. Het programma wordt dan ter plaatse sa• 
mengesteld. 

15 AUGUSTUS: 
8 uur: H. Mis (zo mogelijk buiten bij kapelletje}, 

Zangkoor van Well aangevuld met zan• 
gers van reunisten. 

9 uur: Ontbijt. 
11 uur: Inzegening kapel O.L. Vrouw van de Goede 

Duik. 
12.30 u.: Diner. 
2 uur: Boottocht op de Maas. 

Hierna sluiting reunie. 

wachten. Niet het minst de man van 't Hemeldal. 
Driemaal nu reeds gewaarschuwd, driemaal 
teleurgesteld. 
Jelt's mensen zijn er nerveus van en het perso,, 

.. •• Hij vraagt en ontvangt voor dit hulpbetoon 
f 100.- en / /50.- per pakje. 

neel van het Huis scllijnt van de weeromstuit 
ook al onrustig. Joop rapporteert tenminste al
lerlei nieuwe veiligheidsmaatregelen en 's avonds 
verdubbeling der wachten. 

(Wordt vervolgd.)_ 



REPLIEI{ 
D IT wordt het vierde artikel van een serie, die de Heer Diamant 

en ik afwisselend schrijven. (Zie: ,,Actie", in Nr. 29 van "De 
Zwerver"). 
Ik had het bij mijn eerste verweer tegen zijn hoofdartikel willen 
laten, maar zijn antwoord laat dit niet toe. 
Hij schrijft onder het opschrift: ,,Een opgewonden standje en een 
antwoord daarop", een uitvoerig weerwoord en het komt me voor, 
dat het niet de juiste weg is om daarop nu weer in detail in te 
gaan. Ik zal mij dus beperken tot de hoofdzaak. 
Eerst enkele opmerkingen. 
In de eerste plaats heeft mij de felle, geraakte toon van het arti
kel van de heer B. D. getroffen. Ik vrees hem persoonlijk gekwetst 
te hebben met mijn artikel. Als dat het geval is, dan bied ik mijn 
excuses aan, want dat komt niet te pas. 
Intussen moet hij van mij geloven, dat ik niet een persoon, maar 
een standpunt aanviel en als mijn woorden scherp gekozen wa
ren, dan betroffen die zijn standpunt en niet de heer B. D. zelt, 
want ik ken hem niet. 
Ik vind het daarom zelf uitermate jammer, dat de heer B. D. mijn 
persoon en wat hij van mij meent te weten, herhaaldelijk in het 
geding brengt. Een standpuntswisseling kan fel, zeer fel zijn, maar 
zodra de persoonlijke noot erin komt, wordt de discussie onzuiver. 
Men zal het mij niet kwalijk nemen, dat de lust in mij opkwam 
om mij te verweren. Maar daartoe schrijf ik niet in "De Zwerver". 
Eén ding moet de Heer B. D. duidelijk worden. Ik heb respect 
voor ieder, die in de bezettingstijd beter en consequenter zijn plicht 
gedaan heeft dan ik, en dat zijn er zeer velen, maar op het mo
ment, dat ik mijn hoed voor zo iemav-d afneem, behoud ik mij 
het recht voor zijn standpunt in "vrije meningsuiting" te bestrij
den, als hij m.i. ongelijk heeft en ik zal dat, met mijn hoed in 
mijn hand, feller doen naarmate zijn standpunt gevaarlijker is. 
De Heer B. D. heeft de kern van mijn artikel niet geraakt en dat 
is de reden, waarom ik nog iets moet schrijven. 
Hij heeft op herzuhering aangedrongen en even verder opgeroe
pen tot berbundeling en de vorming van een machtspositie der 
oud-illegalen. 
Tegen deze combinatie gaat mijn verweer. 
Ik zal mijn argumentatie niet herhalen. Er is door mij niet ge
pleit voor de regering. Toen ik de heer B. D. zijn zuiverings
plan verweet. Ik argumenteerde daarin met twee feiten: De 
onmogelijkheid van een nieuwe zuivering en de gevaren van een 
bundelingsaclie der oud-illegalen voor die nieuwe zuivering. 
Als de Heer B. D. mijn artikel herleest, dan zal hij vinden, dat 
hij mij onrechtvaardig van een "laat maar waaien''-opvatting 
inzake ernstige geva1len beticht. Daarover kunnen vele "Zwer
vers" bovendien een licht doen opgaan. 
Maar een herzuivering is iets anders dan het aanpakken van ern
stige gevallen, die ons "nu nog een plicht" opleggen, zoals ik 
schreef. 
Voor die gevallen is de machtsconcentratie van ex-illegalen niet 
nodig en de gevaren, die er omgekeerd in schuilen zijn zo ernstig, 
dat ik er uitvoerig bij stilstond. Waarom gaat de Heer B. D. daar 
niet op in? Overigens kan ik de Heer B. D. verzekeren, dat het 
bestuur van de LO-LKP-Stichting tot nu toe althans het stand
punt inneemt, dat ik verdedigde. 
Nog enkele korte opmerkingen. 
Ik heb de Heer B. D. niet als tegenstander der regei:lng geschetst, 
noch mtjzelf als een verdediger ervan, maar ik heb zijn ,;nethode 
een gevaar voor, een moordaanslag op de democratie genoemd, 
en dat meen ik nog. 
Ik heb niet geschreven, dat een mtellectueel zijn karaktervorming 
door de bezettingstijd niet nodig had, want dat zijn twee ver
schillende zaken. 
Ik heb niet geschreven, dat de BOIW niet op rechtvaardige zui
vering heeft aangedrongen, maar ik heb geschreven, dat ondanks 
alle ijver van de G.A.C. enz., de zuivering mislukt is en dat zulks 
ook aan de oud-illegaliteit te wijten is. 
Ik heb nergens geschreven, dat de Heer B. D. met zijn oproep 
tot het vormen van een machtspositie bedoelde, een gewapend op
treden van de ex-illegalen. Mijn betoog was op dat punt duide
lijk genoeg, meen ik. A,ls de Heer B. D. de ex-illegalen wil bun
delen, dan bundelt hij ook mannen, die nog over wapens beschik
k~n. En als. de Heer B. D. actie wenst en het roer om wil gooien 
bJJ de oud-illegalen, dan kan hij, noch ik, noch iemand anders 
V?orkomen, dat bij sommigen de consequentie van die agitatie (bij 
met vervulde verlangens) wapengebruik en gevangenis is. Iets 
anders schreef noch bedoelde ik. 
Ik heb de vergelijking met Hitler en de E.V.C. niet aangevoerd 
om de Heer B. D. daarmee op een lijn te stellen, maar om te be
weren, dat de roep om machtsposities van ex-illegalen in principe 
h~tzelfde gevaar is voor de democratie, als de machtspolitiek van 
Hitler en de E.V.C. En dat zeg ik thans nog. 
De Heer B. D. verwijt mij aan het slot van zijn artikel zeer veel: 
,,Valse motieven, het doel, dat de middelen heiligt, niet fair, 
demagogie, misleiding." 
Ik vraag U, herlees mijn artikel en wijs mij aan, waarin ik mij op 
één dier punten misging. 
Ik weet het niet en U beschrijft het niet. 
Mijn uit.gangspunt was Uw artikel, en mijn doel was de weerleg
ging en bestrijding ervan in een mate, die ik nodig achtte om de 
grote gevaren, die Uw oproep meebracht; een oproep, die ik 
funest en onverantwoordelijk vond, zonder in de beoordeling te 
treden van de vraag of U zelf de consequenties overzag. 
En tenslotte waren mijn middelen, de ervaring van twee jaren 
bestrijding van het bedoelde standpunt en een openhartige, on
persoonlijke argumentatie. 
Vanwege die ervaring is mijn verweer scherp geweest, inderdaad, 
want de oude illegale werkers liggen mij na aan het hart en ik 
acht Uw standpunt zo ernstig, dat het fel bestreden moet worden. 
Maar een leugen was er in die bestrijding niet, en dat verwijt U 
mij toch met die begrippen. Ik heb op dit punt behoefte aan 
opheldering. 

H. v. R. 

In December 1944 waren wat jongens uit Amster
dam aan het kolen zoeken. Zij deden geen kwaad, 
zij pleegden geen "sabotage", zij waren geen 
.,terroristen" - zij waren alleen maar jongens, 
die het koud hadden en voor hun moeder wat 
kolen zochten, omdat er nu al nie1:s meer was om 
te stoken en de winter stond nog voor de deur. 
Zo maar wat jongens van 13, 14 jaar uit de 
Indische buurt, arbeiderskinderen, nog op school 
of net bij een baasje ..... . 
Toen naderde een lid van het "beste deel der na
tie", zo'n kerel van de Landwacht, zo'n flinke 
Jan Hagelheld. De moffen hadden hem een ge
weer gegeven. Dat nam hij. Hij legde aan op de 
kolenzockende kinderen. Hij was te laf geweest 
om aan het Oostfront te gaan vechten, want daar 
schieten ze merakels goed terug. Maar kinderen 
hebben geen geweren. Ze zoeken alleen maar ko
len, omdat ze het thuis koud hebben. Hier zocht 
Jan Hagel zijn "front", hier kon hij wie weet 
wat voor ridderkruisen met brillanten en zwaar
den verdienen. Hij schoot, eenmaal tweemaal.. .... 
Een der jongens werd door een kogel in zijn hals 
onmiddellijk gedood, terwijl de ander door een 
schot in zijn heup ernstig werd gewond. Voor 
zijn leven lang ongelukkig. 
Om een handvol kolen ..... . 
En de "kindermoordenaar-houzeeschreeuwer 
maakte zich uit de voeten. 
Hij is "onbekend" gebleven...... De Lafaard. 

...... op 18 November 1941 drie broers van 18, 13 en 11 
jaar in un plaatsje In Drente een verzetsorganisatie 
stichtten, genaamd .,Het Nachtelijk Offensief" 
(H.N.O.); 
...... deze knapen er ·s nachts op uit trokken om 
ruiten in te gooien bij N.S.8-ers: 
...... zij later ook de koolzaadoogst van een N.S.B.-er 
in brand staken; 
...... zij in 1944 b·otylbommen fabriceerden en daarmee 
aanslagen op N.S.B.-woilingen pleegden; 
...... zij het volksfeest van de Ned. Volksdienst in de 
war stuurden, door de kabels en stoppen van de mo
tor voor de draaimolen te vernielen; 
...... zij een handvol pijpen uit het orgel sloopten, zo
dat het orgel, toen de draaimolen weer hersteld was, 
allerakeligst vals speelde; 
...... een der mopjes, toen door het orgel ten gehore 
gebracht, was: .. Heb geen zorgen voor de morgen. 
Morgen zal het wel weer gaan". 

...... tijdens de bezetting een gevangene uit het kamp 
Amersfoort trachtte te ontvluchten maar werd neer
geschoten en des avonds, zonder verbondea te zijn, 
weer werd binnengebracht; 
...... hij werd behandeld door een dokter, die van
wege het b!oedvedies bloedtransfusie noodzakelijk 
achtte; 
...... deze dokter voor dit doel vrijwilligers onder de 
gevangenen opriep; 
...... het gehele - zoals bekend slecht gevoede 
kamp zich als één man aanmeldde; 
...... dit van de zijde der bewaking st1·afmaatregelen 
uitlokte, omdat het als een demonstratie van kame
raadschap werd opgevat. 

...... een K.P.-er, die "zwaar·· zat, zich als maagpa
tiënt bij de gevangenisdokter meldde; 
...... hij een mengseltje had gebrouwen, waarmee hij 
zo nu en dan een kleine bloedspuwing op touw zette; 
. ..... op een gegeven ogenblik een ingewijde zijn cel 
binnenstormde met de woorden: .,Kerel, krijg direct 
een bloedspuwing, er komt een auto aan om je te 
halen. Je wordt gefusilleerd."; 
...... de bewaker, die hem kwam halen, het middel in 
volle werking zag en vroeg, wat dat betekende; 
...... de K.P.-er kreunde: ,.Allêmaal bloed. Haal mijn 
vrouw, ik ga dood"; 
...... het transport niet doorging en de K.P.-er later 
uit het ziekenhuis, waarheen hij werd gebracht, ont
vluchtte?! 

STICHTING 

.HET 4 E PRINSENKIND 
Oom Frits - de redactie van "De Zwerver" 
kan van je leren. Van die mensen krijg je 
op zijn hoogst dringende telefoontjes over
lopend van smeekbeden. om ze toch a.j.bl. 
uit de brand te helpen, want ze zitten hier
mee of daar is het vastgelopen; maar een 
telefoon heeft een hoorn, welke je desnoods 
4Jtijd nog kan neerleggen, als je verstand 
"neen" blijft zeggen, doch je hart dreigt te 
bezwijken. Maar jij doet het anders . .,Op z·n 
Frits'·' zou ik zeggen. Zonder meer laat je 
afdrukken: .,Volgende week krijgen jullie 
over deze kwestie een brief van Victor:· -
Punt, en Victor heeft dan maar te zorgen, 
dat de brief er is. 
Maar, beste man, ook zonder dat had ik over 
ons "Vierde Prinsenkind·· geschreven; 
want ik kan je de verzekering geven, dat 
het eerst uit liefde - langzamerhand in 
zorgen en tranen - en nu eindelijk in grote 
dankbaarheid een stuk van mijn hart is ge
worden. Frits, jij bent waarschijnlijk nog 
niet op één van onze kampen geweest, om
dat je de vrijheid van de straat - zeker voor 
Gods Woord - tegen een of andere bur
gemeester moest verdedigen, maar toch 
moet je het weten en moeten jullie LO
ers en LKP-ers het allemaal weten: .,De 
Stichting van "Het vierde Prinsenkind" is 
een weldaad". Is, wat wij er in de opzet 
mee bedoelden: een geruststelling voor onze 
Moeders, wier mannen, waar ter wereld 
ook, in de strijd vielen en die, ondanks de 
gewaardeerde hulp van de regering, geen 
kans zagen, om aan hun kinderen nu eens 
een echt prettige en verantwoorde vacan
Ue te geven - een vreugde voor de kin
deren zelf, die 8 dagen lang heerlijk buiten 
in een echt kamp de romantiek van hun 
jonge leventje echt kunnen uitvieren. 
Plicht en noodzaak roepen me elders, maar 
in mijn hart verlang ik er naar, om met 
die kinderen te kamperen heel die 8 dagen 
lang en dan velen van U mee te nemen. Het 
zou U goed doen. Die éne bittere trek uit 
Uw gezicht, die niet de zwaarte van de 
strijd, maar al de ontgoocheling nadien er 
in gegrift heeft. zou verdwijnen. Natuur
lijk, het is een kamp van oorlogssfacht
offertjes. De één zijn vader sneuvelde bij 
Singapore - de ander zijn vader ligt op 
de "erebegraafplaats·· in Bloemendaal -
een derde zijn vader werd gepakt en ver
dween spoorloos. En gaat zo door: maar 
deze kî,nderen genieten op Neder13ndse 
grond van N-ederlaodse schoonheid, in 
Nederlandse vrijheid. Genietend en spelend 
voelen zij iets van wat wij grote mensen 
onbewust bedoelden, toen wij "Het vierde 
Prinsenkind" stichtten - en dat ongevraagd 
en spontaan boven één van hun kampen 
neerschreven: .. Jong Nederland". 
Inderdaad - .,Jong Nederland" speelt, ge
niet, .. groeit op in deze kampen. Kunnen 
wij onze vrienden en broeders na hun dood 
beter eren en danken, dan door deze wel
daad aan hun kinderen? 

Daarom enige zakelijke punten. 
LO-ers en LKP-ers, laat ons niet in de 
steek. Dit kost geld: 25 gld. per kind per 
week en we hebben er ongeveer 7000. 
Rekent dus maar uit. U hebt geen geld. 
Jammer, maar heel erg is het niet. U hebt 
iets beters: diep verborgen misschien, maar 
een warm-voelend hart. Juist! En mag ik 
daar een aanval op doen? Leent U ons 
Uw hart. Laten de duizenden harten van 
onze LO-ers en LKP-ers spreken, pleiten, 
desnoods smeken voor onze kinderen. 
Geeft bekendheid aan onze Stichting. De 
mensen willen best helpen, maar ze moe
ten het weten en ontelbaren weten oog niets. 
Het secretariaat van ons heeft folder~. 
Schrijft even een kaartje. Adres is: Wijn
straat 84, Dordrecht ,_. overdag tel. 5925, 
's avonds en 's nachts 4806. 
Vrienden en vriendinnen - nu niet meer 
denken, maar doen, want heus, er is haast 
bij. Veronderstelt eens, dat we he\ einde 
niet balen en kinderen - .,onze" kinderen 
- moeten teleurstellen. Neen, dat kan niet. 
U zorgt er voor. Ik weet het. 

PASTOOR VICTOR. 



IN MEMORIAM 

Gerrit van der T uuk 
Geb. 3 Juli 1917 te Onstwedde. 

A 
Is ik mij hier neerzet om enige herdenkingswoorden neer 
te schrijven van mijn door de Duitsers omgebrachte vriend, 
dan is het of zijn stem tot mij spreekt: .,Niet teveel over 

mij schrijven, daar houd ik niet van." 
Hij was iemand, die zijn deugden niet graag liet noemen. Gerrit 
van der Tuuk woonde aan de Postkade te Stadskanaal. Hij werd 
3 Juli 1917 te Oude Pekela geboren. Studeerde te Stadskanaal op 
de Chr. H.B.S. Daarna studeerde hij te Groningen aan de Univer
siteit in de Wis- en Natuurkunde. Op 6 April 1943 slaagde hij 
voor het Doctoraal examen, waarna hij in September van het-
zelfde jaar leraar werd aan de Chr. H.B.S. te Stadskanaal, waar 
hij vroeger leerling was. 
Hij was mijn intieme vriend en wij werkten jaren lang samen in 
de Ger. Jeugdorganisaties. 
De laatste tijd van zijn vrije leven hielpen we elkaar in het prin
cipiële verzet. Onze beginselen, die voor ons heilig waren, wil
den we verdedigen, onze geestelijke vrijheden en rechten werden 

• door de vijand met voeten getreden. Onze mannen werden weg
gevoerd en afgebeuld, onze goederen geroofd. De vijand had het 
op onze totale ondergang gemunt. 
Daarom schaarde ook hij zich aan de zijde van het totale verzet. 
Wat zijn karakter betrof was hij een man van weinig woorden, 
met een strenge concentratie op het onderwerp, dat zijn aandaéht 
had. 
Hij was zeer werkzaam, dacht diep, ook zijn inzicht in problemen 
der illegaliteit was zeer juist. Aan zijn werk lag een deugdelijke 
studie en nauwgezette leefwijze ten grondslag. 
Zijn diepdenkend vermogen had hem de wis- en natuurkunde doen 
kiezen. Hij wist zijn geest te beheersen' en was zeer vastberaden. 
Dat gaf hem door het geloof de kracht om lichaam en geest te 
geven voor het verzet. Met grote ordelijkheid en nauwgezetheid, 
zoals dat in alles in heel zijn leven het .geval was, wijdde hij het 
beste, wat hij geven kon aan de zaak der Nederlanden. Hij was 
een principiële Calvinist. 
Hij doorzag het universeel karakter van het Christendom helder 
en klaar. Zijn verzet wortelde in de diep doorleefde overtuiging, 
dat één zucht slechts zijn lèveo mocht beheersen, de zucht te gaan 
ia de wegen des Heren en de roeping Gods hier op aarde te vol
brengen. 
Een teer gebedsleven eo een kinderlijk vertrouwen wrochten in 
hem het wonder om in volle overgave zijn werk te doen als ver
zetsman. Aan allen, die geplaagd en vervolgd werden door de 
bezetter en zijn handlangers bood hij de helpende hand. Bij dit 

1alles, maakte hem zijn organisatorisch talent, goede bespraaktheid, 
gemakkelijke omgang met alle soorten van mensen, zijn ontwik
keling enz., dat hij zeer veel werk doen kon. 
Hij had vele vrienden ook bij het onderwijs en de jeugd, die hij 
tot voorbeeld was in geloof, ordelijkheid, rechtvaardigheid en 
naastenliefde. 
Voor zijn beginsel kwam hij eerlijk en rond uit. Op een eenvoudige 
wijze kon hij weergeven, wat zijn rijke geest bezat. Zijn leefwijze 
was eenvoudig en zeer deugdelijk. Voor ontspanning hield hij 
veel van muziek en zang. Zo was het leven en de strijd van deze 
jonge man, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was. Zij 
staat nu alleen, trooste God haar in haar eenzaamheid. Hij had zich 
uit het eenvoudige .gezin opgewerkt, zijn gaven, karakter en 
krachten door God hem gegeven op de juiste wijze besteed, zijn 
ons allen tot een voorbeeld. 
Zijn werk werd wreedaardig verstoord op 15 April 1944. Ver
moedelijk werd van onze Noordelijke leider. Evert Drenth, ten 
huize van zijn neef Uiterwijk aan de Rabenhauptstraat te Gronin• 
gen. een papiertje gevonden, waarop zijn naam stond. Genoemde 
Drenth en Uiterwijk met zijn echtgenote zijn ook door de Duit
sers omgebracht. 
Hij verbleef in de gevangenis te Groningen tot 3 Mei 1944, toen 
werd hij naar Amersfoort overgebracht. Vermoedelijk werd hij in 
October naar Duitsland getransporteerd, overleed volgens de be
richtgeving op 6 Maart 1945 in Neuengamme. Zijn moeder oot
Ving dit bericht op 30 Maart 1945. Uit Amerfsoort kregen zijn 
moeder en zijn verloofde ·1vel bericht, uit Duitsland kwam echter 
geen bericht door. 
Volgens andere gevangenen, die terug kwamen, was hij daar ve
len tot geestelijke steun. Na de bevrijding kwamen een paar brie
ven van medegevangenen, die hem de eerste maanden van zijn 
verblijf in het Duitse kamp Neuengamme hadden Qntmoet en 
vrlendsc-happelrjke betrekkingen met hem hadden gesloten. 
Van de laatste levensmaanden ontbreekt tot oog toe elk spoor. 
Ter ere van hem werd een rouwdienst gehouden in de Ger. Kerk 
te Stadskanaal aan de Poststraat. terwijl hij ook bij de gevallenen
herdenking te Stadskanaal herdacht werd op 30 Aug. 1945 bij 
monde van één zijner vrienden. 

R. M. W. S. 

Hendrik A 1bert Hartho1t 

Gtb. 25 Januari 1923. 

H endrik Albert Hartholt, uit Nijverdal, was student in de rechten. Door de 
gewraakte handelingen van de bezetter (waartegen bij zich met alle macht 
verzette) werd hij genoodzaakt om in de bekende Meidagen van 1943 onder 

te duiken. Hij zocht en vond op de dag der melding per eigen gelegenheid een 
onderkomen in het hoge noorden, alwaar bij met 4 lotgenoten meer dan zeven 
maanden op een ruime zolderkamer verblijf heeft gehouden. Däàr rijpten de plan
nen om daadwerkelijk aan het verzet deel te nemen. En zo kwam hij (het stilzitten 
moe) in Januari 1944 weer naar Nijverdal. Bij zijn vader baarde zijn plannen nog 
al enige bezorgdheid, maar deze wist hij te overtuigen met het feit, dat hij het zich 
een dure plicht achtte de overweldiger de voet dwars te zetten. Direct daarop meld
de hij zich bij de commandant van de ilJe.gale ploeg op de Piksen onder Daarle. 
In dàt werk leefde hij. Aan moed en durf mankeerde het hem niet. En met grote 
bezieling heeft hij zich van zijn gevaarvolle taak gekweten, dag en nacht. Niets was 
hem te veel. 
Op 30 November 1944 was hij op een speciaal adres bezig wapens schoon te ma
ken toen dit huis, alwaar (buiten zijn medeweten) ook de millioenen van de roof
overval op de Nederlandse Bank te Almelo waren geborgen, door de groene politie 
werd overvallen. Een kik van beneden was voldoende voor hem om de wapens on
vindbaar te verbergen, maar ...... Henk werd gearresteerd èn gedwongen de mi],. 
lioenen, die door verraad konden worden opgespoord te helpen uitgraven en op
laden. Daarna volgde overbrenging naar de Strafgevangenis te Almelo. Meerdere 
malen is hij daar onder mishandeling in verhoor geweest, maar hij bleef zwijgen. 
31 December 19-H werd hij ten behoeve · van àe z.g. arbeidsinzet gevankelijk over
gebracht naar Duitsland, waar hij gevangen werd gezet. Echter, hij ta~ 
kans binnen het uur weer vrij man te zijn, maar stond toen in een vreemd 
en vijandig land. Op goed geluk werd koers gezet naar de grens in het donker. 
Dicht bij de grensscheiding werd hij helaas gegrepen en onmiddellijk overgegeven 
aan de Gestapo. Hoewel hij nu onder strengere bewaking opnieuw werd ingesloten, 
zag hij niettemin kans op 2 Januari 1945 van de gevangenis uit, een brief te smok
kelen aan zijn vader te Nijverdal, waarin hij o.m. woordelijk schreef: .,Ik ben bij 
een ontvluchtingspoging gesnapt en aan de Gestapo overgeleverd. Een strafkamp 
is nu mijn toekomst. Maar houd goeden moed, ik probeer het wel weer. Tot ziens." 
En Henk heeft woord gehouden. , 
Nadat hij onder de rook van Dortmund in een strafgevangenkamp was overgebracht, 
zag hij heel spoedig kans na een grondige voorbereiding (geheel alleen) op een 
goede dag weer vrij man te worden door middel van de vlucht. Yan
wege de goede voorbereiding ontving hij nu de helpende hand. Van 
Dortmupd trok hij op Duits gebied in noordelijke richting, omdat hij daar knoop
punten had, waar geholpen zou worden. Af en toe nameo de Duitsers hem per 
auto mee, een andere keer werd hij per fiets een eind weg gebracht. Zo kon hij 
na 3 dagen zwerven, de grens nabij Enschede onopgemerkt passeren. Via Enschede 
wist hij Borne te bereiken en de volgende dag (21 Januari) voltooide hij het laatste 
traject naar Nijverdal. 
Het was een blij weerzien na zoveel wederwaardigheden...... maar de lust tot 
werken voor Nederlands bevrijding was niet gebroken. 
Integendeel, met nog meer enthousiasme wilde hij zich geven voor de zaak van het 
Vaderland. 
Binnen korte tijd was hij voorzien van een nieuw persoonsbewijs. Daarmee trok hij 
16 Febr. 1945 naar Meppel om aldaar ingedeeld te worden. Maar daar is bij slechts 
kort werkzaam geweest. 
In de nacht van 27 op 28 Febr. werden 20 illegale werkers (w.o. ook Henk) van 
hun bed gelicht en te Meppel ingesloten. Vandaar uit was geen contact met de bui" 
tenwereld mogelijk. Daar kwam oo~ het einde. ' 
Vertroostend is het voor de nabestaanden, dat Henk daar In die kleine gemeen
schap de ziel was van het gezelschap. Een van zijn celgenoten (Ds. Engelkes van 
Delft) schrijft het volgende: ,,Ik beo altijd nog dankbaar voor wat ik in de dagen 
van gevangenschap van hem heb ontvangen. Hij heeft menigmaal door zijn opge
ruimdheid, maar vooral door zijn rustig en blijmoedig belijden, voor ons het donker 
verblijf in de gevangenis licht gemaakt." 
En zo kwam dan heel kort voor de algehele bevrijding de afsluiting van zijn strijd 
op aarde. Wij kunnen de loopbaan van deze strijdbare held onder het Duitse juk 
niet beter vertolken dan met de woorden van het "IN MEMORIAM" in de Gro
ninger Studenten Almanak 1946: 

,.In de vroege morgen van de vierde April A.D. 1945 werd Henk met een 
aantal medestrijders op de weg van Meppel naar Staphorst gefusilleerd. Zo 
droeg hij bij in het offer, dat - slechts weinige dagen later - óns de vrij
heid 'bracht. Vrijheid en recht - dat waren de idealen, waarvoor hij de laat
ste twee jaren zijn leven op het spel had gezet. 
Tot vóór het vuurpeloton bleef hij, naar het getuigenis van derde dezelfde: 
een held, die slechts één doel voor ogen had: Nederlands vrijheid! Als zodanig 
zul je in onze herinneringen blijven voortleven, Henk. Onze toekomst - wij 
zullen het niet vergeten - is met jouw bloed betaald. 
Zij, die je goed kenden, hebben altijd wel geweten, dat achter jouw opper
vlakkige luchthartigheid diepten verborgen lagen, waaruit een zee van leven 
opbruiste. Je ziel hunkerde naar waarheid, naar dè waarheid, die tevens d~ 
weg en hèt leven is. Zo heb je ook "de goede strijd" gestreden. Moge je de 
prijs behaald en de overwinningskroon verworven hebben.·· 
Na de bevrijding (16 Mei 1945) is Henk, met enkele gevallen medestrijders, 
een eervolle herbegrafenis gegeven op het kerkhof te Hellendoorn. Daar zijn 
door velen woorden van hulde, troost en bemoediging gesproken. 
Henk was Gode zij dank een soldaat in de Militi Christi. 



WI'KAN INUCJITINGEN VERSCHAFFEN? .,,_,, 
845 Wilhelmus Gerardus Wenteler. geb. 7 Mei 1916 

te Delft, adres: v. d. Mastenstraat 7 te Delft, 
gearr. te Delft, in Febr. 1944. overgebracht naar 
Amersfoort, vandaar eind Maart 1944 op trans
port naar Duitsland. Tewerk gesteld bij de 
Scheepvaart-Maatschappij: Stinnes - Duisburg -
Ruhrort. Volgens betrouwbare berichten in Ja
nuari 1945 gevlucht met bestemming Nederland. 
Nadien ontbreekt echter ieder spoor. Volgens ge
ruchten. die tot op heden oog niet bevestigd zijn, 
zou hij gefusilleerd zijn in of nabij Venlo7 

Naar bed, naar bed, zei Duimelot. 
We moeten nog eten, zei Likkepot. 
Ik ga 't wel halen, zei Langelot. 

846 Teunis Antonie Hartman, geboren te Woudrichem, 
16 Fehr. 1924. van beroep visser, gewoond héb
beode te Woudrichem, Hoogstraat 6 werd op 23 
Augustus 1944 door de Landwacht te Vuren 
gearr . en via Gorinthem overgebracht naar het 
Haagse Veer te Rotterdam. Enkele dagen later 
werd hij overgebracht naar het kamp te Amers
foort en vandaar naar Duitsland getransporteerd. 
Nimmer is iets aangaande hem vernomen. 
Van het Roode Kruis werd bericht ontvangen, 
dat hij op 7 Maart 1945 te Bergen-Belsen zou 
zijn overleden. 
Wie kan iets over zijn gevangenschap of over
lijden vermelden? 

Haal HONIG'S pudding, zei Ringeling. 
Die smaakt toch 't beste, 

- zei 't kleine ding! 

847 Henricus Verspeek, geboren 
20 Januari 1906 te Haarlem, 
laatste woonadres: Hoge
zand 92A te ·s-Gravenhage. 
Beroep: nachtwaker gecontr. 
Nachtveiligheidsdienst. Ge
arresteerd: 22 November 
1944 te ·s-Gravenhage. Ge
fusilleerd 15 December 1944 
op de Laan van Nieuw 
Oost Indië te ·s-Gravenha
ge ( repressaille). 
Vermoedelijk bestond het 
illegaal werk In het ver-

(adu.) 

spreiden van illegale bladen. Werkterrein Deo 
Haag. 
Zij. die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent 
het door hem verrichtte verzetswerk of met hem 
hebben samengewerkt worden dringend verzocht 

Geel "De Zwerver" aan een van Uw tennlssen ter inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de adm1ntstratte van "De Zwerver", 
Nicolaas Witsenstra at 21. Amsterdam 

Naam, 

Adres: 

Plaats, 

Provincies 

Ingang abonnement : 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bit aanbieding van een post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LJtP-Stlchtlng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

ADVERTENTIE- ~U BRIEK _____ ...;... _____________________ _ 
FAMlllEBBR.IC HTEN 

Met dank aan God geven wij kennis 
van dt geboorte vao onze Docbttr. 

RIKJB 
C. van de Bor. (Gerrit) 
J. H. van de Bor-van der Burg. 

S-am•veld, 25 Juli 1917, 
w ... .i .. w•g J/1 

DIVERSEN 
Wij bebl>eo g• holpen in de jar<n 19f0. 'i6. 
W ie w il ODs ou hdpea door ooo BBORJJP, 
welke door de Duitsen ia l!>t-f i• vernte.ld 
.., • ..,. op te bouw""- door u11 CREOIET 
VAN f 6000.- Ie vr ratrekkt.n, Wij zijn 

ge-aege:a. om buiten eve.otui le ren.te jaarlijb 
va,, ck w ui,t ook oog d ividend uit te keren. 
Br. o. oo. 329 v.d. bl•d 

Gevraagd , BEKWAAM 
LOODGIETER 

Bekend met centr. verwarming 
Verm. woongelegenheid aanw. 

JOH. VAN DIJK 
Loodgietersbedrijf E P B 

CHR. KAMPURCîNTRUM "0[ INSTUlf'' PUTUN (VEL.) 
VACANTIEOORD . CONFERENTIEOORD . JEUGDHUIS. 
Vanaf 9 Aug. hebben wij nog een beperkt aantal plaatsen 
open, om Uw vacantie in ons vacantieaç>rd door te bren
gen. O ok voor hele groepen nog gelegenheid. Door odVer
wachte uitbreiding is dit nog mo.gelijk. Wij kunnen 250 
gasten per dag herbergen en verzorgen. 
VRAAGT KOST ELOZE PRO SPECTUS AAN BIJ: 
Chr. Kampeercentrum "De Instuif" P utten (Veluwe) . 

DRUKKERIJ H. J. KOER SEM & ZH. 

* 
AMSTERDAM-C. PERIODIEKEN EN 

SINGEL 281 - TELEFOON 32239 HANDELSDRUIWERK 

~ Advertentie-cliché's, . DE BOER &_.VINK -:·_ 

zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen 
met de Stichting 1940-1945, Afdeling ·s-Graven
hage en Omstreken, Afdeling Onderzoek, Swee
linckstraat 25 te ·s-Gravenhage, telefoon 392250. 

848 Gerard Mes, \fermoedelijke 
schuilnaam "Navane", ge
boren 27 April 1914 te Leer
dam. Woonadres: Louise de 
Colignystraat 10 te 's-Gra
venhage. Gearresteerd 6 
September 1943 in Hotel 
.. Terminus" te 's-Graven
hage. Gefusilleerd 26 Mei 
1944 te Scheveningen. 
Reden van arrestatie spion
nage, maakte tekeningen 
van kustverdediging in sa
menwerking met een oud 
officier genaamd "Spekman". Werkterrein Den 
Haag. 
Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent 
het door hem verrichtte verzetswerk of met hem 
hebben samengewerkt worden dringend verzocht 
zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen 
met de Stichting 1940-1945, Afdeling 's-Graven
hage en Omstreken, Afdeling Onderzoek. Swee
linckstraat 25 te 's-Gravenhage, telefoon 392250. 

849 Johan van de Waart, gebo
ren 8 Mei 1912 te 's-Gra
venhage. Woonadres: van 
Marumstraat 20 Il te 's-Gra
venhage. In zijn woning ge
arresteerd 27 Augustus 1944 
door de Landwacht, zou 4 
April 1945 in Duitsland zijn 
overleden (plaats 11101'
keod). 
Verzorgingswerk is de ver
moedelijke reden van zijn 
arrestatie. Werkterrein Den 
Haag. 
Zij. die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent 
het door hem verrichtte verzetswerk of met hem 
hebben samengewerkt worden dringend verzocht 
zich zo spoedig mogelijk io verbinding te stellen 
met de Stichting 1940-1945. Afdeling 's-Graven
hage en Omstreken, Afdeling Onderzoek, Swee• 
linckstraat 25 te 's-Gravenhage, telefoon 392250. 

850 Antonius N. J. Groeneodijk, 
geboren 30 Juli 1920 te 
·s-Gravenhage. Woonadres: 
Hoenderlostraat 62 te 
's-Gravenhage, ber. Schrijver 
Inspectie Oir. Belastingen te 
's-Gravenhage, voorbeen in 

dienst bij de Koninklijke 
Marine. Gearresteerd: 4 
October 1941 op zijn 
bureau. O verleden: 12 Aug, 
1942 te O ranienburg. Ver
moedelijk maakte _hij deel 
uit van de groep, Oranje 
Garde, Geuzengroep of Vrij 

Nederland. Werkterrein 
Deo Haag. 
Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent 
het door hem verrichtte verzetswei:l_t of met hem 
hebben samengewerkt worden dringend verzocht 
zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen 
met de Stichting 1940-1945, Afdeling ·s-Graven• 
hage en O mstreken, Afdeling Onderzoek, Swee• 
ünckstraat 25 te 's-Gravenhage, telefoon 392250. 

* 

doen wij reeds genieten van 
een welverdiende rust in hun 
door ons ingerichte woning. 

Neemt U de moeite eens onze 
toonkamers te bezichtigen . 

Wij adviseren U graag om met 
het door U te besteden bedrag, 
prima meubelen te kopen. 

LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND 

Zaanlands Speciaalzaak 

Woninginrichting N.V. 

WORMERVEER 
. . 1.\/. · . L ,~L,fL bij ', . , ' ZAANDIJK: ·:_ 

Vtar; ett r;tclfitt · nr:· 0100s :_ ·<:·.: 1 
TEL. (K. 2980) - 81273 
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BIJ DE GRATIE VAN HUN OFFER 

Als ooit op een herdenkingsplechtigheid klare 
en duidelijke taal is gesproken, als ooit aan de 
nagedachtenis van de verzetsslachtoffers woor
den zijn gewijd, die ons onmiddellijk en diep 
hebben getroffen, dan was dat wel op die eerste 
zonnige dag in Augustus, toen in de Grote Kerk 
te •s-Gravenhage een herdenkingsdienst voor de 
43 gevallenen van de Stijkelgroep en in hen 
allen, die vanwege het verzet in het buitenland 
omkwamen, werd gehouden. Het valt niet te 
ontkennen, dat het bezoeken van zulke herden
kingen op den duur min of meer ongevoelig 
maakt, niet in het minst wat betreft het gespr-0-
ken woord. Slechts heel weinigen is het gegeven 
in woorden datgene te benaderen, wat op zo'n 
ogenblik in iemand omgaat; meestal blijft het 
bij een zeker goedbedoelde maar machteloze toe
spraak. Machteloos, omdat men voelt: dit be
leven is niet te omschrijven, het brandt slechts 
in de minuut stilte, als de honderden aanwezigen 
alle contact met elkaar verliezen, zich niet 
meer gebonden voelen als luisteraars naar de 
stem, die spreekt van dood en verlies, leven en 
gewin. In dat roerloze ogenblik, als de stem zwijgt 
en de afW('Zi~lleid van ('Ik rumoer h('t wonclere 
geluid der volkomen stilte schept, staat een teder 
tegenover zichzelf en ervaart sterk hetgeen klan
ken vergeefs nebben gepoogd te omschrijven. 

De Grote-Kerk was geheel gevuld, toen Ds A. 
K. Straatsma, Ned. Herv. predikant te 's-Gr.a
venhage, het Votum uitsprak. Voor de kansel 
was de met rood-wit-blauw bedekte baar van 
één der gevallenen opgesteld, waarbij namens 
H.M. de Koningin een krans werd gelegd. 
Na een toespraak van de burgemeester van 
's-Gravenhage en het door het Zaans Kamer
koor uitgevoerde: Ecce, quomodo moritur, kreeg 
één der vier overlevenden van de Stijkelgroep, 
Ir. H. Glazenburg, het woord. Ir. Glazenburg 
begon met het geven van een korte terugblik 
over de achter ons liggende jaren na de be
vrijding. Ruim twee jaren zijn wij nu reeds be
zig met het herstel der geleden verliezen. Reeds 
tijdens de oorlog waren wij er van overtuigd, 
dat dit herstel zwaar, zeer zwaar zou zijn, ge
zien de geweldige verwoestingen en achteruit
gang, niet alleen materieel, doch ook moreel. 
Maar onder het wijs beleid van onze Vorstin 
moest het mogelijk zijn dit alles weer te her
bouwen. Als we deze opbouw op materieel ge
bied bezien, mogen wij niet al te ontevreden zijn, 
hoewel het herstel beneden de verwachting is 
gebleven en een nauwkeurige beschouwing 
schrille tegenstefüngen toont. Het morele ver
lies is echter veel groter en het is dit verlies, dat 
ons verhindert de houding te hervinden welke • 
hen, die wij hier gedenken, dreef tot het verzet. 
Spreker hoopt, dat het mogelijk zal zijn, uit 
dit moeras te geraken. hoewel het niet eenvou
dig is. De oplossing zal slechts gevonden kun
nen worden in een meer eensgezind streven; 
nooit echter zal de hoop tot werkelijkheid wor
den als wij doorgaan met jagen in verschillende 
richtingen. Het voorbeeld hebben wij in hen, die 
wij gedenken, voor ogen. De enkelen, die on
middellijk na de tiende Mei 1940 begrepen, dat 
de enige houding, die nu nog kon worden aange
nomen, die van het verzet zou zijn, vonden te
genover zich de grote groep van vijanden, goed 
bewapend en georganiseerd; daarnaast vrijwel 
het gehele Nederlandse volk, dat voorzichtig de 
kat uit de boom keek en berustend dit alles 
over zich heen liet gaan. De pioniers van het 
verzet vormden, ondanks dit somber uitzicht, 
een front, misschien beredeneerd, misschien ook 
intuïtief zich aaneensluitend. 
Het strekt een volk tot eer, als enkelen van haar 
zonen, de meest uiteenlopende richtingen en 

-

( DE HERDENKING DER STIJKELGROEP 

standen vertegenwoordigend, zich tot één vast 
verbond verenigen, omdat zij voelen, dat slechts 
hierin een gemeenschappelijl,e taak tot een goed 
einde is te brengen. Drs Stijkel heeft dit be
grepen en het was zijn streven, allen, die zich 
verzetten, onder te brengen in één organisatie. 
Door gebrek aan ervaring en door andere oor
zaken, bleven arrestaties niet uit en eerst toen 
werd de echtheid van de motieven beproefd. De 
groep bestond uit intellectuelen, vissers, huis
vrouwen en arbeiders en velen zagen elkaar tij
dens het proces voor het eerst, maar zij allen 
toonden in de eerste weken van hun gevangen
schap hun standvastigheid. Ondanks verhoren 
en intimidatie wisten zij füm houding te bepa
len, opgewekt en zeker van de overwinning, een 
houding, die zelfs de meest brute bewaker res
pect moest afdwingen. Dezelfde overtuiging, die 

Drs. Johan Aald,ik Stijkel 
leider der Stijkelgroep 

A is eens de geschiedenis van het ver
zet zal zijn geschreven, zodanig dat 
wij ons een vrij juist beeld kunnen 

vormen van de vijf ooclogsjaren, zal een be
langrijk gedeelte van onze aandacht geves
tigd moeten zijn op de eerste vormen van 
het verzet en de leiders uit deze periode. 
Want zij zijn het geweest, die getracht heb
ben een organisatievorm te vinden om alle 
drang naar verzet en individuele verzefsda
den te bundelen, ze daardoor zo effectief 
mogelijk makend. Drs. Johan Aaldrik Stijkcl 
is één van deze figuren. Behorend tot de 
enkelen, die direct na de capitulatie het eni· 

• ge antwoord op de duitse overval vonden, 
moest hij al spoedig ervaren, dat zelfs in 
deze uiterst kleine kring mensen waren, bij 
wie onzuivere motieven een rol speelden. 
Toch heeft dat hem er niet van weerhouden 
om naast het verzamelen van militaire ge• 
gevens, te blijven streven naar een eenheid 
in het verzet, daar hij ervan doordrongen 
was, dat een coördinatie van de werkwijzen 
een veel groter nut zou kunnen opleveren. 
Reeds in Maart en April 1941 sloeg de 
Gestapo toe en werden velen gearresteerd, 
w.o. Drs. Stijkel. Deze stond op 2 April 
1911 juist op het punt met een vissersvaar• 
tuig naar Engeland over te steken, toen hij 
werd gegrepen. Een jaar lang vertoefden de 
arrestanten ,..... ·13 mannen en vier vrouwen 
.... in het Oranjehotel, waar zij lange verho
ren moesten ondergaan. De zaak werd naar 
het hoogste äuifse militai.e gerechtshof ver
wezen en de Stijkelgroep werd in het vroe
ge voorjaar van 191:2 overgebracht naar 
Berlijn. 
Na maanden wachten kwam eindelijk het 
proces. Van de zeven-en-veertig werden 39 
mannen en een vrouw ter dood veroordeeld; 
enkelen zagen hun vonnis veranderd in 
tuchthuisstraf. Op de 1:e Juni 1943 werden 
32 -van hen voor hun beulen geleid, éé,i was 
reeds overleden. Tien anderen stierven in 
gevangenissen, concentratiekampen of on
der andere omstandigheden. Slechts vier van 
de 47 keerden terug. Drie-en-veertig offer• 
den hun leven. Voor hen zijn de woorden 
van de duitse gevangenispredikant, die hen 
in hun faatste ogenblikke11 bijstond: .,Het 
moet ee11 groot volk zijn, dat zulke mensen 
voortbrengt." 

• 
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hen dreef tot het verzet, deed h~n ook knielèn 
voor Gods besluit toen in Berlijn het doodvonll,Î8 
werd uitgesproken. Ir Glazenburg besloot met 
erop te wijzen, dat wij allen tegenover hen die 
vielen de verplichting hebben te streven naar 
rechtvaardigheid en gerechtigheid. 

,,Deze allen zijn in het geloof gestorven, de be
loften niet verkregen hebbende, maar hebben 
dezelve van verre gezien en geloofd en om
helsd, en hebben beleden dat zij gasten en 
vreemdelingen op de aarde waren." 
Met het lezen van deze tekst (Hebr. 11 : 13) 
opende Ds Straatsma zijn toespraak. Als we en
ze gedachten bepalen bij de Stijkelgroep, dan 
zien we, dat, hQe verschillend haar leden ook 
mochten zijn, zij allen leefden met dezelfde be
lofte, die der komende vrijheid. Spreker heeft de 
cellen, waarin de gevangenen hun dagen door
brachten, gezien. Klein en kaal zijn zij. Zij roe
pen de woorden van het bekende gedicht van 
Jan Campert op: ,,Een cel is maar twee meter 
lang en nauw twee meter breed ...... " Maar hoog 
achter het raam van deze beslotenheid wisten 
de gevangenen de belofte, waarnaar zij hebben 
uitgezien. Deze mannen en vrouwen waren geen 
desperado's, worstelend met een onontkoombaar 
noodlot, neen, zij leefden in de spanning tussen 
de zichtbare werkelijkheid van het wereldge
beuren en de onzichtbare werkelijkheid van de be
lofte, de spanniil1g tussen dood en leven. , 
Als wij in deze-i:ijd woorden van herdenken spre
ken en een ogenblik stilstaan om ons te beZin
nen op hun leven en ~terven, dan is daar iets 
bitters in: de profiteurs leven, de voorzichtigen 
leven, de helden zijn gestorven. Maar de wereld 
bestaat en leeft voort bij de gratie van bun 
offer. Zo zeker als zij waren van de belofte ach
ter het celraam, zo zeker en overtuigd deed hen 
dat tijdens hun laatste gang ook zingen het 
lied, waarmee deze dienst werd begonnen: ,.Een 
vaste burcht is onze God". Ds Straatsma durft 
dit lied in de dienst nooit te laten zingen, het 
kan zo gemakkelijk een Christelijke parade wor
den! .,Delf vrouw en kind'ren 't graf, neem goed 
en bloed ons af ...... " Hoe licht zingt men deze 
woorden, als er geen gevaar dreigt, maar hoe
velen zullen getrouw zijn, als werkelijk vrouw 
en kind, goed eu bloed geofferd moeten worJ 
den? Slechts zij, die zeker zijn van de vervul
ling van de belofte kunnen hun geloof, ook voor 
het executiepeloton uitzingen: .,. ..... wij gaan 
ten hemel in en erven koninkrijken". Zij, die ach
terbleven, de familieleden en vrienden van hen, 
die in Duitsland vielen zullen zich meermalen 
afvragen: ,,Was dit het offer wel waard?" Een 
bange en benauwende vraag, die in een tijd als 
deze telkens en telkens weer opkomt. 
Dit offer is echter niet vergeefs gebracht. Ne
derland leen en wij leven voort bij de gratie 
van dat offer. Dat wij ons dat meer en meer 
bewust worden en brenge God ons volk terug 
bij de bron waaruit het leefde, toen het sterk 
was: Bet Evangelie. 

Als het Zaans Kamerkoor heeft gezongen, klin
ken daar de namen van de 43 slachtoffers der 
Stijkelgroep. V\fij herdenken hen en in hen allen, 
die vanwege het verzet in het buitenland om
kwamen. Staande horen we deze namen aan en 
als de laatste geklonken heeft valt er een stilte, 
zo diep en zo intens als wij nog zelden beleefden. 
In deze woordeloze eerbetuiging bereikt het per
soonlijk beleven een hoogtepunt. De gesproken 
woorden, het gezongen lied, zij zijn nu in een 
ieder persoonlijk, niet verstoord door de klank 
van een stem of het rumoer van een menigte. En 
de gedachten, nu niet belemmerd door zintuige
lijke waarnemingen, gaan weer terug: Dood en 
vernieling bij de inval der horden, een aanval 
op de kostbaarste geestelijke bezittingen en 
slechts enkelen, die hun houding direct Wisten 
te bepalen. Hen gedenken wij in dit tijdperk 
van karakterloosheid. En in deze stilte, als het 
contact met de anderen heel los wordt, als er 
geen koor is om· naar te luisteren, geen stem, 
die onze aandacht vraagt, zelfs geen voetenge
schuif el, dat On$ kan ergeren, blijft alleen het 
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eigene. De eigen fouten en gebreken, het karak
terloze en de wankele beginselen en de vraag: 
Was dit het offer wel waard? Ben ik dit offer 
waard? Ecce, quomodo moritur justus, et nemo 
percipit corde! Zie, hoe de rechtvaardige sterft 
en niemand neemt het ter harte! De profiteurs 
leven, de voorzichtigen leven, de helden zijn weg
genomen. Zij stierven; voor het vuurpeloton 
zongen zij: .,Neem goed en bloed ons af, het 
brengt U geen gewin: wij gaan ten hemel in en 
erven koninkrijken". En wij leven! Ja wij leven, 
bij de gratie van hun offer. En in de stilte komt 
een diepe dank en een huivering. Dank voor dat 
offer, huivering voor de wijze, waarop deze dank . 
is betoond: "...... en niemand neemt het ter 
harte". 
Geef geheel Nederland eên herdenking als deze 
en twee minuten om heel stil te zijn en geef het 
ons telkens weer ...... 

Wat daarna nog kwam is heel koct samen te 
vatten. Het Wilhelmus, door allen staande ge
zongen. Een kist, bedekt met rood-wit-blauw, 
die onder orgelspel de kerk wordt uitgedragen. 
Van buiten klinken nu en dan de tonen van de 
Marche funèbre vermengd met het gelui der 
klokken. Later buiten: een geweldige mensen
menigte. Politie. Militairen, veel militairen. Een 
koets, geëscorteerd door acht opperofficieren als 
slippendragers, een volgrijtuig beladen met een 
weelde van bloemen, grote afdelingen militairen, 
een afdeling van de B.S., de nabestaanden, de 
vrienden, deputaties, een lange, lange stoet, die 
zich langzaam door de straten van de residentie 
voortbeweegt. En boven dit alles een stralende 
zon boven een vrij Nederland. Op de Algemene 
Begraafplaats "Westduin": toespraken en mili
tair eerbetoon. Hoe groots opgezet en getuigend 
van een perfecte organisatie, zal dit tot een 
flauwe herinnering vervagen. Wat blijft zijn: 
het Ecce, quomodo moritur, de woorden en de 
stilte .....• 

KEES. 

OVERPEINZINGEN 
In de eerste helft van de maand Augustus a.s. 
zal de distributiekring Sint Philipsland worden 
opgeheven wegens samenvoegini' met de kring 
Zierikzee. 
Op zichzelt beschouwd geen betreurenswaardig 
feit, doch veeleer verheugend, nu er schijnbaar 
zicht in de zaak zal komen voor wat betreft de 
voedselvoorziening. 
Toch kan en mag ik niet nalaten bij dit voor ons, 
oude verzetslieden, zo historische feit en mo
ment, een ogenblik stil te staan. 
Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar 
de tijd van barbaarse onderdrukking en over
heersing, de jaren 1940-1945. 
Ik zie ze in gedachten weer levend voor mij, de 
kern van het verzet op dit kleine ambtelijke 
bureau. 
Ik zie ze voor mij, de onbetrouwbare elementen, 
belast met de contröle op deze kleine schare. 
Ik zie voor mij, de koppen gebogen om uit te 
kienen waar en hoe men de goede zaak zou 
kunnen dienen. 
Ik zie ze voor mij, die onbetekende groep in het 
geheel. 
Wat schrijf ik, onbetekenend? Hard als staal, 
de kop niet te buigen door geen bezetter van 
welk slag dan ook; doorgaande verzet te bieden, 
de helpende hand gereed op ieder moment. 
Ja, lezers, bekende en onbekende vrienden uit 
de illegaliteit, ook deze kleine distributiekring 
met zijn ruim 2100 zielen heeft zijn bijgage gele
verd en wel in zo'n• mate, dat verschillende gro
tere diensten hieraan een punt konden zuigen. 
Het zou mij te ver voeren om hier een opsom
ming te geven van het verzet, dat daar is ge
pleegd en dit heeft dan ook geen zin. Ieder 
oud-illegaal beware dit als een schat voor zich
zelf, niemand onzer zal hierop prat behoren te 
gaan. 
Nu echter ons oude broeinest van het verzet te 
Sint Philipsland verdwijnt en straks tot het ver
leden zal behoren, moet het mij van het hart; een 
brok historie voor de oude verzetskern in dit 
kleine, thans tegen de oud-illegaliteit opstaande 
dorpje, gaat teloor, verloren in de maalstroom 
van dit leven. We zullen dit node missen. 
Directeur en kern, de uiterlijke omgang staat 
nu om afgesneden te worden, het middelpunt 
gaat verdwijnen, onze wegen gaan scheiden. 
Wees er echter van overtuigd, dat je vrienden 
uit de oud-illegaliteit je niet zullen vergeten. 
De banden, welke God in deze moeilijke uren 
heeft gesmeed tussen ons allen, zullen door men-
senhanden niet verbroken worden. · 
Ik wens jullie allen Gods beste Zegen toe op de 
verdere levensweg en dat je je opnieuw, zij het 
dan in andere vor m of functie, zult geven voor 
God, Korungin en Vaderland. 

Sint Philipsland, 29 Juli 1947. BAS. 

ENKELE NOTITIES 

M en zegt. dat Nederland de vijandelijk
heden is begonnen, toen de republiek 
90% der voorwaarden van de Neder

landse nota had ingewilligd. En men be
doelt daarmee, dat de republiek vier van de 
vijf voorwaarden geheel en de vijfde ten 
dele aanvaardde. 
Maar wij hebben, naast optellen ook ver
menigvuldigen geleerd op de , lagere school 
en daarvan weten we, dat als één factor van 
een vermenigvuldiging nul is, het geheel nul 
is. Als de vijfde voorwaarde een suikerleve· 
ring had betroffen, dan was de 90%-theorie 
juist geweest. Maar de vijfde voorwaarde 
was een integrale voorwaarde, want de rest 
was zinloos, indien aan de vijfde, de vor
ming van een politiemacht, die de andere 
voorwaarden kon waarborgen, niet voldaan 
werd. Daarom is de 90%-theorie onjuist. 
Men zegt wel, in strijd met de regeringsop
vatting, dat het in Indië geen politionele ac
tie betreft, maar een (koloniale) oorlog. Van 
Randwijk (V"N.) steunt dat op het feit, 
dat tanks en vliegtuigen gebruikt worden en 
Ds. Buskes (V.N.) spreekt van een oorlog, 
omdat er geschoten wordt. 
Dat zijn een beetje simpele argumenten, 
want de vraag of er oorlog is, wordt niet 
bepaald door het feit, dat er geschoten 
wordt, noch door de omvang van de actie, 
maar door het feit, dat de actie gaat tussen 
souvereine staten. En omdat de republiek, 
ook volgens Lingadjatti, een deelstaat is en 
er slechts souvereiniteit bij de Nederlandse 
overheid bestaat, is deze actie geen oorlog. 
maar is tij poli,tioneel. Het effect kan het
zeJf de zijn, maar de rechtsgrond is een 
andere. 

Men zegt wel, dat schieten tot elke prijs 
vermeden had moeten worden. Maar het 
schietargument is sentimenteel en het maakt 
wel indruk op het publiek. dat slechts gevoe
lig getroffen wil worden, maar niet op hen, 
die deze aangelegenheid te ernstig vonden 
om er slechts sentimenteel bij te zijn. 
Niet het schieten is een argument, maar 
de vraag of Nederland het recht en de 
plicht heeft in Indonesië de orde en wel
vaart te herstellen. Het schietargument is 
met name daarom sentimenteel en mislei
dend, omdat men bij de opmerking (Van 
Randwijk), dat thans onschuldigen sterven, 
vergeet te vermelden, dat in deze twee ja
ren in Indië talloze onschuldigen gestorven 
zijn, door chaos, rechteloosheid en armoede. 
Men zegt, dat er in hoofdzaak twee stand
punten ten aanzien van het Indonesische 
probleem zijn n.l., het vooruitstrevende en 
het reactionnaire of anders, het vredelieven
de en het oorlogszuchtige, of anders, het 
vrijheidslievend en het koloniale, of anders 
het zedelijke en het onzedelijke, of anders, 
het standpunt van recht en menselijkheid en 
het standpunt van geweld en geld verdienen. 

Maar ik meen, dat het eerlijker is om te 
zeggen, dat de aanhangers van het ene 
standpunt zeggen: .,Gij doet de Indonesiërs 
onrecht aan, door U met hun binnenlandse 
aangelegenheden te bemoeien", en dat de 
aanhangers van het andere standpunt zeg
gen: ,,Gij doet de Indonesiërs onrecht aan, 
door U niet met hen te bemoeien; door hen 
over té laten aan de repubüek, die twee ja
ren bewezen httft, chaos, terreur en ar; 

moede te brengen; door hen verre te hou
den van het binnenlandse bestuur, dat ge
zamenlijk werd opgebouwd voor 1940 en 
waarin d_e Indonesiërs ee.n overwegende 
plaats hadden." 
De eerlijkheid vordert van Ds. Buskes, Van 
Randwijk, Van Heuven Goedhart, c.s., dat 
zij geen caricatuur maken van het stand
punt van hun tegenstander en dat zij niet 
stelselmatig zwart schilderen, wat een 
sieraad was van het Nederlands beleid, een 
beleid, waarin Nederland vooraan stond in 
de wereld. 

En de feiten in Indië leren ons thans, dat 
de bevolking de troepen van harte verwel
komt. en dankbaar is aan het werk te kun
nen gaan onder ordelijke en rechtszekere 
voorwaarden, dat de actie met ongekende 
snelheid en met ongekend kleine verliezen 
verloopt, dat het repubHkeinse leger niet 
voor de vrijheid vecht. 
Men trekke zelf z'n conclusies maar; ik heb 
er geen behoefte aan een open deur in te 
trappen. 

Maar in de Veiligheidsraad wist men het 
beter en besloot men een beroep op de par~ 
tijen te doen om de strijd te staken en om 
arbitrage in te roepen. Zulks zonder rechts
grond en onder de bekoring van het ge
schetste schietargument. 
Gromyko had daar natuurlijk geen last van, 
maar die pleitte voor het voorstel ( niet aan
g enomen). dat de partijen verplicht zouden 
worden om in de oude posities terug te ke
ren, waarmede hij maar zeggen wilde, dat 
de Russische theorie is, dat je mag blijven, 
waar je ten onrechte en als inbreker komt 
( Estland, Letland, Lithauen, Polen) en dat 
je moet verdwijnen, waar je rechtens en als 
politie komt, en door de bevolking geroepen 
wordt (Indonesië). 
De Amerikaanse afgevaardigde zei daarop, 
dat Amerika er niet aan dacht, toe te stem
men in een resolutie, waardoor het civiele 
Nederlandse bestuur zou verdwijnen en een 
chaos zou ontstaan. 
Als dat Nederlandse bestuur zo belangrijk 
is, begrijp ik niet, waarom de Amerikanen 
het genoemde voorstel aanvaardden en 
daarmee het niet bezette gebied aan zijn lot 
overlieten. 
Toen ik dit alles hoorde, dacht ik, dat er 
moedige harten in Nederland nodig zouden 
zijn, om het sentiment van de gehele (prac; 
tisch onkundige) wereld, om de agitatie der 
communisten, te weerstaan, in het uitvoeren 
van dat, wat Nederland sinds enkele weken 
zijn plicht acht tegeno'<er land en volk în 
Indië. 
Maar ik heb mij vergist, want dat is, na de 
onmiddellijke inwilliging van het verzoek 
van de Veiligheidsraad door de Nederland
se regering, niet meer nodig. 
Behalve dan voor de jongens in Indië. En 
ook de Indonesiërs in midden Java en het 
grootste deel van Sumatra hebben een moe.
dig hart nodig, want hun lijden heeft nog 
geen einde. 
Thans is de lankmoedigheid weer een deugd 
geworden. 
Nu moeten de feiten verder maar spreken. 

H. v. R. 
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'lleuvt de 

planfi? 

,,Escape /rom Arnhem·• 

Capt. Leo Heaps. 

Het is altijd interessant het 
oordeel van een buitenlan
der over het verzet in ons 

""--'----- land te vernemen. Zelfs indien on
ze belangstelling voor de normr.1le 
verzetsliteratuur sterk is verflauwd, 
grijpen we toch nog naar het boek 
van een vreemdeling. 

Natuurlijk zal het aantal boeken met een historische 
achtergrond, geschreven door iemand van een andere 
nationaliteit. wel zeer beperkt blijven. Heel weinigen 
zijn in de gelegenheid geweest persoonlijk met het Ne
derlands verzet kennis te maken. Maar naar de reacties 
van die weinigen zijn we zeer benieuwd. Hebben zij 
begrepen, waarom het hier ging? Zijn zij blijven staan 
voor de talloze fouten en gebreken of hebben zij de 
geest, de motieven er achter gezien? Stelden zij deze 
wijze van werken, die vanzelfsprekend het stempel van 
onze Nederlandse volksaard droeg, op prijs? Vragen, 
die wij door een buitenlander op een of andere wijze 
- b.v. io een boek - beantwoord willen zien. 
In het werkje "Escape from Arnhem" - voorzover ons 
bekend is hiervan geen Hollandse vertaling verschenen 
- dat in Canada werd uitgegeven, zullen wij vergeefs 
een gedegen studie van het verzet zoeken. De schrij
ver is een Canadees, die als vrijwilliger in het Engelse 
leger heeft gediend. Zijn boek is een verslag van zijn 
belevenissen als militair, niets meer en niets minder. 
Op een eenvoudige, prettige wijze vertelt hij ons, hoe 
hij de invasiê in Frankrijk beleefde, hoe hij zich later 
aanmeldde bij het luchtlandingsleger en tenslotte hoe 
hij op 17 September bij Oosterbeek de sprong in het 
ongewisse waagde. 
De invasie in Normandië en de slag bij Arnhem zijn 
ons uit kranten, boeken en fillllll voldoende bekend. 
Hetgeen echter voor Heaps op de mislukking van 
Arnhem volgde, wekt onze belangstelling, daar hij werd 
gevangen genomen, ontsnapte en onze mensen "in 
handen viel". Bij de beschrijving van wat er dan met 
hem gebeurt. gaat hij niet verder dan de feiten en 
daarmede blijft het een aardig verhaal van het cros
singswerk. gezien door een geallieerd militair. Ook 
waar hij later meer organisatorjsch gaat werken - in 
de eerste week van October J 944 keerde hij reeds 
naar bevrijd gebied terug - en zelf een werkzaam 
aandeel neemt in de voorbereiding en uitvoering van 
de crossings, blijft zijn verslag nuchter en zakelijk. 
Voor hen, die aan het crossingswerk metterdaad heb
ben deelgenon1en, zijn er natuurlijk tal van interessante 
bijzonderheden, temeer daar dit boek aansluit op het 
reeds eerder in dit blad besproken "Zes vrienden ko
men hedenavond" door Captain King. Zij, die tijdens 
de laatste oorlogswinter hun beste krachten aan het 
zo gevaarlijke en moeitevolle crossingswerk hebben 
gegeven, zullen deze twee boeken zeker met genoegen 
lezen, daar zij meer dan eens bekende figuren zullen 
ontmoeten. Heaps geeft b.v. een verslag van de zgn. 
Pegasus-operaties, waarbij telkens een grote groep 
geallieerden tegelijk werd overgezet. De eerste maal 
gelukte dit: 140 man tegelijk werden 's nachts naar 
bevrijd .gebied gebracht; de tweede massacrossing mis
lukte. Ook voor hen echter, die bij dit soort verzets
werk niet zo nauw betrokken waren, is dit boekje 
goed leesbaar, daar het ondanks de reportagestijl. pret
tig is geschreven. 
Wat het tenslotte een warm plekje in ons hart be~ 
zorgde, is het voorwoord, waaruit een oprechte en 
dankbare bewondering spreekt voor alles, wat onze 
jongens hebben gepresteerd. Het is een dubbel genoe~ 
gen om een boek te lezen, dat mede geschreven is uit 
waardering voor de strijd om onze vrijheid, een waar
dering, die spreekt uit de woorden: .,En als U eens 
aan iemand, die bij Arnhem heeft gevochten, vraagt. 
hoe hij over de Hollanders denkt, dan zal hij U zeg
gen, dat ze voor hem het fijnste volk ter wereld zijn". 
Deze woorden bewijzen, dat reeds voor de bevrijding 
in het buitenland deviezen zijn gekweekt, maar zij 
leggen ons tevens de verplichting op, hiermede niet 
roekeloos om te springen, want Heaps en zijn kame
raden vcrwach"ten nog meer van ons. Dit blijkt uit 
het slot van zijn boek, als hij zegt: .,De leden van 
de ondergrondse, die gedurende de oorlog hun leven 
waaqden bij de uitvoering van de gevaarlijkste op~ 
drachten, zijn nu weer naar de rust van bun huizeB 
teruggekeerd. Hun werk is nog even groot, alleen ligt 
er nu"een lange weg naar een blijvende vrede voor de 
boeg. 

KEES. 

HET GEDENKBOEK 
• 

De gezamenlijke toppen der LO. en LKP. heb
ben reeds in de bezettingstijd opdracht gegeven 
om een gedenkboek samen te stellen, ter nage
dachtenis van hen, die in de strijd voor de vrij
heid gevallen zijn in onze organisaties, en in 
welk gedenkboek de geschiedenis van ons verzet 
tegen de bezetter zou worden vastgelegd. 
Twee jaar lang is nu reeds de moeilijke weg 
betreden om dit boek samen te stellen. Het was 
een weg met bijna onoverkomelijke hindernis
sen, het was ook dikwijls een eenzame weg, 
want zo actief als de medewerkers in de bezet
tingstijd waren, zo weinig actief waren zij veelal 
om ons gegevens te verschaffen. En dat was niet 
alleen laksheid. We kampten dikwijls ook met 
tegenzin, gebaseerd op een verkeerde voorstel
ling van zaken. 
Slechts de overtuiging van de noodzaak van dit 
werk heeft de mannen staande kunnen houden, 
die stap voor stap moesten proberen, het doel te 
verwezenlijken en die zelfs niet bij benadering 
konden zeggen, op welke wijze ze een overvloed 
van problemen moesten oplossen. In dat opzicht 
geleek het werk als twee druppels water op het 
verzetswerk. ,.Ga maar aan de slag; het werk 
moet gebeuren en op de een of andere manier 
zal er wel een oplossing gevonden worden". 
Welnu tot hiertoe zijn de oplossingen gevonden 
en wat meer zegt, het einddoel raakt in zicht. 
Er begint licht door de bomen te schemeren. De 
documentatie is geëindigd op enkele details na 
en de bewerking is in het stadium gekomen, 
waarin het de schrijvers mogelijk is om met b.et 
schrijven te beginnen. 
Niemand kan beseffen, hoe dankbaar de mede
werkers op ons bureau Zijn, nu het werk tot 
hiertoe gevorderd is. Dat kan men pas besef
fen, wanneer men in het werk tot hiertoe mee
gesloofd ·heeft en alle ups en downs, alle teleur
stellingen, alle niet nagekomen beloften, alle 
wanhoop, zelf doorgemaakt heeft. 
Het is te begrijpen, dat zij, die er verder afstaan, 
dit alles niet zo begrijpen, daar ook geen waar
dering voor zullen hebben en zelfs met veel cri
tiek tegenover dit werk zullen staan. De Ge
denkboek.medewerkers hebben daar nu reeds 
twee jaar in berust en het doel alleen voor ogen 
gehouden. 
Maar het is toch goed, om thans, nu we een 
belangrijke faze van het werk achter de rug 
hebben, bepaalde vormen van critiek te ontze
nuwen en het doel van het werk eens duidelijk 
in het licht te stellen. 
We beginnen met de critiek en zullen in een vol
gend artikel iets meer over het doel zeggen. 
Velen denken, dat met dit boek beoogd wordt 
de "helden van het verzet", gevallen of nog in 
leven, op de troon te zetten, als een tegenwicht 
tegen de ondervonden teleurstellingen. 
Wie beseft, dat het verzet ten diepste het bren
gen van een offer was, zal willen geloven, dat 
wij noch deze, noch enige andere vorm van 
betaling voor dit offer zoeken. In het boek zul
len de eigennamen van de verzetters niet voor
komen en slechts voor het geval zij in de strijd 
gevallen zijn, zal de schuilnaam door een ver
wijzing, in verband gebracht worden met een 
"In Memoriam" dat in he~ derde deel van het 
boek is opgenomen. 
Een tweede onjuiste voorstelling van zaken is 
de opvatting, dat de LO. en LKP. door dit boek 
met de eer van het verzet willen gaan strijken. 
Zoiets is moeilijk te bestrijden, maar misschien 
getuigen twee jaren optreden van de LO-LKP
Stichting ervan, dat het ons nooit is gegaan om 
organisaties en de eer daarvan, en dat we niet 
nagelaten hebben andere organisaties alle recht 
te laten wedervaren. \ 
Gaarne hadden wij meegewerkt aan de plannen 
van de Grote Advies Commissie om een boek 
over het verzet te schrijven. Niettemin meenden 
wij steeds, dat het noodzakelijk was, de geheel 
eigen sfeer van de LO. en LKP. ten aanzien van 
werkzaamheden en geestelijke ligging recht 1-e 
moeten laten wedervaren in een afzonderlijk ge
denkboek. Nu de G.A.C. (Grote Advies Comm. 
der Illegaliteit) haar plan heeft laten varen, 1s 
de noodzaak ons gedenkboek te sch rijven nog 
groter geworden. 
Het Nederlandse volk is in de afgelopen jaren 
getuige geweest van verschillende annexatie
pogingen ten aanzien van het verzet. Politieke 
doeleinden speelden daarin een zeer belangrijke 
rol en daarbtj ontstond het gevaar, dat men In 

het verzet iets anders ging zien, dan het was 
en bovendien, dat men zijn eigen opvatting over 
het verzet ging houden voor de opvatting van 
iedereen in het verzet. 
De communisten hebben van meetaf zich opge
worpen als de kern van het verzet. Dat dit niet 
juist is, zullen de feiten bewijzen (ze weten 
het trouwens zelf ook wel) en dat bovendien 
hun verzetsmotief niet het motief was van het 
overgrote deel der verzetters, zal dan ook blij
ken.. 
Maar ~r zijn ook andere groepen geweest, die 
volkomen te goeder trouw gemeend hebben, 
dat het verzet meer bedoelde, dan de bevrijding 
van het vaderland van. de overweldiger, en dan 
het herstel der democratie. Zij identificeerden 
het verzet met hun vernieuwingsstreven. En hoe
wel er ongetwijfeld verzetters waren, wie dit 
voor de geest stond, betekende ook deze opvat
ting een mistekening van het verzet. Er werd 
daardoor een bovenbouw aan het verzetsmotief 
gegeven, die alleen bij een aantal leidende fi
guren aanwezig was. 
Afgezien van een kleine groep van avonturiers, 
die geen motieven hadden, was het grote burger
verzet in Nederland: hulp aan hen, die in nood 
verkeerden door de Duitse maatregelen, en 
strijd voor het herstel van de de·mocratische 
rechten en vrijheden. Van dat verzet willen wij 
in ons gedenkboek vertellen. 
Maar nu is er, en daarom gaf ik de bovenstaande 
korte uiteen.zetting, een ander verwijt, dat aan 
ons adres gericht wordt. Men meent, dat wij met 
·t schrijven van dit gedenkboek, het verzet willen 
annexeren voor hen, die om Christus' wil in het 
verzet waren en die zich vereend wisten in het 
verzet door de overeenstemming in hun Chris
telijke beginselen. 
Als dit de bedoeling was van ons gedenkboek, 
dan zou het schrijven ervan het tegendeel wor
den van een Christelijk getuigenis, dan zou het 
dienst gaan doen als middel in een z.g. chris
t.alijke, maar in feite onchristelijke machts
politiek. 
Maar dit inzicht behoeft vanzelfsprekend niet 
te leiden tot camouflage van het feit, dat een 
gedenkboek van de LO. en LKP. moet doen uit-

• komen, hoe in ontstaan en ontwikkeling van deze 
organisaties de christelijke beginselen de door-

• slag gegeven hebben. Eerlijke geschiedbeschrij
ving zal dat in het licht moeten stellen. 
Het zal moeten doen blijken, dat christelijke 
beginselen in de politiek, in het kerkelijk leven, 
in het maatschappelijk leven, in het gezin en in 
het persoonlijk leven, de spankracht hadden, om 
tot verzet te komen en om dit verzet op een 
verantwoordelijke wijze te voeren en uit te bou
wen. 
Geschiedbeschrijving kan nooit neutraal zijn. En 
wanneer men wil doen zien, boe ons volle ge
vochten heeft, dan zal men naar de achtergrond 
van het verzet moeten tasten. 
Maar geschiedbeschrijving mag ook nooit een
zijdig zijn en in ons boek zal er getuigenis van 
afgelegd moeten worden, dat velen zich in de rijen 
van de LO. en LKP. geschaard hebben, die in hun 
verzet, geen opdracht van Christus zagen. 
De objectiviteit van ons schrijven mag geen 
kleurloze armoede opleveren, maar moet het 
volle licht laten schijnen op de geest, die de 
mannen van de LO. en LKP. bezielde en dat 
in al zijn verscheidenheid. 
Het is daarom geweest, dat wij met grote nauw
gezetheid de medewerkers van de LO. én LKP. 
ondervraagd hebben over hun verzetswerk, om 
zodoende een betrouwbare basis te krijgen voor 
de schi·ijvers, een groot arsenaal van gegevens, 
dat hen in staat stelt om de geschiedenis van 
het vel"..iet in de LO. en LKP. te tekenen, zoals 
het werkelijk geweest is, waarom het zo geweest 
is en welke betekenis het heeft gehad voor de 
toekomst van ons volk. 
En zo kom ik tot het laatste argument tegen 
het schrijven van het gedenkl>Qek, n.l. dat er wel 
iets beters te doen is in Nederland en dat wij 
met name onze krachten moeten geven voor de 
verzetsslachtoffers. 
Deze eenzijdigheid zou zich in de toekomst van 
ons volk ernstig gestraft zien. Intussen raakt 
dit punt tegelijk de positieve kant, van wat wij 
wilden beschrijven, n.l. de waarde van dit ge
denkboek en dat punt bewaren we tot een vol
gend artikel. 

H. v. R. 



De Minister van Financiën heeft besloten, dat aan hen, die in 
verband met een persoonlijke verzetsdaad of verzetshouding 
schade hebben geleden, met toepassing van artikel 13, lid 1, van 
het Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 een vergoeding 
of als zij reeds aanspraak maken op een Rijksbijdrage, een extra" 
vergoeding, zal worden toegekend. 

Wie in aanmerking komen. 
In aanmerking komen Nederlanders en Nederlandse onderdanen, 
wie door het optreden van de vijand of zijn handlangers schade 
is berokkend in verband met een individuele verzetsdaad of ver ... 
zetshouding, gepleegd resp. gedemonstreerd in en tijdens de vij" 
andelijke bezetting van het Rijk in Europa, indien zij zich niet 
uit Nederlands nationaal oogpunt bezien onwaardig hebben ge" 
dragen en de schade een noodtoestand heeft doen ontstaan. 
Deze omschrijving bevat de volgende elementen: 
1. De gedupeerden moeten Nederlanders of Nederlandse onder ... 

danen zijn. 
2. Deze schade is door het optreden van de vijand of zijn hand ... 

[angers veroorzaakt. . 
Gelden, uitgege.geven om de overtocht van Engelandvaarders te 
financieren, kunnen dus niet op grond van deze regeling wor" 
den gerestitueerd (zie hiervoor V.e.M. no. 152 onder X). 
Het is niet noodzakelijk, dat de schade werd toegebracht door 
de vijand ·zelf. Ook als zijn . handlangers, waarbij te denken is 
aan landverraderlijke elementen, die hem hand" en spandiensten 
bewezen (bijv. de Nederlandse Landwacht), de schade hebben 
toegebracht, is de regeling toepasselijk. 
De schade mag buiten de grenzen van het Rijk in Europa zijn toe.
gebracht, bijv. tijdens het verblijf in een Duits concentratiekamp. 
3. De toebrenging van de schade staat in verband met een indi ... 

viduele verzetsdaad of verzetshouding. 
De verzetsdaad of verzetshouding moet zuiver individueel, dus 
persoonlijk zijn en mag geen collectief karakter dragen. 
Zij dragen een co11ectief karakter, wanneer een groep van per ... 
sonen, die om andere redenen dan het verzet tegen de vijand ge.
acht moet worden één geheel te vormen of een organisatie uit 
te maken, als geheel door daad of houding aan het verzet tegen 
de vijand heeft deelgenomen, bijv. de spoorwegstaking of de 
acties van de Nederlandse doktoren. Niettemin zullen zij, die in 
het groepsverzet een bijzondere in het oog lopende rol hebben 
vervuld, toch voor een ver.goeding in aanmerking kunnen worden 
gebracht. 
Verband tussen de individuele verzetsdaad of verzetshouding en 
de sch'ade is vereist. Zou de schade dus ook zijn geleden zonder 
een dergelijke daad of houding, dan -blijft deze regeling buiten 
toepassing. 
4. De verzetsdaad of verzetshouding moet zijn gepleegd resp. 

gedemonstreerd in Nederland. 
5. De verzetsdaad of verzetshouding moet zijn gepleegd resp. 

gedemonstreerd tijdens de vijandelijke bezetting van Neder ... 
~~ . 

6. De gedupeerde mag zich u_it Nederlands nationaal oogpunt 
, niet onwaardig heb_ben gedragen. 
Dit voorbehoud is gemaakt om te verhinderen dat collaborateurs, 
die zich naar twee kanten hebben proberen te dekken, van de 
regeling zullen profiteren. 
7. De schade moet een noodtoestand hebben doen ontstaan. 
Deze eis betekent niet, dat de gedupeerden in alle opzichten aan 
de grond moeten zitten, willen zij voor een vergoeding c.q. extra" 
vergoeding in aanmerking komen. Voldoende is, wanneer zij door 
de schade in een bepaald opzicht in ernstige moeilijkheden zijn 
geraakt. 

Welke schade vergoed wordt en tot welk bedrag. 
De regeling beoogt in dë eerste plaats een vergoeding c.q. extra ... 
vergoeding toe te kennen voor materiële schaden, schaden aan 

. goederen dus. Ook andere vermogensschaden kunnen evenwel in 
aanmerking worden genomen. Zo zullen aan hen, van wie zoen" 
gelden zijn gevorderd en die onder de vermogensaanwasbelas.
ting of de vermogensheffing ineens vallen, in principe vergoe ... 

. dingen volgens deze regeling kunnen worden toegekend, indien 
zij aan de voor de toepassing daarvan gestelde eisen voldoen en 
voor zover het zoengeld niet als vooruitbetaling op de aanslag 
in de vermogensaanwasbelasting en de vermogensheffing ineens 
is behandeld. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat hier met het zoengeld 
wordt gedoeld op de boeten, welke bij de verordeningen van de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied no. 138/ 
1941 en no. 1/1943 werden opgelegd. 
Het toe te kennen bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag, be.
nodigd om betrokkenen in een zodanige vermogenspositie te 
brengen, dat zij voort kunnen leven volgens de billijke eisen van 
het milieu, waartoe zij behoren. 
Bovendien heeft de Minister van Financiën het bedrag, dat hij 
voor de uitvoering van deze regeling in totaal beschikbaar stelt, 
beperkt tot de somma van 10 millioen gulden. 
Wanneer toekenning van de maximum"vergoeding aan a1le on ... 
der de regeling vallende .gedupeerden dus meer dan 10 millioen 
gulden vergt, kan slechts een bepaald percentage van de maxi.
male vergoeding tot uitkering komen. 
De schade moet rechtstreeks worden aangemeld bij de Stichting· 
1940---1945, Herengracht no. 597 te Amsterdam. 

1 door Joh. van Hulzen en Ad Goede j 

Nico peinst en peinst. 
De oplossing moet er komen. 
Hij is veel met Jelt en Joop samen. Zo ook op de 
avond van de Se Juni. Hij ontmoet Jelt, als deze 
op weg is naar het huis van Joop, die juist van 
zijn dagtaak in het Huis van Bewaring is terug
gekeerd. Aan weerskanten van Joop, in een · ge
makkelijke stoel weggezakt, praten ze over de 
kansen en mogelijkheden, wikken en wege_n, nemen . 
een oud plan weer op, om het even later weer te 
verwerpen. 
Stil eens - wat zegt Nico daar? 
"Niet meer 's nachts of 's avonds, maar midden 
op de dag moeten we het proberen!" 
Dat is zo gek nog niet. Als er met een overval ge
rekend wordt, dan zullen ze het 's nachts verwach- , 
ten. En bovendien, zo zegt Joop, is er tussen twaalf 
en twee het minste personeel. 
Nico heeft misschien gelijk. Het plan wordt er zelfs 
door vereenvoudigd - in meer dan één opzicht. 
Ze behoeven het daglicht niet te schuwen, gelijk 
eens Herodus. 
En Jelt kiest er de dag des Heren voor uit, Zondag 
11 Juni. 
Al is de Zondag voor de SD dan geen rustdag, 
de activiteit is toch altijd iets minder dan gewoon
lijk. 

* * * 
In de woning van één der Arnhemse LO-mensen 
aan de St. J ansbinnensingel heerst die Zondag 
een grote bedrijvigheid. Verscheidene jonge mensen 
met fietsen zijn deze morgen afgestapt voor dit 
vvinkelhuis, dat vandaag toch geen kopers ont
vangt. Maar dit huis ligt op 8-900 Meter afstand 
van het Huis van Bewaring. En daarom is het als 
verzamelpunt voor de deelnemers . van de kraak 
gekozen. De jongens zijn in opperbeste stemming. 
Ze voelen. dit gaat de grote kraak van hun leven 
worden. , 
Ze hebben ettelijke tegenslagen gehad, maar er is 
vertrouwen in het uiteindelijke slagen. En nu ze bij 
daglicht kunnen werken is het alsof de beklemming 
die er toch altijd is voor een onderneming, minder 
zwaar weegt. En de mannen, die de voorbereidin
gen troffen en de plannen' ontwierpen, ook zij zien 
vandaag de dingen minder somber, dan in de 
afgelopen dagen wel eens het geval is geweest. Er 
waren zoveel ogenblikken van nerveuse spanning. · 
Hoe dikwijls leek het niet hopeloos, dachten ze, 
dat het nooit lukken zou. 
Maar telkens weer zijn 

den · als dit nodig mocht blijken, zei Hans onmid
dellijk: ,,Neem dan Petertje". 
Daarom is Petertje uit Nijmegen vandaag in Arn
hem. 
Voorlopig zit ze achter de piano. Haar vingers 
glijden over de toetsen, ontlokken het instrument 
de ene melodie na de andere. En de jongens zin
gen. Dat is goed om de spanning te breken. Want 
Jelt heeft hen heel in 't kort verteld wat de bedoe
ling is. 't Zal in hoofdzaak gaan zoals de laatste 
maal, alleen zijn er nu de voor- èn de nadelen van 
het daglicht. Alles is gereed. Ze wachten op de 
laatste Qerichten. En zolang zingen ze. 
De posten staan uit. Het Huis wordt geobserve9(1. 
Kijk eens, de directeur gaat kuieren. Lekker weer
tje. Het zonnetje doet hem goed. Over het Wal
burgplein drentelt een jong vrouwtje achter een 
kinderwagen. Toevalligerwijs kiest ze dezelfde weg 
als de kuierende directeur. Nu en dan praat ze met 
een man op eën fiets. 
't Is niet zo toevallig als heti lijkt. De man op de 
fiets is Nico en de vrouw is de vrouw van Jelt. En 
het is hun taak de gangen van de "baas" van 'i 
Huis na te gaan. 
Zolang de directeur niet in zijn huis is kan de 
zaak niet doorgaan, want hij alleen kan de toegang 
tot de kerker openen. 
J elt heeft inmiddels al een telefoongesprek ge
voerd met het Huis van Bewaring, om na te gaan 
of de directeur thuis is. Van Joop heeft hij verno.: 
men, dat er deze morgen een vrouwelijke gevan
gene van buiten Arnhem zou worden losgelaten en 
nu dient hij zich aan als haar neef, die nog steeds 
tevergeefs op haar wacht. Dan krijgt hij absolute 
zekerheid, dat de directeur niet thuis is. Eén der 
bewakers onderbreekt het gesprek, dat hij met de 
directeursvrouw voert, heeft blijkbaar argwaan, 
doch het smoesje van de ontslagen gevangene 
werkt goed. 
Daar staat J elt nu. Alles is gereed. Maar als er 
geen directeur aanwezig is, hangt heel het plan in 
de lucht. Is hij gedoemd ontwerper van mislukte 
plannen te zijn? Ja, zingen jullie maar! Jongens, 
wat zal dat straks tegenvallen. 
Nu ineens het plan maar opgeven ? Dat kan Jelt 
niet over z '.n hart verkrijgen. Voor alle zekerheid 
er toch maar even naar toe gaan. Even horen wat 
Frouk voor rapporten heeft. 
.Juist als de zangers uit volle borst het "Wilhelmus" 

ze hun inzinkingen te 
boven gekomen als ze 
hoorden van de steeds 
zwaarder wordende ver
horen van Z., als ze 
dachten aan het leed van 
zovele andere gevange
nen. ·En nu staan ze 
dan Rlaar om de beslis
sende slag te slaan. 
Ditmaal is ook een meis
je onder de deelnemers. 
Het is de koerierster van 
Hans Dobbe (Oom Jan, 
de KP-leider van het 
Zuiden). Toen hij van 
de plannen hoorde om 
_Arnhem te kraken, 
stelde hij voor, dit tege
lijkertijd te doen met 
een overval op de gevan
genis van Maastricht. 
(Deze is helaas mislukt). 
Toen bij de laatste mis
lukte poging in · Arnhem 
ter sprake kwam, dat 
het wenselijk was geble
ken Johannes, die als 
dominé moest fungeren, 
een meisje mee te ge
ven, dat niet alleen voor 
zijn vrouw zou kunnen 
doorgaan, maar ook ac
tief zou kunnen optre- .: .. Ditmaal heeft dominee Rademaker "zijn vrouw" bij zich .••• ' 
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VII 

"Dominee" en 
,,z'n vrouw" 

ha,nen de . weg 

hebben ingezet, worden ze gewaarschuwd, dat het 
tijd is. ~aar, komt er als een domper bovenop, de 
directeur is er niet, dus vermoedelijk geen overval. 
Voorlopig doet ieder echter wat pem is opgedra-
gen. , 
Bij twee en drie man tegelijk gaan ze naar buiten, 
om straks langs verschillende wégen bijeen te ko
men op het Walburgplein voor het Huis van Be-
waring. . 
Nauwelijks is Jelt buiten of in razende vaart komt 
Nico aanfietsen. 
,,J elt, de directeur is met zijn zoon gaan wande-
len." ..... . 
Ja, dat weet Jelt al. Als 't niet anders is ...... ,,maar 
hij wandelt alweer in de richting van zijn huis. 
Frouk volgt hem op de voet". 
Is me dat een opluchting. Als er ooit iemand een 
pak van 't hart gevallen is, dan nu Jelt wel. Hij 
zou het wel kunnen uitjubelen. Liefst had hij de 
Larige bij de schouders gepakt om hem van louter 
vreugd door elkaar te schudden. 
Dat moet later maar eens. Nu snel erop af. 
Even later fluistert een vrouwtje achter haar kin
derwagen op het Walburgplein haar Jelt in het oor: 
,,Hij is binnen". 
Dan moeten er maar meer naar binnen. En straks 
nog meer eruit! 
Het is druk op het plein. De kerk gaat uit. Een 
goed ogenblik voor een dominee om zich bij de 
directeur van het Huis te vervoegen ter beharti
ging van de geestelijke belangen der gevangenen 
- en tevens voor de KP-ers om zich onopvallend 
onder de gaande en toevende menigte te begeven 
en zich verspreid op te stellen. 
Ditmaal heeft Ds. Ra.demaker zijn "vrouw" bij zich: 
Petertje uit Nijmegen. 
Bellen. 
Wachten. 
Vrouwe Petertje fluistert tot dominee Johannes: 
,,Je hebt mijn pistool nog ...... " 
Johannes reikt het haar over - laat echter zijn 
wapen van emotie vallen, raapt het snel op, steekt 
het net weg, als de directeur, met zijn dienstpet 
nog op, aan de deur verschijht. Er zijn tiende
seconden, die beslissend kunnen zijn. Ze beslissen 
op die Zondag ten gunste van de "zaak". 
,,Kunnen we u misschien even spreken?" ...... ,,Ja, 
dominee Rademaker uit Rotterdam. Dit is mijn 
vrouw". 
,.,Komt u binnen, mevrouw, dominee." 
De gang. Achte:r: de deur. 
,,Ik kom op deze wijze met u praten." Pistool. 
Terwijl de directeur in de hall tot Johannes zegt, 
dat hij -het niet fair vindt hem op zo'n wijze te 
overvallen, heeft Petertje de buitendeur op een kier 
geopend, ten teken, dat de eerste "bezoekers" ver
der kunnen komen. Geert en Piet lafen niet lang 
op zich wachten. _ 
J elt, staat op het plein, neemt z'n hoed af. Weer 
gaán twee KP-ers naar binnen. Hij zet z'n hoed 
weer op. En opnieuw volgen twee man hun kame
raden. En dat gaat maar door. Er schijnt \Terband 
te bestaan tussen die hoed en de deur. En dat is er 
ook, maar in de drukte met de kerkgangers op het 
plein, valt zulks gelukkig niemari.d op. 
Johannes heeft inmiddels het gesprek met de direc
teur in diens huiskamer voortgezet. En dat vlot 
helaas niet te best. 
De directeur, diens vrouw, zoon, een oude tante, wor
den bijeengebracht in de kamer. 
"Ik heb het gas maar uitgedaan, anders branden 
uw piepers aan", merkt een gedîenstige KP-er op, 
ter geruststelling van de huisvrouw. 
Maar het stelt haar allerminst gerust, want het 
riekt hier allemaal aangebrand. Ontzettend, wat 
een schandaal. In je eigen huis - vol inbrekers en 
revolvers. En dat op Zondag, op klaarlichte dag. 
,,Nou stelen ze m'n huis ook nog leeg", jammert ze. 
,,Hier wordt p.iet gestolen, alleen maar gekraakt", 
voegt Johannes haar toe. 
En tot den directeur: 
.,Vlug wat, Uw sleutels!" 
,,Ik heb geen sleutels. Ik heb een vrije dag. De 
adjunct-directeur heeft ze. Ik ben een goed vader
lander en ik kan U niet helpen en U bedreigt me 
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HOF STRAAT 

A woonhuis directeur 
B hek 

D ingang Huis v. Bew. 5 cel, waarin bewakers, heen 
i2 cel man v , Hemeldal dir., fam. enz. __ ........... terug 

C voordeur dir. ( Op bovenverdieping) 

hier in mijn huis. Alle gevangenen willen jullie er 
uit halen; jullie wagen mij eraan!" 
"Geen gezeur ' laJJger_!" Het is Geert, met zijn wilde 
indrukwekkende haardos, die er aan te pas komt, 
wanneer Johannes' overredingskunst geen indruk 
op den baas maakt, althans niet het vereiste gevolg 
heeft. ,,Onmiddellijk de sleutels. We zijn nu driemaal 
te vergeefs geweest. Dat gebeurt geen vierde keer. 
U krijgt geen kans de SD te waarschuwen. U krijgt 
vijf minuten om afscheid van uw vrouw te nemen". 
Zijn dreigende gestalte vult de deuropening. 
Dan gaat mijnheer de directeur ten einde raad naar 
een kastje, kwakt de sleutels op de vloer. ,,Dáár 
dan! Ik kan er ook niks meer aan doen. Dan· moe
ten jullie het maar weten!" 

De Kerker gaat uit. 

Zo kan de zaak doorgaan. Open gaan de deuren tus
sen de woning en het Huis. Open gaat het hek naar 
de gang. Open gaat het -hek naar de kerker. Ja, de 
kerker is hun buit. 
Alle beklemming is van hen afgevallen. Ze snellen 
voort, het pistool in de vuist. In het voorgebouw is 
geen bewaking. De telefoons worden bezet. 
Nu de bewakers nog. ' 
Maar dat gaat van een lijen dakje nu. Bewaker B., 
een goed vaderlander, die de bovenste ring bewaakt, 
komt de jongens tegemoet. Bij hem is geen aarze
ling of tegenstand: De sleutelbos uit zijn hand ligt 
reeds onder aan de trap voor de voeten van de jon
gens. En gewillig laat hij zich overmeesteren. Aan 
hem zal het niet liggen als de zaak mislukt. Ook de 
anderen blijken niet van zins tegenstand te bieden. 
Weldra zijn alle sleutels in andere handen over
gegaan. 

Z. zit geboeid in zijn cel op de bovenste verdieping. 
De drukker A. deelt zijn eenzaamheid. Er is nau-

welijks nog hoop in zijn hart op het slagen van deze 
onderneming. Tot drie maal toe heeft hij zich in de 
nacht klaar gemaakt, zich gekleed, moeizaam z'n 
boeien losgepeuterd. En even zovele malen heeft hij 
zelf de klamme greep van de stalen k,lemmen weer 
om de polsen gevoeld. Verouderd en vermagerd_ 
hebben deze dagen hem. Nu willen de jongens het op 
klaarlichte dag proberen. Als zelfs de nacht geen 
kansen meer biedt, zal · dan de dag redding kunnen 
brengen? Maar de wil om te leven, om vrij te zijn, 
heeft hem nog niet begeven. Hij zal klaar zijn als 
het God mocht believen hun pogingen te doen ge
lukken. Hij wacht, elke vezel gespannen, voor de 
vierde maal nu. En hij weet, als het nu niet gaat 
gebeuren, zal er geen kans meer zijn. 
Geert vervult zijn taak, rent de trappen op naar 
boven. De vreugde hamert in z'n kop. Dat je zulke 
dagen mag beleven. Het is overweldigend. 
En even later mag hij in het 'grauwe, vale gezicht 
van de man van 't Hemëldal, dat hij na die enkele 
weken nauwelijks herkennen zou, de ogen zien op-
lichten, doorstraald van nieuwe hoop. ~ 
Als de beide celgenoten klaar zijn hem te volgen, 
kijkt Geert nog eens rond. ,,Stop", zegt hij. ,,Die 
handboeien, neem ze mee. Doe ze maar in de zak". 
Inmiddels wacht Je1t op het plein voor de tweede 
maal op zijn jongens. Weer heeft hij Johannes . en 
Geert moeten beloven om onnodig risico te 
vermijden, niet naar binnen te gaan. 't Valt niet 
mee, uiterlijk onaandoenlijk en ongeïnteresseerd 
daar rondlopen, terwijl je brandt van verlangen om 
er bij te zijn, om je volop in het gebeuren te stor
ten, nu te moeten dobberen tussen hoop en vrees 
of het zal slagen. 
Dan klinkt er een knal. 
Kan die ergens anders vandaan komen dan uit het 
Huis? 

tWordt vervolgd.) 
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Aan de Weleerwaarde Heer Ds. 
A. Koolhaas Amersfoort. 

ZEER EERWAARDE COLLEGA, 
Met grote belangstelling nam ik. kennis 
van Uw artikel, getiteld "Avontuur" in het 
Weekblad "De Zwerver" van 12 Juli j.l. 
Gij bracht mij er bijna toe U wederom bij 
Uw vóórnaam te noemen. Zozeer wekte 
Uw artikel de herinnering op aan de dagen 
van weleer, toen de pastorie en Uw vorige 
gemeente een centrum was van illegale 
arbeid en een onderdak bood aan allen in 
nood. Maar gij hebt gelijk, dit alles is ver
leden geworden en nu is het "beschouwe
lijke" nodig. Wij zijn weer weleerwaarde
heren-predikanten geworden, die van hun 
studeerkamer uit, over de folianten heen, 
bezonnen beschouwingen doen uitgaan. 
Herders en leraren, die met een klopje op 
de schouder en een minzaam woord, onze 
naaste tot steun trachten te zijn op de 
moeilijke weg door het leven. En van de 
da.gen van weleer rest ons alleen de bitter
zoete herinnering als aan het meisje, dat 
men nooit vergeet. Een herinnering, die 
wij niet eens kunnen uitspreken voor de 
oren des volks, daar het strijdt met onze 
eerwaardigheid, dat wij ooit een meisje 
zouden hebben gehad. 
Beschouwelijk dan gesproken, kan ik mij 
zéér wel verenigen met Uw analyse der 
motieven van het verzet. Zij dekte bijna 
geheel de analyse, welke ik geruime tijd 
geleden in een ander weekblad mocht pu
bliceren. Toch moge het mij, zeer waarde 
collega, vergund zijn een enkele kantte
kening te plaatsen. 
Gij noemt de theologie van de tweede 
groep, waarondPr ik mijzelf moet rekenen, 
onder meer een hunnebeddentheologie. 
Voor deze uitdrukking is alleen p laats naar 
mijn inzien, wanneer gij de theologie van 
het thuisgebleven deel van het volk, be
titelt als een straatstenentheologie. Gij -
als ik - kent de scheldwoorden, waar
mede de verzetsmensen werden begroet 
bij hun wederkomst. Vertoonden zij niet 
een treffende gelijkenis met straatstenen, 
verpakt in een bladzijde uit de Heilige 
Schrift? Het wil mij voorkomen, dat voor 
de erkentenis, dat op ons altaar vaak on
heilig vuur heeft gebrand, alleen dan plaats 
is, wanneer het thuisgebleven deel van het 
volk erkent, dat het met een onchristelijk 
generaliseren, een even onchristelijk gebrek 
aan begrip, vermeerderd met een farizese 
hardheid, de mensen van het actieve ~r
zet na de bevrijding is tegemoet getreden. 
2'.eer waarde collega, ik wil beschouwelijk 
blijven spreken, maar zie mij nochtans ge
noopt tot een korte biecht. Sinds mijn 
thuiskomst nit het actieve verzet ben ik 
ten zeerste geschokt in het geloof aan 
het geloof van dat deel van het Neder
landse volk, dat zich bij uitstek gelovig 
noemt. 
Dit nu is geen levenswond. Want het ge
loof, dat het leven zin en inhoud geeft is, 
volgens de Heilige Schrüt, niet het geloof 
in de gelovigheid van anderen of van ons 
zelf. Het is een ànder geloof. 
Zeer waarde collega, U dankend voor de 
belangstelling, waarmede gij ongetwijfeld 
van deze letteren kennis zult nemen, 

met collegiale groet, 

Ds. VAN NIE, 
Hoogeveen. 
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,, Gesteund door het recht, 
streden zij voor de vrijheid" 
Op de Paasberg te Ede, vanwaar men het schone 
panorama over de Gelderse Vallei heeft, staat het 
Mausoleum. opgericht ter ere van de 43 strijders, die 
gevallen zijn in de strijd tegen de bezetter. Hun na
men zijn in graniet gegraveerd en op het voetstuk 
lezen we de tekst: ,.Is dit geschied in uwe dagen, of 
ook in de dagen uwer vaderen? Vertelt uwe kinderen 
daarvan eo laat het uwe kinderen hunne kinderen 
vertellen en derzelver kinderen van een ander ge
slacht." 
Op het Mausoleum staat een bronun beeld, dat de 
vallende strijdtt voorstelt. Het geheel is omgeven 
door een park. 
Sober - maar in deze soberheid is dit Mausoleum 
het symbool van wat er leefde in de harten van hen, 
die er hun laatste rustplaats .gevonden hebben. 
Zij hadden het leven lief, maar hebben het geofferd 
in hun strijd tegen de tyranoie, voor de vrijheid, voor 
hun vaderland. 
In een ontroerende plechtigheid is Zaterdag 2 Aug. 
dit Mausoleum door Z.K.H. Prins Bernhard in aan• 
wezigheid van vele autoriteiten. nabestaanden en be
langstellenden onthuld. 
Na een openingswoord d09f de heer E. J. v. Span
keren, sprak de heer Z. de Nooy, voorzitter van bet 
Comité, die allen dankte, die aan de oprichting had
den meegewerkt en wees op de geestelijke achter• 
grond van het verzet. 
De Districtscommandant der B.S.. de heer D. Wil
deboer, tekende de strijd. zoals die door de B.S. lil 

moeilijke omstandigheden, met vaak weinig hulpmid
delen, maar met ontembare moed en volharding is ge
voerd. 
Na een kort slotwoord van de heer J. J. G. Boot, Bur
gemeester van Ede, werd met het zingen van het 
Wilhelmus de plechtigheid beëindigd. 
Hierna had de kranslegging plaats. 

Bestuursvergadering 
Op 23 Augustus a.s. zal het Bestuur van de LO-LKP
Stichting ter bespreking van enkele zeer belangrijke 
zaken. verband houdende met de nog in bewerking 
zijnde opdrachten en met resultaten van een commis
sie, bijeenkomen. 
De bestuursleden zullen tijdig beschikken over ge• 
gevens, zodat :uj die kunnen bespreken in de reünis
tenverbanden, die thans nog actief zijn. 
Overigens blijkt oos nog herhaaldelijk. dat een aan
tal mensen in den lande niet op de hoogte is met de 
statuten en het huishoudelijk reglement van de LO
LKP-Stichting, waarin de werkzaamheden en moge• 

• lijkheden dezer Stichting zijn vastgelegd. 
Wij kunnen thans hierover geen brede uiteenzettin
gen meer geven, maar ieder. die zich daarvan alsnog 
op de hoogte wil stellen. kan evenals in het verleden 
een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 
reglement aanvragen aan ons bureau. 
Vele exemplaren zijn reeds op aanvraag toegezonden, 
zodat de voorraad niet groot meer i.s, maar een aan
tal belangstellenden kan toch nog tevreden gesteld 
-worden. 

DAGELIJKS BESTUUR. 

:P.cwi, u.4iendie()uq:L lielen
wat c;4t,~n delen. 

D it schone gedicht van twee regels be· 
hoort tot m·n jeugdberinneri.ngeo. Het 
stond o.i. op een paal bij de Hollands

Duitse grens in de buurt van Beek bij Nij
megen. We hebben inmiddels ondervonden, dat 
toen de grens door onze Oosterburen in 
"Vriendschap" werd overschreden, hier weinig 
heel gebleven is. 
Maar over de Duitsers wil ik het hier verder 
niet hebben. Wel over hun antipoden sinds 
"Siebzig und ein-und-siebzig .. , de Fransen. Ook 
aan Frankrijk is de Duitse bescherming duur te 
staan gekomen. Ook daar is verzet gepleegd 
tegen Duitsland en tegen de verraders van Vi
chy. Ook daar zijn mannen en vaders door 
Duitse kogels gevallen en moeten de vrouwen 
en moeders maar zien, dat ze hun kinderen 
groo, brengen. Natuurlijk ontvangen zij pen
sioen, maar dat bedrag is niet hoog. Een wedu
we zonder kinderen ontvangt frs. 1000.- per 
maand (pl.m. f 22.25). 

Daar het leven in. Parijs ruim anderhalf maal 
zo duur is als hier. spreekt het vanzelf, dat 
deze vrouwen moeten werken om te kunnen 
leven. Ook de vrouwen. die kinderen hebben. 
Juist zij. omdat de kindertoeslag op 't werk in 
verhouding tot de salarissen hoog is (frs. 1500 
p.m. voor ·t eerste kind. frs. 4200,- p.m. v0'1r 
twee kinderen, frs. 7000. p.m. voor drie kin
deren). 
Maar dit brengt tevens mee. dat het leven er 
voor deze moeders in de vacantietijd niet ge
makkelijker op wordt. Weren ze anders hun 
kinderen veilig in school. met de vacantie z;ijn 
de kinderen aan zichzelf overgelaten. 

0, zeker, in Frankrijk won:lt natuurlijk ook aan 
deze kinderen gedacht, ze kunnen naar vacan
tiekolonies. Maar - met de voeding is het daar 
nog niet, wat het hier is. Wij klagen wel eens 
te gauw en ik voelde me beschaamd, toen ik 
hoorde, dat de Fransen rond moeten komen 
van een half pond boter en een haH pond sui
ker per maand; dat er alleen melk verstrekt 
wordt voor kinderen beneden de 13 jaar en dat 
deze melk f 0.50 per liter kost. De kinderen 
krijgen een halve liter per dag toegewezen. 
Een reep chocolade (op de bon) kost f 0.6D à 
f 0.65. Ec worden vleesbonnen aangewezen, 
maar ·t gebeurt wel, dat er in een week of zes 
geen stukje vlees te krijgen is. 
Onnodig te zeggen, dat het er op deze wijze 
niet al te rooskleurig uitziet voor de kleine Pa
rijse bleekneusjes. 
Eén van onze mensen, Ad Harevoet. Fred. 
Hendrikstraat 51 te Utrecht. die zelf de gast 
geweest js van vele Franse verzetsmensen 
( over zijn ervaringen en het Franse verzet zal 
binnenkort in ons blad ~n aantal artikelen 
verschijnen) heeft het initiatief genomen tot het 
uitnodigen van een aantal Franse kinderen, 
van wie de vader gefusilleerd is en de moeder 
werkt. 
Ze zijn thans in Holland, 14 in getal, en ge
nieten onbezorgd van zoo en wind en water, 
bewonderen polders, bos, strand en heide eo 
gaan eind September voldaan en flink door
voed, naar huis teru.g. 
Wilt U ook meehelpen de vriendschapsbanden 
met de Franse patriotten te versterken? Velen 
van ons zuUen zich nog wel herinneren, hoe 
spontaan en hartelijk zij in Frankrijk zijn ont• 
vangen, terug uit een Duits concentratiekamp. 
Het was in Juni 1945 in Frankrijk ook heus 
geen vetpot. maar of je nu Fransman. Belg of · 
Hollander(se) was, je kreeg prima verzorging 

,en een schitterend Rode Kruis pakket. Dit was 
van bijzondere waarde, omdat dit gegeven 
werd, niet van een overvloed. maar van eigen 
nooddruft. 
Het ligt in de bedoeling, het volgend jaar weer, 
maar dan een groter aantal t.w. 100 à 150 
kinderen in de leeftijd van 8....-16 jaar uit te 
nodigen en wel in de maanden Augustus en 
September. Opdat alles goed voorbereid kan 
word.en, wordt een ieder. die zijn liuis hiervoor 
beschikbaar wil stellen, verzocht reeds nu 
daarvan· kennis te geven aan Ad Hazevoet, 
met vermelding of men een jongen of een 
meisje wenst. 
Van Franse zijde is reeds aangeboden. om ook 
Hollandse kinderen naar Frankrijk te laten ko
men. maar zolang de voedselpositie daar nog 
vaJJ cüen aard is als boven omschreven, ligt het 
meer op de weg van de Hollanders, om de 
gastvrijheid te betrachten. 
Wilt U er meer van weten? Stelt U zlch in 
verbinding met Ad Hazevoet, Fred. Hendrik· 
straat 51 te Utrecht 

CLARA. 
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JAN ALDERT SCHOL 
Gel,. 17 Juli 1919 

E m ongeluk maakte een einde aan het 
leven van Jan Aldert Schol op 31 Juli 
1915, toen hij met zijn motorrijwiel op 

we.9 was naar de kazerqe in Ermelo, waar hij 
gelegerd was als oorlogsvrijwilliger. Een le
ven. dat reeds van bet begin van de oorlog 
volkomen in dienst van het vaderland bad 
gestaan. 
In de ongelijke strijd tegen de Duitsers 
kwamen zijn moedige daden al naar voren. 
Zo was hij een der eersten die naar vo~ 
trad om een lading springstoffen in de dijk 
aan te brengen aan de andere kant van de 
rivier, terwijl de vliegtuigen over hen been 
raasden. 

In Dordrecht hielp hij mee de huizen te zui
veren van de op de Nederlandse soldaten 
schietende landgenoten. 
Hij zelf ging niet prat op deze daden; van 
anderen moesten wij deze later horen. 
Na de oorlog ging hij rustig zijn weg en 
het heeft ons dan ook niet verwonderd, dat 
hij in de illegaliteit belandde, zijn diensten 
weer aan het vaderland biedende. 

Jo zijn functie als adjudant van de districts
commandant der B.S. te Apeldoorn, noem
de deze laatste hem een van zijn moedigste, 
betrouwbaarste, onzelfauchtigste en door
tastendste medewerkers. 
Zijn verzetsactivite.it strekte zich niet alleen 
uit tot de B.S., ook in het LO-werk ont
plooide hij zich als een harde werker. 
Elk najagen van sensatie of avonturenzucht 
was hem vreemd; uit een diepgevoeld, door 
Christelijk geloof gedragen, sterk verant
woordelijkheidsbesef, kwam zijn verzet voort. 
Niet onvermeld mag blijven, dat dit alles 
niet zo volledig mogelijk was geweest. indien 
het gehele gezin &:bol in deze moeilijke da
gen niet zijn volle medewerking had ver
leend, indien zijn medehuisgenoten en vooral 
zijn moeder, zich niet vele opofferingen had
den .getroost. opofferingen, die men, zelfs 
in de beste kringen van het verzet, weinig 
aantrof. 
Idealist in hart en nieren was bij door zijn 
voorbeeldige houding, nooit versagende op
gewektheid en ongekende activiteit in zijn 
district de ziel en de initiatiefnemer van het 
verzetswerk. 

Het verzorgen en verspreiden van het B.B.C. 
nieuws, het uitreiken van bonkaarten e.n an
dere valse papieren, het aangeven van 
droppingterreinen in de sector Hoenderlo, 
het in kaart brengen van Duitse stellingen en 
geschutsopstellingen, het oversteken van 
de Rijn in de herfst van 1944 om Duitse po
sitles in de buurt van Elst op te nemen, het 
medevervoere.n van Engelse parachutisten 
naar een verzamelplaats om de Rijn over te 
steken, het instrueren van de groep Hoen
derlo in het gebruil van wapenen, het uit
vinden van de "Eekhoornweg" (Duitse bor
den met Eekhoorn gemerkt), het verzorgen 
en huisvesting verlenen in de nabijheid van 
zijn domicilie van ettelijke geallieerde sol
daten, ziehier een korte opsomming van 
zijn veelzijdig werk:. 

Een schuilnaam heeft hij alleen in de aller
laatste tijd voor de bevrijding aangenomen, 
Deze naam moest hij steeds verwisselen. 
Het koerierswerk, voorzover het werkelijk 
gevaarlijk was, werd door hem zelf uitge
voerd. 
Dit alles kenmerkt Jan Albert Schol. Hij 
zou een krachtige steun geweest zijn voor 
de opbouw van ons vaderland. 
HIJ blijft ons, zijn naaste medewerkers, een 
voorbeeld. 

JN MEMORIAM 

PIET SMIT 
Gel,. 15 Mei /92/, ge/. 8 Maa,t 1945 

P iet kwam in Enkhuizen einde Mei 19i3 en was afkomstig uit Ede 
en richtte toen onder leiding van Wagenaar vele afdelingen in 
West Friesland op en ~erd na de overval in Hoorn districtsbe-

stuurder van de LO in West Friesland. 
Vooral was het zijn grootste zorg, bij het stichten van een concentratie• 
punt, ook geschikte personen te vinden, die voor bun taak berekend wa
ren. Dit alles is hem gelukt. Overal heeft hij prima krachten gekweekt en 
toen Piet in de tweede helft van 1944 naar Hengelo vertrok om voor de 
geallieerden te werken, kon het werk. door hem opgezet, zonder ver~ 
traging voortgang vinden. Met lede ogen zagen wij hem vertrekken, want 
hij had zich hier een groot aantal vrienden gemaakt. Zij zullen hun wer• 
ken met Piet in dankbare herinnering houden. 
Het terrein, dat Piet te bewerken had, was Enkhuizen, Andijk, Wer
vershoof, Medemblik en Hoorn, dus geheel West Friesland. Het is niet 
mogelijk om ee.o volledig overzicht te geven van dt' betekenis, die Piet 
Smit io de verzetsbeweging in onze streek heeft gehad, om te vertellen 
van de verdienstelijke e.o moeiZame arbeid, die hij voor de onderduikers 
verricht heeft, van de .gevaarlijkè en moeilijke haakjes, die gepleegd zijn 
onder zijn leidin3. 
Doordat ik een auto bezat kwam ik met hem in aanraking. Aanvankelijk 
was hij zeer gesloten omtrent zijn werkkring. Nooit mocht ik weten, 
waar hij naar toe ging. Op een bepaalde plaats moest ik stoppen e.n 
dan ging hij verder zijn weg. Doch geleidelijk aan werd hij vertrouwe
lijker. Vaak moest ik hem brengen naar Alkmaar, waar besprekingen 
plaats vonden met Frits Conijn of naar Wormerveer, Zaandam en Am
sterdam. 
Enige aardige voorvalletjes wil ik met nalaten aan U bekend te maken. 
Op weg naar Wormerveer haalden wij even voor Krommenie een troep 
moffen in. Bij de Limmerhoek was mijn claxon begonnen geluid te ge
ven zonder dat ik er iets aan kon doen om hem af te zetten De officier 
van de troep gelastte mij te stoppen. 
Direct liet Piet de arm van Frits, welke laatste ook in de wagen zat, om 
zijn schouders slaan, gaf hem zodoende rust om de indruk te wekken, 
dat hij ziek was. Hoewel de officier gelastte de claxon af te zetten was 
dit omnogelijk, daar het contact was afgebroken. Piet wist de aandacht 
van de officier echter af te leiden, door te wijzen op de zieke vriend, die 
voor een blindedarmoperatie zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis te 
Zaandam moest worden overgebracht. We mochten doorrijden. 
Zelf heb ik een lichaamsgebrek. zodat wanneer ik de auto bestuur, 
mijn linkervoet in een hoedje vastzit op de frictie. 
Op een avond moest ik Piet naar Alkmaar brengen. Onderweg werden 
wij aangehouden door de landwacht. Piet zat rechts van mij. Een van 
de landwachters gelastte mij uit te stappen. Ik verklaarde, dat dit niet 
zo gauw .ging; bij moest mij nog helpen ook. Direct kwamen toen de 
andere landwachters ook aanzetten en terwijl 4 van deze snaken met 
hun geweer gericht op mij, ongeduldig stonden te wachten en toe te 
zien. hoe ik het klaar speelde uit de auto te komen, slapte Piet aan de 
rechterkant uit de auto met de tas onder zijn arm en liep rustig een 
eindje door. 
Ondanks hun 5 zaklantaarns hadden de sufferds niets gemerkt. 
Nadat de heren mijn wagen op contrabande doorzocht en niets gevonden 
hadden, mocht ik ve.rder rijden en haalde een eind verder Piet weer in 
en wij vervolgden rustig onze weg. 
Tot eind November 19·H ben ik Piet behulpzaam geweest, daarna ver
trok hij naar Amsterdam. Enige keren heeft hij daar in moeilijkheden ver
keerd, is enige tijd in een gevangenis opgesloten geweest. doch spoedig 
weer vrijgelaten. Hierop vertrok hij naar Hengelo. 
Eenmaal werd hij voor een opdracht ontzien, welke zeer gevaarlijk bleek 
te zijn. Deze opdracht werd gegeven aan een gehuwde man. 
Piet wilde dit niet hebben, en zeide, zich heel goed in staat te voelen 
deze opdracht ait te voeren en dat hij, als vrijgezel. het beter kon doen, 
dan iemand met ee.n gezin. 
Dit is echter zijn laatste opdracht geworden. Hij was met enige andere 
illegalen op de afgesproken plaats, toen het huis door de SD werd om• 
singeld. Van vlucbten was geen sprake. Zij werden allen gearresteerd 
en naar Zwolle overgebracht. Gelukkig schijnt hij niet mishandeld te 
zijn. Nadat zij daar geruime tijd hadden gezeten, werden zij gelijk met 
I 16 andere slachtoffers naar de Woestehoe-Ve overgebracht en als repre
saille-maatregel vóor de overval op Rauter gefusilleerd. 
Piet Smit was als jongeman van 22 à 23 jaar als kantoorbediende aange
wezen voor de arbeidsinzet in Duitsland te gaan werken. 
Hij verkoos dat niet, dook onder en stelde zich in verbinding met de 
ondergrondse beweging om zich voor de zaak van Nederland tot het 
verzet op te wekken. 
Hij was wars van alle demagogie en bezat buitengewone gaven een 
ander te inspireren tot aanpakken en volhouden. Hij was niet lichtvaar
dig, maar bezat stalen zenuwen, een ongekende koelbloedigheid en was 
bovendien zeer gevat. Zijn parool was: Ik heb niets te verliezen, maar 
alles te winnen. Lukt het mij niet het einde te halen, dan heb ik het 
mijne er toe bijgedragen. waarvan anderen profijt zullen hebben. 
Voor het baanbrekerswerk, door hem· verricht. blijven wij steeds dank
baar. P. RODENBURG. 

P. BLOM ~ Sjors 
Gel,. 30 September 1912 

S Jors (Piet Blom), hondenfokker 
uit Drachten, was een tijdlang lei
der van een der beide Noord-

Drentse KP's. 

Hij was geti-ouwd e.o had drie kinderen: 
Dit weerhield hem echter niet om zijn Ie- • 
ven in te ze'tten voor Koningin en Vader
land. 

Hij was een oprecht Christen, hoewel hij 
daarmee nooit te koop liep. Bovendien had 
hij alles voor een ander over. Niets was 
hem te veel. Moest er het één of ander 
gevaarlijk karweitje opgeknapt worden, 
dan was het altijd Sjors. die voorop 
ging, niet lettend op gevaar voor zijn 
eigen leven. 

Omstreeks midden November 1944 kreeg 
hij tot taak om twee piloten naar Enge.
land over te brengen. die uit een vlieg
tuig gesprongen waren, dat in de bos&en 
achter Diever brandend was neergestort. 
Hij begaf zich daartoe naar de Engels
'llanplaat, een zandbank tussen de Friese 
kust en Ameland. Hier zou een Engelse 
boot komen om hen op te pikken. D!><>r 
een samenloop van verschillende omstan
digheden bleef deze boot echter uit en 
kregen Sjors en de beide piloten, met 
no.g iemand anders. die meegegaan was, 
gebre.k aan voedsel. Het was mistig 
weer en dus zeer gevaarlijk om de tocht 
te ondernemen. Sjors bood vrijwillig aan 
alleen naar de kust te gaan om voedsel 
te halen. De anderen wilden hem eerst 
niet laten gaan, doch het slot was, dat 
Sjors er moederziel alleen op uit toog 
om voedsel te balen. 

Dit is zijn laatste tocht geweest. On
derweg geraakte hij in een geul en ver
dronk. Enkele dagen later spoelde zijn lijk 
aan op het eiland Rottum. Men vond 
een persoonsbewijs op hem, waarop 
stond: Jan Dijkstra, controleur verzeke
ringsmaatschappij. Dit was zijn valse 
P.B. 
Een Duitse dokter verrichtte de lijk
schouwing. Daarna werd hij door een 
paar Duitse militairen begraven op het 
strand. Ook een lid der Landwacht was 
hierbij aanwezig. 
In het voorjaar werd het lijk opgegraven 
en overgebracht naar het kerkhof van 
het eiland. 

Na de bevrijding trokken enkele men.sen 
er onmiddellijk op uit om te zien of ze 
nog een sp00r konden vinden, dat lei
den zou naar de plaats, waar Sjors ~e
bleven was, want na zijn vermissing had 
men nooit meer iets van hem gehoord. 
Al heel spoedig werd ontdekt. dat er op 
Rottum iemand begraven lag, wiens sig
nalement volledig overeenl..-wam met dat 
van Sjors. 

Een verhoor van de landwachter. die 
erbij geweest was en die inmiddels in 
Delfzijl gearresteerd was, verschafte vol
ledige zekerheid. 
Zodoende kon nagegaan worden hoe 
Sjors om het leven was gekomen. 

Op Zaterdag 16 Juni 1945 werd hij te 
Drachten met militaire eer begraven. De 
kist werd gedragen door de jongens, 
waarmee hij veel samengewerkt had. Eén 
van hen hield een korte toespraak op 
zijn graf. waarin hij besloot met de 
woorden: .,Sjors, kerel( rust zacht. God 
heeft je in genade aangenomen." 

JELLE. 
(KP Noord-Drenthe). 
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PHILADE'.LPHIA. Brandw"rheden braken binnen tn een hotel
kamer om tt:n brandende matra~ te verwijderen van onder dt 
rustig slapende hotelgast William O'Toole, Drie kwartier 
later brakrn tij wur binnen, Dt motras stond wur In brand. 
Ga>t O'Toole sliep nog •terd•. 

( .. Kompas"). 
Een teken des tijds! Niet één mens, maar grote groe
pen mensen slapen, al staat een hele wereld om hen 
heen in brand. 

• 
Waar het op aankomt bij (Ic mens. is de aanwezigheid van 
ctn kern, dit stuwt naar étn of andere van den leYensbc• 
schouwingen. Niet alle sbrapoeJl-schuVen .i:ijo ere.Hers. niet 
alJt zielto naar de aarde afguchoten ontploffen tot hart, Maar. 
mt.n \.'etgeve ons de~t vergelijking nu alwe.tr de einder brandt. 
voor geen van ons îs Kart'! van de Wotstijnt e:e.o b1fndganger. 

· (,.De Groene") . 
We kunnen ons de opluchting van Karel van de 
Woestijne voorsteflen. Wie is er graag een blind
ganger, niemand toch? Neen, wij willen atoombommen 
met gegarandeerde werking zijn. 

• Men verwijt de lndonesiscbe nationalisten In hun ondehandt.· 
lingen zulk een vcrv.·trpcliJke dubb<ltongight1d, En toch :iJn :t 
beihg d•atin, vergel eken o,et de -Nederlandse vrijhtid,btlden 
uit de begln1acen v•n de 80-Jarigc oorlog. van Willrm den 
Zwi,ger af tot de minst be:.fangrtJke toe. 

(,.De Vlam") . 
Wij hebben dit vraagstuk heel lang bestudeerd, maar 
de begrippen "dubbeltongigheid" en "de Zwijger" 
kunnen we onmogelijk rijmen. 

• 
Jong boekhouder met trouwplanotn buft nog enkele avonde.n 
per werk beschikbaar voor het bijhoudei, van Uw boekhouding 
en corresponde.ntit. Bt. gaarne onde.r lett. AB. Bur. 

( .. Het Kompas") . 
Wij vinden het altijd zeer belangrijk om te weten, of 
onze boekhouder/correspondent trouwplannen heeft. 
We nemen hem dan n.l. niet. Mensen met trouw
plannen kunnen niet boekhouden. Ze moeten huizen 
zoeken. 

Verzetstentoonstellingen 
GELDERLAND 

Van 19 Juli af is in Arnhem een Verzetsten
t oonstelling gehouden, welke als basis zal dienen 
voor meerdere tentoonstellingen in Gelderland. 
N a Arnhem komen Apeldoorn en Nijmegen aan 
de beurt. 
Wie meent, dat er voor dergelijke ten toonstel
lingen geen belangstelling meer bestaat zal door 
het resultaat van Arnhem zeker tot andere ge
dachten zijn gekomen. Het bezoek heeft de ver
w a ch tingen verre overtroffen en men h eeft uit
eindelijk tot een verlenging van de tentoonstel
ling moeten besluiten. 
Nu was de plaats van deze tentoonstelling bui
t engewoon g oed gekozen, n.l. het gebouw van 
de H.B.S. aan het Willemsplein, in het hart van 
Arnhem, waar in de vacantiemaanden d uizenden 
vacantiegangers voorbijgaan. Men had het voor
terrein met vlaggen en een keurige bloemenbe
planting versierd, terwijl ook aan de aesthetische 
verzorging van de expositie alle aandacht was 
besteed . 
D e en tree maakte' men door een zeer natuur -

•DAAGJE RUBRlflfVAÎf ·. i CONTACTCOMMISSIE 
DER 61 <OMP. GElAGSTROEPEN (DIITR.DRENTE) 

Sec:r J. WIELINGA, Taco Mesdagst r. 8, Groningen 

O.ou Kamer•deo la Indië, 

lo verband met de gtbturtenisstn In lndiè gaan onze: gedach
ten op 't ogenbltk fa het bijzonder uit naar onie vrîendeo a) ... 
daar. onze oud.-compagniérs, Het z1jn er 21 tn 22 hiervan zijn 
c:r vrijwillig been gtgaan. Ot btide anduen gingen als dienst
plichtigen, maac allen gingen mrt de weten,chap. dat dj un 
taak te verrichten baddea, een taak welke niet lichtvaardig 
mout wotdtn opgevat. z'tJ wisten. dat als het motst. zij tot 
groce o!fers bereid moesten :11n en :ij het grootste offer. dat 
van htt leven. %0 nodig ;;ouden moeten geven. Thans b het 
dan :over gekomen. En wij allen denken steeds aan ben, 
wanneer wij ,dt ltgtrbrrichrtn vernemen tn wanneer we bo
ren. dat er weer eeo aantal gesneuveld. vermist of gewond is 
en dan vragen wij onszelf af: Zou daar ttn van ons bil :ijn7 
0. het Is vanzelfsprekend dat <onder twijfel iedere soldaat 
van itdue compagnie: aan de:elfde gevaren bloot staat. maar 
wanneer étn der oo:en ieu zou overkomen, pakt het Je toch 
dieper, treffender. omdat Je de persoon fn kwrstle goed hebt 
güend, met hem hbt samrngewerkt, met hem btbt omgegaan 
als •irljdmakker en kameraad. 
De laatste berichten uit lndil dateren val\ IS Juli . dus Juist één 
dag. voordat de politionele actie begon. Wt willen slechts 
hopen. dat. wanneer er brie.ven binnen.komen. due gunstige 
mededelingen mogen bevatten. 
WiJ w~·nsen on::t: vrltodtn vanaf de:e plaats het allerbeste toe: 
en <ojn « van ovtrtuigd, dat tij hun plicht :uilen vervullen !? 
de gc:~st van ons oud-compagnte.sdevtes van "Hou en Trou • 

WELKE TOESTANDEN H E'.Ell,SEN IN INDIE'.l 

Hierover hebben we lo de- pers ai vtel kunnen lezen, maar wJJ 
kunnen niet nalaten hitr enige uittrtksels uit brieven te geven, 
geschuven door oud-compagniesledttl. welke teven.s die geest 
typeren, welke momenteel daar onder on:.e uoepen heerst, 
Wij luen dan in een btief van Sergt, K. ). Tronnen • O,JJl,: 

,.George van Oord eo 1k zstttn momt.nteel in Belawan. _H,~r 
15 tot nog toe .aflos rustig. Nog geen aanval gehad. Of dit to 
•al blijven. ik kan het niet \'Utellen. Je kunt die ga,ten geen 
:,genblik \'trtrouwe.n . Zo :iin =e gezond en zo hebbco =e het 
weer op hun heupen . Or T.R I. schijnt nogal kalm te >ijn en 
sc:bijnt , tenminste: op papfcr) aan- de bevelen van Soekarno en 
S;abrir gehoor te geve.n. Maar dan :iJn hier op ~umatra de 
Hi,boellab en de Bantt:D Httam. dit \'Olkom~n lot staan van 
e.nig ge:ag. Dit zijn beodes. dit niet ondtt contröle. zijn vaa 
het Indonesische Ge:ag. \Vat is dat voor een gezag? Ze kun• 
n<n n,et eens de orde handhaven. Wij hebben ook op Java 
ge:eten. On2e laatste plaats was Tjlkidang. Toen wij In drze 
plaats kwamen was tr bjjna geen bevolking. m.a.w. dt kam" 
pongs waren uitgtstorvtn. omdat de meosto . last had_d~n van 
rampokker,. Door de intense patrouHles en diverse ac,te s wcr· 
den die tampokkers ve:rdrevtn, het .nsultaat was. dat ~e. kam· 
pongs e.n dessa · s weer bewoond wcrdtn e:n de s3wah s Wt't:t 

be.werkt, de mensen konden weer rustig werken. Ze waren 
:e:Hs al :o vtr, dat :e ztlf nacht-patrouilfe's giogt:n lopen en 
als !t onraad btmt.rktt.n. ons dadelijk kwaoie:n waarschuwen . 

getrouwe ruïne, waaruit de stens dreigend te 
voorschijn kwamen. 
Uiteraard kon deze tentoonstelilng weinig nieuws 
meer brengen op het gebied van het verzet, doch 
de wijze waarop het geschiedde verdient alle lof. 
Tot nu toe nog niet tentoongesteld was h~t 
stempel -archief van de F.C. der L .O. Dit 
archief, keurig gerangsclfikt in een daartoe spe
ciaal vervaardigde houten koffer, welke het on
middellijk verdwijnen bij onraad mogelijk maak• 
te, was op deze tentoonstelling te bewonderen. 
Zeer interessant waren verder de maquettes, 
voorstellende de in Nederland gepleegde kraken 
en de strijd om Arnhem, welke door middel van 
lichtjes voor ieder te volgen waren. 
Veel belangstelling was er vanzelfsprekend voor 
de maquette van het H uis van Bewaring, welke 
duidelijk aangaf, welke weg de overvallers bij 
hun laatste geluk te poging volgden. D e stand 
van "De Zwerver", waa r men de nummers met 
het verhaal van de overvallen op de Koepel en 
het Huis van Bewaring kon kopen, trok van
zelfsprekend zeer veel belangstelling. 
De tentoonstelling was georganiseerd door de 
Afdeling Arnhem van de Sticht ing 1940-'45 en 
de opbrengst k omt geheel ten goede van de 
Stichting. 

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK 

DI VERSEN Gevraagd voor direct: 

Hier W ij zoeken in Amsterdam voor 
,ichte administratieve werkzaam-
1eden, bediening telefoon enz. 

Bakkersleerling of 
Halfwas 

De: mensen .kwamen weer bij oo.s om. medische b~ba.odeling, 
Toen we uit Tjik1dang we.ggingtn stonden :e ons aan de w~g 
toe tt- wu1veo. Ik wil c.r verder niet ovet uitwtfdtn. alleen wfl 
Ik nog vttt<llen. dot wij het vaal< ovtr Tjikidang hebben eit 

ona dan afvragen . boe zal de bevolking het mak,n. Door de 
wapenstilstand, want dlt is er. te.nminstc op papier. mochten 
we geen patrou,lles mter Jopt11 dan 2 K.M. buiten on:t puf ... 
lijo. Zodoende hadden de randgebieden wou 1 .. , van rampok
kers en trok de ""bevolktng weer weg en :o ging je. werk weer 
teniet. En met zo'n ge~ag wil onze te.geeri.og onderbandtl t'n. fk 
behoef :eker nie.t tt vertellen. dat ik. geen voor.stander van 
Chtriboo ben." 
To, :over de1e beid, gedateerd 23 Dcc. l!!i6. 
Uit het dagbroek van Sergt. Maj. D. A. Otte citeren w<: 
"Zaterdag 7 Juni J9i7. Ik :.ag een trein ttid evacut's u.tt 
OjokJa aankomen. Ee..o droevig ge:.icbt. Blan..ltt: m brume vrou.• 
wtn met .kindere-a en op het station faroihe. die kwam kijken 
of er mis.schie.n vtrwanten bij WMt.n. lk sprak ttn Rotterdam ... 
me,. dfe .inds de bevcijding op :ijn vrouw wacht en steeds bij 
leder transport komt kijken of :• er bij Is. Hij w«t ecbrer 
niet of :e nog Jedt. Zo nu en dan wordt er een groep losgt• 
laten. maar et moeten volgens on::e :egsman nog duitenden in. 
de. kampen zitten ergens ln htt binntnland, en de vraag is 
alleen: .. Hoe lang moet dit oog duren?" Overal willen de 
Jongens er Op lo,. :todat er nu etn.s ee-n eind nan :at komen. 
Dinsdag 10 Juni 1917. Zoal• ik reeds errder ,chrerf had onu 
èomp. het telegraafkantoor en station van Mr. Cornelis br:et, 
overgenomen van de T4R.l. daar dut bevree.sd waren vooc 
een overval van de Soendanuen en dit :ijn ook onzt vrien
den, dit tchter rutie bebben mrt do T.R.l. Dit schijnt wel d~ 
groot.stt. motflijkbtid hier te :ijn, om orde in de chaos te schep
pen. Het toeval wilde nu. dat vandaag Hatta met de trein 
zou komen en natuurlijk waren :ijn a.aobangecs aanwezig, Het 
leek precfu een N.S.B.-v.rtonlog ln beat Neduland. Op h,t 
perron waren goed geklede inlanders aanwe1ig. dit dure auto·, 
be:itten t:D welke op het stationsplein stonden geparkeerd. Tot.n 
de trein aankwam hadden :ij veel weg van betaa.lde "Mt:t• 
deka" (Vriiht1d) toepers. Toen Hatta op het station op een 
•tod klom. heten tij tich ook llink horrn. Buiten op het 
statlonspltin ,tonden de mindue goden, die e.cbter lang niet zo 
enthousiast waren. Hij hield etn redevoering. waar ik niltuur" 
hjk ntets van verstond. maar als het woord Repoe.bliek of In· 
done1ia klonk t-n dat gebeurde nogal eens. dolo h~e.lt he.t Vl"el 
op de. TJuga.rte.n In Btrlijn 19+2. lri de krant stond, dat bet 
niet Ologelijk was de orde te handba•,en met ons detac,bcmcnt. 
D , waarheid Is echte,, dat wij volg<ns opdracht geen vinger 
hebben uitges token om de opdring erige menigte. die dat op· 
drlngen de:.monsrtatief cfe:ed. teg en te houden e-n wi; ons alleea 
maar met het afzetten dtt perrons be-moeiden. Wij lieten Hatta. 
aan :iJn eigen orde.bewaarders over. die t.cbtrr :.elf even bard 
meed:-onge.n. 
Als tegenstelling kwam er op een bepaald moment tegen e.en 
paal, waar ik vlak bijstond~ een klein meisje z.iten met tt.ll 

tro• b•nanen In baar hand. Toen Ik goed ke<k :>9 Ik. da, 
zij hoge koorts had. Hot: dat kind hiertussen vttui1d ra:skte-. 
is mij t~n raad.stl. Ik ging naar haat toe en vroeg wat :iJ bad. 
Zi1 antwoordde: •. Ding in" (koud ). terwijl >ij over het gehele 
lichaam transpireerde, Ik I heb haar toen In on:< wacht ge· 
bracht en toen kwam uit. dat :ij van verre lwaas om een paar 
pisangs te verkopen. Zij ligt nu In het :iekrnhuls onder gorde 
ver:orging \'an Hollandse doktoren tn :u..sters. 
Die goeie Rtpoebliek lndone:la toch!" 

851 Gijsbertus Jager, geb. 22 Ja
nuari 1926 te Ede. Op Zon• 
dag 17 Sept. 19-44 aange• 
sloten bij de landingstroepen 
te Oosterbeek, de eerste vier 
dagen nog contact met hem 
,gehad. Was vermoedelijk in 
uniform. en was de derde 
dag Jicht gewond aan been. 
Nadien mist men dk spoor. 
Na de bevrijding zijn per• 
soonsbewijs gevondP.n in het 
huis bij de politie te 
Schaasbergen. Inlichtingen 

gaarne aan J. Jager, Lindenlaan 20, Ede, Telef. 
8116. 

852 Adrianes Oudkerk. geb. te Landsmeer, 11 Januari 
1888, eierenhandelaar, wonende en gearr. te Epe. 
E ind Januari o f begin Februari 1945 van Oraniën
burg op transport met onbekende bestemming, mo
gelijk Neuengamme, of richting Hamburg. Kan 
iemand iets verklaren omtrent zijn overlijden of 
omtrent feiten betreffende zijn vermoedelijk over
lijden? Inlichtingen .gaarne aan Mr. K. R. Beks, 
Insulindelaan 19, Hilversum, Tel. 67-44. 

* 
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GEWAPEN VERZET 

01der de titel "Het gewapend verzet. Wai 
moeite waard?"" publiceerde het bekende 
"Op den Uitkijk'' een artikel van kapitein 
dell Hart, die in Engeland als de meest gezag 
militaire commentator geldt. 
Het artikel. doch meer nog de titel. waar nder het 
werd geschreven, is te agressief om er zoni:ler meer 
aan voorbij te gaan. 
De gestelde vraag eist een duidelijk 
Wij willen het geven. 
Kapitein Liddell Hart schrijft o.m.: 

"Was dit (schrijver doelt op het aan 
actief, gewapend verzet van Engeland t) - op 
de lange duur - een verstandige politiek wanneer 
men tenminste niet alleen op het winne van de 
oorlog bedacht was, maar ook op het verzeke
ren van de vrede na de eindoverwinnini? Woog 
de bijdrage van het verzet tot de eindov winning 
op tegen de wanorde, die het verz.-:t a · erfenis 
achter liet? Dit mogen verbijsterende vra11en schij
nen. Maar zij worden dwingend door he feit, dat 
hlijkPns vPle bewijzen de grondslaye,1 van do? 
vrede worden ondermijnd door een gees van ge
weldpleging, die in vele landen heerst:· 
"De materiële schade, die de .guerillast 
reet en via represailles indirect - vero 
bracht veel ellende over hun eigeu Jandg 
was uiteindelijk een handicap bij de n oorlogse 
opbouw. Maar de ernstigste en langst durc1t1dc han
dicap van aJles was van morele aard. 
pende verzetsbeweging trok veel "rolt~ 
aan. Zij gaf hun een vrijbrief om om.ie 
mantel der vaderlandsliefde hun misdade 
loop te laten en hun wrokgevoelens uit 
- aldus nieuwe stof leverend voor Dr. 
historische opmerking, dat "patriottisme de laat
ste toevlucht voor een schurk is". Nog fger was 
het morele effect op de jongere generati , in haar 
geheel. Het leerde haar het gezag te tro eren en 
de voorschriften der burgerlijke moraal m de vve 
ten te treden in de strijd tegen de bezet ngstroe
pen. Dit liet een minachting voor wet en orde na, 
die onvermijdelijk voortduurde nadat de I dringcrs 
weer waren vertrokken." (Cursivering van on
dergetekende). 

Tenslotte nog één citaat: 
"Deze laatste verzetsvorm (de auteu bedoelt 
het passieve verzet) zoals toegepast 
marken, Noorwegen en Nederland bi 
en meer van onweerlegbare waarde 
eveneens steeds duidelijker wordt, hoe 
sers er onmogelijk raad mee wisten." 

Tot zover kapitein Liddell Hart. 

De1,~
kt meer 

terwijl 
e Duit-

Toen de vraag of het gewapend verzet moeite 
waard was geweest zich aan ons opdrong konden 
wij aanvankelijk een gevoel van opkomend veront
waardiging niet onderdrukken. Alleen al de 
voldoende om een oud-KP'er kregel te ma 
Verdraaid, al was het .gewapend verzet ook 
niet de moeite waard geweest (maar dat onLmJ 
en al waren er helemaal geen aanwijsbare sultaten 
(maar die zijn er wel). dan nog zou de m ite niet 
vergeefs zijn geweest. 
De waarde van het verzet meet men toch et in de 
eerste plaats af naar het materiële nut. dat het op
leverde? 
Indertijd lag er een zeer princjpiële plicht t t verzet. 
En al degenen, die van deze plicht waren ordron
gen hebben zich niet in de eerste plaats af evraagd 
of het werk wel nuttig zou zijn, maar veel eer, wat 
het geweten hun in deze voorschreef. 
'n leder, die zo het verzet inging, aldus vol , ende de 
stem van het geweten, kon de uitkomsten rus ·,g onder 
ogen zien, de moeite waard of niet. 
Wij kunnen ons voorstellen, dat vele lezer op de
zelfde wijze hebben gereageerd. 

Wij kunnen ons ook voorstellen, dat er lezers waren, 
die gnuivend hebben geschamperd: Zie je nou wel 
...... dfe Engelse kapitein vindt het ook niet de moei lil 
waard. 
Zowel de eersten als de laatsten reageerden te vlug. 
Want niet de vraag of het verzet de moeite Wilard 
is geweest stelde kapitein Liddell Hart disputabel 
( hetgeen de titel zou doen veronderstellen) maar de 
vraag of de voordelen van het gewapend verzet {en 
die erkent hij uitdrukkelijk) wel opwogen tegen de 
morele nadelen achteraf (en dan nog speciaal met 
betrekking tot het Franse verzet). 
Daarop liet hij een zeer beslist neen horen en o.i. 
niet geheel ten onrechte. 
Maar dat is iets geheel anders dan het neen op de · 
titelvraag van "Op den Uitkijk", Want die vraag 
boven het artikel van Liddell Hart Is zeer misleidend. 
Die vraag is, in het algemeen gesteld, absurd. 

Het is dan ook niet daarop, dat wij nader willen In
gaan. 
Wel willen wij de mening ..,<lil de kapitein. als zou 
gewapend verzet noodwendig tot grote morele na
delen voor een volk moeten leiden, aan een nadere 
beschouwing onderwerpen. 
Tot staving van zijn bewering wijst hij dan op de 
moeiten en zorgen, waarmee o.m. een land als Frank
rijk heeft moeten worstelen - en nog worstelt -
tegen het revolutionnaire element lo de verzetsbe
weging. Voorzover het Frankrijk betreft, kunnen wij 
dit bewijs aanvaarden. Daar is inderdaad min of 
meer sprake van een volkomen gezagsnegatie. Maar 
het tegendeel van Liddell Hart's beweriug zouden 
wij kunnen bewijzen door hem een blak op Neder
land te doen slaan. 
In geen enkel land heeft zich de Jllegaliteit zo ge
disciplineerd gedragen, als ten onzent. De enkele 
derailleringsgevallen, die in ons land voorkwamen, 
bevestigen deze regel. 1 

Die discipline was maar geen toevalligheid. 
Ook niet enkel een verschil in nacion;, , :c1rakter tus
sen_ Nederland en een land als Frankrijk. 
De oorzaak lag dieper. 
Die oorzaak lag in het verzetsmotief. 

Nederland is een christelijk land. 
De algemeen christelijke normen doen voor het groot
ste deel van ons volk nog steeds opgeld. 
Toen een aantal Nederlanders In de Joop van de be
zettingsjaren tot verzet kwam, bleken zij voor het 
merendeel (vooral in het begin) uit christelijke krin
gen te komen. 
Hoewel het meestal een complex van motieven was, 
d3t iemand tot het verzet bewoog, WOOIJ bij velen 
toch het religieuze motief het zwaarst. En iemand, 
die zich door zijn .geweten gedrongen voelt tot ver
zet tegen de barbaarse geest van het nationaal so
cialisme is niet revolutionoair. Zo iemand zal bet 
verzet als een bittere noodzaak zien en hij zal dat 
verzet afleggen, zodra hij zich weer weet gesteld 
onder een gezag, van God verordineerd. 
Met zulke verzetters behoeft een land niet bevreesd 
le zijn voor de morele nadelige gevolgen van hun 
verzet, zelfs niet wanneer dat verzet met cle wapens 
in de vuist heeft plaats gevonden. 
Jntegendeel, van zulke verzetters kan een land, zien 
bevindende in de chaotische na-oorlogse tijd, niet 
dan profijt hebben. Zij hebben getoond, hoe moeilijk 
dat ook dikwijls viel, het werkelijke gezag t.? willen 
eerbiedigen. 
Anders lagen de verhoudingen in Frankrijk ech'ter. 
Voor zover de godsdienst daar een rol speelde, be
perkte zich dit in hoofdzaak tot de binnenkamers. Op 
het politieke terrein waren de christelijke beginselen 
krachteloos geworden, althans de Juiste opvattingen 
betreffende gezagsverhoudingen waren teloor gegaan. 
Waar men het gezag van God over de mens oot-

Losae Damme n ZO oeat 

kent, moet noodzakelijk een gezag van mens over 
mens worden geschapen en dat leidt óf tot dictatuur 
óf tot revolutie. 
Waarom zou de ene mens het gezag van de andere 
moeten erkennen als het niet zijn oorsprong vindt in 
de goddelijke souvereiniteit over alle kringen van 
het menselijk leven? 
Waarom ook zou de Franse maquis niet het opge
worpen gezag, zo nodig met het pistool in de vuist, 
het recht van dat gezag betwisten? 
Als de overheid niet meer wordt erkend als diena
resse Gods, waarom zou men dan niet het recht van 
de sterkste in .gaan voeren? 
Zodra deze vragen worden gesteld, ligt de weg naar 
de revolutie geplaveid. 
Zie naar Frankrijk, zie naar Griekenland, zie naar 
andere landen waar het communisme knaagt aan de 
wortel van het gezag. 
Stellen wij nu nog eens de vraag of het gewapend 
verzet noodzakelijk moet leiden tot wanorde en ge
zagsnegatie, dan kunnen wij, in het licht van het 
bovenstaande, zonder enige twijfel zeggen: Neen en 
nog eens neen! 
Het ligt er maar aan of het verzet zijn oorsprong 
heeft gehad in de haat of in het naar gerechtigheid 
hakende geweten. 

Overigens ontkennen wij niet, dat de gewapende ver
zetsbeweging ook in ons land "rotte appelen" in de 
mand heeft gehad. Doch zij bleven uitzonderingen. 
Wi:I maakten zij in sommige gevallen helaas het 
"gave fruit te schaad". Ook ontkennen wij niet. ddt 
sommige bonafide verzetsmensen de k0er,; zijn kwijt 
geraakt. 
Maar het zijn slechts enkelingen. 
De stelling: .. gewapend verzet kweekt misdadigers", 
moeten wij in haar algemeenheid uitgesproken, ten 
stelligste afwijzen. 
Dit werd reeds gemotiveerd. 
Overigens achten wij dergelijke uitspraken op• zijn 
minst verderfelijk. 
Het grote publiek is er maar al te zeer belust op. 
Vormen ze geen pracht dekking voor hun slaf,rc hou
ding in de bezettingstijd? 
Men juicht, telkens wanneer de couranten komen met 
berichten over arrestaties van of aantijgingen jegens 
oud-verzetsmensen en men diskwalificeert het gehele 
verzet op grond van één zo'n bericht. 
In dit verband willen wij niet 11.tlaten de houding te 
gispen van sommige dagbladen, die zich niet ont
zien om dergelijke berichten, voorzien van tenden
tieuze koppen en van een opmaak als betrof het een 
mededeling van wereldbelang, te publiceren. 
Wij wensen werkelijk geen doofpotjournalistiek, maar 
waarom die reclame? 
Dat zelfs uit de illegaliteit voortgekomen bladen, die 
de pretentie voeren het parool voor deze trjCJ .an te 
geven, daaraan meedoen· ten gerieve van het op sen
satie beluste publiek, is des te droeviger. 
Deze dagbladen, die hun ontstaan hebben te danken 
aan de illegaliteit. geven diezelfde illegaliteit een trap 
na door dat soort berichtgeving. 
Geen enkel belang is er mee gediend, tenzij het eigen. 
Voor de rest stuwt het maar wind In de zeilen van 
hen, die elke gelegenheid gretig aangrijpen om met 
modder te gooien naar het blazoen der illegaliteit. 
Zulke berichten geven maar voedsel aan twijfelachtige 
vragen, als in "Op den Uitkijk"' gesteld, 
Beter dan vragen als: .,Was het gewapend verzet de 
moeite waard?", kan de vraag gesteld worden: .,Was 
Nederland het verzet, was Nederland zoveel offers 
waard?" 
En als wij dan om ons heen zien en moeten consta
teren, dat de grote massa nog geen grein begrip blijkt 
te hebben voor het beginsel, dat de illegaliteit tot haar 
daden heeft bewogen, dan kan het antwoord niet onver
deeld gunstig luiden. 
Ja, wanorde en decadentie woekeren inderdaad ook 
in het na-oorlogse Nederland, kapitein Liddell Hart, 
al is het dan ook niet in die mate als in sommige 
andere landen. Maar, kapitein, dat dit zo is, is niet 
dank zij de illegdliteit, maar ondanks die illegaliteit. 
Sterker nog, ware er geen illegaliteit geweest, in staat 
om een dam op te werpen tegen het naar "bijltjesdag" 
verlangende volk, de wanorde en de chaos z~u onge
kende triumfen hebben gevierd. 
Dit is ons antwoord op de vragen van "Op den U it~ 
kijk" en van kapitein Liddell Hart. TOON. 



BET BELLEND VLAI{ 
0 NS volk heeft in de laatste maand enkele 

voor de toekomst van ons volk zeer in
grijpende beslissingen van de regering 

moeten verwerken. 
De eerste was het initiatief tot een politionele 
actie in Indië. De tweede was het stopzetten dier 
actie op aandringen van de Veiligheidsraad. 
Deze laatste gebeurtenis heeft velen een gevoel 
van opluchting gegeven. Anderen hebben dat 
besluit van onze regering met veel aarzeling 
ontvangen. Ze wisten met, wat ze ervan zeggen 
moesten. Ze wisten niet, wat er achter zat. Dat 
weet ik ook niet. Er is ongetwijfeld veel bespro
ken tussen de diplomaten en de toekomst zal 
moeten leren, wat er uit de bus komt. 
Toch IS niet alles in dit opzicht onzèker, want 
de werkelijkheid laat zîch ook door diplomaten 
niet geheel dwingen. 
Er zijn enkele dingen met vrij grote zekerheid 
vast te stellen. Men meent, dat Nederland door 
dit gebaar veel goodwill in de wereld zal winnen. 
Dat betwijfel ik, althans voor de lange duur, ten 
sterkste. Toen we binnen de demarcatielijnen 
zaten, was Nederland de in de hoek gedrukte 
partij, die bovendien een grote lankmoedigheid 
aan de dag legde. Nu is dat veranderd. De repu
bliek is thans in de dwangpositie geraakt en de 
wereld zal het ons aanrekenen, dat er honger in 
de republiek is, en dat de republiek zich ver
weert als een kat, die in het nauw zit en schiet 
als een desperado. Aan het zedelijk motief, dat 
wij in de republiek orde en rust herstellen moe
ten, omdat de republiek er niet toe in staat is, 
wordt thans in de ogen der wereld de grond 
ontnomen, omdat men zal zeggen: Dat is de 
schuld van Nederland. 
Natuurlijk is ons motief nog even juist als voor
heen, maar de kleur, die we eraan konden ge
ven, is weggevallen. Men verlieze dat niet uit 
het oog bij de beoordeling van de toestand. 
Ik vrees, dat, alweer voor de lange duur, Neder
land in bijna ieder opzicht, door de gebeurtenis
sen van de laatste weken een zware nederlaag 
geleden heeft; dat onze situatie thans in wezen 
slechter is, dan toen we binnen de demarcatie
lijnen waren. En dat is de erfenis van het halve 
werk. 

Men vergisse zich in dat opzicht vooral niet. De 
eerste zware nederlaag leden wij in de Veilig
heidsraad. Wie daar nog aan twijfelt moet be
denken, dat de staten, die begrip voor onze toe
st~d hebben (Amerika heeft dat zeer beslist 
niet), niet gestemd hebben vóór de resolutie. Dat 
zijn België, Frankrijk en Engeland. 
Nu blijkt pas hoe slecht onze voorlichting ge
weest is. 

De regering heeft in haar reactie op deze reso
lutie van haar welwillendheid willen doen blijken 
en van haar wil om de vrede te dienen. En nu 
vrees ik in alle ernst, dat dit besluit een zware 
slag voor ons zal betekenen, dat we daardoor 
in ons land een zeer moeilijke tijd tegemoet zul
len gaan, zelfs nu de regering duidelijk heeft doen 
horen, dat zij niet met zich zal laten sollen door 
de republiek, en dat zij niet alles accepteert van 
de Veiligheidsraad. 

Toc_h zijn de consequenties van dit alles voor 
ons niet beslissend, want 't gaat in de wereld 
niet om ons land en zijn welvaart, en als de vrede 
ermee gediend is, dan moet Nederland daarvoor 
desnoods bloeden. 
Maar zo ligt de zaak niet. De vrede wordt door 
dit besluit juist op het spel gezet. Want de 
situatie in Indonesië was in deze jaren gevaar
lijker voor de vrede, dan eèn snel en krachtig 
optreden. Dat kwam, omdat er geen recht was 
in Indonesië, en waar geen recht is, is de vrede in 
gevaar. 

De vrede was niet in gevaar door de actie van 
Nederland, maar door de onverantwoordelijke 
activiteit van de republikeinse leiders en hun 
troepen. En dat gaat thans door. 

Zo is door dit besluit van de Veiligheidsraad en 
door dat van de regering de vrede ernstiger be
dreigd, dan door het afmaken van noodzakelijk 
werk het geval geweest was. 
Wat thans gebeurt, is een nederlaag voor Ne
derland en voor Indonesië. Nog eens, indien de 
regering het op 20 Juli om allerlei redenen nood
zakelijk achtte in te grijpen in de wanordelijk
heden van de republiek, dan was er begin Augus
tus geen reden om dit te stoppen, terwijl de 
toestand nog met opgeklaard was. Geen enkele 
reden had ons van de weg van onze plicht mogen 

afbrengen, noch de macht van de Veiligheids
raad, noch de boycot en de stakingsdreiging, 
waar de communisten in wroeten. 
Nederland en Indonesië zijn op een hellend vlak 
gekomen en de communisten smeren er groene 
zeep op. 
Waarom heeft de regering de consequentie niet 
getrokken uit haar commentaar op het besluit 
van de Veiligheidsraad? Waarom heeft ze, als ze 
meent, dat deze raad geen recht heeft zich te 
mengen in een interne aangelegenheid van Ne
derland, niet gezegd, dat Nederland zich ver
plicht voelde Indonesië te bevrijden uit de wan
toestanden daar, en dat de regering daar zelf 
de verantwoordelijkheid voor draagt en zelf be
sluit, wanneer de actie geëindigd zal worden? 
Ze had toch kunnen volstaan met een commis
sie van de raad uit te nodigen naar Indië te 
komen, om zich door de feiten te laten over
tuigen? De feilen spreken immers? Als 't niet 
zo zou zijn, dan is onze actie een misdaad ge
weest. 
De Nederlandse regering heeft de leiding uit 
handen gegeven; dat zal de praktijk in de ko
mende weken leren. 
Maar niet alleen de volken van ons gemenebest 
zijn in een zeer ernstige, labiele, oncontröleerbare 
en uitputtende toestand gebracht; niet alleen 
Nederland en Indonesië zijn op een hellend vlak 
geraakt; ook de UNO is op de glijbaan geko
men met haar besluit. · 
Zonder grond in het handvest zal er thans met 
een beroep op dit besluit een resolutie opgesteld 
kunnen worden over de interne zaken van iedere 
souvereine staat, als zo'n staat de orde in eigen 
gebied politioneel wil herstellen. En als de com
munisten in een staat, waar ze de kans schoon 
zien, hun spel beginnen, dan kunnen ze zich tege
lijkertijd in de UNO beroepen op de rechten van 

'hun politieke minderheid. Er is nog meer. De 
Nederlandse actie is bestreden met een boycot 
in vele landen en havens. Dat gaat door. Een 
golf van agitatie zal zich in de toekomst tegen 
Nederland keren, niet, omdat er een politionele 
actie in Indië is, maar om 't simpele feit, dat we 
daar zijn. En de grond daarvoor ligt in het be
sluit van de Veiligheidsraad. Want dat besluit 
zegt niet met zoveel woorden, maar suggereert 
toch wel, dat Nederland geen recht' heeft in In
dië op te treden. Als men niet op mag treden, 
dan mag men ook slechts op verzoek aanwezig 
zijn. Dat is de conclusie. 
Welnu, zolang Nederland daar in Indië met troe
pen is, zal de boycot het werk van de UNO wel 
overnemen, en zal men ons blijven intimideren 
met boycot, internationale brigades en stakings
dreiging, op grond van de z.g. veroordeling van 
de Veiligheidsraad. En men zal dat in ieder an
der geval gaan doen, waarin de UNO "toevallig" 
vergeet een besluit te nemen en wel, op grond van 
dit besluit. 
Er is een combine geweest tussen de VeUigheids
raad en de boycot. De Veiligheidsraad, die zijn 
resolutie niet op het handvest durfde funderen, 
omdat de republiek geen staat is, en de boycot, 
die slechts een wettig middel is in handen der 
verenigde naties en die in dit geval een machts
middel was in handen der communisten. 
Daar moet Rusland zich wel bij gevoeld hebben. 
Het rechtsinstituut, de UNO, heeft stilzwijgend 
het machtsmiddel van de vakverbonden als part
ner erkend, omdat de Veiligheidsraad geen af
keuring over de boycot liet horen. En \Vaarom 
zou dat een volgend maal niet weer gebeuren? 
Ja, waarom zou de van de UNO onafhankelijke, 
maar thans gesanctionneerde, politieke boycot 
van de arbeidersklasse, die Rusland volgt, op 
een goeie dag niet eens het werk alleen doen? 
In ieder geval kan de boycot voortaan altijd als 
gangmaker dienen. Dit werpt geen blaam op de 
democratische arbeiders en hun verbonden; wat 
hier gebeurd is, ook als deze laatsten meege
sleurd werden, was het pokerspel der communis
ten. 
De beproevingen, die in ons land voor de deur 
staan, zijn een spiegel van wat te gebeuren staat 
in de wereld. (Ik bedoel de wereld buiten het 
gordijn. Daarachter is het volm{l.akt rustig.) 
Het zal steeds scherper afgetekenl:l gaan om 
de strijd tussen het recht en de machtsmiddelen 
zonder rechtsgrond en iedere capitulatie van het 
recht, ieder zwichten voor machtsmiddelen, is 
een winstpunt voor R usland. Zo waren er min
stens twee in J uli. 

H. v. R. 

• 
SittcJair Lewis, militant he:ktlaar van proFcssic, heeft e:cn 
nieuw werktuig gevonden orn iiJn favoriete haatobje:ct - de 
Amuikaanse bourgeois- - mee te hj( te gaan. Het wrrktuig 
i$ de Amerikaanse neger. In "Kwgsblood Royal '" (Random 
House. New York. 1917) grlJPt Lewis =•in liifelijke neger bij 
de: voeten, :waait hem als e~n eze:l!k.innebak m de rondte en 
laat h<m 350 blad:11dea lang n«.rkomen op dt hooiden van 
elle blooke Amtr1kancn. die hij in het Noordelijke provincie
stadje waar het vuhaal speelt. te pakken kan krijgen. 

(.,Elscvier··i. 
En toen namen de overgebleven Amerikanen hun 
lijfelijke Lewis bij de haren, knalden hem als een paar
denharen zweep door de lucht en lieten hem 500 
foliovellen lang neerkomen op de hoofden van alle 
Amerikaanse negers. die ze maar bij elkaar konden 
zoeken. 

• 
Djt ttleyrnm bad toen al 0;1~tr dan 2i uut in Batavia gele.gen. 
Dr. Van Mook bad bet onmiddellijk aan Dr. Gani lat~• over
handigen bij diens Invrijheidstelling en het aanbod gf.daan het 
naar Ojokja door te zenden. De. Gani bad van dit aanbod niet 
direct gebruik willtn makttn. In een Lrnuview verklaarde bjj. 
dat hij nog ovtrwoog. of hij ••o andcct mogendb<id, b.v. Enge· 
land of Australié .. zou verzoek.en het telegrnm naai OJo'kJa te 
:toden. 

(,.De Volkskrant"). 

Is er onder onze lezeressen misschien nog een koe
rierster die dit karweitje voor hem wil opknappen? 

• 
E<.n afgevaardigde van India bij de Unit<d Nations was •f9 
trots op t-ijo c.ollectit. tulbanden. Zi1n favoriet was ~en rose, die, 
uitgevouwen. cuill'l tw,e meter lang was. Hij z.o.nd _ hem ettns 
naar de wasserij. Op het waslij~tje stond: .,técn gordaJO - :e!! .. 
tig cent.'" 

(Coronct - Chicago). 

We zijn erg benieuwd naar het waslijstje va_n 6:o· 
myko als hij zijn berenmuts in de was doet. M1ssch1en 
staat er wel: één Ijzeren gordijn .- onbetaalbaar. 

• 
Het dagblad "D, Waarheid"" geelt een vesp.c,(iceer?• opgave 
van z.tjn abonnt's. gebaseerd op een onde.rz:oek _door t In.sutuut 
voor Marktverkenning. Van de 372.000 abonnt s :ijn er 30,000 
2.e.lfsiandige midde-nsta.ndus. 50.000 buiseigenarco e.n 80.000 con
fu.sione)c gc:fnnen ebonnt. 

(Reclame-tijdschrift "Ariadné"). 

Vooral die 50.000 huiseigenaren is frappant. Zijn dat 
geen kapitalisten? We vragen ons af op welk b)~d de 
eigenlijke proletariërs nu toch wel geabonneerd z1Jn. 

• 
Een Amuikaansc dagbladcorrespondent had in M oskou ten 
parade bijgewoond. H,j seinde aan :ljn blad: ,.Ik stond op <en 
steenworp afstand van Maarschalk Stalin".. De sensor ~ee.lde. 
hem mede. dat dit moest wordtn verandttd 10: ,.lk s.t~od an de 
buurt van Stalin en lk wierp geen steen naar htm. 

(,.Irish News'" - Dublin). 
Een tamelijk overbodige toevoeging. Als de corres
pondent wèl een steen gegooid had, zou hij heus geen 
telegram meer verzonden hebben. 

• 
Op de. Aml'rikaan..se. honde.aktrkhovt':o mogen dt bonden van 
aegcn nil't begrav~ worden naast de bonden van blanken. uJfs 
niet al zijn de bonden van de b1a.oken :wart e.n dt bonden van 
de negers wit. 

(,.News Chronicle"). 

Als wij hond waren zouden we geen neger als baas 
willen heben. En hadden we er wêl, dan zouden we 
liever clandestie.n begrave.n worden. 

!F~~ 
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HET GEDENKBOEK 
In dit artikel is de vraag aan de orde, waarom 
wij ons zoveel moeite geven om een gedenk
boek over het verzet te schrijven. 
Is het om een simpele opsomming van de 
feiten en gebeurtenissen te geven? Dat zou 
een interessant boek kunnen worden en met 
name de jeugd zou ervan genieten. Onze zo
nen zouden het in hun rovershol lezen om er 
zich door te laten inspireren tot een KP-stunt 
in de tuin van de buurman, juist zoals wij 
indertijd uit Dik Trom leerden, dat een jon
gen, die op zijn eer gesteld was, appels moest 
stelen. 
Men begrijpt wel, dat een simpele opsomming 
van de gebeurtenissen uit het verzet de be
doeling van ons boek niet kan zijn. Het gaat 
om de vraag, wat er achter zat, waarom dat 
verzet er was. 
Maar nu mag ons dat er omgekeerd niet toe 
leiden ons boek vol te schrijven met beschou
wingen en bespiegelingen over het verzet. 
Als het boek goed zal zijn, dan zal uit de con
crete historie van het verzet, uit de beschrij
ving van de feiten moeten.oplichten, wat het 
motief en de zin van het verzet was. En als 
dat gelukt, dan zal er verband komen tussen 
de verzetsdaden, dan zal achter het feit de 
levende mens komen staan, de Nederlandse 
burger met Zijn idealen en beginselen, dan zal 
uit zijn daden blijken, waarom hij zich ver
zette. 
Zat er inderdaad iets achter? Ik meen, dat 
één van de hoogtepunten uit de film "De Roode 
Aarde" is, dat een der spelers op de vraag, 
waarom hij zich verzet, antwoordt, dat hij 
het deed, omdat hij zich zou schamen, als hij 
het niet gedaan had. 
Dat betekent in het Nederlands vertaald, dat 
hij niet wist, waarom hij zich verzette. Het 
geheimzinnige antwoord van de Deense film, 
waarvan zovelen ook m Nederland verrukt 
zijn, is in feite een verlegenheidsuitdrukking. 
En de achtergrond daarvan is, dat men niet 
weet, waarom men zich verzette, omdat men 
niet weet, wáárom men leeft. 

Welnu, wij willen in ons boek laten zien, 
dat het in de LO en de LKP geen levende 
vraagtekens waren, die zich verzet hebben; 
dat het mensen waren, die intuitief wisten, 
waarvoor ze leefden en daarom wisten, wat 
hun verzet inhield. 
Intussen moeten we er ook voor waken, dat 
we niet in een ander uiterste vervallen en het 
gehele verzet onder één schone formule bren
gen. Het leven is te rijk geschakeerd om in 
een enkele formule verwerkt te worden. Als 
we denken aan motieven van het verzet, aan 
aanleidingen tot verzet, aan omstandigheden, 
waaronder men leefde, toen de eerste stap op 
de weg _naar het verzet geplaatst werd, dan 
tuimelen de gedachten over elkaar, dan schijnt 
er wel nergens houvast te zijn om iets neer 
te schrijven. 
En toch moeten we eraan geloven, als we 
ons boek willen schrijven. Als we uit het ver
zet zelf de zin van het verzet willen leren, 
dan is er geen ontkomen aan, dan moeten we 
nagaan wat er gebeurde. 

Welnu, de Duitsers kwamen in ons land en 
wij verloren onze nationale zelfstandigheid. 
Daarbij bleef het niet. Onze parlementaire 
rechten werden ons ontnomen; de democratie 
kon niet meer functionneren. Ook daarbij bleef 
het niet. De noodzakelijke consequentie was 
het verbod van de politieke vorming in de 
partijen, het verbod van vergaderingen, de 
ontrechting van verenigingen, de kneveling 
van de pers en de radio. 
Parallel daarmee verloopt de maatschappelijke 
vrijheidsroof op het terrein van het bedrijfs
leven. FJl.brieken worden ingeschakeld door 
de Duitsers en arbeiders worden gedeporteerd. 
Daarmee is de vijand ook reeds de aanval op 
één der laatste bolwerken van ons bestaan 
begonnen. 
Het gezin wordt aangetast. 
Dat geschiedde echter niet slechts langs deze 
weg. 
De vijand roofde niet alleen vrijheid en rech
ten op alle terreinen, hij gaf ook met gulle 
hand, n.l. geestelijke voorlichting in de natio
naal-socialistische ideologie. (Arbeidsdienst, 
radio, pers, nieuwe verenigingen, etc.). 
Zo kwamen de laatste stellingen, het gezin 
en de kerk onder vuur. 

Dit leert ons al iets. Stap voor stap heeft de 
vijand gepoogd binnen te dringen in ons be-

staan en bij iedere stap, die hij deed, roofde 
hij recht~n en infecteerde hij met de nazi
bacil Iedere stap was een knoop aan het 
dwangbuis, waarin onze ,Tijheid geperst werd. 
Maar waar was nu het verzet? Eerst daar, 
waar mensen dit spel van meetaf doorzagen 
en er de consequenties uit durfden trekken. 
Dat waren de pioniers van het verzet. :Men 
kan van alles aanvoeren om de betekenis 
daarvan te relativeren: positie, gelegenheid, 
omstandigheden thuis, in het werk, avontuur
lijke geest enz., maar het pionierswerk laat 
zich in de diepste zin toch niet kleineren. 
Want ten diepste werd hier in het geweten 
de keus gemaakt, de goede keuze, en de daad, 
die eruit volgde, was het meest oorspronkelijke 
verzet. 
Waren dat dan de helden? Ik geloof, dat we 
het verzet kleiner tekenen dan het is, als we 
zo gauw met heldendom aan komen dragen. 
Natuurlijk was er heldendom, maar eerst was 
er J'0eping eJl verantwoordelijkheidsbesef en 
dat heeft dikwijls bange wezels tot moedige 
kerels gemaakt. Als men het over helden 
heeft, moet ik altijd denken aan die wijze 
woorden van Lincoln: ,,Lafheid? Ik ben er 
nooit helemaal zeker van, of ik midden in de 
slag niet zelf mijn geweer wegwerpen en er 
vandoor zou gaan." 
De pioniers van het verzet waren niet in de 
eerste plaats helden; 't waren mensen, die 
het opkomend verderf in Nederland zagen en 
voor wie het verzet daarom innerlijke nood
zaak werd. 

Toch betwijfel ik of we, uitgaande van hen, 
het Nederlandse verzet, het verzet van de 
kern van ons volk, recht doen. De pioniers 
waren het normale type niet. 
Het normale type heeft de vijand een heel 
eind laten penetreren in zijn bestaan. Soms 
tot aan de laatste stellingen, het gezin, de 
kerk en die persoonlijke relaties, waarin een 
mens met vrienden en kennissen is. 
Daar begint op een goeie dag in een simpele 
daad het verzet van de burgerverzetter. 
Hij heeft geleefd in zijn gezin, in zijn werk, 
in zijn verenigingen, met zijn dorps- of stads
genoten en hij heeft zich van verre geërgerd 
aan de bezetters. Die ergernis groeide met 
de penetratie van de nazi's. Soms was daar 
al een eenvoudige daad ln het antwoord op 
een verzoek om tot een nazi-vereniging toe 
te treden, in de weigering om een briefje in 
te vullen voor de girodienst, bij de vraag, of 
men een Jood was. 
Maar op een goeie dag is het niet meer veraf, 
in de pers of door de radio en ook niet meer 
zo'n incident; dan is 't opeens voor de deur, 
met de bedreiging, dat het niet meer zal ver
trekken. 
Dan is er opeens de vraag om een beslissing, 
die consequenties heeft voor het verdere leven. 
De oproep voor de arbeidsdienst, voor de ar
beidsinzet, de studentenverklaring, de melding 
der militairen. Dat betekende, capituleren of 
onderduik~n. 
De eis van medezeggenschap in de aange
legenheden der school. Dat betekende, capi
tulatie of strijd. 
Er is een Jodengezin in het dorp, dat op het 
punt staat weggehaald te worden. Dat bete
kent, hulpverlening of schuldig verzuim. 
Er komt een onderduiker aan de deur. Dat 
betekent, huisvesting geven of een compromis 
sluiten met je geweten. 
Ziedaar hoe in de laatste stellingen van het 
bestaan het burgerverzet geboren is, als een 
antwoord op een concreet feit, dat in het leven 
van de burger kwam. 
Dat burgerverzet is niet de historische grond 
van het verzet in Nederland geweest, maar wel 
de vu lling daarvan; 't was ook niet de fijn
gevoelde, dappere en onmiddellijke reactie 
van de pioniers, maar 't was 't sterke in het 
verzet, het cement ervan, de ruggegraat en de 
stabiliteit erin; het onverteerbaar brok voor 
de Duitsers, dat hen tenslotte in de .,Jtrijd voor 
de knechting van ons volk op de knieën 
dwong. 
En met dat burgerverzet is het bewijs gele
verd van de le:vensvatbaarheid der democra
tie in een nuchter, sceptisch en critisch volk 
als het onze. 

Weerstand in de laatste·stellingen, verzet van 
de concrete bestaansnood uit, een nood, die de 
burger opgelegd of in een medeburger voor
gelegd kreeg. 
In die stelling en uit die nood is het burger
verzet geboren, en dat het geboren is, recht
vaardigt onze vrijheid nu. Dat niet slechts de 
uitzonderlijke figuren, maar dat de Neder
landse burger, de gewone man, om het zo 
eens te zeggen, in het verzet kwam, dat is de 
eer van ons land, dat is het, wat de toekom
stige Nederlander moet weten van onze demo
cratie in oorlogstijd. 
De strijd op leven en dood om de kern van 
onze burgerbevolking uit zijn laatste stellin
gen, zal de spil moeten zijn van onze be
schrijving van het verzet. 

Maar hiermede is nog lang niet alles gezegd 
over dit verzet. Dit alles betreft slechts de 
aanleiding en het begin. Ook en vooral in het 
vervolg is het de karakteristieke mentaliteit 
van de Nederlandse burger geweest, die zich 
demonstreerde in de bouw van het verzet. 

H. v. R. 

(Wordt vervolgd). 

. ........ de heer H. F. Ziekemeyer tijdens de oorlog lei
der van het Arbeidsbureau Amstelveen, met de hoof
den van de NSB samenwerkte om mensen naar Duits• 
land te krijgen; 

.. ....... hij met Westendorf, die in Amstelveen des
tijds als burgemeester neergezet was, en met de Orts• 
kommandant samenwerkte; 

......... hij een heel kaartsysteem uit het bevol
kingsregister heeft laten maken van de arbeiders, met 
adressen en leeftijden om ten eerste direct hulp te 
kunnen verlenen, wanneer Schiphol gebombardeerd zou 
worden en ten tweede om te kunnen controleren of er 
nog onderduikers waren; (de gevaarlijke leeftijden wa
ren gelicht); 

......... hij één der ill!!gale werkers heeft verraden 
• toen deze hem hierop wees; 

......... hij de oorzaak was, dat de illegale werker 
Lotz, zijn eerste assistent, gef1,1silleerd is; 

......... er ongeveer een zestigtal verraadbrieven, 
welke hij geschreven had naar de Directie in Amster• 
dam, over jongens, die in aanmerking kwamen voor 
Duitsland, zoekgeraakt zijn; 

......... hij th'ans in een nieuwe auto rijdt en ambte, 
naar is bij Pro Juventute; 

......... na de bevrijding drie keer rapporten zijn 
ingezonden; 

• ........ deze rapporten steeds zoekraakten. 

• 
. ........ de heer A. W. Mul, plaatselijk bureauhou• 
der te Weesperkarspel, secretaris was van de Land
stand; 

. .. .. . hij een ijverig collectant was voor Winter hulp; 

.. .. .. hij plaatselijk bureauhouder werd, omdat hij 
volgens verklaring van de Provinciaal-Boerenleider een 
krachtig strijder was voor één boerenorganisatie en 
een ijverig Landstandsecretaris; 

.. .. .. hij geen bewijs van politieke betrouwbaarheid 
kon noch durfde aànvragen, toen dit door de betref
fende kiesvereniging als voorwaarde werd gesteld 
voor een candidatuur als gemeente-raadslid; 

...... hij toch momenteel lid is van de PROVINCIALE 
STATEN en van de GEMEENTERAAD en Wet• 
houder der gemeente Weesperkarspel. 



/ 

Kampioenen 
U kent allen de kaa;rt "Nederland in Oorlogs
tijd", die de Stichting aan het einde van het 
vorige jaar in omloop bracht? U bent deze 
wel eens tegen gekomen in een Stationswacht
kamer, op een kantoor en -- hopelijk - hangt 
hij ook bj,J U thuis in de gang. 

Duizenden kaarten hangen nu in Nederland 
en die zijn er natuurlijk niet vanzelf gekomen. 
Besturen, medewerkers van de Stichting, hoof
den van scholen en vele anderen, zijn op pad 
geweést om die kaarten te verspreiden en 
zo de kas van de Stichting te verstevigen. 
Namen van personen zullen we niet noemen, 
al zijn er, die zelfstandig honderden kaarten 
"plaatsten". Maar wèl zullen we eens ons 
land op de keper bekijken, waar men actief 
werkte en waar minder. 
Kampioen werd het Zuiden van Zuid-Holland, 
dat tot Juli 194 7 op elke duizend inwoners 
negen kaarten verkocht. 

Hulde! Op de tweede en derde plaats komen 
de districten Utrecht (stad en provincie, 
behalve het Eemland) en Amersfoort, (Eem
land, Gooi en West-Veluwe) die het tot 8 kaar
ten per 1000 inwoners brachten. Zij hebben het 
goed moeten maken voor de hekkesluiter 
Noord-Brabant (twee per duizend) om te 
bereiken, dat over heel Nederland gemiddeld 5 
kaarten per duizend inwoners werden ge
plaatst. 
Wanneer we de resultaten per gemeente gaan 
bekijken, dan vinden we de hardste werkers, 
die meer dan 100 kaarten per duizend inwo- _ 
ners onderbrachten, in Nederhemert _( 150), 
Heerewaarden (144), Tull en 't WaaL(109) en 
Scherpenzeel (104). 
Dat is kerelswerk ! 
Nu gaan de hekkesluiters aan de slag. 
Er is nog voorraad. Wanneer op elke duizend 
Nederlanders 10 kaarten zijn geplaatst, is het 
magazijn leeg. 
Wie onttroont de kampioenen? 

· Historische Twentedag 
Op verzoek van de Stichting 1940-1945 zal de 
Twentse Folklorevereniging ten bate van de 
"Stichting Herstellingsoorden Oud-Illegale 
Werkers" op 16 Augustus in Hengelo een his
torische Twentedag houden. 

Hieraan zullen medewerking verlenen: De 
Ootmarsumse, de Wierdense en de Markelose 
boerendansers, het Bornse Revuegezelschap, 
de Hengeler Spölers en Daansers en een groep 
Vendelzwaaiers. 

Al deze verenigingen zullen een boerenbruiloft 
vieren, zoals dit in Twente vroeger steeds het 
geval is geweest. De boerenbruiloft gaat uit 
van het erve Geerdink aan de Bornsestraat, 
waar de bruid zal worden afgehaald, waarna 
via het stadhuis naar erve Zeldam in Woolde 
wordt gereden, waar de bruiloft zal worden 
gevierd. Verder staan een spinvisite en vendel
zwaaien op het programma. 

Deze bruiloft zal een waardig sluitstuk wor-, 
den van de vacantieweek. Het publiek wacht 
een bijzondere attractie, doordat het in de 
gelegenheid wordt gesteld, de bruiloft 
's avonds volledig mee te vieren, waarbij het 
zijn hart kan ophalen aan de ouderwetse dan
sen. Er zal voor worden gezorgd, dat de gehele 
bruiloft in de oude boerenstijl wordt gevierd. 

ö 

J door Joh. van Hulzen en Ad Goede j 
I 

Nu vallen alle overwegingen bij hem weg, welke 
. hem hier op het plein zouden kunnen binden. Z'n 
plaats is binnen. Als er iets mis is, misschien kan 
zijn onverwachte ~mst nog redding brengen. 

• Heeft het schot reeds één van zijn jongens gewond, 
gedood misschien? Of was het nodig een onwillig 
element tot .rede te brengen? 
Hij verdwijnt door de deur, waar Koos de wacht 
houdt. Zijn vrees was ongegrond. De knal was af
komstig van de Rijnkade, waar werklui planken 
lossen (voor de Wehrmacht natuurlijk). Het glun
dere gezicht van Koos stelt hem onmiddellijk ge· 
rust. Alles verloopt prima. De jongens zijn al tot 
de cellen doorgedrongen. En de bewakers komen 
reeds aan op de plaats van bestemming. 
Daar is Geert al1 met de man van 't Hemeldal en 
diens celgenoot, de drukker A. 
,,Jelt, jongen, lukt 't ?", vraagt Z. 
Jelt stelt hem gerust, loopt mee naar buiten. 
"Dit is mannenwerk", zegt de drukker. En de man 
van 't Hemeldal valt hem bij: ,,'t Is geweldig!" 
Maar Jelt antwoord.t: ,,Mannen, dit is Gods werk." 
,,Inderdaad", beaamt Z. 
In de Schouwburgstraat wachten Nico en Henk 
voor het verdere transport. Voor Nico is het een 
ontroerend ogenblik, als hij zijn moeitevolle arbeid 
beloond ziet, nu zijn oom weer in levende lijve voor 
hem staat, nu hij hem zelf verder de vrijheid mag 
binnenleiden. Ze moeten zich beheersen hier midden 
op straat, maar hun handdruk en de blik in hun 
ogen laten zich niet misverstaan. Doch Nico en 
Henk hebben er niet op gerekend twee man te 
moeten vervoeren. Er is maar één extra fiets. 
Goede raad is duur. Waar krijgen ze zo gauw een 
tweede fiets te pakken? · Dan ziet Henk plotseling 
zijn broer komen aanfietsen, samen met zijn ver
loofde. Mooier kan het al niet. Henk wenkt zijn 
broer en als deze is afgestapt is een vreemde man, 
voor de broer goed weet wat er gebeurt, op zijn 
fiets gestapt en verdwenen. 
Zo onopvallend mogelijk, maar toch ook zo snel als 
ze maar even durven, rijden de vier wielrijders in 

de richting van de Velperpoort. Even buiten de 
poort woont een dokter, waar de gevangenen ge
legenheid hebben hun kleren wat te fatsoeneren 
en waar de boeien kunnen achterblijven. Dat is a] 
een hele opluchting. Want zo'n geval in je jaszak 
vormt toch een wel wat eenzijdige belasting. Om
zichtig verlaten ze weer hun eerste pleisterplaats, 
peddelen nu flink door naar Velp, waar het gastvrij 
huis van een tweede dokter reeds _op hen wacht. 
Maar daarmede is de expeditie op_ het \Valburgplein 
nog lang niet beëindigd. 
J elt heeft, nadat hij de beide gevangenen uitgele~ 
de heeft gedaan, opnieuw het Huis van Bewaring 
betreden. 
Alle cellen met de rode kaart .zijn nu geopend. 
Petertje en J-0op hebben de vrouwenafdeling voor 
hun rekening genomen, waar ze alle medewerking 
hebben van de hoofdbewaakster. 
Ruim 130 mensen, mannen en vrouwen, kunnen 
de vrijheid in. Tranen worden geplengd, vreugde
tranen. Maar niet door allen, o, lang niet door allen. 
De meeste ontcelden staan geïnteresseerd deze on
gewone kerkdienst gade te slaan en wensen geen 
gebruik te maken van de kans op vrijheid. Daar 
hebben ze hun particuliere redenen voor: vrees 
weer opgepakt en dan zwaarder gestraft te wor
den; onverschilligheid, omdat ze maar "lichte ge
vallen" zijn eri derhalve op een lichtere straf reke
nen. En zo voort. 
Geen gesammel langer, graag of niet. In Rauter's 
naam, de cellen maar weer in. Als je een muis ~p 
het spek bindt, wil ze er niet van vreten. 

In één der cellen zit een LO-er uit Winterswijk. 
Door vuig verraad is hij in handen van de SD ge
vallen en hij deelt zijn cel met een stempelmaker 
uit Den Bosch, slachtoffer van datzelfde verraad. 
De jongeman uit Winterswijk heeft op het politie• 
bureau daar ter plaatse al een poging tot ontvluch
ting gedaan, doch die is jammerlijk mislukt. Toch 
zien hij, noch zijn celgenoten de zaken donker in. 
Ze hebben beiden wel iets op hun geweten, maar 

Dan begeeft feit zich naar zijn vrottw, die lachend achter haar kinderwagen de uUtocht uit het dien3thui3 heeft gadegeûagen. 



VIII 

De Kerker 

gaat uit. 

Een originele foto van het vert.ek van enkelen der 
bevtijders. 

de SD weet er de helft niet van en beiden menen, 
dat ze "niet zo heel zwaar zitten". 

De tweede Zondag van Juni. Een snikhete dag. Het 
moet nu ongeveer half één zijn. Nog even, dan 
gaat het luikje in de celdeur open en krijgen ze 
hun dagelijkse voedsel toegeschoven, doch de mi
nuten verstrijken en er is geen hand, die het luikje 
opent, geen voetstap in de gang zelfs, die de komst 
van den bewaker aankondigt. Het moet nu bijna 

4'kwart voor één zijn en nog ...... Ha, daar komt 
iemand. Een · sleutel knarst in het slot. 
Wat is dat? 
Worden ze gehaald? 
Dan staat er een heer met beige regenjas en bij
passende hoed in de celdeur en vraagt beleefd of 
zij politieke gevangenen zijn. Die SD-agent is wel 
bijzonder vriendelijk, maar toch is hun "ja" uiter
mate schuchter. 
Wat zal hun nu weer boven het hoofd hangen? 
Als de man dan vervolgt: ,,Stellen jullie prijs op je 
vrijheid?", is hun verbazing groter dan wanneer 
ze het in Keulen zouden horen donderen, want dat 
is in deze oorlog lang geen zeldzaamheid meer. 
Stel je voor, zo'n vraag als je in de nor zit! 
Ze behoeven al geen ja meer te zeggen. De heer 
ziet het wel. 
"Trek dan je jas maar aan. Je kunt gaan. Er is een 
overval gaande.'' 
Wim uit Winterswijk laat het zich geen tweemaal 
zeggen. Achter zijn bevrijder stapt hij de gang op, 
waar hij overal mensen met pistolen ziet rond
sjouwe~. Van de eerste verdieping af kan hij zien, 
hoe het personeel, de directeur niet uitgezonderd, 
bijeengedreven is, bewaakt door iemand met een 
knots van een pistool. Links en rechts stromen zijn 
lotgenoten, al even overdonderd als hij, toe. 
Een dame reikt allen een enveloppe met een bon
kaart en een briefje van tien toe, opdat elk zich 
voor vandaag kan redden. Dan kijkt Wim om, of 
zijn celgenoot ook achter hem aankomt, maar hij 
kan hem niet ontdekken. 

Zou hij nog in de cel zijn achférgebleven? 
Vlug gaat hij terug naar zijn cel en daar vindt hij 
de stempelmaker met het hoofd in de handen zittend. 
"Kerel, kom mee. Het is heus waar. Ze halen ons 
er uit, de jongens van de Knokploegen." 
Maar de oudere man schudt het hoofd. 
"Geloof me, vVirri. Dat kan nooit goed gaan. Ik ben 
ouder dan jij. 't Is klaarlichte dag. Als zo meteen 
al die gevangenen de .straat op gaan, moet dat fout 
lopen, en als ze ons straks weer pakken, zijn we 
nog veel verder van huis. Je weet, we zitten niet 
zwaar. Als we straks kunnen aantonen van de ge
legenheid geen gebruik te hebben gemaakt, komen 
we zeker vrij." 
Wim aarzelt. 
Er zit veel waars in de raad van de oudere man, 
maar een kans op de vrijheid zo maar laten 
schieten? 
Hij moet er even over spreken met de man, die 
hun cel heeft geopend. 
Wat hij ervan denkt? 
,,Ja, je moet zelf de keus maken. Het gaat natuur
lijk allereerst om de zware gevallen. Als je over
tuigd bent, dat je niet zwaar zit, dan blijf je." 
En dari nemen Wim en de stempelmaker een be
sluit, zoals zovele anderen, dat hen later diep be
rouwt. 
Ze blijven. 
Vandaag nog in Arnhem, maar straks in Amers
foort, in Neuengamme, in het Vernichtungslager 
aan de Oostzee. 
En elders in het huis zit een andere man uit Win
terswijk, doch zijn cel ligt midden tussen die van 
de gewone misdadigers en niemand komt om een 
sleutel in het slot van zijn celdeur te steken. 
Zo gaat de een de kans voorbij en wijst de ander 
hem af. Maar 54 mannen en vrouwen, die meer ver
trouwen hebben in de vrijheid dan in de barmhar
tige rechtspraak van de SD worden ordel,ijk in de 
gang opgesteld. 
Wat is het een vreugde al die van aandoening over
me::esterde mensen te zien staan, wat zijn ze de kluts 
kwijt ook. 
En kijk eens naar onze KP-ers. Alle spanning, alle 
vrees, is van hen afgevallen. Ze kloppen zenuwach
tige mensen bemoedigend op de schouder, trachten 
wat orde te scheppen in de chaos van wachtenden 
en reiken elk een enveloppe met een levensmidde
lenkaart en een bankje van tien uit. (Niet afkom
stig van Piek, maar van Uw Winterhulp, en door 
Nic-o's gaede zorgen, lezer). Drie maal hebben ze 
die vermaledijde enveloppes voor niets bij zich ge
stoken. Maar nu kunnen ze 't vrachtje eindelijk 
kwijt. Geluk ermee. Enthousiast werkend jubelt 
Petertje tegen Jelt: ,,Het lukt, het lukt." 
Een oud moedertje van 66 huilt en schudt elke 
hand, die ze maar te pakken kan krijgen. Een an
der zegt: ,,Schatten bent u, allemaal. Wanneer 
komt u met z'n allen in Nijmegen koffie bij mij 
drinken?" 
Klein~ Koos ontdekt een neef bij de bevrijden. Z'n 
anders bedeesde gezicht glimt en glundert als nooit 
tevoren. Joop ziet een vriend onder de wachtenden, 
schudt hem even de hand. 
Maar de tijd moet niet nutteloos voorbijgaan. 
Zijn allen present? 
Ja, meer dan dat. Een van de bevrijde gevangenen 
komt naar voren met de mededeling, dat men ook 
een NSB-er, die wegens diefstal bij de SD gegre
pen was, uit zijn cel gehaald heeft. 
Johannes vist hem er rap uit en ondanks 's mans 
bewering, dat hij geen NSB-er is, gaat de celdeur 
weer voor hem open. ,,"\Vij zijn hier niet gekomen 
om NSB-ers te helpen", zijn de laatste woorden, 
die hij hoort. _ 
Nu netjes opstellen, dan zal J elt ze vertellen, wat 
er te doen staat. In groepjes van vier zullen allen 
worden uitgelaten. Alle Arnhemmers nemen twee 
niet-Arnhemmers mee. Het is twintig voor twee. 
Reizigers voor de richting Utrecht kunnen de trein 
van twee uur nog halen. Naar Nijmegen gaat om 
tien over twee een trein. De Arnhemmers moeten 
zorgen voor hen, die vandaag hun plaats van be
stemming niet meer kunnen bereiken. 
Achter de verheugde KP-ers, met harten overstelpt 
van dankbaarheid, valt de deur van de directeurs
woning t.llcht. De laatste gevangene moet deze 
dichtwerpen. 
Jelt neemt nog een foto van Johannes, wanneer 
deze de fiets grijpt en daarmede verdwijnt, juist 
als de laatste vrouwelijke gevangene en een klein 
Belgisch meisje, dat eveneens bevrijd werd, hem pas
seren. Dan begeeft Jelt zich naar zijn vrouw, die 
lachend achter haar kinderwagen de uittocht uit 
het diensthuis heeft gadegeslagen. Samen gaan ze 

-naar Tante Spiek de afloop vert~llen. Als deze het 
resultaat hoort, torpedeert ze in haar vreugde
explosie hen beiden bijna. Dan gaat het verheugde 

Johannes ter Horst uit Twenthe, stapt na het gelukken 
van de overval, op de fiets ( originele foto). 

paar achter de kinderwagen naar hun duikadres 
in de Koningstraat, waar Jelt op een divan neer• 
valt. 
Nu de spanning gebroken is, wreekt zich de in
spanning der laatste weken. Spoedig hoort hij ·de 
overvalwagens gieren. Maar 't is kwart over lwee, 
de treinen naar Utrecht en Nijmegen zijn _vertrok
ken. De con tróle màg beginnen. En er wordt ge
controleerd. Op wegen, in auto's en trams, op de 
stations en zelfs buiten Arnhem worden treinen 
aangehouden, maar dat zijn de treinen van 3 uur 
en 3 uur 11. Te Iaat! 
De SD schuimbekt en maakt Arnnem tot een hek
senketel. Slechts vier der bevrijden vallen weer in 
hun handen. 
De bewakers, die om twee uur hun post in het 
Huis van Bewaring willen betrekken, krijgen geen 
gehoor. Alles blijft muisstil in het grote gebouw. 
Ze gluren eens door de ramen van de portiers
loge en zien de deur van de directeurswoning open
staan. Tenslotte wordt er besloten een raam van 
deze woning in te slaan en zo zich toegang te 
verschaffen. Dan wordt al spoedig ontdekt, wat er 
gebeurd is en kunnen directeur en bewakers wor
"den bevrijd. 
Doch niemand denkt aan die ene oude bewaker, die 
gewend is tussen de middag niet naar huis te gaan, 
maar een middagdutje te doen in een lege cel. Hij 
heeft die middag een verkwikkend . slaapje genoten. 
Maar groot van verbazing worden zijn ogen, als 
hij hoort, dat hij zich door zijn vrijwillige gijzeling 
aan gedwongen gevangenschap onttrokken heeft. 
Als die middag de kerkdeuren de kerkgangers 
noden binnen tê treden en de nabijheid Gods te zoe
ken, is ook J elt onder hen om God te danken voor 
het slagen van deze wonderbare bevrijding. 

( Wordt vervolgd) 

---



Kampioenen 
U kent allen de kaart "Nederland In Oorlogs
tijd", die de Stichting aan het einde van het 
vorige jaar in omloop bracht? U bent deze 
wel eens tegen gekomen in een Stationswacht
kamer, op een kantoor en -- hopelijk - hangt 
hij ook bu u thuis in de gang. 

Duizenden kaarten hangen nu in Nederland 
en die zijn er natuurlijk niet vanzelf gekomen. 
Besturen, medewerkers van de Stichting, hoof
den van scholen en vele anderen, zijn op pad 
geweest om die kaarten te verspreiden en 
zo de kas van de Stichting te verstevigen. 
Namen van personen zullen we niet noemen, 
al zijn er, die zelfstandig honderden kaarten 
"plaatsten". Maar wèl zullen we eens ons 
land op de keper bekijken, waar men actief 
werkte en waar minder. 
Kampioen werd het Zuiden van Zuid-Holland, 
dat tot Juli 1947 op elke duizend inwoners 
negen kaarten verkocht. 

Hulde! Op de tweede en derde plaats komen 
de districten Utrecht (stad en provincie, 
behalve het Eemland) en Amersfoort, (Eem
land, Gooi en West-Veluwe) die het tot 8 kaar
ten per 1000 inwoners brachten. Zij hebben het 
goed moeten maken voor de hekkesluiter 
Noord-Brabant (twee per duizend) om te 
bereiken, dat over heel Nederland gemiddeld 5 
kaarten per duizend inwoners werden ge
plaatst. 
Wanneer we de resultaten per gemeente gaan 
bekijken, dan vinden we de hardste werkers, 
die meer dan 100 kaarten per duizend inwo
ners onderbrachten, in Nederhemert (150), 
Heerewaarden (144), Tull en 't Waal (109) en 
Scherpenzeel (104). 
Dat is kerelswerk ! 
Nu gaan de hekkesluiters aan de slag. 
Er is nog voorraad. Wanneer op elke duizend 
Nederlanders 10 kaarten zijn geplaatst, is het 
magazijn leeg. 
Wie onttroont de kampioenen? 

Historische Twentedag 
Op verzoek van de Stichting 1940-1945 zal de 
Twentse Folklorevereniging ten bate van de 
"Stichting Herstellingsoorden Oud-Illegale 
Werkers" op 16 Augustus in Hengelo een his
torische Twentedag houden. 

Hieraan zullen medewerking verlenen: De 
Ootmarsumse, de Wierdense en de Markelose 
boerendansers, het Bornse Revuegezelschap, 
de Hengeler Spölers en Daansers en een groep 
Vendelzwaaiers. 

Al deze verenigingen zullen een boerenbruiloft 
vieren, zoals dit in Twente vroeger steeds het 
geval is geweest. De boerenbruiloft gaat uit 
van het erve Geerdink aan de Bornsestraat, 
waar de bruid zal worden afgehaald, waarna 
via het stadhuis naar erve Zeldam in Woolde 
wordt gereden, waar de bruiloft zal worden 
gevierd. Verder staan een spinvisite en vendel
zwaaien op het programma. 

Deze bruiloft zal een waardig sluitstuk wor
den van de vacantieweek. Het publiek wacht 
een bijzondere attractie, doordat het in de 
gelegenheid wordt gesteld, de bruiloft 
's avonds volledig mee te vieren, waarbij het 
zijn hart kan ophalen aan de ouderwetse dan
sen. Er zal voor worden gezorgd, dat de gehele 
bruiloft in de oude boerensti:jl wordt gevierd. 

~, 
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door Joh. van Hulzen en Ad Goede j 

Nu vallen alle overwegingen bij hem weg, welke 
. hem hier op het plein zouden kunnen binden. Z'n 
plaats is binnen. Als er iets mis is, misschien kan 

, zijn onverwachte Jspmst nog redding brengen. 
• Heeft het schot reeds één van zijn jongens gewond, 

gedood misschien? Of was het nodig een onwillig 
element tot rede te b1-ngen? 
Hij verdwijnt door de deur, waar Koos de wacht 
houdt. Zijn vrees was ongegrond. De knal was af
komstig van de Rijnkade, waar werklui planken 
lossen (voor de Wehrmacht natuurlijk). Het glun
dere gezicht van Koos stelt hem onmiddellijk ge
rust. Alles verloopt prima. De jongens zijn al tot 
de cellen doorgedrongen. En de bewakers komen 
reeds aan op de plaats van bestemming. 
Daar is Geert al met de man van 't Hemeldal en 
diens celgenoot, de drukker A. 
.,Jelt, jongen, lukt 't?", vraagt Z. 
Jelt stelt hem gerust, loopt mee naar buiten. 
"Dit is mannenwerk", zegt de drukker. En de man 
van 't ~l!~~~J.l~J?l bij: ,,'t Is geweldig!" 
Maar Jelt antwoordJ: ,,Mannen, dit is Gods werk." 
,,IndeM~ 0!;(!'l!'l!tfflt"l li!5'/'od l"".l. 

In de Schouwburgstraat wachten Nico en Henk 
voor het verdere transport. Voor Nico is het een 
ontroerend o.;enblik, als hij zfJn moeitevolle arbeid 
beloond ziet, nu zijn oom weer in levende lijve voor 
hem staat, nu hij hem zelf verder de vrijheid mag 
binnenleiden. Ze moeten zich beheersen hier midden 
op straat, maar hun handdruk en de blik in hun 
ogen laten zich niet misverstaan. Doch Nico en 
Henk hebben er niet op gerekend twee man te 
moeten vervoeren. Er is maar één extra fiets. 
Goede raad is duur. Waar krijgen ze zo gauw een 
tweede fiets te pakken? Dan ziet Henk plotseling 
zijn broer komen aanfietsen, samen met zijn ver
loofde. Mooier kan het al niet. Henk wenkt zijn 
broer en als deze is afgestapt is een vreemde man, 
voor de broer goed weet wat er gebeurt, op zijn 
fiets gestapt en verdwenen. 
Zo onopvallend mogelijk, maar toch ook zo snel als 
ze maar even durven, rijden de vier wielrijders in 

-----

de richting van de Velperpoort. Even buiten de 
poort woont een dokter, waar de gevangenen ge
legenheid hebben hun kleren wat te fatsoeneren 
en waar de boeien kunnen achterblijven. Dat is al 
een hele opluchting. Want zo'n geval in je jaszak 
vormt toch een wel wat eenzijdige belasting. Om
zichtig verlaten ze weer hun eerste pleisterplaats, 
peddelen nu flink door naar Velp, waar het gastvrij 
huis van een tweede dokter reeds op hen wacht. 
Maar daarmede is de expeditie op. het Walburgplein 
nog lang niet beëindigd. 
Jelt heeft, nadat hij de beide gevangenen uitgelei
de heeft gedaan, opnieuw het Huis van Bewaring 
betreden. 
Alle cellen met de rode kaart zijn nu geopend. 
Petertje en Joop hebben de vrouwenafdeling voor 
hun rekening genomen, waar ze alle medewerking 
hebben van de hoofdbewaakster . 
Ruim 130 mensen, mannen en vrouwen, kunnen 
de vrijheid in. Tranen worden geplengd, vreugde
tranen. Maar niet door allen, o, lang niet door allen. 
De meeste ontcelden staan geïnteresseerd deze on
gewone kerkdienst gade te slaan en wensen geen 
gebruik te maken van de kans op vrijheid. Daar 
hebben ze hun particuliere redenen voor: vrees 
weer opgepakt en dan zwaarder gestraft te wor
den; onverschilligheid, omdat ze maar "lichte ge
vallen" zijn eri derhalve op een lichtere straf reke
nen. En zo voort. 
Geen gesammel langer, graag of niet. In Rauter's 
naam, de cellen maar weer in. Als je een muis sp 
het spek bindt, wil ze er niet van vreten. 

In één der cellen zit een LO-er uit Wurterswijk. 
Door vuig verraad is hij in handen van de SD ge
vallen en hij deelt zijn cel met een stempelmaker 
uit Den Bosch, slachtoffer van datzelfde verraad. 
De jongeman uit Winterswijk heeft op het politie
bureau daar ter plaatse al een poging tot ontvluch
ting gedaan, doch die is jammerlijk mislukt. Toch 
zien hij, noch zijn celgenoten de zaken donker in. 
Ze hebben beiden wel iets op hun geweten, maar 

D an begeeft feit zich naar zijn oro111Ul, die lachend achter haar kinderwagen d~ uillocht uil het diens/huis heeft gadeReslagen. 
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De Kerker 

gaat uit. 

Een originele foto van het vertrek van enkelen der 
bevrijders. 

de SD weet er de helft niet van en beiden menen, 
dat ze "niet zo heel zwaar zitten". 

De tweede Zondag van Juni. Een snikhete dag. Het 
moet nu ongeveer half één zijn. Nog even, dan 
gaat het luikje in de celdeur open en krijgen ze 
hun dagelijkse voedsel toegeschoven, doch de mi
nuten verstrijken en er is geen hand, die het luikje 
opent, geen voetstap in de gang zelfs, die de komst 
van den bewaker aankondigt. Het moet nu bijna 
kwart voor één zijn en nog ...... Ha, daar komt 
iemand. Een 1,leutel knarst in het slot. 
Wat is dat? 
Worden ze gehaald? 
Dan staat er een heer met beige regenjas en bij
passende hoed in de celdeur en vraagt beleefd of 
zij politieke gevangenen zijn. Die SD-agent is wel 
bijzonder vriendelijk, maar toch is hun "ja" uiter
mate schuchter. 
Wat zal hun nu weer boven het hoofd hangen? 
Als de man dan vervolgt: ,,Stellen jullie prijs op je 
vrijheid?"• is hun verbazing groter dan wanneer 
ze het in Keulen zouden horen donderen. want dat 
is in deze oorlog lang geen zeldzaamheid ·meer. 
Stel je voor, zo'n vraag als je in de nor zit! 
ze behoeven al geen ja meer te zeggen. De heer 
ziet het wel. 
"Trek dan je jas maar aan. Je kunt gaan. Er is een 
overval gaande." 
Wim uit Winterswijk laat het zich geen tweemaal 
zeggen. Achter zijn bevrijder stapt hij de gang op, 
waar hij overal mensen met pistolen ziet rond
sjouwen. Van de eerste verdieping af kan hij zien, 
hoe het personeel, de directeur niet uitgezonderd, 
bijeengedreven is, bewaakt door iemand met een 
knots van een pistool. Links en rechts stromen zijn 
lotgenoten, al even overdonderd als hij, toe~ 
Een dame reikt allen een enveloppe met een bon
kaart en een briefje van tien toe, opdat elk zich 
voor vandaag kan redden. Dan kijkt Wim om, of 
zijn celgenoot ook achter hem aankomt, maar hij 
kan hem niet ontdekken. 

Zou hij nog in de cel zijn achlergebleven? 
Vlug gaat hij terug naar zijn cel en daar vindt hij 
de stempelmaker met het hoofd in de handen zittend. 
"Kerel, kom mee. Het is heus waar. Ze halen ons 
er uit, de jongens van de Knokploegen." 
Maar de oudere man schudt het hoofd. 
"Geloof me, Wim. Dat kan nooit goed gaan. Ik ben 
ouder dan jij. 't Is klaarlichte dag. Als zo meteen 
al die gevangenen de straat op gaan, moet dat fout 
lopen, en als ze ons straks weer pakken, zijn we 
nog veel verder van huis. Je weet, we zitten niet 
zwaar. Als we straks kunnen aantonen van de ge
legenheid geen gebruik te hebben gemaakt, komen 
we zeker vrij." 
Wim aarzelt. 
Er zit veel waars in de raad van de oudere man, 
maar een kans op de vrijheid zo maar laten 
schieten? 
Hij moet er even over spreken met de man, die 
hun cel heeft geopend. 
Wat hij ervan denkt? 
,,Ja, je moet zelf de keus maken. Het gaat natuur
lijk allereerst om de zware gevallen. Als je over
tuigd bent, dat je niet zwaar zit, dan blijf je." 
En dan nemen Wim en de stempelmaker een be· 
sluit, zoals zovele anderen, dat hen later diep be
rouwt. 
Ze blijven. 
Vandaag nog in Arnhem, maar straks in Amers
foort, in Neuengamme, in het Vernichtungslager 
aan de Oostzee. 
En elders in het huis zit een andere man uit Win
terswijk, doch zijn cel ligt midden tussen die van 
de gewone misdadigers en niemand komt om een 
sleutel in het slot van zijn celdeur ~e steken. 
Zo gaat de een de kans voorbij en wijst de ander 
hem af. Maar 54 mannen en vrouwen, die meer ver
trouwen hebben in de vrijheid dan in de barmhar
tige rechtspraak van de SD worden ordelijk fu de 
gang opgesteld. . 
Wat is het een vreugde al die van aandoening over
m~esterde mensen te zien staan, wat zijn ze de kluts 
kwijt ook. 
En kijk eens naar onze KP-ers. Alle spanning, alle 
vrees, is van hen afgevallen. Ze kloppen zenuwach
tige mensen bemoedigend op de schouder, trachten 
wat orde te scheppen in de chaos van wachtenden 
en reiken elk een enveloppe met een levensmidde
lenkaart en een bankje van tien uit. (Niet afkom
stig van Piek, maar van Uw \Vlnterhulp, en door 
Nlco's goede zorgen, lezer). Drie maal hebben ze 
die vermaledijde enveloppes voor niets bij zich ge
stoken. Maar nu kunnen ze 't vrachtje eindelijk 
kwijt. Geluk ermee. Enthousiast werkend jubelt 
Petertje tegen Jelt: ,,Het lukt, het lukt." 
Een oud moedertje van 66 huilt en schudt elke 
hand, die ze maar tê01 j1ti'l\!~é~'Jfäff0 'ltH.i'fl'éÎI. Een an
der zegt: ,.Schatten bllra.t.ev~ - ~ . Wanneer 
komt u met z'n allen in Nijmegen koffie bij mij 
drinken?" 
Kleine Koos ontdekt een neef bij de bevrijden. Z'n 
anders bedeesde gezicht glimt en glundert als nooit 
tevoren. Joop ziet een vriend onder de wachtenden, 
schudt hem even de hand. 
Maar de tijd moet niet nutteloos voorbijgaan. 
Zijn allen present? 
Ja, meer dan dat. Een van de bevrijde gevangenen 
komt naar voren met de mededeling, dat men ook 
een NSB-er, die wegens diefstal bij de SD gegre
pen was, uit zijn cel gehaald heeft. 
Johannes vist hem er rap uit en ondanks 's mans 
bewering, dat hij geen NSB-er is, gaat de celdeur 
weer voor hem open. ,,Wij zijn hier niet gekomen 
om NSB-ers te helpen", zijn de laatste woorden, 
die hij hoort. 
Nu netjes opstellen, dan zal Jelt ze vertellen, wat 
er te doen staat. In groepjes van \'ier zullen allen 
worden uitgelaten. Alle Arnhemmers nemen twee 
niet-Arnhemmers mee. Het is t\\-intig voor twee. 
Reizigers voor de richting Utrecht kunnen de trein 
van twee uur nog halen. Naar Nijmegen gaat om 
tien over twee een trein. De Arnhemmers moeten 
zorgen voor hen, die vandaag hun plaats van be, 
stemming niet meer kunnen bereiken. 
Achter de verheugde KP-ers, met harten overstelpt 
van dankbaarheid, valt de deur van de directeurs
woning .i1cht. De laatste gevangene moet deze 
dicht werpen. 
Jelt neemt nog een foto van Johannes, wanneer 
deze de fiets grijpt en daarmede ç-erdwijnt, juist 
als de laatste vrouwelijke gevangeoe en een klein 
Belgisch meisje, dat eveneens bevrijd werd, hem pas
seren. Dan begeeft Jelt zich naar 2ajn vrouw, die 
lachend achter haar kinderwa.,,"1!1:1 de uittocht uit 
het diensthuis heeft gadegeslagen. Samen gaan ze 
naar Tante Spiek de afloop vertene::i.. Als deze het 
resultaat hoort, torpedeert ze iil bar vreugde
explosie hen beiden bijna. Dan gaat hrt verheugde 

' 

Johannes ter Horst uit Twenthe. stapt na het gelukken 
van de overval, op de [iets (originele foto). 

paar achter de kinderwagen naar hun duikadres 
in de Koningstraat, waar Jelt op een divan neer• 
valt. 
Nu de spanning gebroken is, wreekt zich de in
spanning der laatste weken. Spoedig hoort hij 'de 
overvalwagens gieren. Maar 't is kwart over Lwee, 
de treinen naar Utrecht en Nijmegen zijn vertrok
ken. De contröle màg beginnen. En er wordt ge
controleerd. Op wegen, in auto's en trams, op de 
stations en zelfs buiten Arnhem worden treinen 
aangehouden, maar dat zijn de treinen van 3 uur 
en 3 uur 11. Te laat! 
De SD schuimbekt en maakt Arnhem tot een hek
senketel. Slechts vier der bevrijden vallen weer in 
hun handen. 
De bewakers, die om twee uur hun post in het 
Huis van Bewaring willen betrekken, krijgen geen 
gehoor. Alles blijft muisstil in het grote gebouw. 
Ze gluren eens door de ramen van de portiers
loge en zien de deur van de directeurswoning open
staan. Tenslotte wordt er besloten een raam van 
deze woning in te slaan en zo zich toegang te 
verschaffen. Dan wordt al spoedig ontdekt, wat er 
gebeurd is en kunnen directeur en bewakers wor
·den bevrijd. 
Doch niemand denkt aan die ene oude bewaker, die 
gewend is tussen de middag niet naar huis te gaan, 
maar een middagdutje te doen in een lege cel. Hij 
heeft die middag een verkwikkend slaapje genoten. 
Maar groot van verbazing worden zijn ogen, als 
hij hoort, dat hij zich door zijn vrijwillige gijzeling 
aan gedwongen gevangenschap onttrokken heeft. 
Als die middag de kerkdeuren de kerkgangers 
noden binnen tè treden en de nabijheid Gods te zoe
ken, is ook Jelt onder hen om God te danken voor 
het slagen van deze wonderbare bevrijding. 

(Wordt ,;eroolgá} 
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CAPITULATIE 
15 AUGUSTUS 1945 
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Met ongeveer 1100 man lagen WIJ m een kamp in de mijnstreek bij het 
plaatsje Orie op het Japanse eiland Kiousjoe. Wij waren mijnwerkers en 
werkten in ploegen. Zoals gewoonlijk werd de dagploeg op de vroege 
ochtend van 15 Augustus gewekt door het hartverscheurend geschreeuw 
v&n de"' Jap. Hier en daar werd natuurlijk gevloekt. maar toch stond een 
ieder snel op. omdat niemand het risico wilde Jopen. dat de Jap ons leerde 
opstaan. 
Na het "ontbijt°·. dat altijd heel snel verliep. moesten wij aantreden voor 
het werk-appèl. De Jap telde dan minstens een balf uur. voordat hij pre
cies wist, hoeveel er van ons naar het werk gingen. Daarna volgden Ja
panse commando·s en met de Japanse parade-pas marcheerden wij öf naar 
het werk. Ik geloof niet. dat er iemand in de groep was. die op dat moment 
dacht, dat dit de laatste dag zou zijn. dat wij voor de Jappen werkten. 
Hier eo daar werden klappen uitgedeeld. omdat sommige jongens bij de 
parade-pas hun benen niet hoog genoeg in de lucht wierpen. Doch zonder 
al te veel deining, kwamen we deze morgen bij de mijn, waar wij werden 
ingedeeld. Ik behoorde bij de permanente dag-ploeg. en was ingedeeld bij 
d~ electro-technische ploeg. 
In de werkplaats stond het werk reeds voor ons klaar. Wij moesten een 
meter uit elkaar halen, een vies werkje. waarbij wij moesten ploeteren in 
vuile olie gemengd met steenkolengruis. Maar later op de morgen kwam 
de "baas" binnen om de Japanse voorwerker op te dragen de mijn in te 
gaan, waar een andere reparatie verricht moest worden. Gereedschappen 
werden bij elkaar gezocht en met ons vieren, de Jap meegerekend, gingen 
wij de mijn in. Het bleek echter, dat het werk reeds was gedaan door de 
Japanse mijn-electriciëns en wij nog slechts enkele bouten hadden aan te 
draaien, waarna wij de rest van de tijd besteedden CWI een rustig slaap
p!aatsje te zoeken, waar wij weldra broederlijk naast elkaar lagen te 
Rnurken. 
Toen wij in de middag boven kwamen. viel het ons op, dat de middag-
11loeg nog ai.et was gearriveerd, maar wij namen dit niet zo nauw, want 
het gebeurde wel meer. In de werkplaats werd de voorwerker echter door 
de "baas" geroepen en zij voerden samen een fluisterend qesprek. waarbij 
steeds naar ons werd gegluurd. Met open oren luisterden wij ingespannen. 
maar wij konden tot onze spijt mets opvangen. 
l!n toen ......... kwam een van onze kameraden de werkplaats binnen lopen 
roet het grote nieuws, dat de oorl~g geëindigd was. Niemand wilde het 
verhaal geloven en een Australiër zei iets vriendelijks over "crazy fel
low". Maar, toen even later onze sectie-commandant met een cigaret in 
de hand terugkwam en in geuren en kleuren vertelde, dat een Jap hem 
de hand had gedrukt en hem gezegd had, dat zij nu onze vrienden waren, 
toen moesten wij er wel iets van geloven. Wij gingen vroeger naar 't kamp 
en daar aangekomen, vertelde ons een luitenant. dat er wapenstilstand 
was, maar dat de vrede nog niet was getekend. 
Op het avond-appèl werd dit nog eens extra bekend gemaakt door de 
Japanse commandant. Vele smoesjes bracht hij nu naar voren, o.a. dat bet 
de Japanse legerleiding ontzettend speet, dat zij ons niet had kunnen geven, 
waar krijgsgevangenen recht op hadden en dat hij hoopte, dat wij weer 
gauw met onze geliefden verenigd konden worden. Toen hij uitgesproken 
was, ontstond er een tumult in de gelederen1 en sommigen sprongen de 
tranen in de ogen. Anderen dansten uitbundig het appèl-terrein rond. 
Van slapen kwam er die nacht natuurlijk niets. 
Oe Japanse wacht werd voorlopig gehandhaafd om ons te "beschermen'· 
tegen de burgerbevolking, maar toen de Zwitserse consul met een ver
tegenwoordiger van het Rode Kruis kwam, was ook dit afgelopen en 
moest de Nip het kamp uit. De wacht werd door de reeds gevormde M.P. 
cvergenomen, waarbij wapens, afkomstig van de Japanse wacht, werden 
g<?bruikt. en weldra stonden onze jongens bij de poort op wacht. Elke 
Jap, die het kamp passeerde, moest een buiging maken en wee degene, 
die het niet deed. Welk een genoegdoening na 3yi jaar te zijn getrapt ..... . 
Van de Jap kregen wij nu van alles binnen - kleding, schoeisel en vol
doende cigaretten om er de eerste paar weken mee te doen. Maar ten 
slotte kregen wij op 28 Augustus reeds de eerste "drop" uit de welbe
kende B-29. Het was een machtig schc,uwspel deze vliegende forten zo 
laag over het kamp te zien scheren. Voedsel en kleding hadden wij nu 
volop. Het voedsel, dat overbleef. werd zelfs verdeeld onder Japanse 
!-.inderen. 
Ter voorkoming van ziekten, had de Yank in de voedselpakketten ge
bruiksaanwijzingen gedaan en daarbij was onder meer de vermaning: 
,.Eet niet te veel". 
Maar, belet eens een mens. die enige jaren honger gel~den heeft, om 
eindelijk eens genoeg te eten, zodra hij de kans heeft. Het gevolg was 
dan ook, dat het hospitaaltje weldra vol lag met verscheidene patiënten 
met maagkrampen en buikziekten. 
De Jap gaf ons tenslotte zelfs toestemming om te reizen, maar niet verder 
tlan een dagreis, en wij mochten bij dit reizen gratis gebruik maken van 
alle vervoer, dat nog in Japan aanwezig was. 
Dat lieve leventje duurde tot 19 September en toen ...... kwam de Yank! 
Wij gingen het gehate Nippon verlaten ........ . 

Verscheidene politieke delinquenten, 
die voorlopig buiten vervolging zijn ge
steld of reeds hun straf hebben uitge
zeten, is bij rechterlijk vonnis het recht 
ontzegd in ons leger te dienen. Daar
tegen zal op zichzelf bij niemand be
zwaar bestaan. Wij hebben in de Mei
dagen van 1940 reeds gezien, waartoe 
het kan leiden, wanneer men over een 
leger beschikt, dat niet voor de volle 
honderd procent betrouwbaar is. Hier 
ligt althans een·mogelijlcheid om eniger
mate contróle te houden op de betrouw
baarheid van ons verdedigingsapparaat. 
Daarom juichen wij dit zonder voorbe
houd toe. 
Er is echter nog een andere zijde aam 
deze zaak, welke niet uit het oog mag 
worden verloren. Nu onze jongens, die 
voor hun nummer moeten opkomen, ook 
in Indië moeten dienen, betekent dit 
voor . velen, dat zij enkele jaren lang 
geen kans zullen hebben te bouwen aan 
hun toekomstige levenspositie. En de 
vrijgelaten politieke delinquent, die het 
dienen ontzegd is, kan nu rustig bouwen 
aan zijn toekomst. Daarin schuilt een 
groot onrecht. 
Een onrecht, dat naar onze mening 
ongedaan kan worden gemaakt. 
De principiële dienstweigeraars wor
den thans in kampen bijeen gebracht en 
verrichten gedurende de tijd, welke zij 
in militaire dienst hadden moeten door
brengen, productieve arbeid in de land
bouw e.d. 
Het is niet meer dan billijk, dat de lie
den, die niet mogen dienen tot eenzelfde 
dienst verplicht worden. Daarmede ont
neemt men bun de voordelen, welke 
zouden voortvloeien uit een maatregel, 
welke als straf bedoeld is. Het moet 
een straf blijven. En da~rom is het niet 
meer dan billijk, dat zij gedurende die 
tijd de gemeenschap op andere wijze die
nen. 
Er is een ontzaglijk tekort aan arbeids
krachten in de landbouw. Dit tekort is 
zo groot, dat het noodzakelijk bleek 
militaire onderdelen bij het binnenhalen 
van de oogst werkzaam te stellen. Als 
noodmaatregel zullen wij ons daarbij 
moeten neerleggen, doch dan moeten 
toch eerst alle andere maatregelen ge
troffen zijn om in dit tekort te voor
zien. En als één van de eerste in aan
merking komende maatregelen zouden 
wij willen zien, dat deze dienstplichtloze 
lieden hier, op dezelfde wijze als de 
dienstweigeraars, tot deze arbeid zou
den worden verplicht. 
Het argument, dat destijds mede het 
vasthouden van politieke delinquenten 
beheerste, was het onvoldoende beschik
baar hebben van kampruimte. Wij ne
men aan, dat dit thans, na de drastische 
inkrimping daarvan en de afvloeiing van 
het belangrijkste deel van ons leger naar 
Indië, geen moeilijkheden meer zal op
leveren. 
Wij hopen, dat de Regering dit vraag
stuk in overweging zal willen nemen. 

En indien de Regering uit zichzelf 
niet tot deze maatregel overgaat mogen 
wij toch wel verwachten, dat de leden 
van onze Volksvertegenwoordiging dit 
vraagstuk aan de orde zullen stellen. 
Het is een eis van recht allereerst. 
Daarnaast is het een gebiedende nood
zaak voor onze voedselvoorziening. 

Men kan niet een deel van het volk, 
meestal met aanwijsbare schade voor 
de eigen positie, verplichten het vader
land te dienen en een ander deel, dat 
gestraft moet worden wegens zijn laak
bare houding, zonder meer van die 
plicht, met alle voordelen daaraan ver
bonden, ontheffen. 
Er is al onrecht genoeg. Het is he
laas niet altijd te achterhalen. In dit g·e
val is het onmiddellijk te h erstellen. 

Op dat rechtsherstel heeft ons volk 
- en hebben vooral onze jongens in 
Indië - recht. 

AD. 

We moeten st1?eds onze ogen open 
houden voor het Russische gevaar. 
Vandaag is Oostenrijk aan de beurt. 
Daar zetelen niet alleen de Russen, maar 
ook de Engelsen en Amerikanen. Maar 
dat blijkt geen bezwaar te zijn. 
Toen de Oostenrijkse regering toestem
de om in Parijs aan de Europese her
stelconferentie deel te nemen, een con
ferentie, die een doorn in het oog van 
Stalin is, trokken de Russische troepen 
de belangrijkste Oostenrijkse fabrieken 
binnen. De democratische geallieerden 
protesteerden tegen dit feit. Als ant
woord hierop werden echter door de 
Russen de machines naar Rusland over
gebracht en de Oostenrijkse arbeiders 
(voor de opbouw en de behandeling van 
het machinepark), gedeporteerd, achter 
de machines aan. 
Binnen is binnen! 

Twee Oostenrijkse agenten pakten en
kele Russische militairen aan, die de 
burgerbevollting lastig vielen. De agen
ten werden ingerekend. Protesten van 
de Oostenrijkse regering volgden. 
De agenten werden uitgeleverd aan het 
Oostenrijkse gerecht op voorwaarde, dat 
zij berecht zouden worden. Dat ge
schiedde en zij werden onschuldig be
vonden; zij hadden slechts hun plicht 
gedaan. 
Zo waren ze dan weer vrij, totdat ze 
gekidnapt werden door de Russische be· 
zetter, over de grens gevoerd, in Rus
land berecht, veroordeeld tot zes jaar 
vrijheidsstraf, gedeporteerd naar Siberië. 
Binnen is binnen en wie zal ze bevrij
den? 

• 

Voor een aantal prijswinnaars van onze Mei-actie s:elden wij 
een omslag voor een jaargang van "De Zwerver" beschik

baar. Verscheidene abonné's vroegen ons thans of het mogelijk 
was deze banden tegen betaling ook voor hen verkrijgbaar te 
stellen. Wij hebben daartoe overleg gepleegd met de binderij, 
welke ons in deze ter wille kan zijn. Mits men ons per omgaande 
d.w.z. vóór 22 Aug. a .s. onderstaande bon ingevuld opzendt, is 
het mogelijk tegen de prijs van ,f 3. - in het bezit te komen 
van een keurige linnen band, waarin men een jaargang van 
,,De Zwerver" kan laten inbinden. 
Daar het beschikbare materiaal beperkt is, zullen de eerstbin
nenkomende aanvragen voorrang genieten. 

Ondergetekende ···············································································································-··············-···-·······-

verzoekt toezending van een/twee linnen band( en) voor een jaargang 
van "De Zwerver". 
Het bedrag ad f 3.- wordt per giro-postwissel overgemaakt· 

• 
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,.Een kunstenaar geniet grotere vrijheden dan an
dere mensen, maar daar staat tegenover, dat hij 
ook grotere verplichtingen heeft". Dit was één 
van de diepste overtuigingen van de musicus Ma
rius Adrianus Brandts Buys. Het is deze overtui• 
ging, die zijn houding in de oorlog bepaalde, een 
volledig, fel en actief verzet tegen alles wat de 
redelijke vrijheid in gevaar bracht, tegen alles wat 
onrecht was. Het is deze overtuiging, die hem in 
zijn werkzaam leven tot bijna bovenmenselijke 
praestaties in staat stelde, die hem er toe bracht de 
Coöperatieve Muziekhandel te stichten om te vech
ten tegen de misstanden in het uitgevers- en mu
ziekbedrijf, die Item bracht, in de besturen van 
tientallen verenigingen, om te vechten voor een 
grotere ontwikkeling en betere levensvoorwaarden 
van de musici, die hem er toe bracht plannen op 
te stellen voor bescherming van het beroep en or
ganisatie der musici, welke plannen na eindeloze 
besprekingen in 1936 werden goedgekeurd ·door 
de minister, doch nooit zijn uitgevoerd. Het is ook 
deze overtuiging, die zijn houding tot zijn mede
mensen bepaalde. 
leder, die bij hem kwam met zijn moeilijkheden, 
stond hij bij met de wijsheid van zijn grote erva
ring en diep inzicht en vaak genoeg met v er reële 
daden, en daar, waar hij moeilijkheden vermoedde 
en een schroom daarvoor uit te komen, aarzelde hij 
niet de helpende hand te bieden. 
Zijn intense belangstelling voor alles wat leven 
is, strekte zich ook uit tot dieren en planten; zijn 
tuin vooral, waaraan hij zijn overschot aan 
lichaamskracht kon botvieren, was hem een dier• 
bare liefhebberij. 
Deze persoonlijkheid uitte zich ook, het zou niet 
anders kunnen, in alles wat hij als kunstenaar 
praesteerde. Met grenzeloos geduld wist hij van 
zijn koren - o.a. het Dierense koor, de Tielse 
Zangvereniging, het mannenkoor "Aurora·: te 
Arnhem en later .gedurende een kwarteeuw "Toon
kunst" te Arnhem - resultaten te verkrijgen, die 
artistiek gesproken tot het beste behoorden, wat 
men hier in Nederland kon horen en die mense
lijk bekeken onevenaardbaar waren. 
,,Zijn" Ma tthaeus-Passion te horen was een be
levenis, die iemand tot een beter mens maakte. On
vergetelijk zijn zijn vertolkingen van de Boris Go
donow van Moussorgsky. En wie het ongeluk 
heeft een Arnhemmer te ontmoeten, die meege
speeld beeft in "De Doge van Venetië" van Johan 
Wagenaar of in één van de vele andere opera
uitvoeringen onder zijn leiding, die wordt uren 

Op één van de Beursavonden in de winter van 
19H kreeg ik van Chris het verzoek om een be
zoek te brengen aan de heer Brandts-Buys te 
Velp. 
Voor ik dergelijke nieuwe contact-adressen ging 
bezoeken, won ik eerst altijd even inlichtingen in, 
aangaande hun politieke betrouwbaarheid, omdat 
het al eens was voorgekomen, dat er zodoende een 
stroman van de S.D. tussen raakte. De inlichtingen 
welke ik verkreeg waren prima. Er werd alleen 
bij verteld, hij is musicus dus kunstenaar, hetgeen 
dan inhoudt, dat je van alles kunt verwachten van 
die mensen. 
De eerste kennismaking was geweldig hartelijk en 
zo is het de gehele tijd gebleven. Met alles kon ik 
bij hem terecht. Ondanks zijn ouderdom was niets 
hem te veel en hij werkte dan ook waar hij maar 
werken kon. Hij genoot als er door de KP weer 
een goede slag geslagen was. 
Het hinderde hem alleen maar, dat hij zelf niet 
jong genoeg meer was om daadwerkelijk, in de lzin 
der KP's, aan het verzet mee te werken. 
Al heel spoedig moest hij bij de rijkscommissaris 
verschijnen als voorzitter van de Koninklijke Ver
eniging van Toonkunstenaars. Hem werd medege
deeld, dat de Joden uit het bestuur gezet moesten 
worden, waarop hij opmerkte, dat volgens hem de 
meeste Joden betere Ariërs waren dan de Duit
sers. Natuurlijk kostte hem dit zijn voorzitterschap. 
Al spoedig bleek, dat de Duitsers zijn mentaliteit 
nog niet begrepen hadden, want hem werd het 
voorzitterschap der Kultuurkamer aangeboden, het
geen hij prompt weigerde. Hierop ontving bij de 
vraag of het salaris niet hoog genoeg was, want 
dat mocht geen bezwaar zij_n, dat kon wel ver~ 
hoogd worden. Het antwoord, dat hij hierop gaf. 

IN MEMORIAM 

M. A. BRANDTS BUYS 

aan de praat gehouden over hoe ze toen gelachen 
hebben en over de toneelspelerstalenten van de 
.,baas". Met hetzelfde geduld en dezelfde indrin
gende belangstelling gaf hij les en talloos zijn de
genen - vakmensen en leken - wier ogen en oren 
en harten, dank zij hem, zijn opengegaan voor de 
schoonheid en de waarachtigheid der muziek en 
die dank zij hem opgroeiden tot voortreffelijke mu
ziekliefhebbers met een ruime kijk en een brede 
ontwikkeling. 
Als schrijver produceerde bij vele artikelen over 
allerlei muzikale onderwerpen en een voortreffe
lijke muzikale vormleer, terwijl schetsen voor boe
ken over algemene muziekleer en harmonie helaas 
onvoltooid bleven. Zijn voorzittersbrieven in het 
Orgaan van de K.N.T.V. hebben velen een hart 
onder de riem gestoken, toen zij dat hart nodig 
hpdden. Van zijn composities hebben de kinder
operettes de meeste bekendheid gekregen. ,.Als de 
kinderen slapen", is zonder enige twijfel het beste, 
wat ooit in dit genre is geschreven. ,.Goudmuiltje", 

KUNSTENAAR 
EN 

VADERLANDER 

luidde: .,Ik ben niet te koop". Hierop volgde een 
bezoek van één der heren. De muskus was juist 
in zijn tuin aan het werk. Op zijn vraag, wie of 
wat het bezoek van hem wilde, kreeg hij te horen, 
dat de meneer van de Kultuurkamer kwam. 
Dit werkte als een rode lap op een stier. Gewa
pend met de hark en hem toeroepend: ,.Als je niet 
opdondert, sla ik je de hersenen in··, verwijderde 
hij het ongenode bezoek van zijn erf. 
Dit had tot gevolg, dat hij een briefje thuis kreeg. 
waarin hem verboden werd in h·et openbaar op te 
treden en Jes te geven. Ook zijn muziek mocht niet 
meer opgevoerd, gedrukt en uitgegeven worden. 
Dit was zijn brevet van bekwaamheid. Triomfan
telijk hing hij het boven zijn vleugel. 
Een andere maal werd in Volk en Vaderland en
kele coupletten afgedrukt van de door zijn vader 
en grootvader gemaakte verzen: .. Hou Zee, Hou 
Zee" en ,,"t Is plicht". H ij schreef hierop aan de 
redactie, dat deze verzen waren gemaakt voor het 
.gehele Nederlandse volk en· niet voor een groep 
of een beweging en dat hij daarom als rechtheb
bende er zich tegen verzette, dat ze werden opge
nomen. Als antwoord werd hem het blad toege
zonden, waarin aangestreept was: ,.Deze verzen 
zijn overgenomen zonder toestemming van de 

rechthebbende". 

waarvoor hij zelf de tekst schreef en "De Bosch
duveltjes" doen hier nauwelijks voor onder. Zijn 
kinderliederen zijn kostelijk en verdienen een gro
tere bekendheid dan zij nu genieten. Verder schreef 
hij o.a. ,.Die Löwenbraut", waarmee hij een gou
den ereducaat van Toonkunst won, .,De Deerne" 
voor mannenkoor. ,.Lukas Il: g.14·· voor a ca
pellakoor, een stuk voor orgel en orkest ter inwij
ding van het door zijn bemoeienis tot stand geko
men orgel in Musis Sacrum te Arnhem, cantates 
ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Ju· 
liana en van de geboorte van Prinses Beatrix, en 
een kostelijke bewerking voor koor met pianobege
leiding van "Daar was laatst een meisje loos··. 
Zijn laatste werk is een Requiem ter nagedachtenis 
van de gevallenen in de oorlog. Slechts een ge
deelte van de Requiemtekst is hier gebruikt, het 
begin tot en met het Kyrie eleison, maar dit wei
nige was voldoende om een afgerond werk te 
scheppen, dat volledig uitdrukking gaf aan de ge
voelens van de componist. wier intensiteit uit iedere 
noot van het werk spreekt. De vreselijke realiteit 
van wat wij in de oorlogsjaren beleefden, heeft 
in dit werk een uiting van smart en van berust11:g 
iiekregen treffend door eenvoud, waarheid en men• 
selijkheid. 
De inleiding smeekt om rust voor de gevailenen, 
een grote fuga geeft uitdrukking aan de venvacb 
ting, dat het eeuwige licht voor hen zal schijnen. 
Een tussenspel voor orkest reageert de thema·s van 
het begin af en dan volgt een lofzang op God. ,.U, 
God, komt een lofzang toe". Het onwankelbaar 
Godsvertrouwen, dat de componist in zijn opvat
ting van de Matthaeus-Passion het koraal ,.\\ias 
mein Gott wnr· tot uitgangspunt deed maken, viudt 
hier een stralende uitdrukking. Om verhoring vnn 
ons gebed smeekt dan het koor heel bescheiden en 
ingetogen op één toon prevelend. Het Kyrie en 
Christe eleison volgt dan. waarin smeekbede, op· 
standige gevoelens en uiteindelijk berusting elk.iar 
afwisselen. Het slot is driedelig. Als een doden
mars klinkt nu het Requiem aeternam vao het be
gin, een Kyrie volgt. waar in enkele maten zo 
veel smart en zoveel berusting is verklankt, .Jat 
zij haast te vol van spanning zijn geworden. 
Een heel zachte smeekbede "Kyrie eleison" , Heer 
erbarm U onzer·· , slechts begeleid door enkele to
nen van een paar instrumenten, besluit he t werk. 
M. A. Brandts Buys was officier in de orde van 
Oranje Nassau en droeg de medaille voor mens
lievend hulpbetoon, omdat hij met levensgcvaa1 
een kind heeft gered uit de Rijn. 

Dit was zijn verzetshouding naar buiten. Maar 
ook naar binnen beeft hij al die jaren niet stil ge
zeten. Daar hij een bekende was in de muziek- c:n 
studentenwereld, bad hij al spoedig zijn handen 
vol met het verzorgen van Joden, ondergedoken 
musici en studenten. 
Hij ontving het verzoek om een bevrijdingsmars 
te schrijven. 
Hiervoor bedankte hij. Hij wilde een requiem 
schrijven ter gedachtenis aan de gevallenen van 
het verzet. Dit heeft hij ook gedaan. Als ik bij hem 
kwam, speelde hij mij gedeelten voor op zijn 
vleugel. 
"En dit moet gezongen worden door ~ensen, die 
zelf midden in het verzet gestaan hebben. Evenmin 
als een ongelovige het lijden van Christus in de 
Matthaeus Passion goed kan zingen, zo is het ook 
met dit requiem", was zijn opmerking. 
Helaas heeft bij het nimmer mogen dirigeren, daar 
hij door een ongeval werd getroffen, waaraan hij 
later is overleden. 
Enkele dagen voor zijn overlijden, zei hij bij het 
afscheid: .,Pas op, dat ze je niet te pakken krij• 
gen··. Twee dagen later deed de SD een huis• 
zoeking. 
Het is voor ons zo onbegrijpelijk en moeilijk te 
aanvaarden, dat een dergelijk groot figuur de be· 
vrijding niet mocht beleven. vVat zou bij veel heb
ben kunnen doen, want steeds heeft hij zich voor• 
bereid op zijn na-oorlogse taak, voo,al wat de zui
vering betrof op kunstenaars terrein. 
A an de andere kant heeft God op deze wijze zijn 
gevoelig karakter gespaard voor veel ergernissen 
en ellende, veroorzaakt door de na-oorlogse cor-
ruptie. 

JOHAN. 



.... Kaatje ben je boven ? 
Ja Mevrouw. 

Wil je wat beloven? 
Ja Mevrouw. 

Maak een HONIG'S soepje 
en daarna, 

Een HONJG'S mstard-vla! 

KP-REUNIE BRABANT 
De Brabantse KP-ers willen in geen enkel opzicht 
voor hun Limburgse makkers onderdoen, Krijgen de 
laatsten een réunie In Well, de Brabantse KP wordt 
ppgeroepen om op 23 en 24 Augustus a.s. naar Lies
hout te trekken. Daar in de bossen, waar eens de 
Engelse hut stond, zal een grote tent verrijzen. Dit 
wordt het trefpunt, waar de Brabantse KP-wereld een 
gevariëerd progran1ma zal ·worden voorgezet, dat het 
hoofddoel van deze bijeenkomst, de ontmoeting van 
de oude vrienden, moet opvrolijken. Het spreekt van
zelf. dat het aantal der deelnemers recht evenredig is 
met de graad der gezelligheid en het ligt dus geheel 
aan U, Brabantse KP-er, deze gezelligheid zo hoog 
mogelijk op te voeren. Daarvoor is nodig: in de eer
ste plaats Uw aanweûgheid, in de tweede plaats een 
goed humeur en ten slotte de bereidheid aan het wel
slagen van deze réunie mede te werken, dat wil zeg
gen niet alles van de enkele organisatoren te laten 
afhangen maar zèlf iets te geven, een voordracht, 
een lied, een toespraak of iets anders. Het voert te 
ver bier het gehele programma te vermelden, maar wij 
wij kunnen U reeds verklappen, dat de plannen goed 
zijn. Er komt .een kampvuur; er zullen ogenblikken 
Zijn, waarop oude kennismakingen kunnen worden 
hernieuwd; Zondag bestaat voor hen, die zulks wen
sen, de gelegenheid de kerkelijke plichten te vervul
len, terwijl op die dag tevens een herdenking zal 
plaats vinden bij een geïmproviseerd monument. Na
tuurlijk za'I de inwendige mens niet vergeten worden, 
terwijl ook een ruime plaats voor amusement is open
gehouden. Het kan iets worden. Of het inderdaad Iets 
wordt ligt aan de deelnemers. 

De volgende zakelijke mededelingen zijn voor U van 
belang: 

Iedere deelnemer bericht tijdig aan M. M. Remmers. 
8. 92, Hintham. op hoeveel personen gerekend moet 
worden. Vrouw, ouders, of verloofde zijn natuurlijk 
van harte welkom. Het aantal mannelijke en vrouwe
lijke deelnemers afzonderlijk opgeven. Ter bestrijding 
van de eerste kosten is per deelnemer een minimum
bedrag van / 2.50 vastgesteld - tegen meer is ech
ter geen bezwaar -. per postwissel over te maken 
aan bovengenoemd adres. Een ieder zorge zelf voor 
een kopje, bord, mes, vork. lepel en dekens, want zó 
ver reikt onze service niet. Het is bovendien gewenst 
brood voor vier broodmaaltijden mede te brengen. 
Andere giften in natura, zoals koffie, thee enz. zul
len natuurlijk in dank worden aanvaard. 

De deelnemers kunnen met de Vitesse-bus vanaf Nij
megen en Eindhoven tot de Gerwense bossen, van 
waaruit de weg naar het einddoel met bordjes is aan• 
geduid. De organisatoren rekenen er tenslotte op. dat 
allen Zaterdag 23 Augustus des middags 6 uur aan
wezig zijn. 

De plannen liggen klaar, het welslagen van de uit· 
voering ligt in Uw handen! 

KP Noord-Holland 
Verslag van de vergadering van het Ge
westelijk Bestuur der oud-KP Gewest 
11 N.H. boven het Noordzeekanaal. 

De vergadering werd op 26 Juli 1947. des namiddags 
2.30 uur, onder voorzitterschap van Pierre gehou
den in het Ver. Geb. der Vrijz. Herv. te Alkmaar. 
waarvan de kleine zaal gratis beschikbaar was ge
steld door de Commissie van Beheer. 
Na verwelkoming van de districtsvertegenwoordigers, 
die allen waren opgekomen, werd tot bespreking van 
verschillende onderwerpen overgegaan. 
Het speet Pierre, dat de agenda voor de Algemene 
Vergadering der LO-LKP van 23 Aug. a.s. nog niet 
In Han's en zijn bezit was, waardoor zij de vergade
ring niet konden mededelen, welke onderwerpen daar 
zullen worden besproken. 
Na verschillende onderwerpen te hebben aangesne
den. werd met algemene stemmen aan Han en Pierre 
verzocht het Dag. Bestuur der LO-LKP-Stichting te 
verzoeken: 

de agenda voor de op 23 Aug. a.s. te houden Al
gemene Vergadering tijdig aan de leden van het 
Alg. Bestuur toe te zenden, zodat de daarop ver
melde punten vooraf in een districts- en geweste
lijke vergadering kunnen worden besproken; 
om dezelfde reden het rapport van de Commissie 
Holla-Peter Noord c.s. in "De Zwerver" te pu· 
bliceren. alsmede een Algemeen Jaarverslag en 
de Stichtings-statuten met het Huishoudelijk re
glement. welke laatste bij vele KP-ers onbekend 
zijn: 
een zinvol en initiatiefvol beleid te voeren, waar
bij de gedachte voorzit de oud-illegaliteit in te 
schakelen tot heil van ons volksleven en deze 
daarbij zo goed in politieke en andere normale 
beddingen te leiden, dat de geestelijke winst en 
de algemene betekenis van het verzet zo goed 
mogelijk zijn gewaarborgd en behouden blijven; 
in "De Zwerver" op te wekken tot leven van 
onder op door o.a. de verschillende afdelingen te 
adviseren te vergaderen en alles te bespreken, een 
piogrijmma voor herdenking en bezinning in el
kaar te zetten en daartoe een sprekerslijst te pu-

' bliceren; 
hun te willen mededelen. of de van andere zijde 
ontvangen mededeling, dat er onderhandelingen 
gaande zijn over fusie van "De Zwerver" met 
"De Vrije Stem" (Op Korte Golf), op waarheid 
bernst. 

Tevens werden Pierre en Han verzocht op de a.s. 
Algemene vergadering nadrukkelijk naar voren te 
willen brengen, dat ·het op democratische wijze ge
kozen bestuur der KP Gewest 11. sprekende namens 
de KP-ers in de verschillende districten, waaronder 
vele uit R.K. en Geref. kringen, met algemene stem
men van mening is: 

dat de "Voorloper van het Gedenkboek" en "De 
Zwerver" in hun Christelijkhehl een overdreven 
en daardoor onwaar beeld van de verzetswerke• 
lijkheid geven; 
dat het goed is tendentieus te zijn in goed-nationale 
zin, maar dat ook de waarheid ten volle, en 

vooral bij een gedenkboek, in het oog moet wor• 
den gehouden; 
dat het, met het oog op het Gedenkboek, dat oog 
moet volgen, van groot belang is hieraan goed 
aandacht te schenken en dat genoemd Gewestelijk 
Bestuur daarom een verbreding van het ruede
werkerscorps voor "De Zwerver" en het Ge
denkboek voorstelt. 

Het bestuur verzoekt hun bovenstaande z6 naar voren 
te willen brengen, dat het niet als anti-Christelijk 
wordt opgevat, maar zoals het wordt bedoeld: een 
strijd voor de waarheid. 

De vergadering besloot eveneens om de voorstellen, 
gedaan in het artikel "De politiek, toen en nu'' in 
.,De Zwerver" van 5-4-'47. over te nemen, te weten: 

1. Federaal practisch contact op te nemen door 
het bestuur van de LO-LKP-Stichting met andere 
organisaties van· oud-verzetters, omdat getracht moet 
worden samen met deze mensen op een construc• 
tieve en bezinningsvolle wijze tot bereiking der tij
dens de bezetting gestelde idealen te komen. Geen 
vals, onnationaal en onchristelijk isolement door hen 
links te laten liggen, die toevallig geen LO~r 
of LKP-er zijn geweest. Het is van belang. dat de 
illegaliteit zoveel mogelijk één lijn trekt, gelijk ln 
de oorlog; 

Il. De oud-leden der KP te adviseren in de politieke 
partijen, waarvan zij lid zijn, aan te sturen op een 
algemene goed-nationale politiek, opdat gelijk in de 
oorlog het Nederlandse volk zijn roeping zo goed 
mogelijk volge. en tot dat doel overleg te plegen bin
nen en buiten de eigen partij, om mede daardoor iel.Il 
van de zegenrijke samenwerking van de bezettings
tijd vast te houden. 
Nadat Pierre en Han als leden van het Gewestelijk 
Bestuur der Federatie van oud-illegale werkers. btj 

welk verband de KP Gewest 11 zich heeft aange
sloten, nog enkele vragen hadden beantwoord. werd 
de vergadering gesloten. 

"Het Hoofd van de P.R.A. te Vlaardingen verzoekt 
een ieder, die inlichtingen . kan verschaffen omtrent 
de werkzaamheden bij de Grenspolizei-treincontröle
dienst op het traject Groningen-Nieuweschans-Wener 
(Dld.), van Willem Oskam, geboren te Oudenrijn, 21 
April 1909, van beroep politie-ambtenaar, gedomici
lieerd te Utrecht, thans gedetineerd in het Bewarings
en Verblijfskamp "De Vergulde Hand" te Vlaardin
gen, hiervan ten spoedigste opgave te doen aan het 
bureau van de P.R.A. te Vlaardingen, Schiedamse
weg 96, tel. nr. 317i." 

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK * 
VIVERSEN 

A. VAN JUI.LDEREN. (ALVA) 
Gedlpl. Beëedigd Makelaar 
Taxateur. 

Biedt te koop aan: 
Grote en kleine boerderijen, o.a. 

Klelboerdertj 331,', H.A. Gr. 
Zandboerderlj 115 H.A. Dr. 
Boerderij 21 H.A. N.H. 

Gevraagd, boerderij In Noord· 
Brabant. 
Aangeboden: Slagerij, Bakkerij 
enz. 
Gevraagd · vaste goederen In 
alle delen van het land. 

Hoofdah. 129, Hoogeveen 

.Net fJ~ 36 j. In bezit van: 

Middenstands Diploma. Las Diploma (autogeen) 
en enig kapitaal, zoekt leidinggevende functie ln 
Rijwiel- en Motorzaak, liefst bulten en daar waar 
opvolger ontbreekt. 
Brieven onder No. 338 Redactie "De Zwerver" 
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Weekblad 
der LO-LKP-Stichting 
LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP 

Zaterdag 16 Augustus is een monument onthuld 
voor Pater Bleys aan de Arkelsedijk bij Gorkum. 
Twee ja~ geleden, 17 Augustus 1945, is het 
gebeurd. 
Op de plaats, waar nu het monument staat, vond 
het auto-ongeluk plaats. Hij leefde nog even, 
maar enkele ogenblikken later stierf hij in het 
ziekenhuis te Gorkum. 

Wij hebben, toen wij in het ziekenhuis in Gorkum 
bij zijn doodsbed stonden, wel begrepen, dat het 
een grote slag was, maar dat die slag zo groot 
was, begrijpen wij nu eerst, na twee jaar. 
Wij hadden hem toen nodig, maar Wij hebben 
hem nu veel meer nodig. De ontwikkeling op 
elk gebied is van dien aard, dat wij mensen als 
Pater Bleys niet kunnen missen. 
Deze gedachte drong sterk bij ons op, toen Wij 

bij zijn monument stonden. 
Wij dachten aan Indië en de ontwik
Jce1mg daar, W'jj .:u1chle11 aan d" sa
menwerking tussen de R.K en ons. 
Wij dachten aan zijn woorden, die 
hij elke avond sprak op onze spreek
beurten, vol ernst en vol vreugde. 
Hij stond niet tegenover ons, maar 
naast ons. Hij wist en zei het, dat 
het verzet een band geslagen had 
om de R.K. en het verdere positieve 
Christendom. Een band, die moest 
blijven, tot heil van ons volk in de 
historie. Ja, we beseffen het veel 
beter nog dan toen, nu alles vast
loopt; mensen als Pater Bleys had
den redding kunnen brengen. Hij 
had zeker veel te zeggen gehad. 
Wanneer hij van iets overtuigd was, 
llet hij het niet los, maar sprak er 
zolang over tot er anderen ook van 
overtuigd waren. Hij was een man, 
die wist vast te houden en vol te 
houden. Zo was het in zijn verzets
periode. Hij wilde doorzetten, al 
kostte het hem ook zijn leven. Zo was 
het toen hij door de LO en LKP in 
1944. afgevaardigd werd naar Lon
den om de regering over ons volk 
ln te lichten. Hij heeft toen alle ge
varen getrotseerd, is soms ternau
wernood aan de dood ontkomen, 
maar hield vol tot zijn doel was be
reikt. Hij heeft daar zo de gunst 
verworven van onze Koningin en 
Prins Bernhard, dat onze H;onîngin 
vertegenwoordigd was bij zijn be
grafenis en de Prins toen en nu zelf 
aanwezig was. 

een gave Gods door Jezus Christus. Daarom 
plaatste hij zich niet boven zijn tegenstander, 
maar trachtte hem te overtuigen van het mooie 
van het Christen-zijn. Ik hoor hem nog zeggen, 
dat het verzet in Nederland veel dieper gewor
teld was dan in België en Frankrijk. Daar was 
haat het motief. Hier was het anders. Hier wor
telde het in net diepe geloofsbewustzijn van ons 
volk. Ons volk verzette zich, omdat het lief had 
wat God in de historie aan ons had gegeven. Hij 
vertelde, dat onze verzetsmensen door Jezus 
Christus geïnspireerd waren om het grootste 
offer, hun leven, te brengen. 

.Zo leefde ook Peter Bleys zelf en wilde hij zo 
graag, dat ons volk leefde. Daarom ging hij op 
pad. 
Toen in Zwolle na de bevrijding erover gespro
ken werd, dat het nodig was, dat een paar spre
kers ons land door zouden gaan om de mensen 

Losse aammera 20 ceat 

te vertellen over de geestelijke achtergrond van 
het verzet, werd Pater Bleys daarvoor aange
wezen als de meest geschikte man. Ik was een 
beetje huiverig. Samen verzetswerk doen, dat 
kon. Dat was bewezen. Maar kon men nu ook 
als priester en dominé samen gaan spreken? 
Zou men elkaar niet gaan tegenspreken ... ? 
Wat ben ik in mijn vrees diep beschaamd. Het 
ging niet alleen, het ging best. Het algemeen 
oordeel was, dat wij elkaar aanvoelden. In 
Aalsmeer spraken we in de Bloemenhal. Na af
loop vroeg een verslaggever, wie de Pater was 
en wie de dominé. Wij waren volkomen eens
geestes in dit werk. 
Aan dit spreken kwam plotseling een eind. In 
Valkenburg heeft hij een paar avonden van te
voren op een grote toogdag van de illegaliteit 
het woord gevoerd. Bij de onthulling van het 
monument zei een der sprekers: het was een 
magistrale rede, waarin hij de mensen aan
spoorde te strijden tegen corruptie en egoïsme 
en te leven het leven van het offer. 
Ja, Pater Bleys, zo is het. Als ge nu nog leefde, 
zoudt ge diep bedroefd zijn. Niet, omdat je 
woorden geen uitwerking hebben gehad, want 
ze hebben zeker duizenden aangespoord. Niet

tegenstaande je werk in ons land, 
vol corruptie, vol egoïsme, zijn er 
duizenden geïnfecteerd door het Nazi
gif en ze weten het niet. Ze kennen 
en kenden niet de geest van het ver
zet. Zij hebben zich wel verzet, maar 
omdat hun beurs in het gedrang 
kwam, omdat de veiligheid minder 
werd en de pot zo schraal. Deze men
sen grijpen vandaag naar de beste 
kansen. Ze hebben niet gezien wat 
gij zaagt, Pater Bleys: het gevaar, 
om· onze kostbare geestelijke vrij
heid te verliezen. Daarvoor streed ge 
en in die strijd zijt gij gevallen. 
Hoe? 
Toen we daar bij uw monument ston
den heb ik even de dwaze gedachte 
gehad: ,.Wat zou Lodewijk nu van 
dit monument zeggen?" 
Hij zou een vlammende rede houden 
en zeggen: ,.Ik geer om die steen 
niets, als ge niet doet naar mijn 
daden en naar mijn woorden. Leer in 
de geest van Ambrosius, van Prot. 
Titus Brandsma, van Henk Dien~ke, 
Johannes Post, Tante Riek en zovele 
anderen, die het offer brachten; die 
alles hebben doorstaan om ons land 
te bevrijden van de geestelijke ty~ 
rannie. 
Eén ding zoudt ge zeker mooi vin
den, n.l., dat op de steen staan deze 
woorden: 

"Mijn Schilt ende betrouwen 
Sijt ghij o Godt mijn Heer." 

Hij was een man, die een blijvende 
indruk naliet. Hij had ons volk in
tens lle!, zo lief, dat hij zijn leven 
wilde geven. Hij kende die liefde als Het beeld van O.L. Vrouwe van de Goede Duik, dat vorige week In het 

kapelletje te Well (Limb.) wei-d ingezegend. (Zie voor verllag pag. 2). 

Dat waren woorden, waarmede ge 
hebt vertolkt het vertrouwen van de 
gestorven illegale werkers en uw 
eigen vertrouwen. In het vuur van 
uw rede citeerde ge deze woorden en 
dan schitterden uw ogen van blijd
schap. 

• 



• 

De ontwerpers van deze steen hebben het zo 
juist vertolkt. Op een gedenksteen van een 
priester staat een citaat uit het Wilhelmus. Zo 
wordt gezegd, dat hij streed in het volste ver• 
trouwen op God, voor ons Oranjehuis, voor ons 
gehele Nederlandse volk 
De onthulling wa.s een diep-indrukwekkende ge
beurtenis. 
Mag ik een opmerking maken? 
Waarom stond alles in begrafenisstemming? 
Onder een treurmars gingen we van Gorkum 
naar de ArkelsediJ'k. naar het monument. Na de 
sprekers speelde de muziek, die haar vaandel 
omfloerst had, Ase•s dood. Het stond alles erg 
in het teken van rouw. Wij willen dankbaar en 
blij herdenken wat God ons in Lodewijk gaf. Hij 
heeft veel mogen doen. 
Laten wij allen deze grote strijder eren door te 
doen wat hij deed. Laat ons, Rooms-Katholieke 
broeders, de handen ineen slaan; ,,onze Lodewijk", 
mijn vriend en broeder, heeft ons een geestelijke 
erfenis nagelaten, die we niet moeten verkwan
&elen, maar moeten aanwenden tot hel1 van ons 
volk, ter el'e Gods. 
Ik zou boven dit monument willen zetten: 

"Een leven, bezield door het offer va.n 
Christus is rijk. 
Ja, tot in de dood." 

FRITS DE ZWERVER. 

Ik zwerf de wereld rond 
D e. Bcier~e ouders hebben met een mccrdtr.hcid van .:e~lig pcr..
ceat goedgttondai, d..t 1nm l<induu. in dt klas door onder
w,j:ec, ge.<l.ai!e.t1 JDDQC.tl wor<kn. Htt lund moet .b,,t tchttt bont 
geno,g gtmaakt hebben .., mag slechts op de band worden 
v•nakt. (.,Volkskrant") 
Mijn va~r zri altijd: ,,Je kunt ·t kwaad er wel in~ 
slaan, maar niet eruit." Dat belooft dus wat! 

• 
Htdenmorgen aijo de bakku• voor de tiJd -"a • drie dagca d.igcn 
In stalting gtgaan. (,,Dagbladbericht") 

Vermoedelijk berust dit op een verkeerd overgeseind 
bericht uit Indonesië. ,,Staakt het vuren" ls blijkbaar 
vertaald door: ,.Staakt de vuren". 
Laten we hopen, dat het bevel niet al te nauwgezet 
wordt nageleefd. 

• 
iEaa nn dt leden vu dt Puijse c011fuc.tic wandelde ..-oor 
het b~in der vergaduinge:u langs de: Seine en zag daar ceo 
'\'lUIU :.jttaa, zo·a vl~f.tt. die etg e:nl1Jk nooit kts vangt • ..ma&r op 
ceo ~<ao<Qdijk• mAQltr zijJI d.g doorbttngt, Het confuentidid 
bied staan kiJken en vroeg eindelijk: ,.Gaat U nooit ens nau 
dé d,plomatea hjru, die gmd• \'tf$1adct<:11?" o. ,-r.... glia,
lachat. en tel toen: ,.Heel Europa .i.s als dit ... en bij ""'tet op 
:ijo lege mand, .,m alle conftrt1'1t-its rijn als dit' ' en hij wees 
a.a.a.c 2.ijn d.sljju.. ...... 

(,.De Prinsestad") 

...... En het merendeel der afgevaardigden stoort zich 
niet aan bordjes zoals ginds: .,Verboden viswater". 
Bevoegd of niet, ze werpen hun angeltje maar uit. 

Démasqué 
T OEN 1k de vorige week schreet, dat voor 

Nederland 1n verband met de Indonesische 
kwestie een zeer moeilijke en gevaarvolle 

periode aangebrokal. was door de besluiten van 
Veiligheidsraad en Regering, had ik het oog op 
de penibele feiteliJke toestand, waarin we ge
raakt zijn. Xa.ar diep in mijn hart vreesde ik, 
dat bovendien, dus naast de feiten, die ons be
klemmen. nog te duchten zou zijn een neiging 
onzerzijds tot het compromis en tenslotte tot de 
capitulatie en de verzaking van onze plicht In 
Indonesië. Die vrees was. na alles wat we In 
twee jaren meegemaakt hebben en ook na het 
jongste besluit om de actie stop te zetten, niet 
geheel zonder grond. 
Niettemin heeft de practijk die zorg over de 
houding van Nederland tot nu toe niet bevestigd. 
Uit de rede van Mr. van Kleffens in de Veilig
heidsraad is integendeel gebleken, dat de rege
ring onveranderlijk wil vasthouden aan haar 
souvereine verantwoordelijkheid. aan de vervul
ling van haar plicht in Indië. 
Men kan er bezwaar tegen hebben, dat, terwijl 
men wist, wat nu door Van Kleffens openhartig 
is uitgeproken, toch het besluit tot stopzetten 
der actie genomen werd, en men twee jaren lang 
die plichtsvervulling in onderhandelingen liet 
stranden. Men bedenke bovendien, dat de beste 
onderhandelingspartner, Sjahrir, een schijnhei
lige vriend en 1n feite een verbeten vijand van 
Nederland blijkt te zijn geweest. 
Maar dat alles mag ons de ogen niet doen slui
t.en voor het feit, dat de Nederland.se regering 
thans in de Veiligheidsraad de moed der waar
heid demonstreert. 
Eenzaam? Ja, bijna eenzaam staat Nederland 
in de rij der natiën. Ma.ar ons illegale hart heeft 
dat gekend, vrienden: de eenzame post, de Uit
zichtloze strijd. En het heeft, Gode zij dank, 
niet versaagd in de strijd, omdat het in gehoor
zaamheid, blind voor de toekomst durfde zijn. 
Daarom juist moet ons de positie van Nederland 
in de wereld, van Van Kleffens in de Veiligheids
raad vertrouwd zijn. 
Daarom behoeft gij de eenzaamheid van Neder
land in de wereld van heden niet te vrezen. Ge 
moogt slechts vrezen, dat Nederland in die een
zaamheid zijn plicht zou verzaken, dat Neder
land onder druk de moed der waarheid zou ver-J 
liezen. Dat moet ge vrezen' en als ge nidden ge
leerd heU, bidt dan voor onze regering, voor 
onze soldaten, voor ons volk, dat zij het uitzicht 
op die plicht het doorzicht in die waarheid mo
gen behouden en daaruit moed putten. 
Ge moogt slechts het compromis vrezen, het op
portunisme en het "zwichten voor de feiten", 
waardoor onze roeping tegenover de volkeren 
van Indië verzaakt zou worden. 
Op één van de nachten van een carnaval gaan, 
meen ik. om 12 uur de maskers af. Bal-démasqué 
noemt men dat. Welnu. verleden week was het 
een déma.squé in de Veiligheidsraad. Sjahrir 
wierp zijn masker af en dat was leerzaam. Ik zal 

U de details van zijn rede besparen. Zij ging 1n 
hoofdlijnen over 300 jaar onderdrukking en uit
buiting van de Indische volkeren door Neder
land, over vermoorden van de Indische cultuur, 
over de steun van de nationalisten aan de ge
allieerden, over de garantie van orde en rust op 
Java en Sumatra door de republiek. En uit alles 
sprak een diepe haat tegen de Nederlanders. 
Deze rede leerde, dat Sjahrir (de gematigste 
der republikeinen) nooit een accoord gewenst 
heeft, tenzij dan een zodanig, waardoor alle Ne
derlanders uit de archipel zouden verdwijnen. 
M.a.w. Sjahrirs onderhandelen was een leugen. 
En vervolgens demonstreerde deze rede op ont
stellende wijze, tot welk een eenzijdigheid de 
haat een mens kan brengen 
Nederland is in veel te laken inzake het beheer 
van Indië, wij moeten het met ootmoed erken
nen, maar ons gouvernement 1s niettemin een 
grote zegen geweest voor Indië en dat op ieder 
gebied. Hoe zou 't bijv. anders mogelijk geweest 
zijn, dat de bevolking van Java in 100 jaar tijd 
vertienvoudigde? Weet Sjahrir daar antwoord 
op? 
En vergeet hij, dat 't Soekarno en zijn vrienden 
waren, die 1n bun collaboratie millioenen Java
nen aan de vijand Japan. voor dwangarbeid uit
leverde? 
Van Kleffens heeft geantwoord en dat liet aan 
duidelijkheid niets te wensen over. Nooit eerder 
hebben regeringsinstanties zo ondubbelzinnig de 
waarheid onthuld over het wanbeheer van de 
republiek. En dat beheer schijnt erger te zijn, 
dan de somberste pessimisten vermoedden.. Geen 
onvermogen, maar onwil, geen onkunde, maar 
gewetenloze terreur, roof en moord. En dat waren 
geen leuzen: Van Kleffens steunde zijn betoog op 
gedocumenteerde feiten. 
Het -wordt blijkbaar tijd, dat in en buiten Neder
land hier en daar de ogen opengaan. 
Indië moet van iets anders bevrijd worden dan 
van de Nederlanders. 't Moet bevrijd worden 
van de republikeinse "gang''. De Indonesische 
volken snakken naar die bevrijding. 

. Wij mogen de situatie waarin Nederland en de 
· volken van Indië verkeren niet onderschatten. 
De toestand is zeer ernstig. Nog hebben vals 
sentiment en communistische intimidatie de lei
ding. Maar er is nog niets verloren, zolang Ne
derland gelooft in zijn roeping in Indië, zoiang 
wij allen de moed hebben, om onveranderlijk 
onze plicht in de archipel te doen. 
En ten slotte blijkt geen situatie zo ernstig te 
zijn of zij laat ruimte voor de humor. De on
vergelijkelijke humorist Gromyko heeft n.l. ver
klaard, de vertegenwooroigers van de staten 
Oost-Indonesië en West-Borneo nie t in de Vei
ligheidsraad te willen zien, omdat deze staten 
onvrije vazalstaten van Nederland zouden zijn. 
Hij had toen vermoedelijk de rapporten nog niet 
gelezen over de onmenselijke behandeling van 
de politieke (niet communistische) gevangenen 
in de vazalstaat Roemenië. 
In ieder geval blijken de brutalen de halve we
reld te hebben- Zorgen wij, dat de vrijen de an
dere helft houden, dan blijft er nog hoop voor 
de zuchtenden achter het gordijn. 
Houdt daarom moed, want de Indonesiërs zijn ver
loren als Nederland de moed verliest. 

H. v. R. 

KAPEL VOOR ONZELIEVEVROUWE VANDE GOEDE DUIK 
De vorig jaar in Well gehouden reünie van LO 
en KP van Limburg werd een dusdanig succes, 
dat men besloot elk jaar een dergelijke bijeen
komst te beleggen. Tal van omstandigheden waren 
echter oorzaak, dat de opkomst dit jaar ver 
beneden de verwachtingen bleef. De reünie was 
uitgeschreven tegen Donderdag en Vrijdag 14 en 
15 Augustus, doch op laatstgenoemde datum 
organiseerde de GOIW in Limburg ook een grote 
bijeenkomst in Venray, terwiJ1 de verzending der 
uitnodigingen niet zodanig had plaatsgevonden. 
dat ieder op de hoogte kon zijn. Er werd dan 
ook besloten een vaste datum voor deze jaa.r
lijkse reünie vast te stellen. waarmede ieder 
lang van te voren kan rekening houden. Dit 
zal zijn het eerste weekend in de maand Augus
tus. Ieder notere dit reeds thans en boude vol
gend jaar deze dagen vrij. 
Voor de gastvrouwen en gasther.en in Well was 
het wel een teleurstelling, dat zovelen verstek 
lieten gaan, daar bij de voorbereidingen weer op 
eenzelfde aantal als verleden jaar gerekend was. 
Toch mag de reünie in alle andere opzichten ge
slaagd heten. Donderdagmiddag werd een ge
zellig samenzijn gehouden en des avonds maakte 
men een boottocht op de Maas naar BlitterswiJ'k. 
In het late avonduur vond ook het traditionele 
kampvuur plaats, waarbij met vereende krach
ten het tekort aan bl'a.ndslof werd opgeheven. 
De volgende morgen om acht uur droeg Pastoor 
van Enckevoort in het geheel gerestaureerde 
kapelletje buiten de grachten van het Kasteel 

Well de Heilige Mis op. 
Om elf uur werd ditzelfde ka.pelletje ingez.egend. 
Door de welwillellde medewerking van het ge-
meentebestuur bleek het mogelijk in zeer korte 
tijd het zeer vervallen kapelletje, dat gewijd is 
geweest aan de Heilige Barbara, te restaureren. 
Limburg kan moeilijk een schoner bouwwerk 
wensen voor Onze Lieve Vrouwe van de Goede 
Duik, dan het hier beeft gekregen. Het sta.at 
juist achter de slotgracht en is van de grote 
weg af wel zichtbaar, doch eerst bereik.baar na 
een wandeling door de statige lanen achter het 
kasteel De plaats is geheel in overeenstemmiJlg 
met het feit, dat het hier gaat om de Patrones 
der onderduikers, die moesten leven in de af
zondering. 

Bij de in7.egening van het .Beeld van O.L. 
Vrouwe van de Goede Duik, vervaardigd door 
de fabriek Sint joris te Beesel, naar ontwerp 
van de heer Konings, wees Pastoor van Encke
voort op de geschiedenis. Tijdens de bezettings
jaren heeft één der Limburgse gee.stelijken -
het is niet meer bekend wie - een plaat laten 
vervaardigen, waarop de figuur van Maria haar 
wijde mantel beschermend uitstrekt over de 
onderduikers, uitgebeeld door een militair en een 
arbeider. Op de achtergrond zag men de fabrie
ken en kampen in Duitsland, welke onze men.sen 
opslokten en het dobberend bootje van onze vrij
heid. belaagd door aansu.iz.ende vliegtuigen. Deze 
prent van Onze Lieve Vrouwe van de Goede 
Duik kwam tenslotte in het bezit van practisch 

elke onderduiker. Het ligt in de bedoeling elk 
jaar een bedevaart voor de gewezen onderdui
kers uit Limburg naar dit kapelletje te organi
seren, als dankbaarheid voor de bescherming, 
welke gedurende de oorlogsjaren werd genoten. 
Vervolgens zegende Pastoor van Enckevoort ook 
het kapelletje in, bij dit alles geassisteerd door 
de Pastoor van WeIL · 
Het is de bedoeling het beeld voor het kapelletje 
in de toekomst door een groter te vervangen. 
Men wil nog verdere verfraaiingen aanbrengen 
aanbrengen en trachten de grond, waarop het 
kapelletje staat aan te kopen. Men heeft van 
het beeld een groot aantal fraaie fotografische 
opnamen vervaardigd, welke tegen de prijs van 
f 2.50 verkrijgbaar zijn bij de heer H. van 
Hooydonk, Swalmerstraat 52, Roermond. De op
brengst daarvan komt ten goede aan de ver
dere plannen voor het kapelletje. Bovendien kan 
men een plaquette van f 12.50, een tegel van 
f 25.- en een afgietsel van het beeld, zoals dit 
in de kapel is geplaatst, tegen de prijs van 
f 50.- bestellen. 
De Stichting, welke dit alles verzorgt, noemde 
men naar de omgekomen secretaris van de Bis
schop van Roermond, Mgr. Moonen, het Oom 
Leo-fonds. 
Well zal in de toekomst niet alleen het centrum 
van de Limburgse LO en KP worden, het zal 
tevens een bedevaartplaats voor alle onderdui
kers zijn. 

Ad. 
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TERREUR IN BAFLO 
Ook in Baflo, in het Noorden van de provincie Gro
ningen, zijn in de loop van de tijd vele N .S.B.-ers en 
bijbehorend gesptili in vrijheid gesteld. Het is mogelijk 
dat er onder hen zijn, die zich hun grote schuld 
tegenover ons volk bewust zijn, doch het volgende 
verhaal moge U duidelijk maken, dat meerderen me
nen, de manieren en gewoonten, die ze zich in bezet
tingstijd hebben eigen gemaakt, ook thans nog k 
kunnen uitleven. 

Op een · Zondagavond. reeds een aantal weken ge• 
leden, liep in de omgeving van Baflo een jongeman 
met een meisje te wandelen. Niets bijzonders zult U 
zeggen. Maar deze jongeman heet Gootjes, een in het 
Noorden bekende naam, daar in de bezettingstijd zijn 
beide broers, na een zeer actief aandeel in het verzet, in 
een schietpartij met de S.O. werden gedood. De ver
onderstelling is gerechtvaardigd, dat hij om deze reden 
tot slachtoffer werd gekozen. 
Hoe het zij, het rustig wandelende paartje werd op
gewacht dOOI' een individu, dat vroeg: • .Ben jij 
Gootjes?" en na het bevestigende antwoord mede
deelde: ,.Ik wil je een pak op je d .... .. der geven." 
Na een wOOFdenwi$5ding werd Kor Gootjes door zijn 
veel sterkere belager mishandeld en tegen de grond 
geslagen. 
Hoewel aan het gebeurde zo weinig mogelijk nicht
baarheid werd gegeven, doken in h'et dorp al spoedig 
geruchtro op, een bewijs, dat de bedrijvers van deze 
heldhaftige daad hun mood niet hielden en zich daarin 
verlustigden. 
Officieel is geen klacht ingediend, maar achter de 
schennen zijn de autoriteiten op de hoogte gebracht 
en werd een onderzoek ingesteld, waarbij aan de uit
latingen van de dader voldoende gegeve1_1s werdea ont
leend om hem op te sporen. Het bleek een pnsoca te 
zijn, waartegen. wegens zijn politiek verledm, Jdach
ten waren ingediend. die echer met tot een arrestatie 
hadden geleid. De rechuc.be werd weer op zijn spoor 
gezet. met het verrassende resultaat. dat het zelfs, tot 
een. wat mm noemt "zwaar geval" zal uitgroeien. 
Inmiddels waanden de kerels zich veilig, misschien 
veronderstelden ze :z:elfs vrees, want ze gingen op de 
.ingeslagen weg voort. 

Zaterdag, 2 Augustus j.l stond er kennelijk weer iets 
op het programma van de oaval.aten, dat gelukkig 
door toevaJlige omstandig~daa ni« tot het gewenste 
d~I httft geleid. Het resultaat was nu, dat bij de
Hervormde Dominee ter plaatse, 'Waar Kor Gootjes 
die avond nog laat op bezoek was, een paar ruiten 
werden vernield. 
U kunt zich voorstellen, dat het moeite heeft ge
kost, de vrienden van de broers Gootjes uit de illegali
teit, te weerhouden van daden, die de loop van het 
recht konden beïnvloeden. 
De justitie was nu evenwel ver genoeg gevorderd om 
In te grijpen en arresteerde inmiddels de bedrijvers 
van de eerste aanslag. 
Hopenlijk heeft vorenstaande geschiedenis Uw be
langstelling gehad en bent U bereid medewerking te 
verlenen bij de verdere afwikkeI!ng. 
De recherche heeft namelijk teil van aanwljrfngm e11 
bewijzen, maar ik heb toege:z:egd nogmaals een beroep 
te doen op de oud-illegaliteit, om te trachten %oveel 
mogelijk gegevens over de gearresteerde te verzamelen. 
Mag ik U verzoeken daarbij behulpzaam te zijn en 
alles wat U van onderstaande persoon bekend is, via 
de Reda~ aao mij door te geven? 
We willen hiermtt trachten op legale wijze aan der
gelijke gevallen paal en peri: te stellen en verwachten, 
dat het ons zal gelukken, mogelijke navolgeu te out• 
moedigen. 

Wie kan inlichtingen verschaf-
fen over de gedragingen van 
de op nevenstaande foto voor
komeode persoon? Hij is be
waker geweest in concentratie
kampen in Duitsland, waar hij 
%leb zoo hebben schuldig ge
maakt aan mishandeling en 
ioodslag van gevangenen, 
waaronder Nederlanders en 
Belgen. 
Hij was geldttd in S.S. uniform 
en vertoonde zich soms met 
een gele hond. Lengte pl.m. 
J.72 M. Leeftijd thans 25 jaar. 

Alle inlichtingen, die kunnen leiden tot aanvulling van 
het bewijsmateriaal tegen betrokkeM, worden gaarne 
ingewacht via de Redactie van dit blad. 

TOM STEEN. 

De door onze regering gevolgde weg bij het berechten 
der N.S.B.-ers en collaborateurs, de weg van de grootst 
mogelijke barmhartigheid, heelt tot gevolg, dat een 
grote groep van ons volk zich gekrenkt acht in haar 
rechtsgevoel. Het is dan ook moeilijk vast te stellen, 
welke oor%aken ons voor een, zij het dan uitgestelde 
,.bijltjesdag" hebben bewaard. • 
Dit ki.amen zijn: het verstandige en gematigde beleid 
van de leiders der voormalige verzetsorganisaties; de 
verschuiving van de aandacht door het Indische pro
bleem; het gevoel voor 'n orde!ijke uitvoering van 't 
recht; de rustige en niet spoedig opvliegende aard van 
om volk, of wel dit alles te zamen. 
Gelukkig is het gebleven bij een enkele, in een rechts
staat niet thuishorende individuele wraakneming of 
actie. 
Het gevaar is echter nog niet geweken! 
Het smeult nog onder ons volk. Dat zal een ieder toe
geven, die zijn oor te luisteren legt. Ik geloof, dat dit 
heftiger is dan b.v. een jaar geleden. En dit smeulen 
wordt niet gevonden bij de Jongeren alleen ......... 
Hoe komt dit? 
Laat ik U dan eerst een oude geschiedenis vertellen. 
Zij zal U wel bekend zijn! Christus heeft haar al ver
teld. Zij gaat over een koning. die op zekere dag wil 
afrekenen met zi}ll schuldenaars. Hij beveelt zijn die
naars al diegenen. die hem iets schuldig zijn, bij hem 
te brengen. En de dienaars brengen hem een van zi}ll 
ondergeschikten, wiens schuld timduizeod talenten is. 
En als hij niet kan betalen beveelt de koning, dat men 
liem en :zijn kinderen en alles. wat hij bezit, zal ver
kopen. De schuld moet betaald. 
Als de dienstkn«cht dit hoort. valt hij op zijn knieën en 
smttkt de koning. dit niet te doen. maar hem vrij ~ 
!atm. Hij :zal beter gaan leven en aDes betalen. 
De kooiog is een goed mem. Hij laat hem niet alleen 
vrij, maar scheldt hem zetrs at zijn schuld kwijt. Dat 
is barmhartigheid! Dat mag de koning doen, want de: 
dienstknecht is hem persoonlijk schuldig. 
De dienstknecht .gaat opgewekt naar huis. Htï kan 
weer bij zijn gem zijn, in zijn eigen dorp, en zonder 
schuld. 
Maar hîj komt een andere dienstknecht van de koning 
tegen, misschien wel degene, die hem voor de koning 
heeft gebracht en hij herinnert zich. dat deze hem 100 
penningen schuldig is. Hij grijpt hem bij de keel en 
eist zijn geld op. De andere dil?l13tlcnedit kan echter 
niet betalen. Hij smeekt om uit.Rel en alles zal vot
daa11 wonkn. 
Doch hij wJl u niet vai:i boren, maar smijt hem In 
de gevangenis, totdat de 100 penningen betaald zija... 

Formeel volkomen jwst. Maar toch was het een boze 
dienstknecht. 
De barmharti~ behandeling door onze regering van 
de N .S.B.-ers - of utiliteits-ovuwegingen een reguing 
mogen leiden bij baar ttebumaatstaf, doet hier niet 
ter zake - heeft oolc het grote ~evaar dat de N .S.B.-er 
bij zijn loslating wánig voelt van zijn schuld. 
De straf viel best mee, de regering maakte zijn zonde 
steeds lichter m hfj behoefde n.iet eens schuld te gevoe
len om losgelaten te worden. 
Ze komen tlmis en velen van hen kunnen niet begrfr• 
pen, dat de mensen uit hun omgeving zich niet komen 
verontS<huldigen over de houding, die Zi) vlak na de 
bevrl}ding bij mm arrestatie tegenover hen aangenomen 
hebbeo. 
De advocaat, zo die nodig was. heeft hun houding tJJ
deos de bezetting verdedi<Jd en aangetoood, dat ziJ in 
het belang van liet N ederlandse volk lid waren van de 
N.S.B. ook hJden.s. de bezetting. 
lÀ Nederlandse regering :zag ook in, dat zij ten 
onrechte nog langer werden vastgehouden en liet ze 
vrij! 
En die stomkoppen uit bUJ1 wurt voelen in het ~ 
niet, dat zij mee schuldig zijn aan bun arrestatie. Vooal 
die illegalen. die hebben nog spljt, dat ze geen bijltjes· 
dag hebben mogfll houden. ü vinden ons, N .S .8..-ffS, 
zo'n beetje tweede soort burgen. Of die illegalen van 
die beste mensen waren! Al ie meubelen bebbea ze uit 
te huis gesleept en wat is er bij die B.S. niet aan de 
strijkstok blijven bangm1 Staat mijn radio niet bij een 
illegale? En waar i.s het geld gû>kven, dat ik aan die 
z.g. illegale commandant heb afgegeven? En mag ctat 
mens daar maar rustig mijn JMUbe)e:o houden, al is ze 
honderdmaal oorlogsslachtoffer? Zijll wij dat soms ook 
niet? En dan komen de aangiften en aanklachten van 
diefstal. 
Een aanklacht hoort thuis in tt11 rnhtsstaat. 
Haar objectie'ft ~eling eveo«ns. 
In een rechtsstaat zorgt het wettig gezag er voor, dat 
de rechten van iedere burger beschermd worden. Die 
rechten hebben alle burgers gemeen. 
De goede burger beeft die, maar ook de weer in het 
burgerleven gebrachte N.S.8.,-er, ook de gewone mis
dadi.ger, die zijn straftiJd voor moord of cfiefstal uitge
zeten heeft. 
Hoewel dit voor sommigen moeilijk te verstaan is -

denk b.v. aan hen, die in de vi1f achter ons kçgende 
jaren hun liefsten en hun bezit teniet zagen gaan door 
de klauwen van de bezetter en hen, die hem daarbij 
hiefpen - juist is h'et daarom wel. In een rechtsstaat 
i.s het recht er voor iedere burger en zonda aanzien 
des persoom. Dit begrip dient er te zijn, ook bij de 
goede politie en ook wanneer em N.S.B.-er een a.-. 
klacht indient tegen een alom geachte en gemde oud
illegale persoon. De aanklacht mag bij de goede politie 
niet in de prullemand terecht komen of zo onderzocht 
worden, dat te voren het resultaat al bekend is. 
Het is natuurlijk ook juist, dat zij eerst terdege vast• 
stelt, dat de aanklac.ht enige grood van waarheid bevat. 
Dit lijkt mij :zelfs :zeu gewenst, aangezien de mentali.
teit van vele N.S.B..-ers. die met gevoelens van •• nc zal 
ze wel krijgen, die illegalen", roodJopen. 
Moeilijker wordt het. wannttr een N.S.B.-n- zich wendt 
tot ambtenaren vao politie, die :zich hun wraakgevoe
lens volledig kunnen indenken, doordat deze ambtena• 
ren door toedoen van hetzelfde tnig - hier worden 
door sommigen, ook bij de politie, de illegalen mee 
bedoeld - naar hun mening voJlcomen ten onrechte 
enige maanden :zijn geschorst en ternauwernood aan 
ontslag ontkwamen. Ze zi}ll dan wel overgeplaatst. 
maar de illegalen zi,iD overal het.uilde. 
Deze politie stelt met bijzoncleli' veel plezier een oodu
zoek in en dan op de maaier van ,.en hij greep hem bij 
de kttl" en Hebt midden op straat. Er zijn mij gevalieu 
bekend, waarop eerst het radio-toestel wordt meege,
nomen van een oorlo.gsslachtoffer - illegaal - m 
daarna een onderzoek wordt in~steld. En van een 
onderzoek naar meubden bij een oorl0gs.11achtoffer, ge
kregen van het Beheersinstituut, waarbij behalve twee 
politie-agent:m, de vroegere eigenaresse (N.S.B.-sttt) 
met baar :zoon ea baar vriendin - evaiems N.S.B.~ 
ster - en haar buurman aanwezig waren. 
Een gedttlte van dit gezelschap kwam voor de tw~ 
maal. toen de moeder niet thuis was. ~ man was in 
Indië. Zij gingen toch maar het huis binnen. Ze kon
den het met de minderjarige dochter ook wel af. 
Onderwijl hoorde het meisje uit de mond van één de:r 
agenten "Die B.S.-ers waren allemaal dieven" en: ,.ZfJ 
wilden mij er ook bij hebben (B.S. ), maar ik heb me 
voor dat tuig gewacht En de Procureur-Fiscaal valt 
voor me op m'n knieën., als ik bij hem kom." 
Genoeg! 
M.issc:hien kc-n.oen de ,.Zwerver"-Je.zers deze vubalaa 
oit hUII dgen omge-vlog. 
Ben ik te somber als ik bang ben. dat de "lic.btama,.. 
lting" van de N.S.B.-e-s m de oovoldoende zutveriog 
van haar ambtmaren door ome Regering het ~ 
oplevert. dat we eerdaags wett onder N.S.B.-terrm, 
komen? Ik ben bang voor boze dienstknechten. 
Maar niet zo bano, dat ze geen aanklachten meer mo
gen doen. Wanneer ze gegrond zijn. ste?t de ed'Jlc iffe, 
galiteit er zelfs prij$ op. Wij willen, ondanks all.?s, voo.r 
onszeTf geen barmhartighefd. 
Maar wel Recht! 
En dat houdt m.L in, dat de regering wel zal hebben toe 
te zien of de aanklachten van de N .S.B.-ers terecht zt'jn 
en dat de behandeling door de politie op een objec
tieve en tactvoile wijze geschiedt. 
Err misgaat een N.S.B.-er zich. dan moet zij niet achro
men hem wefr terug te werpen tn die plaats, waar hjJ 
thuis hoort. De politie-man, die zijn taak niet begrfwt. 
moet dan alsnog zijn ontslag krijgen. En laat de rege, 
r.i.o.g. wanour zich meer van bovwomschreve.n g~schie,. 
cleui.s5en voordoen, ~icll md een waanc.huwing tot da 
~ l.aten N.S.B.-er• m de t.ernauwemood aan de :zat,. 
vering ontsnapte ambtenaren richten. Want door dlt 
soort optreden kon de barmhartigheid van het volk wel 
eens om$laan in haat. 
~ persoonfrjke wraaknemingen zouden klfDOen toe
nemen. 
De bundeling der voormaHge illegaliteit zoo teil feit 
kunnen worden. 
E r is af onrust genoeg onder ons volk! 

v. s. 
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CREDIET 
Herhaaldelijk blijkt nog misverstand te bestaan over de vraag, 
hoe een opnieuw beginnend bedrijf. dat :.n moeilijkheden zit, gel
den kan aantrekken. We willen daar h ,el kort iets over zeggen 
en onderscheiden naar de vormen van crediet, die verstrekt wor
den: herstekrediet en wedervestigingscrediet. Daar het laatste de 
minste bekendheid geniet, zullen we over het wederv estigings
crediet iets breedvoeriger zijn. 
Het herstekrediet wordt meestentijds alleen gegeven aan die mid
denstandsbedrijven, die voor de oorlog reeds bestonden en door 
de oorlogshandelingen grote schade hebben ondervonden, waar
door crediet wordt vereist voor de wederopbouw van het bedrijf. 
Het wedervestigingscrediet echter kan tot een maximumbedrag 
van f 3500.- worden verleend aan hen, wier zaken tijdens de 
bezettingsjaren geheel verloren zijn gegaan, die financieel niet bij 
machte zijn hun vroeger bedrijf weer op te nemen of hun am
bacht weer uit te oefenen en die thans opnieuw een middenstands
bedrijf willen vesti.gen. De voorwaarden, waaronder aan hen, die 
vallen onder art. 2 der Statuten van de Stichting 1940-1945 
crediet wordt verleend. zijn de volgende: 

l. Zij moeten aantonen voor · het intreden der bezettingsom~ 
standigheden tot een gezonde beroeps- of bedrijfsuitoefe
ning in staat te zijn geweest; 

2. de basis van het bedrijf moet uit bedrijfseconomisch 
gezichtspunt verantwoord zijn en aan het wederoprichten 
van het bedrijf moet behoefte bel-taan. 

Land- en tuinbouwbedrijven, alsmede veehouderijen, kustvaart- en 
visserijbedrijven komen voor deze credieten niet in aanmerking. 
Wanneer er geen mogelijkheid bestaat om de credietnemer weer 
in het bezit van een vestigingsvergunning te stellen, wordt de 
credietaanvrage afgewezen. 
Er mag geen credietverlening plaats vinden voor zover nog 
geblokkeerd geld aanwezig is. In dit geval dient een aanvraag 
tot deblokkering tot maximum een bedrag van f 3500.-, verge
zeld van een advies van het Ministerie van Economische Zaken, 
op de gebruikelijke wijze bij de Nederlandse Bank te worden 
ingediend. 
De aanvraag dient te geschieden bij het middenstandsborgstel
)ingsfonds, onder welks gebied de betrokkene valt. op daartoe 
bestemde invulformulieren. 
Nadat het aanvraagformulier is ingevuld, ondeq;oekt het borg
stellingsfonds de credietaanvrage, die daarna wordt opgezonden 
naar het Ministerie van Economische Zaken. waar besloten wordt 
of het crediet al dan niet wordt verleend. 
De rente van dit crediet bedraagt 4½% per jaar. Het crediet 
moet binnen 5 jaar worden afgelost. 
Het hoofdbureau der Stichting 1940-1945 stelt zich gaarne 
beschikbaar wanneer meer bijzonderheden over deze materie 
worden verlangd. 

VOOR ZIEKE VERZETSVRIENDEN 

In "De Zwerver·· van 2 Aug. j.l. vroeg Mevr. T. de Visser
de Heer in een artikel onder de titel ,1,Wie opent de poort". om 
een aantal mensen, die haar zouden willen helpen bij het organi
seren van een soort correspondentieclub voor zieke verzets
vrienden. 
De brieven, die zij naar aanleiding van deze oproep ontving, 
heeft haar versterkt in de overtuiging, dat er inderdaad bij meer
dere zieken behoefte bestaat aan gedachtenwisseling per brief. 
Zij verzoekt ons thans onderstaande brief op te nemen: 

,.Zieke vrienden, 
Uit mijn artikel in "De Zwerver" dd. 2 Aug. j.l. onder de titel: 
.,Wie opent de poort" zal U mijn bedoeling duidelijk zijn ge
worden. De poort is geopend, want ik mocht verschilJende 
sympathiebetuigingen ontvangen. Hun allen roep ik een 
hartelijk welkom toe. 
Zijn er vrienden, die alsnog tot onze kring toe willen treden, 
eveneens: welkom! 
In de eerste brief, ter kennismaking, zou ik graag onderstaande 
vragen zien beantwoord: 
Leeftijd; 
Godsdienst; 
Aard der ziekte of invaliditeit; 
Beroep of werkzaamheden uitgeoefend voor de ziekte. 
Beste vrienden, wie ge ook zijt, ik verwacht U! 
De poort blijft open! 

T. DE VISSER-DE HEER 
Wartena 4 Fr." 

VERENIGING FRIESLAND 1940-1945 

De Contribuanten-actie der Stichting Friesland 40 · 45, ten bate 
van de nagelaten betrekkingen der gevallen verzetsmensen, heeft 
in de Gem. Menaldumadeel opgebracht de som van: 

f 7.518.81. 

Allen die hieraan medegewerkt hebben hartelijk dank. 

door Joh. van Hulzen en Ad Goede 1 

Johannes, Geert, Dirk, Blonde Piet en Kleine Koos, 
de Twentse knokploegers, zullen met de fiets tot 
Apeldoorn gaan en vandaar per trein de reis naar 
Enschede maken. De jongens wachten buiten Arn
hem op de komst van Johannes, die nog wat uit
blijft, omdat hij eerst zijn scheerapparaat moet 
halen. Het duurt langer dan de jongens lief 
is en ze zijn een beetje boos op Johan
nes. Ze vergeten helemaal, dat ze eigenlijk nog 
bozer op Wiebe, Beppie en Joop uit Apeldoorn moe
ten zijn, die zich nog even langer laten wacnten. 
Maar dat is al gauw weer over, als ze door de heer
lijke zomermiddag koers zetten naar Apeldoorn. 
Ze zijn op hun qui-vive. Als er alarm geslagen 
is, kunnen ze onderweg nog wel controle verwach
ten. Vlak voor Beekbergen vermoeden ze onraad. 
Er is een marcherende groep op de weg. Dat kun
nen moeilijk anders dan Moffen zijn. Ze trekken 
een zijweg in, maar bemerken weldra, dat het 
een groep wandelende knapen van de Stichting 
Hoenderloo is, waar ze hem voor knijpen. 

In Apeldoorn eten ze bij Joop thuis. Blonde Piet 
speelt later op het orgel en dan zingen ze, zoals 
ze het nooit voordien en nooit meer na dezen zullen 
doen. 0, God, dat een mens zoveel geluk bescho
ren kan zijn. 
Doch de tijd van scheiden komt. Eén neemt er 
poolshoogte op het station, of alJes wel veilig is. 
Dan vertrouwen ze zich toe aan de goede zorgen 
van de mensen van "het spoor". Dirk en Koosje 
keren via Deventer naar hun haardsteden terug. 
De anderen gaan over Zutphen. Het is een lange zit 
naar Enschede, maar 
na die gedane arbeid 
een gezellige zit. 

Gerrit hen niet uit de trein gehaald. 
In Zutfen vertelt Gerrit zijn verhaal. Maar eerst 
moet hij weten hoe het in Arnhem gegaan is. 
Alles prachtig verlopen? God zij dank. 
Toen Gerrit vanmorgen uit de kerk thuis kwam, 
zat daar Boudewijn uit Zutfen op hem te wachten 
met een boodschap van Oom Karel. Er zit een man 
in het Huis van Bewaring in Zutfen, die e! vandaag 
nog uitmoet, want morgen gaat hij op transport 
naar Vught. Het is iemand uit Winterswijk, gegre
pen wegens brandstichting in een bioscoop, waar 
hij onderdelen uit' de cabine ontvreemd had, welke 
hij nodig had voor een geheime zender. 
Johannes kent het geval. Ze hebben immers in 
Winterswijk al een poging gedaan hem te bevrij
den, doch die mislukte, omdat er een tweede ploeg 
met hetzelfde doel op pad was. 
BoudewijJl. heeft Gerrit medegedeeld, dat ~e voor
bereidingen getroffen zijn. Er is een be:waker die 
wil meehelpen en een plattegrond van het gevang 
heeft Boudewijn meegebracht. Of Gerrit kan zor
gen voor wat K.P.-ers, die het geval op deskundige 
wijze kunnen oplossen ? 
Gerrit gaat erop uit, om een half uur later Boude
wijn te komen vertellen, dat hij de jongens niet kan 
bereiken, maar hij zal alles doen wat in zijn ver
mogen is om de zaak nog voor elkaar te krijgen. 
Boudewijn moet maar terug gaan naar Zutfen en 
in de middag zal Gerrit hem bellen met een vooraf 
bepaalde code, waardoor hij zal weten of het al of 
niet kan poorgaan. 
Als het hem gelukt Cor van de K.P. te pakken te 
krijgen, is er nog een kans, maar Cor is niet thuis 
en zijn vrouw weet alleen, dat hij die middag nog 
naar Theo in Hengelo zal gaan. Dan maar op_ de 

0, 
Langs Zutfen, het 
doorluchte Lochem, 
Goor - daar is Del
den al. Wat een druk
te op het stationnetje. 
Er staat een volle 
trein, voor richting 
Zutfen. Maar - zien 
ze goed? Wie zitten 
daar? Wie wenkt 
daar? Zo nadrukke
lijk, zo gebiedend ? 
Het is zowaar Gerrit 
van de L.O. uit En
schede. Wat zou die 
hebben? 

,, 
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Slechts enkele secon
den staan de beide 
treinen op hetzelfde 
stationnetje. Zodra de 
trein uit Zutfen bin
nen is, moet de van 
Enschede komende de 
reis voortzetten. 
Maar Gerrit wenkt 
niet voor niets. 
Johannes, Geert en de 
anderen verlaten su
biet hun coupé, stap
pen naar hun vrienden 
in de andere trein. 
"Mee. Stap in. We 
gaan naar Zutfen". 
Dat is niet naar Zand
voort. Veel tijd voor 
weifeling en vragen 
hebben ze niet, want 
de trein naar Zutfen 
staat op vertrekken. 
Ze stappen in. 
Wat is er aan de 
hand ? Ja, in een volle 
coupé heb je het niet 
over die dingen, maar 
dat hier periculum in 
mora is, staat voor 
hen vast, anders had 
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Slot 1 

Op de thuisreis 

wordt een 

gevangene in 

Zutphen bevrijd 
1( 

fiets naar Hengelo. Het lukt. Maar Cor kan er 
ook niet voor instaan, dat hij tijdig mensen bij 
elkaar krijgt. 
In elk geval zullen ze met de trein van half acht 
uit Enschede naar Zutfen vertrekken. 
Als in Hengelo Cor instapt, blijkt, dat hij nog kans 
gezien heeft een helper te vinden. 
Ze weten, dat er een kleine kans is in Delden, maar 
wie zal zeggen of de jongens van Arnhem werke
lijk in die trein zitten? 
Gerrit heeft het als gebedsverhoring gevoeld, toen 
het werkelijk in Delden gelukte de ploeg van Jo
hannes op te pikken. 
En zo zijn ze dan om kwart voor negen in de 
avond in Zutfen, waar ze onmiddellijk naar het huis 
van Oom Karel stappen om de zaken te overleggen. 
Alleen Blonde Piet is doorgegaan naar Enschede, 
om de wachtende vrouw~n en meisjes gerust te 
stellen. 
Als hij er aankomt staan zijn vrouw en die van 
Johannes in de hoogste spanning te wachten. Wat 
hebben ze een zware dag achter de rug, die vrou
wen. Hoe groot is de kans bij dergelijk ondernemen, 
dat ze haar dierbaren nooit weer zullen zien. Maar 
hoe heerlijk zal het zijn de mannen weer bij zich 
te hebben als de onderneming geslaagd is. 
Onder de wachtenden zijn ook wat Landwachters, 
die op het perron lopen te ijsberen. 
Al uit de verte zien de vrouwen het ppgtwekte ge
zicht van Blonde Piet uit het coupéraam. Dat kan 
niet anders dan goed zijn. Maar waar zijn de 
anderen? 
Vlug lopen ze naar een wat minder drukke plaats 
en dan vertelt Piet van de prachtig geslaagde onder
neming. 
Minie stapt dadelijk op de fiets om Harry, die 
door Moeke op de Holterhof verpleegd wordt, het 
heugelijke nieuws te gaan vertellen. 
Hij ligt voor het opgeschoven raam. 
"En, hoe is 't gegaan?", vraagt hij en gretig wendt 
hij zijn gezicht naar Minie. 
,,Alles is prachtig verlopen." 
Dan vergeet HaJ:ry alle pijn. Hij ligt te springen 
van plezier. Die jongens toch. Hebben ze hem dat 
even fijn geleverd. Jammer alleen, dat hij hier nu 
werkeloos heeft moeten liggen wachten. Dat Johan
nes en Geert er nu zonder hem op uitgetrokken zijn 
en een ander zijn plaats heeft moeten innemen. 

<# Een paar grote tranen wellen hem naar de ogen. 

* 
1n 7.utfen zijn inmiddels de plannen kant en klaar 
ger,;t.oomd. De jongens, die al zo'n zware dag achter 
~.e rug hadden, hebben geen bezwaren en geen be
denkingen. Het is iets vanzelfsprekends, dat ze 
weer klaar staan, want het gaat om het leven van 
een medestrijder. 
Om 10 uur in de avond meldt Cor, in veldwachters
uniform zich bij de directeur der gevangenis. Hij 
heeft hem het laatste nieuws te vertellen, een waar
schuwing tevens, namelijk, dat er hedenmiddag 
een overval heeft plaats gehad op het Huis van 
Bewaring te Arnhem. Een gewaarschuwd man geldt 
voor twee en dus: ,.Houdt je handjes maar om-
hoog ...... ". 
Als hij de familie in bedwang heeft, kan de rest 
van het ongeduldig wachtende K.P.-gezelschap bin
nenkomen. 
Alles gaat verder gesmeerd, dank zij de mede
werking van de bewaker. En inrlfiddels zijn Oom 
Karel en Gerrit op visite gegaan bij kennissen van 
Oom Karel, waar terloops gevraagd wordt of Gerrit 
er de nacht kan doorbrengen. 
Dat kan. Maar hoe het kan, dat Oom Karel en Ger
rit daar maar rustig kunnen babbelen, terwijl 
het Huis van Bewaring gekraakt wordt, is een 
raadsel. 
Terwijl Gerrit de gastvrijheid geniet van een Zut
fense familie, overnacht de K.P. met de verloste 
arrestant in een leegstaand huis, hun door Boude
wijn gewezen. Even dreigt er nog een kink in de 
kabel te komen, w:ant het huis ligt dicht bij de 

Emmerikseweg-brug en daar staat de landwacht op 
post, maar door de tuin zien ze toch nog kans om 
binnen te komen en de landwacht zorgt er voor, 
dat ze 's nachts niet gestoord worden. 
Nauwelijks zijn ze binnen of de Winterswijker dankt 
hen ontroerd voor zijn bevrijding. Maar, zo zegt 
hij: ,,Ik ben nu wel vrij, maar ik zou om een lief 
ding willen, dat mijn verloofde ook zo gelukkig 
was; die zit in Arnhem, in het Huis van Bewaring". 
,,Maar man", zegt Johannes, ,.dan moeten we van
middag ook haar bevrijd hebben". En dan vertelt 
hij van de overval in Arnhem. Dit zou "the happy 
end" van dit verhaal kunnen zijn, ware het niet, dat 
de toedracht gans anders bleek te zijn. 
De verloofde van de in Zutfen bevrijdde Winfers
wijker zat niet in Arnhem. Zij was inderdaad ;·ear
resteerd, doordat men op K., bij diens arre~-atie 
een brief van haar had gevonden, waarin zij om 
bonkaarten vroeg voor onderduikers in de Betuwe. 
Helaas, echter bleek zij bereid voor de S.D. te gaan 
werken. Het gelukte haar de oude contacten van 
K. te vinden, omdat men haar vertrouwde. Zij drong 
zich daar in en leverde ze uit aan de S.D. (de Win
terswijkers, die in het Huis van Bewaring in Arn
hem zaten, waren daarvan mede het slachtoffer. 
Door haar verraad moesten ook Tante Riek en Oom 
Piet onderduiken). Daarna vertrok zij weer naar 
Nijmegen, waar zij op het Postkantoor werkte. 
Toen K. korte tijd na zijn bevrijding van haar 
verraad hoorde, besloot hij naar Nijmegen te gaan 
om haar rekenschap van haar daden te vragen, doch 

.,Een gewaarschuwd man geldt voor twee • 

zij was, gewaarschuwd door de S.D., op haar hoede, 
zag hem in de omgeving van het Postkantoor waar 
zij werkte en zorgde ervoor, dat hij opnieuw in 
handen van de S.D. kwam. En ditmaal was er geen 
knokploeg, die hem kon bevrijden. Ook hij hoorde 
tot de velen, die op 5 September in Vught het leven 
lieten voor de Duitse vuurpeletons. 

* 
De tweede Zondag van de maand Juni 1944 1s in 
vele opzichten geen rustdag geweest voor de 
KP-ers uit het Oosten des lands. Doch waar Jezus 
zijn volgelingen leerde, dat het geoorloofd was een 
dier in doodsnood op deze dag te redden, vonden 
zij vrijmoedigheid de rustdag dienstbaar te maken 
aan de bevrijding van hun medemensen. 
Dat betekent echter nog niet, dat zij de Maandag 
erop de verdiende rust zullen genieten. Waar de 
vijand rusteloos jaagt, elke dag de netten nauwer 
toehaalt, kan geen dag, geen uur, gemist worden. 
De Holterhof, waar Moeke altijd voor haar jongens 
van de KP klaar staat, waar Harry nog zorgzaam 
verpleegd wordt, wacht deze morgen de KP-leiders 
uit het Oosten voor een bespreking van de activi
teit in de komende weken. 
Kort na zeven uur zit Jelt al weer in de trein, 
welke hem van Arnhem naar het Oosten moet 
brengen. 
Het is druk deze morgen. Zwarte mannen van de 
Landwacht lopen er rond. Overal duikt de SD op, 
links en rechts contrölerend. Ze zijn kennelijk van 
streek. De SD van Arnhem, die verwachtte dat er 
iets in 't Huis van Bewaring zou gaan gebeuren, had 
voor de avond alle mogelijke maatregelen genomen 

en nu hebben de "terroristen" in de middag hun 
slag geslagen. En goed ook. Nog steeds zijn de 
geallieerden in Frankrijk niet de zee in gedreven. 
En blijkbaar :·.aan de terroristen zich nu eerst goe,d 
roeren. Zal dan toch "das Dritte Reich" gaan wrui
kelen? Er zijn er die verbetener en verbitterder 
dan ooit zullen strijden, er zijn er ook wier zenuwen 
hun de baas worden. 
Vooral de zwarte mannen hebben het te kwaad. 
Een spoorman steekt de rails over om zijn werk 
op het emplacement te beginnen. Een Landwachter 
grijpt zijn geweer en van 50 meter afstand schiet 
hij de man pardoes· neer. Gelukkig is het schot niet 
dodelijk. Maar het tekent de situatie. 

Jelt duikt maar snel weg in de voorstaande trein. 
Hij geniet volop van de verhalen der medereizigers, 
die reeds alles weten van de overval in Arnhem. 
Militaire auto's met "namaak-Groene" hadden de 
mensen aan de gevangenis afgehaald, precies een 
half uur voordat de "echte" Groene kwam om de~ 
mensen naar elders over te brengen. 
Zelfs de kleinste stations onderweg staan onder 
controle. Er zijn reizigers, die tot driemaal toe ge
fouilleerd en op hun papieren gecontroleerd worden. 
De aansluiting in Deventer is gelukkig goed op 
tijd, dat kort het onplezierige verblijf op het perron. 
Voor het station in Enschede wacht Minie de man
nen uit het Veluwse op en brengt ze naar de Ford, 
waarmee Geert op kort afstand wacht. Langs een 
omweg gaat het door het bos in de richting van de 
Duitse grens, om zo de Holterhof te bereilren. Daar 
wachten Jan uit Ommen, Cor uit Zenderen, Lange 
Dirk en Henk Visser, Johannes en Bertha reeds. 
Er is groot enthousiasme. In geuren en kleuren 
moet Jelt het verhaal van de overval in Zutphen 
horen, want daarvan weet hij nog niet meer dan 
hem in de auto verteld is. 
Doch het is tijd om de komende acties te bespreken. 
Jelt opent de bijeenkomst met gebed. Een gebed, 
waarin de dankbaarheid voor Gods bewarende al· 
macht, die hen bij deze gevaarvolle ondernemingen 
allen spaarde, de boventoon heeft. 
Dan komen de tongen los. Als altijd is daar het 
moeilijke punt van de bewapening. De geldzaken 
worden geregeld en besloten wordt, dat de nieuwe 
KP-Ommen, met Jan aan het hoofd, onder Johannes 
zal ressorteren. Bonkaarten moeten er zijn. In steeds 
groter aantal. Daarvoor moeten alle krachten inge
spannen. 

De strijd gaat door. In Twente, op de Veluwe ...... 
in heel het vaderland. En er komt licht aan de kim
men, nu de geallieerden zich niet uit Frankrijk heb
ben laten verdrijven. Maar de strijd zal nog lang 
en zwaar zijn. In die strijd zullen Johannes en Geert 
nog vallen. Henk Visser en Jan de Groot zullen nooit 
de dag der bevrijding meemaken en Nico de Lange, 
de man, die zoveel heeft gedaan voor de ontsnap
ping der Arnhemse gevangenen, ook hij zal enkele 
maanden later in handen der SD vallen. 
Dat alles weten ze gelukkig nog niet. Maar wel 
weten ze, dat elke dag dit lot hen allen kan wachten. 
Daarom is er ook bij het heengaan van de Holterhof 
een kort gebed tot God om Zijn bescherming. Zeker, 
niet ' allen vinden allereerst bij God hun kracht voor 
dit moeizame werk, maar zij respecteren in hun 
medestrijders het zoeken van kracht bij de Aller
hoogste. 

De gegevens, aan de hand waarvan deze artikeJenserie over 
de gevangeniskraken te Arnhem, werden opgemaakt, :zijn te~ 
voren zo goed mogelijk gecontro1eerd tij Je.genen, die bij deze 
ondernemingen betrokken waren . Voor. de historische betrouw
baarheid ervan kunnen wij dan ook ten volle instaan. Toch 
nemen wij aan, dat er onder onze lezers zullen zijn, die hier 
en daar nog voor een enkele correctie of aanvulling zouden 
kunnen zorgdragen . De schrijvers zul1en het zeer op prijs stel" 
len, deze opmerkingen te mogen ontvangen, om hij een e .v. 
uitgave van dit verhaal in andere vorm, daarmede rekening 
te kunnen houden. . 
Enkele tot nu toe ontvangen opmerkjng tn willen wij hier gaar" 
ne nog vtrmelden. In ons derde artikel werd vermeld, dat Oom 
Frits en Henk uit Twe-ntt. werden ondergebracht bij de famiHe 
W . Dit was juist, doch daarbij bad niet vergeten mogen 
worden te vermelden, dat de buren n .l. de famiJie V . , daarop 
onmiddellijk bereid bleek de beide bevrijden te herbergen. 
Wij hebben getracht, gelijktijdig met het verhaal over Arnhem 
op onze "In Memoriam " -pagina de mensen te herdenken, die 
bij deze overvalJen betrokken waren, doch later omkwamen. 
Zo plaatsten wij een artikel over Jofr:nnl'S en Geert, waarin 
echter verzuimd werd te vermefden, d lt Johannes op de Ooa~ 
terhegraafplaats te Enschede begraven ligt. Van Eef Boven 
(Nico de Lange) werd reeds een ,.In Memoriam" geplaatst 
in ons blad van 15 Sept. 1915, evenals van Van Zanten, welke 
men vindt ln het nr. van 2~ Aug. 1915. 
Binnenkort hopen wij ook nog een artikeltje te wijden au. 
Jan de Groot. 

• 



HET GEDENKBOEK 
In een vorig artikel liet ik :z.ien, dat, hoe belangrijk 
het pionierswerk in het verzet ook geweest Is. men, 
onder de bekoring daarvan de ogen toch niet mag 
,luiten voor lîet feit, dat het verzet in Nederland op 
de duur burgerverzet is geworden, en dat het juist als 
burgerverzet zijn uitzonderlijke betekenis voor onze 
democratie heeft gekregen. 
Hoewel generaliseren ook hier gevaarlijk is, kan men 
toch zeggen, dat in het algemeen de pioniers gerecru• 
teerd werden uit ben, die de ideologie van het natio
naal socialisme doorgrondden. en die bovendien veel
al een ruime mate van bewegingsvrijheid hadden. 
Hierbij speelden karakter en aanleg natuurlijk een be
langrijke rol. 
Het verzetsinitiatief van de eerste maanden bezetting 
kan niet hoog genoeg gewaardeerd worden. Maar 
daarbij mocht het niet blijven, want eerst bij ver.tet 
van het gehele voJlc, d.w.z. van alle facetten ervan, 
kan van een weerbare democratie gesproken worden, 
van een natie, die haar zelfstandigheid en vrijheid 
strijdend herwon. 
Op een goede dag is de timmerman. de winkelier, de 
boer, de fabrieksarbejder of de ambtenaar met zijn 
neus gedrukt op de ftïtelijke consequenties van het 
nazi-beheer. En dat gebeurde in de laatste stellingen. 
Wijken was nu zonneklaar capitulatie, en het alter
natief was, verweer. de eerste stap in het verzet. 
Er was geen beroep meer mogeHjk. geen vlucht in 
compromissen. De Nederlandse burger moest ooder 
eigen verantwoordelijkheid kiezen tussen de kwade 
kansen van het verzet, met een rein geweten en de 
vetpotten der Duitsers, met eeri door schuldbesef ge
kwelde ziel. 
Alles wat vertrouwd en dierbaar was, stond daarbij 
op het spel. 
Gelukkig niet altijd op het moment van de keuze zelf. 
maar de dreiging dezer aftakeling van het eigen ver
trouwde bestaan, was er van meetaf. 
Men moet hierover niet licht denken. De uitkomst 
was nog onzeker. De gelukkige uitslag van de oor
log vertroebelt thans het inzicht in de geestelijke strijd 
van het ogenblik, waarin gekozen moest worden. 
D aar is dan de keuze: het leven met vrouw en kin
deren. de vertrouwde omgeving, de arbeid. de liefheb
berijen, al die vriendelijke facetten van het burger
leven, óf, de weg vol gevaarlijke geheimen, zonder 
uitzicht, en waarover dreigende schaduwen vallen. 
En de aanleiding is de stem van binnen, die dringt tot 
een eenvoudige daad van gehoon;aamheid, zonder pre
tentie of glorie: het doorgeven van een krantje, het 
inzamelen van geld voor het verzetswerk, het ver
bod aan de zoon om in de arbeidsdienst te gaan. de 
weigering voor de arbeidsinzet te vertrekken, het 
opnemen van een onderduiker, het vervoer van een 
jodengezin. 
N iet. dat velen, wellicht de meesten. toen ze voor de 
keuze geplaatst werden, de weg van de capitulatie 
volgden, is hier beslis.wnd. Het afdrijven met de Duit
se ideologie betreft de massa, de ballast, clie ook 
thans nog aan boord is, en die, evenals in het oude 
Rome, iedere meester volgt, als hij maar brood en 
spelen biedt. 
Neen, beslissend is, dat er door tieoduiunden Ne
derlandse burgers onder eigen verantwoordelijkheid 
gekozen is voor het verzet. Deze keuze in gehoor
zaamheid en plichtsbesef was het waarmerk der Ne
derlandse democratie. 
De geschiedschrijver moet vooral hier. bij de aanvang. 
in het komen tot de pretentieloze verzetsdaad, de vraag 
naar het waaraan en het waarom van dit gehoorzamen 
stellen. 
Er was echter niet slechts een start In het verzet. er 
was ook een volhouden en vormen in, en ook daarvan 
is veel te leren. 
Ik beschreef reeds hoe de nationaal-socialistische in
fectiehaard zich uitzaaide in ons volksbestaan en 
doordrong tot de edelste organen; het gezin, de kerk, 
de persoonlijke relaties. De meeste Nederlanders had
den met een zekere gelatenheid veel opgegeven: de 
parlementaire rechten, de politieke vorming, het vereni
gingsleven, de vergaderingen. de bedrijfsvrijheid, enz. 
Ten slotte werd echter het burgerverzet in de laatste 
stellingen geboren, hoofdzakelijk als een antwoord op 
de sociale nood van anderen of in eigen gezin. in 
een aantal gevallen als een verweer tegen de inbreuk 
op zeer int.ieme rechten. 
Daarbij bleef het niet in het verzet. De verzetsbe
weging beeft t.o.v. de Duitsers de omgekeerde weg 
bewandeld. 
Het zwaartepunt van het verzet werd in de ontwikke
ling ervan geleidelijk verplaatst van het persoonlijke 
naar het narionate ( de pers e.n de spionnage waren 
hierin een uitzondering). Men begint In te zien, dat 
het niet om deze concrete onderduiker gaat, maar 
om talloos velen, en dan gaat mea ook inzien, dat 
zelfs de hulp aan hen niet het zwaartepunt mag zijn, 
maar, dat het verzet daarachter moet stoten in de 
oorzaak van hun nood. het nationaal-socialisme. Men 
gaat begrijpen, dat het eindpunt niet is, dat alle 
onderduikers en joden geborgen zijn, maar, dat de 
Duitsers verdreven en overwonnen zijn, dat de vrij
heid en zelfatandigheid van N ederland hersteld zijn, 

(SLOT) 

en het laatste daarvan Is dat, wat de Duitsers het 
eet'llte roofden, de politieke democratische rechten 
van de burgerij. 
ln de LO en LKP is deze ontwikkeling van het in
zicht en, in verband daarmede, van de vonn.geVing 
der verzetsactie duidelijk op te merken. De tactiek van 
afwachten en incidenteel helpen maakt plaats voor de 
aanval en het systematisch organiseren van het ver
zet. 
Het eerste dat de geschiedschrijver in het oog moest 
houden, was het feit, dat het Nederlandse verzet bur~ 
gerverzet was. Het tweede belangrijke feit, is, dat 
het verzet, systematisch georganiseerd verzet was. 
Beide facetten zijn typerend voor het Nederlandse 
volk en ze hangen als zodanig dan ook samen. Dat 
punt laat ik echter rusten. 
De Nederlandse burger had zijn vrijheid hernomen, 
eo onder eigen verantwoordelijkheid voor het ver
zet gekozen. Niemand kon hem dwingen de pas ver
kregen vrijheid aan een organisatie over te dragen: 
hij- was bij machte alleen of met no kleine groep 
vrienden verzet te plegen. Daarbij kwam het argu• 
ment. dat de gevaren In organisatorisch verband be
denkelijk groot waren. 
Dat niettemin een groot aantal groepjes voor hulp 
aan onderduikers zich in een groot verband, de LO, 
schaarde. demonstreerde de zin voor orde in ons volk 
en het verantwoordelijkheidsbesef tegenover het ver
zet. 
Het ging niet om een persoonlijke zaak, maar om de 
nationale zaak, en slechts in een organi,;.atie, aie kon 
instrueren en controleren. was het mogelijk vrljbui• 
terlj, fraude en verkwisting (bonkaarten) te voor
komen. 
Zo ontstond een organisatie, waarin een gezonde 
harmonie bestond tll$sen de persoonlijke vrijheid (in 
het nemen van initiatieven en beslissingen) en het 
gezag der organisatie, waar zulks vereist was. 
Men spreekt wel van de KP. De leiding van die 
organisatie staat er echter op de naam LKP te 
gebruiken, en dat kan niet genoeg gewaardeerd wor
den. Niet iedere KP behoorde tot de LKP. Het 
kraken en de sabotage waren belangrijk, maar zeker 
zo belangrijk was het. dat dit georganiseerd en in 
landelijk verband geschiedde. 
Slechts dit verband koo garanderen, dat er niet roe
keloos. maar met overleg en zoveel als met het oog 
op de onderduikers nodig was. gekraakt werd. 
De mannen, die eens op een beursvergadering der 
LO het besluit namen om het KP-werk te organi
seren, en die daartoe met enkele anderen de leiding 
namen van de LKP hebben met dit besluit en met 
de uitvoering daarvan één van de belangrijkste stap
pen in het venet gedaan. 
Zij maakten het ver.tet der KP's tegen de Duitsers 
en vóór de Nederlandse zaak zo effectief mogelijk, 
d.w.z., dat met de geringste verliezen zoveel moge
lijk afbreuk gedaan werd aan de Vijand. En zij de
monstreerden tegelijkertijd op hun gebied de ernst en 
het verantwoordelijkheidsbesef van de Nederland~e 
ven;etsmannen. Het is vooral deu demonstratie van 
ordelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef (niet al
leen ia de LKP, ook ia de LO, het NSF en in 
tal van andere organisaties). die de hoon van de 
halven en twijfelachtigen uiteindelijk zal doen ver
stommen en die ons volk in later jaren met trots zal 
doen terugzien naar het burgerverzet tegen de vijan
delijke indringer, tegen de belager van onze vrijheden 
en rechten. 
En dan zal die trots eerst zuiver zijn en vruchtbaar 
voor de toekomst van ons volk. als het daarin niet 
meer gaat om mensen en hun daden, maar om dat, 
wat erachter zat, om de beginselen. waaruit men 
leefde. Om de gesteldheid van ons volk, waaruit het 
tot ordelijk burgerven;et kwam. Om de gehoorzaam
heid aan een levensbeschouwing, waaruit niet alleen 
in vredestijd een democratische staatsinrichting ge
bouwd kon worden, maar waaruit ook voor dit 
nationaal bezit gestreden werd, toen een vreemde 
iiet bedreigde. 
Dat te beschrijven is niet slechts een voorrecht, het 
is voor alles een plicht: een plicht. die geen uitstel 
toelaat. H. v. R. 

......... de directeur van "De Waarheid" in de 
bezettingsjaren in het Zuiden ondergedoken was; 
......... hij in die jaren verzorgd werd door de LO
fJmburg. 

HET El VAN COLUMBUS 
In de Vrije Stem is verleden week een 
discussie geweest tussen de voorzitter der 
GOIW.N. en één der redacteuren van het 
blad. 
Het aloude probleem van de bundeling van 
alle oud-illegale werkers was daarbij aan 
de orde. Dr. Voorhoeve beriep zich tegen• 
over de heer Scheps op de statuten van de 
GOIW.N., toen hij betoogde, dat GOIW.N. 
concrete taken heeft af te wikkelen en die 
niet te buiten mag gaan. 
De heer Scheps zag nog een taak voor de 
gebundelde illegaliteit inzake de staatkun
dige en nationale vorming en hij meende, 
daarbij voorbijziende aan de statuten, de 
leden daarover te laten beslissen. 

Het zal de lezers wel duidelijk zijn, dat wij 
volledig achter het standpunt van de heer 
Voorhoeve staan en het moet ons van het 
hart, dat we meenden, dat de heer Scheps, 
die veel over democratie schrijft, nog wel 
enige waarde zou hechten aan statuten. 
Natuurlûlc kunnen statuten gewijzigd wor
den, maar daardoor kan bij wijze van spre
ken van een kegelclub nog geen naaikrans 
gemaakt worden. 
Intussen, we willen ons tn deze discUBsie 
niet verder mengen. 
Wat ons wel interesseert is dit. Twee jaren 
zoeken we reeds naar het ei van Columbus, 
naar de oplossing van de vraag, of er voor 
een gebundelde illegaliteit buiten de con
crete afwikkelingstaken nog een taak is 
weggelegd, waarin het verschil in levens
beschouwingen van geen betekenis is. 
Wij hebben die taak niet kunnen vinden, 
maar de Heer Scheps is zo serieus in zijn 
oeweringen, dat die taak er ia, dat we hem 
durven vragen ons allen eens concreet uit
een te zetten, welke die taak is. 
D.w.z. niet met machtige begrippen als, 
de strijd voor het recht, het kweken van 
bovenpolitiek nationaal besef e.d., maar 
zeer reëel, hoe Jan, Piet en Klaas in actie 
moeten komen voor een concrete taak, 
waarin ze niet van meetaf uit hoofde van 
hun levensovertuiging overhoop liggen of 
in de watten gelegd worden door enkele 
gladde leiders, die hun politieke platform 
een nationaal kleurtje geven. 
En als dat ons duidelijk gemaakt ia, dan 

,, verwachten we bovendien nog, dat aang~ 
toond wordt, waarom nu jniat de ex-ille
galiteit zo'n taak moet verrichten. 
't Klinkt allemaal een beetje cynisch, lezer, 
maar we vechten a l twee jaar tegen wind
molens en de pen wordt zo moe, zo moe. 

H. v. R. 

STICHTING 
TROUWFONDS 

9 A ug. 1944 - VUGHT - 9 Aug . 1946. 

Wij ontvingen van de "Stichting Trouw
fonds" een exemplaar van een door de:z& 
Stichting uitgegeven boekje, getiteld: 
.,Vught". 
Dit boekje, dat op 9 Augustus jJ. is ver
zonden aan alle nabestaanden van voor de 
organisatie "Trouw" gesneuvelde verzet.a
st.rijders, is een uitvoerig verslllg van de 
herdenking, welke op 9 Augustus ls.& 
door de vroegere medewerken van "Trouw" 
in het kamp Vught werd georganiseerd. 
Hetgeen daar gesproken is, geeft een zo 
duidelûl< beeld van het leven in de kam
pen Haaren en Vught, en van de geest, 
welke daar onder onze mensen heerste, dat 
velen de wens te kennen gaven het gespro
kene in druk te zien verschijnen. 
Waarschijnlü1c bestaat ook in de lezers
kring van "De Zwerver" voor dit boekje 
belangstelling. 

Wij maken daarom op verzoek van de 
"Stichting Trouwfonds" onze lezers er op 
attent, dat voor belangstellenden het boekje 
is te verkrijgen door storting van f 1.
op postrekening 446847 ten name van 
.,Stichting Trouwfonds", Tolsteegsingel 6, 
U t recht. 

• 
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IN MEMORIAM 

Jouke de Boer 
Geb. 26 Aug. 1922 - Ooerl. JO Ap,;/ 1945 

lS Juni 1944, precies een week na D. Day, die 
ons allen vervulde met blijdschap en spanning, 
viel de grote slag in Amsterdam. · 
Door vuil verraad van Brüne, c.s. werd de cen
trale van de P.B.S. aan de Nieuwe Zijds Voor
burgwal te Amsterdam geliquideerd. 
Tot degenen, die daar in handen der S.D. vielen, 
behoorde ook Jouke, plv. leider der LO der Prov. 
Utrecht. 
Hij was betrekkelijk jong, deze Friese zoon, stu
dent aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Te jong 
misschien voor de verantwoordelijke plaats, die 
hij bekleedde in het verzet tegen onrecht, wille
keur en onderdrukking. 
Wie deze stille, sympathieke jongeman echter 
nader leerde kennen, werd getroffen door de 
rust en zelfverzekerdheid, die van hem uitging. 
Hij sprak niet veel, maar deed! Nooit was hem 
iets te veel; nimmer klaagde hij over het vele 
en meestal inspannende werk, dat hij dagelijks 
te verstouwen kreeg. Hij kende (althans uiter
lijk), geen vrees. Hij wist, waarvoor hij streed 
en gaf zich voor honderd procent. 
Het lag niet in zijn aard veel over zijn intieme 
leven te spreken, maar als hij eens los kwam, 
dan kon hij in kinderlijke overgave getuigen van 
de Kracht, die hem bezielde en in vol vertrouwen 
alles overgeven aan Hem, Die ook zijn leven 
bepaalde. 
Als student weigerde hij de loyaliteitsverklaring 
te tekenen en trachtte, waar hij kon, twijfelaars 
te overtuigen en hem van ondertekening af te 
houden. 
Verder studeren was ook voor hem onmogelijk 
geworden en zijn enige wens was om mede te 
werken in het georganiseerde verzet tegen de 
onderdrukker. 
In Culemborg, waar hij enige tijd ondergedoken 
WM bij de ouders van zijn verloofde, kreeg hij 
al spoedig contact met wijlen de Heer Vermeu
len (Henk van Culemborg), toenmaals districts
leider der LO van Betuwe (W) en Bommeler
waard. 
Aanvankelijk werkte hij als contactman en 
koerier tussen de districtsleider en de Prov. lei
der, doch spoedig kwam hij in dienst bij de Prov. 
leider van Utrecht als diens plaatsvervanger. 
Slechts enkele maanden mochten wij hem in ons 
midden hebben. Zijn arrestatie onderbrak zijn 
werkzaamheden in zijn Vaderland, naar later zou 
blijken, definitief. 
Oorspronkelijk een gevangene in de Wetering
schans te Amsterdam, daarna in het concen
tratiekamp te Vught, werd hij bij het naderen 
der Geallieerden naar Duitsland vervoerd met 
uiteindelijke bestemming Oraniënburg. 
Medegevangenen, naar het Vaderland terugge
keerd, getuigden, dat hij ook dáár zijn taak vond 
en velen tot een voorbeeld en zegen was. 
Tragisch was het, dat deze jonge held, die zijn 
hele persoon in dienst der naderende bevrijding 
zette, moest omkomen door een bombardement 
op een fabriek in de buurt der barakken, door 
onze latere bevrijders. 
Zijn laatste woorden: .,Zeg tegen mijn geliefden, 
dat ik naar Jezus ga", typeren wel heel goed 
zijn innerlijke gesteldheid, waaruit reeds de ver
wachting sprak op zijn volmaakte bevrijding, 
die alleen is bij God. 
Jouke is niet meer. Zijn werk moet voortleven. 
Leeft het ook voort ..... . ? Ook dit offer, gebracht 
1n de morgen van zijn leven, zal niet vergeefs 
zijn, indien we in ons persoonlijk leven mede 
geleid worden door het voorbeeld, dat ook Jouke, 
ons. gegeven heeft. 

RUURD. LEO. 

Mevr. H. Bfokland-=-Pater 
Annie/veen 

0 p 4 Februari 194.4 kreeg de 
heer A. Blok.land een tip, dat 
hij de S.D. op bezoek zou krij

gen, daar het uitgelekt was, dat hij 
mensen hielp naar Engeland weg te 
komen en aangesloten was bij een 
geheime organisatie. De vijf onder
duikers, die hij op dat ogenblik In 
zijn huis herbergde, werden ergens 
anders ondergebracht. Zelf nam hij 
de vlucht naar het Noorden. 

Inderdaad kwam enkele uren later de 
S.D. Niets werd gevonden, maar de 
lafaards vonden het toch beter Me
vrouw Blokland mede te nemen. Dit 
is het begin geworden van een lange 
striJd. Ook voor de Heer Blokland, 
die, in de hoop, dat zijn vrouw zou 
worden vrijgelaten, besloot zichzelf 
aan te melden. Zijn vrienden en kin
deren konden hem hiervan echter 
weerhouden, daar zij veronderstelden, 
dat zijn vrouw zeker na een dag of 
zes zou worden vrijgelaten. Er was 
toch niets gevonden! 
Bovendien, zo'n zachte, lieve vrouw 
zal niet worden mishandeld ! 
Helaas, de dagen worden weken, de 
weken worden maanden en geruime 
tijd na de capitulatie horen we, dat 
ze in het concentratiekamp Ravens• 
brück is omgekomen. 
Een langè lijdem;weg heeft zij door
lopen. 

In de Euterpestraat lS zij tot twin
tigmaal toe verhoord. Men heeft haar 
hier slecht behandeld, ook geslagen. 
Met andere vrouwen werd zij in een 
kelder geduwd en daar bleven zij 24 
uur zonder eten om dan weer ver• 
boord te worden. Maar ze kregen 
Mêvr. Blokland niet murw, ondanks 
haar physieke toestand. Daarna werd 
ze naar Vught overgebracht, werd 
ernstig ziek en is hier tweemaal 
geopereerd. 

Toen het de heer Blokland gelukte 
in de spannende Septemberdagen 
Vught te bereiken, vond hij zijn 
vrouw hier niet. Ze was naar Duits
land overgebracht met nog vele an
dere vrouwen, naar het beruchte 
vrouwenkamp Ravensbrück. Geen en• 
kel bericht over haar kwam meer 
binnen. 
Zij zal echter in de harten blijven 
leven van de velen, die bij haar in 
huis onderdoken en bij baar een 
goede verzorging genoten. Liefdevol 
11am zij hen op, joden en onderdui
kers, en deed alles wat in haar ver
mogen lag om deze mensen van dienst 
te zijn. 

Ter nagedachtenis aan haar vond er 
op 3 Augustus 194.5 een kranslegging 
plaats aan de voet van een herden
kingskruis voor gevallen strijders in 
Amstelveen, waartegen een portret 
van de overledene geplaatst was. 
Daarna defileerden allen, haar fami• 
lie, oud-illegale werkers en bekenden. 
die deze aangrijpende plechtigheid 
hadden bijgewoond, langs het kruis. 

Karel Benjamin van Seventer 
Geb. 28 Oc/. 1923 · Ge{u$,. 13 Maart /945 

E 
rgens in de Haarlemmermeer, aan de 
rand van het dorpje Zwanenburg, 
staat, bijna verloren in een hoek van 

een uitgestrekte aardappelakker, een kruis. 
Een wit-houten kruis, anders niet. 
En er zijn slechts wei'nigen, die er aan 
voorbijgaan, wier gedachten voor een 
ogenblik terugglijden naar de tijd, dat 
Karel van Seventer nog deel uitmaakte 
van de Zwanenburgse iUegaliteit. 
Die weinigen, het waren zijn vrienden. 
"Kareltje" noemden wij hem, want hij was 
maar klein en de Benjantin van de ploeg. 
Kareltje ook, omdat hij, zelfs in de meest 
enerverende omstandigheden, zijn nog 
jongensachtige aard nimmer verloochende 
en bleef die hij was: de durfal, de roekeloze, 
de wildeman. 

Begin '44 als ondergedoken scholier in con
tact gekomen met de berichtendienst van 
De Patriot te Haarlem, werd hij al dra een 
zeer gewaardeerde medewerker. 
Waren er fietsen nodig voor de koerier
sters, Kareltje haalde ze. Moest er een 
radio komen voor het beluisteren van de 
BBC-uitzendingen, Kareltje wist er raad 
op. 
Wapens nodig? Kareltje ontrolde ze aan de 
Wehrmacht, in zwembad of café. 
Hij maakte naam, werd door de "groten" 
op de schouder geklopt en men lachte om 
zijn smeuïge verhalen. 
Dit alles, het maakte hem nog driester, 
nog roekelozer ..... . 
En wij, wij lieten hem gaan ..... . 
Het was K.areltje immers, de getapte, de 
leuke gast, die altijd zijn woordje klaar 
had, die iedere terechtwijzing ontkrachtte 

• door zijn aanstekelijk werkende lach. Toen 
hij in het najaar van 194.4 via een kort ver
blijf in Hillegom, Abbenes en Badhoeve
dorp, in welke tijd hij was ingeschakeld in 
het LKP verband, in Zwanenburg beland
de, was Kareltje te roekeloos geworden, 
te driest, te agressief ..... . 
Neen, niet geworden, hij was zo gemaakt. 
En wanneer er ooit mensen zijn, die iets 
ten nadele van Kareltje menen te moeten 
zeggen, wijs hen dan op diegenen Uit de 
illegaliteit, die na hebben gelaten zijn to
meloze dadendrang langs de goede banen 
te leiden. 
Wijs hen dan - vergeef het - ja, wijs 
hen dan op ons, die met hem samen hebben 
gewerkt. 

Op 13 Maart 1945 werd een einde gemaakt 
aan zijn jonge, bruisende leven, toen hij bij 
een overval op zijn kosthuis ruwweg werd 
neergeschoten door een aantal mensen
jagers van de Wehrmacht. 
En als wij nu nog langs de plek komen, 
ergens in de Haarlemmermeer, aan de rand 
van het dorpje Zwanenburg, waar bijna 
verloren in een hoek van een uitgestrekte 
aardappelakker, een wit-houten kruis slaat, 
dan denken wij : Kareltje ...... och, Karel-
tje. ..... maar in onze oren klinkt nog de 
lach, die vrolijke, jongensachtige lach, die 
voor altijd verbonden zal blijven aan de 
naam Kareltje. 

TOON. 



Tweede 
Principiële - Onderduikers
Reünie te Harfsen 

De tweede reünie der ex-onderduikers in de Gemeen
te Gorssel en omstreken werd gehouden van 8 t/m 
11 Augustus 1947. 
Vrijdagmiddag arriveerden de eerste reünisten per 
fiets op "Groot Reve", waar het kamp werd gehou
den, en om half negen 's avonds de vrachtauto, die 
de reünisten uit alle delen des lands van het station 
te Zutphen had gehaald, waar zij 's middags de tijd 
benutten om onder leiding van bekwame gidsen dit 
oude stadje te bezien. 
Direct was er al een vrolijk geroezemoes bij de thee, 
toen oude, duikvrinden elkander weer ontmoetten, 
thans vergezeld van 'n introducée: vrouw of verloofde. 
De kampopening door Y do v. d. Schoot werd gehou• 
den in een diepe terreinglooiing in het bos. H et the
ma was: de taak van de principiële, dat is de begin
selvaste mens in deze tijd. naar aanleiding van 1 Kor. 
9 : 24-27. 
Z aterdagmorgen woeien de vlaggen in het kamp half
stok. en werd bij het monument een korte, sobere her
denking der omgekomen vrienden gehouden, waarbij 
o.a. fragmenten uit "Vuur en Wind" van Muus 
Jacobse werden voorgedragen. 
Na het middagmaal in het kamp, was men druk in de 
weer met de voorbereidingen voor de grote avond. 
Men zag voetballers door de wei hollen en buitelen, 
bij een grote graanschuur werden volksdansen be
oefend en op een deel stemden de duikers hun diver
se instrumenten bij het orgel, terwijl zo nu en dan 
fragmenten uit de te spelen stukken weerklonken. 
Om half zes vertrok men met een wagen. waarop 
'n duiker .achter het orgel vrolijke wijsjes speelde, 
naar de "Braakhekke-Bulten", waar om plm. zes uur 
de captains van het elftal "Buitengewesten" en het 
elftal "Harfsen" hun duikers opstelden voor de tra
dltionele voetbalmatch, die een zeer boeiende strijd 
te zien gaf, waarbij "Buitengewesten" technisch beter 
speelde. maar "H arfsen" zich niet zo maar gewon
nen gaf, en de uitslag: 3-1. dan ook de juiste ver
houding gaf. Scheidsrechter was de Heer W. Peus
ken uit Gorssel, die zich op eminente wijze van zijn 
taak heeft gekweten. 

boekwerk "Amerikaans" verkocht, wat een aardig 
bedrag opleverde. 
De avond werd besloten met een indrukwekkende 
herdenking der gevallenen en een bezinning op wat 
ons allen nu te doen staat. 
Het gehele programma was van het begin tot het 
eind zeer goed te volgen voor het overweldigend 
groot publiek, dank zij de hier en daar opgestelde 
geluidsversterkers. 
Zondagmorgen gingen de duikers naar Harfsen ter 
kerke, waarna zij tot 's avonds de dag doorbrachten 
op de boerderij, die In de oorlog hun toevluchtsoord 
was geweest. 
's Avonds stroomden zij samen op "De Huurne", 
waar zij ter ere van de bekende duikersvader en 
-moeder Enserink rond de boerderij een volksdans uit
voerden, en daarna hun traditioneel kampvuur hiel~ 
den. 
De dagsluiting werd gehouden op "Groot Reve". Het 
thema was: de verhouding God - mens. naar aanlei
ding van Handelingen 9 : 1-11. 

Maandagmorgen vertrokken de duikers na het ont
bijt per vrachtauto naar de Schipbeek, waar zij Lo 
hun duikerstijd zo vaak gezwommen hadden. 
De omgeving riep weer vele herinneringen op, en 
de duikers raakten niet uitgeput, om aan hun intro
ducées allerlei aan te wijzen, wat verband hield met 
vrolijke of droevige gebeurtenissen. 
Om half zeven zaten ze in de tuin van café "Nijen
huis", waar Tinus Enserink door een in der haast 
samengesteld tribunaal werd veroordeeld om ook de 
tien volgende reünies te organiseren! 
Helaas moesten toen reeds vele duikers weer ver
trekken, zodat ·s avonds aan het slotdiner slechts 
twee-en-vijftig duikers en introducées aanzaten. Ook 
deze avond was onvergetelijk; het zachte kaarslich't 
over de lange tafel, de onafzienbare rij van heerlijke 
gerechten, de geestige speeches, de fijne humor. 
Daarna werd om plm. 1 uur 's nachts de kampslui
ting gehouden, met het thema: de verhouding van 
de mens tot zijn naaste, naar aanleiding van Lucas 
10 : 25-28. 
Dinsdagmorgen verspreidden zich de duikers weer 
naar alle delen van ons land, vast besloten. indien 
ook maar enigszins mogelijk, de P.O.R. 1948 weer 
mee te maken. 

Y. S. 

~ 
INLICETINGEN VERSCHAFFEN? 

.. 1· rif 
Siernon van Dam, geboren 20 
Januari 1902 te Groningen; van 
!>eroep procuratiehouder en ge
woond hebbende te Amsterdam· 
W .• M.H. Trompstr. 20 1. We
gens illegaal werk werd hij te 
Amsterdam in zijn woning ge
arresteerd omstreeks eind Juli 
1942. Zijn zaak werd behandeld 
door Hauptsturmführer Auster
pfunkten. 
Achtereenvolgens verbleef bij in 
de gevangenissen Amsterdam 
(W eterin gschans) , Scheveningen 
( cellenbarakken), werd daarna doorgezonden naar 
het concentratiekamp Amersfoort. Wegens het feit, 
dat hij niet-Ariër was (gemengd gebu';'Jd) werd hij 
in December 1912 op transport gesteld naar het Jo
denkamp Westerbork. Blijkens een bericht van het 
Nederlandse Rode Kruis is hij op 18 Januari 1943 
overgebraëht naar Auschwitz. Nadien ontbreekt ieder 
spoor. Aangenomen mag worden, dat hij in Ausch
witz is omgekomen. 
Zij, die bijzonderheden over zijn eventuele dood kun
nen mededelen, worden dringend verzocht, zich in 
verbinding te stellen met Mevr. C. A. van Dam-de 
Boer, Jozef Israëlslaan 83, Arnhem. 

Adrianus Cornelis Dekkers, geb. te Den Haag 28 
Jan. 1922, wonende Weimarstraat 18 te Den Haag. Is 
24 of 26 "Aug. 1944 gearr. door de Landwacht te 
Veelerveen. post Vlagtwedde (Dr.), vandaar over
gebracht naar kazerne te Winschoten. Van hier enige 
dagen later door politie overgebracht naar Zwolle 
en aldaar uitgeleverd aan gemeente-politie. Is In 
September 1944 in Amersfoort gesignaleerd. Heeft in 
begin 1945 in bunkers in Denemarken of elders ge
werkt. Was 1 April 1945 in Neuengamme, is bier 
toen in leven gezien. Verder ontbreekt elk spoor. 
Nimmer bericht van hem ontvangen. 

O nder het .geschal van "Koning Voetbal", door de 
plaatselijke muziekvereniging "Soli Deo Gloria", be
gaf men zich naar het groot openlucht-toneel, waar 
voor een publiek van ruim duizend mensen de twee 
elftallen werden gehuldigd. De captain van "Buiten
gewesten" ontving voor dit jaar de P.O.R. wissel
beker, tot de rand gevuld met heerlijk gerstenat. 
waarvan alle twee en twintig spelers na de scheids
rechter, een flinke teug namen. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie van ,.De Zwerver". 
N icolaas Witsenstraat 21. Amsterdam 

Daarna vertrok de "Bonte Duikhoottrein" en werden 
we gedurende het verdere verloop van de avond zeer 
geamuseerd door het vlotte spel der duikers uit Am
sterdam, Twente, Harfsen, Elst, Arnhem, Groningen, 
enz....... AJ!erlei liedjes werden weldra door het pu
bliek meegezongen, en thans lopen de Harfsense boe• 
ren neuriënd achter de ploeg, liedjes over 't duikers• 
leven en wat daar zo mee samenhangt. Nauwelijks 
was de trein uit Amsterdam vertrokken, of de trein 
uit Twente reed al de planken op. 

Naam, 

Adres, 

Plaats, 

Provtocle, 

Ingang abonnement : 
Het bekende weekblad "De Zwerver" werd door vier 
als zwerver verklede duikers onder het publiek ver
spreid, 'n duiker wandelde met een "walkie-talkie" 
door de bossen, waarbij hij draadloos een praatje 
hield, dat werd uitgezonden op de ultra korte golf, 
de 37 m. band en door een radiotoestel op het toneel 
ontvangen. Voor de "Stichting 1940-1945" werd een 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een po1t
ltwltantle betaald. 

FAMILIEBERICHTEN 

t 
Na een lan11, doch geduldl11 gedragen 
lijden. als gevol11 van ontbtrlogtn In 
Dult~e c:on.centratit.kamptn. is btden 
van ons been gegaan onie innig ge~ 
liefde Man, Vader-, Behuwd- en Groot• 
vader, dt Heer 

REINDER E!IKELBOOM 
oud 58 Jaren. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stlchtlng. 

{Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

ADVERTENTIE-RUBRIEK * 
DIVERS EN 

DE STICHTING l9i0-191S zoekt R.K. 
GEZIN io bosrijke omgeving, dat bt· 
reid Is om ten R.K. MEISJE VAN 19 
JAAR tijdelijk, zo nodig t•Q•n vtrgoe, 
ding, op tt nemen. Zij mag lichte 
huishoudelijke wtrltzaambeden verrichten. 
Brieven aan Distr. Burt&u Stichting '10-
'15, Rijnsburgerweg 177. Leiden. Tel. 
22590, 

T e KOOP AANGEBODEN: 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK *· 
OFFSETDRUK 
STEENDRUK 
CARTONNAGE 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

Hij bttft dt gotde ,tri1d gestreden. 
HIJ heelt het Geloof behouden, 
Voorts is heat wtggtltgd dt Kroon 
der Recbtvaordigheid welke hem de 
He-ere. de rechtvaardige Recbtu. ge.ven 
,at. 

M OTORBOOTJE, lang 5.70 m., 
teakhout, ingeb. motor met voor
ruit en tent. TE ZIEN: TEN 
W OLDE, KROMMENIE. Brie
ven aan: M. G. de Boer; Juliana
straat 14, Koog a.d. ZAAN. 

,,, i 
2 Tim. i : 7 en 8, 

Hoogeveen: P. Eiktlboom-Relndera 
Sttenwijk: J. E!k<lboom 

H. Elktlboom-Wtitkao,p 
Hoogeveen: J. R. SwlJtlnk

fükelboom 
J. 8 . Swijtlnk 
R. J, Elkelboom 

H eerde: E . Kok (verl, ) 
Hoogeveen: G. Elktlboom 

H. W. Eiktlboom 
en kltinkmd. 

Hoogt vten, 13 Aug u,tua 19"7, 
S tationsstraat •H. 

EX · ILLEGALE WERKE RS 
(STERS) gevraagd voor p rettige 
arbeid in Uw vrije tijd, welke 
HOGE PROVISIE opbrengt. 
INLICHTINGEN VERKRIJG
BAAR bij ex-illegale werker. Br. 
onder No. 50 LO OSDRE CHT 
D 146. 

HIER zou Uw advertentie 

zijn doel niet hebben gemist 1 
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• 

DUITSLAND ALS PROBLEEM 
E r bestaat %0 iets als een "wereldprobleem", 

waarvnn niemand de draagwijdte en de pre
de~ inhoud heeft begrepen. _maar wa,1rover 

desnhittegenstaande velen spreken met de zwier en 
het gemak, waarmee zij gewoon zijn te praten over 
de prijs der groenten. 
Het is ook inderdaad ond~nlijk en onmogelijk dit 
wereldprobleem een hecht ineengestrengeld vlecht
werk van de meest verscheidl'n en uiteenlopende be
langen, volledig uiteen te rafelen en te ontwarren. 
l\,fen kan zich hoogstens aan een "pl<1atselijke" ont• 
leding wagen en dit is cl.in ook wel eens nodig, zeker 
wanne~r hepaalde facetten vun dat wereldprobleem 
onverbrPkelijk zijn verhondrn met de toekomst van 
ons land. 

Doch hoe het ook zij, vast staat wel. dat de kern 
van die vele en \•eelsoortiQe oroblemen hoofdzakelijk 
besta:it uit wanorde, verwarring. 
Ik wil eens twee vnn dcrgel,Jke problemen nol'men, 
de beid.: grootste wel. '1.at ons land aangaat, lndom~
sië en Duitsland, en al k1nkt het misschien eniger
mate vreemd, z,j zijn voor Ntderland, vrijwel gclijk
\vaardîg in belangrijkheid. Hoogstens zou er hi'erin 
cw ver~ ku.oneo sclMülen. dat Indonesië het tw1l· 
fdachtig voorrecht geniet vnn dag tot dag ov.-r i:I<' 
tong te gaan, terwijl het prohleem Duitsl.ind zich, 
althans JO Nederland" tevreden moet stellen met een 
.. sterk gerantsoeneerde"· publiciteit. 
En toch is voor het herstel van Nederland - en waar
lijk niet uitsluitend en alleen voor het economisch 
herstel - het probleem Duitsland vim bijna even 
grote waarde als het probleem Indonesië. 
Wij wensten, d..it wij konden schrijven, dat "Duits
land" van grote waarde is voor Nederlaod's herstel, 
maar de omstandigheden nopen ons te spuken van 
het "probleem Duitsland". Want er is na de tweede 
wereldoorlog geen Duitsland meer overgebleven. Wat 
er wel is overgebleven is een ten onder gegaan rijk, 
e-eo leegte, een vacuum, en derhalve geen gegev,m 
eenheid zoals vroeger, maar een probleem, d,1t zijn 
kern vindt in de vraag, hoe deze leegte op te vullen. 
Dat is het Duitse waagstuk en het staat als vraag
stuk niet alleen. 

Het is een symptoom van de overal in de wereld heer
ge11de wanorde, zowel op geestelijk. als op econo
misch en politiek gebied. Het is slechts ten onderdeel 
van het grote wereldprobleem. Wij zullen de hoofd
lijnen. die zich door de onmetdijke wanorde in dit 
land slingeren. wat scherper uittekenen, omdat hoe 
droevig-paradoxaal het ook moge klinken, wij in de 
toekomst dit land weer nodig zullen hebben, minstens 
al op economisch gebied, dit land, dat ons afschu
welijk en walgelijk hedt geknecht en tegen welks 
onderdanen wij gedurende jaren fel hebben gevochten 
In een genadeloze verzetsstrijd. Doch zij onder _de 
oud-illegalen, die wijselijk hun activiteiten voor het 
herstel van on~ vaderland op democratische wijze in 
de geordende banen van een of andere politieke partij 
hebben geleid, zullen hierover reeds eerder hebben ge
hoord en zullen dit tegen wil en dank bevestigen. 
Eerst vormde Engeland, na 1870 Duitsland de in~ 
dustriële kern Vë1n · Europa en het verdrag van Ver
s.1ille van 1919 bracht hierin geen verélndering in 
tegendeel, het versterkte zelfs de industriële positie 
vun Duitsland door het te omringen m11t randstaten, 
die, wat hun mdustrie l>etrof, afhankelijk waren van 
de Duitse import. 
Zij mochten politiek dan al anti-Duits georiënteerd 
zijn, economisch konden zij het zonder Duitsland niet 
stellen. Doch thans is deze kern weggevallen en 
daaronder lijden de buurstaten van Duitsland even 
h.ird als Duitsland zelf. Onmiddellîjk na de oorlog 
was men zich dat in Nederland niet bewust. De her
innering 11an het onmetelijk leed en de dierlijke wreed
heid, die de vijand Nederland had aangedaan, wa~ nog 
te vers tn door - begrijpelijke - verschroeiende 

haat nog te onvruchtbaar om gedachten te kunnen 
kweken aan hernieuwde handel~relaties met Duits
land. 

Doch in het onstuitbaar voortg,1Jnde leven heeft de 
haat zijn plaats Ingeruimd aan de bezorgdheid. Duits
land is economisch uit11e-~chakeld, m.iar hoe nauw 
was onze industrie vroeger niet verbonden met de 
Duitse' En van de gehell" Duitse handel op het bui
ttnland liep ongeveer IO"'G op N<'derland. ging een 
nog groter percentage als doorvoer via de Nederland
se havens, was Rotterditm met zijn jaarlijkse got.>de
renomzet van 40 miUiocm ton voor driekwart aange~ 
wezen op het Duitse achterland en was de binnen
va<1rt op de Duitse rhiercn en km1alen voor e..-n be
litngrijk deel in Nederlandse handen. Zo was het eens! 
En dat er nu wanorde en verwarring heerst op eco
nomisch gebie,} in Duitsland, komt voor een belang
rijk deel op rekening van de zönes. die door het tweede 
memorandum van de Nederlandse regering ten on
rechte worden gei:ien als militaire grenzen. De ver· 
dt?)ing van Duitsland i.s in wcrkehikheid niet alleen 
een militaire indeling. De zöni's zijn politieke schc1ds
lijnen en b.~kenen politieke e.11hooen nf. H.-t zijn de 
g,..,,._, tu=ir"de n,gertngen ud hoc:. Ntemnnd berl!r 
d,,n de Duitser voelt, dat dl!ze z6ncs allesbehalve ten 
belofte voor de toekomst inhouden. 

Ook op politiek gebied kent Duitsland wanorde . 
Bij de \'r('de van Munster kwam Europa in een poli
tiek evenwicht te leven, waarin, hoewel het was ge
grondve~t op eigen belang, de grote mogendheden :zich 
toch verantwoordelijk vodden. Dit politiek evenwicht 
heeft voortgeduurd tot de Napoleontische oorlogen. 
Tijdens het Wener Congres is het weer hersteld en 
sindsdien l~eh het min of meer alle oorlogen over
leefd. Deze souvereine Europese staten hebben al die 
tijd in een zekere orde geleefd, die door de oorlogen 
nll't is verstoord, behalve dan door de 1-'lat~te oorlog, 
die deze orde en dat evenwicht grondig en volledig 
omver heeft geworpen, zodat wij thans de ineenstor~ 
tlng van hl't Europese staknsysteem beleven. En wat 
ergtr is: voor dit evenwicht is niets in de plaats ge
komen en alle pogingen, hoe loffelijk overigens ook, 
0111 weer een nieuw evenwicht in Europa tot stand te 
brengen, moesten falen. Want een nieuw Europees 
evenwicht kan vandaag de dag geen uitkomst meer 
brengen nu ..de laatste wereldoorlog de politieke pro
blemen buiten Europa heeft gebracht, vooral naar 
Amerika. 

BOODSCHAP 
VAN H.M. DE KONINGIN 

H.M. de Koningin richt de volgende bood
schap tot Haar Volle: 
"Ten zeerste begaan met de zorgen, waarin 
zoveel landgenoten verkeren en het leed, dat 
in vele gezinnen zijn intrede /reeft gedaan, 
zou ik u allen warm" willen aanbevelen ter 
ge/cgen/rcid van mijn aanstaande verjaardag 
alle:. t1.: vermijden, wat deze zwaar beproef
de landgenoten smartelijk zou kunnen tref
fen. 

WllflELMINA 

LoHe n11mmen ZO ceat 

Weer dus die leegte, dat vacuum, waarvan de vroe
gere centraal-Europese staat Duitsland het kernpunt 
vor •nt. Gedeeltelijk is die leegte opgevuld door de be
zettende mogendheden, die stellig vooreer~t niet be, 
reid zullen zijn uit Duitsland weg te trekken om geen 
absolute leegte daar achter te laten, zoals b.v. ook 
Amerika, wat er ook gebeurt met Indonesië - dat 
tot de Amerikaanse invloedssfeer In het verre Oosten 
b,•hoort - nooit een leegte in de Indische Archlpd 
:z:al toelaten. Want de:z:e leegheid leidt noodzakelijk tot 
nihilisme, .,het niets zijn", dat des te gevaarlijker Is, 
wanneer, zo als in Duit~land, het politiek verband 
:z:o goed als çicheel vernietigd is. Men spreekt over 
Duits nihilisP1e, maar dat is geen nihilisme uit pro
test. De Duitser is nihilist door de dwang der om
standigheden. Dat nihilisme levert in het nlgemeen 
nog geen risico s op voor de democratie, maar bij de 
Duitser valt waar te nemen, dat hij de neiging heeft 
te vluchten in een nieuw, zeer Qevaarlijk nationalisme, 

1 wanllCer hij nl. de uitverkorenheid gaat prediken om 
een leegheid te mogen dragen en zich weer aan andt?• 
ren superieur gaat voelen, omdat hij zoveel leed en 
ellende m0ct verduren. een typisch. algemeen-mense
lijke trek. 0,1arom is deze Duitsers zo 1noeilijk d:: 
democratie, die zelfverantwoordelijkhcid wil, bij te 
brengen, omdat zij fulst hierop afstuit. 

Zoals de wrdeling m zóncs, die zeer waarschijnlijk 
te danken is aan Hitler s t\\ eefrontrn-oorlog. een 
g•ote v.üDorde heeft geschapen op materieel geb1,•d 
{~•<><>ral ,•o«fsdtclrorten), ::o deed z!J het ook op polt
tiek gebied, Het kan nooit doelmatig ::ijn, Duitsland 
en zl111 delen te isoleren, nu dat land om der wille 
van aller wdzljn, veiligheid en vrede, ged.-na::ificeerJ 
en democratisch moet worden. En in niet geringe mate 
door de :z:öne-mdeling zijn de Duüsers dl! speefb,11 
geworden dt:r çirote mogendheden, hoewel dit politiek 
gesproken ruet mocht; maar ze zijn het en daara,m 
kan door een desideratum, dat het anders moet, niet 
veel worden veranderd. 
Het IJjkt m.-, dat verschillende zull.:n vragen, of Ne
derland ook een taak is wcygdegd bij het zoeken 
naar een oplossing van het Duitse vr,1agstuk. Dat is 
een pijnlijke vraag, maar zij wordt tragisch, als mea 
eerst aan de orde stelt, of Duit:.land zelf een werke
lijke stem heeft bij de oplossing harer problemen. 
Het is de tragiek van Duitsl,111d, dat vele volken zo 
wurgend en onmenselijk heeft geterroriseerd, dat de 
oplo,;smg v.m haar uiterst ingewikkelde problemen 
bijna geheel buiten haar omgaat en dat de beslissin
gen en regelingen in deze voor het overgrote deel 
in handen hggen van niet-Duitse staten. Het verdrag 
tussen Engeland en Frankrijk b.v. levert hiervan het 
bewijs. Tot op zekere hoogte is dit ook het geval bij 
de tolunie tussen Belgle en Nederland, waaruit blijkt, 
dat wij dus wel iets kunnen doen, maar dat wij nuch
ter moeten blijven, als wij zoeken nanr een oplossing, 
Door de ontwikkeling der gebl'urtenissen vóór, tijdens 
en vooral na de laatste wereldoorlog liggen de beslis
singen over Duitsland (maar daarmede ook de ver
antwoordehjkhe1d!) voor het grootste gedeclt.: bui· 
ten ons. Hoe simplistisch het ook moge klinken, wij 
kunnen hoogstens onze belangstelling tonen Eigen 
actie heeft weinig zin, omdat wij ons als klein land 
moeilijk kunnen inleven in de grote geestelijke stro• 
ming.-n van een land als Rusland of Amerika. Doch 
laat ,k er aanstonds bijvoegen. dat de verhoogde on• 
veiligheid en de voortgezette verarming, waarmede 
vooral Nederland door Duitsland's isolement wordt 
bedreigd, volkomen wettigen, dat ons land e•·.i veel 
groter ,1andeel behoorde te hebben in de Duitse poli~ 
tiek. 

Dit zijn zo enkele notities over het Duitsland v-c1n gis
teren en vandaag, die ons mogelijk tegen wil en dank 
ervan mogen overtuigen, dat het een noodzakelijke 
plicht Is om op z'n minst "belangstelling te hebben". 
Hoewel het probleem i3lomvatt.-nd is, zodat wij voor
alsnog niet kunnen zeggen, wat wij ervan te ver~ 
wachten hebben h02J> ik in een volçiend artikel toch 
nog enkele notities te QCVen, meer bepaaldelijk over 
de Duitse mens. JOOP. 



• 
N•dtrlondscb lndl!cbe Handelsbank, N.V. opening van d~u
•~ntalre credieten over de gehele wereld. 

(Adv.). 
Ter overweging doorgezonden aan paze Gedenkboek
commissie. 

• 
ln DJi<rdjoniow lo Polen woont een man, die werkelijk Joseph 
Stalin h"t. Hq wil nu :ljn naam laten veranderen, omdat hij u 
rovul last van gehad hedt ,n Dachau, het concentratlekomp. 
waan1> de Duitsers hem hadden opgeslot«D, Ze vroege11 daar 
,r,r& :ljn naam en na het antwoord. heeg bij ten Umk pak 
lllaeg. Zijn ltameraden Zijn nu eehtu bang. dat de Rus!en deze 
fin In vorandenng niet ,ullen begrijpen. HJJ is vermoedelijk de 
enige 1aa1> in Europa, die werk<:llJk Jo..,pb Stalin beet. Want 
het hoofd van de Ru«lscbe staat hut eigenlijk Joseph DJugashvlll. 
Een n1oellljlc: probte,m. lnd<rdaad. 

(,.Prinsestad"). 
De oplossing van het probleem ·ujkt ons vrij een
voudig. Laat de ware Joseph Stalin de plaats in· 
nemen van de "onechte". 't Wordt dan misschien 
wat rustiger in de wereld. 

• 
.. Leven,m,ddelenfabriek vraagt traangas te koop voor htt be• 
llriden van lnertra~n,.. -

Dat is dus de verklaring van het feit, 
bruik van levertraan bij onze kinderen 
huilbuien gepaard gaat. 

• 

(•dv.) 
dat het ge
meestal met 

Op een folder vaa een assurantiemaotschappij 
geode schone poeém: 

lazen w,j het vol• 

,. Vandaag «n cJie-nt, 
Mcfrgen e•n vriend." 

(Weekblad "Tro~w"), 
Laat ons daarom niet spreken over overmorgen, want 
elke morgen heeft genoeg aan eigen zorgen . 

• 
De lterkeraad du Gud. Kerk van Rt,ncrwold-Ko<kartge bteft 
beslou,n, tenejnde "h<t paardrngedruis ondez de eredienst •o
'Vc.cl moge.hik tt voorkowu · · terug te keren tot ee.a oude m ... 
rtelllng, n.l. het benoemen van e<:n kerktliJke stalknecht. De:e 
•I 't toezicht btbben op de paa,den van ben, die met paard en 
wagen tee kerke komen. De kerkeraad ui de.u functionarla, die 
9een looien mag aannemen, dun-oor. honoreren. 

(.,Strijdend Nederland"). 
Dat het voorbeeld van Ruinerwold navolging moge 
vinden. Misschien kunnen de "kerkelijke stalknech
ten" niet alleen het gedruis buiten, maar ook in de 
kerk doen verminderen. En dat alles zonder fooien . 

• 
Op de Naeuwend,jk te Aa,;rerdam adverteert een ijatent-brood• 
,.,.winkel mtt een bord: BEl.EGE BROODJES. 

( .. Parool"), 
Nog zo gek niet in een tijd, dat de bakkers staken. 
Beter ,,belegen" brood, dan geen brood . 

• 
B1osc:oopopuauurs. dJt dt _gtheJc oorlog gedwongen :.ajn gt.-
wust het publi<k op Du1tSe oorlogsjournalen te vcrgaSten, heb• 
ben aan"a.akelijk geweigud de opnamen van hetlf"il onu jon• 
SJCD,8 m lndic volbrt:ng,eu, op bct witte dotk te. vertooe.n. 

(.,Elsevier'') , 

Bravo, mannen. We hebben lang gewacht op uw 
verzet. Maar nu ge dan eindelijk en tenslotte de 
juiste "verzetshouding" gevonden hebt, welkom in 
onze rije.n. Maar wat betekent dat "aanvankelijk"? 
Zijt _ge dan toch weer overstag gegaan? Toch niet 
bang voor het concentratiekamp? 

• 
,.In een Chin<Se aa,drijbbucbrijvlng bevindt zich ook een op-
beldl'r1ng ._,.,tiCJIS Pru,,eo; dD&nn wordt namdqli gu"gdt Prulttn 
•• ten dorp u:a Rus1a.ad.' · 

Prov. Overiisselse en Zwol•• Crt. van 28 M•I l8i7. 
Die Chinezen hebben toch maar een voorwtziende 
blik gehad, want 100 jaren later ligt Pruisen inder
daad in Rusland. Eén ding is echter jammer, het had 
honderd jaar eerder moeten gebeuren! 

• 
la l942 ,...,d ttn vcr:c1st11an door de S.O. ge.rresmttd en 
opgttlotc:u in c:t.n gevangenis. Daaruit wi~t hij te cnivh,e:httn. 
hetg- htlad niet 111ogtlaJk was :ondtr dt celdeur te vernieltJ1. 
h,middds b.uit de Nederlandse St"ac :,jn reebten berwonn~. 
mdu"tl die op de. btwuct< ctldtur. 
Volgens een van de bladen beeft de staat htt or nitt bij laten 
zmtn en de bednjvcr van dit stukje vandalisme de relteDfng 
aangeboden voor de vernielde deur, 

(.,Je Maintiendrai") 
't Wordt langzamerhand tijd, dat we nu ook de Staat 
eens de rekening gaan .presenteren, wegens het doen 
aanbrengen van celde.uren in gevangenissen, waar
door het de bezetter mogelijk werd goede vaderlan
ders van hun vrijheid te beroven. Een gerechtelijke 
eis tot verwijdering van alle ceJdeuren ter voorkoming 
van "herhaald misdrijf' zou mede aanbeveling ver
dienen. 

DE .AMBTELIJKE MOLEN * 
De wieken van cJe ambtelijke molen malen lang

zaam. Maar zeker. En ze malen altijd, onver, 
stoorbaar in dezelfde richting. Dat is een goede 

eigenschap voor een molen. Wat tussen de wentelende 
molenstenen komt, wordt tot pulver gemalen. Daarom 
is het noodzakelijk, dat er een goede molenaar toezicht 
houdt op de molen, opdat alleen datgene vermalen 
wordt. dat ook werkelijk verdient geplet en verpulverd 
tè worden. 
Hij moet ook toezien op de graad, waarin een product 
vermalen moet worden. Het ene product moet grof, het 
andere fijn gemalen worden. 
Het kan echter ook gebeuren, dftt er artikelen te,, ma
ling worden aangeboden, die in het geheel daarvoor 
niet in aanmerking komen. Dan moet de molenaar deze 
terzijde stellen. of, als de molen al maalt, deze stoppen. 
Dit stoppen van de molen is, naar onze smaak, drin
gend nodig, waar het gaat om de terugvordering, van 
kosten, welke de Nederlandse regering in Londen 
maakte voor de Nederlandse vluchtelingen. welke in 
de oorlogsjaren in Zwitserland de ln.ilp van ons con
sulaat inriepen. Velen, wie de grond in Nederland te 
warm onder de voeten werd, anderen, die zich bij het 
nog strijdende deel van ons leger wilden voegen, en 
tenslotte tallozen, die om hun ras vervolgd en opge
jaagd werden overschreden de Zwitserse grens om 
daar de verdere hulp van onze wettige regering in te 
roepen. Wij willen hier niet eens spreken van de dik
wijls bedroevende wijze, waarop deze hulp verleend 
(of ook niet verleend) werd. Doch er alleen op wijzen, 
dat het vaderland tegenover deze mensen een zeer bij
zondere taak had. 
De laatste maanden echter is een der Departementen 
bezig met ambtelijke. nauwkeurigheid uit te zoeken, wie 
destijds hulp van on.ze Regering ontvingen. Men stelt 
dan het bedrag vast. dat deze. mensen onze Schatkist 
gekost hebben en zij krijgen een keurig ambtelijk briefje 
thuis met het verzoek deze schuld aan de gemeen
schap wel ten spoedigste te willen voldoen. 
Onder deze mensen zijn er, die Jarenlang hun leven 
in de waagschaal hebben gesteld voor de vaderlandse 
zaak, die met achterlating van alles wat hun lief en 
dierbaar was, het land verlieten, om mee te strijden in 
de geallieerde legers. Er zijn Joden onder, die op een 
gegeven ogenbllk in Duitsland werden vrijgelaten en 

* 
Vervol.g op het artikel: Laat vriendschap helen, wat 
grenzen delen, in onze aflevering d.d. 9 Aug. j.l . 
Voor de zomer 1948 worden Franse kinderen uitge
nodigd in de leeftijd van 9-16 jaar voor de tijd van 
één maand. 
Er komen twee groepen, Eén groep voor de maand 
Augustus en één groep voor de maand September. Er 
moet zoveel mogelljk naar gestreeld worden de kinde
ren met een minimum aantal in ééJ1 plaats onder te 
brengen. 

Bij~oorbeeld: 

plaatsen tot 20.000 inwoners minstens 10 kinderen; 
plaatsen van 20.000-50.000 Inwoners minstens 25 kin
deren; 
plaatsen van 50.000-100.000 inwoners minstens 10 
kinderen; 
plaatsen van 100.000 inwoners en meer 50 kinderen. 

Voor elke plaats of sn-eek komt minstens één Franse 
geleider mee. Voor plaatsen, waar meer dan 50 kin,, 
deren worden ondergebracht komen twee geleiders mee. 
De reiskosten van en naar Frankrirk worden door de 
Franse organisaties betaald. 
Distributie-bescheiden voor de Franse kinderen worden 
in Holland normaal verstrekt. 

de Zwitserse grens mochten passeren. (Helaas zijn het 
er slechts weinigen). Deze mensen nu worden beloond 
met de toezending van een keurige rekening. Een reke
ning, zoals uw slager en uw bakker ze zenden. En het 
is volkomen begrijpelijk, dat deze mensen hierover he
vig verontwaardigd zijn. ( Dat is dan nog zeer zacht 
uitgedrukt). In di.e verontwaardiging staan wij volko
men aan hun zijde. 
Het is mogelijk. dat er enkele gevallen zijn waarin het 
niet meer dan billijk is, dat de .gemaakte kosten wor
den teruggevorderd. Doch in verreweg het grootste 
deel is dit :.::eker niet het geval. 
Men had dan ook mogen verwachten, dat, na het zen
den van de eerste rekeningen en de protesten daarop, 
de molenaar, die toezicht op de ambtelijke molen houdt, 
zou hebben ingegrepen en het maalproces te staken. 
Dit is echter niet het geval. Nog steeds komen er klach
ten binnen van mensen, die een dergelijk "dwangbevel" 
thuis krijgen. 
Dan moet er toch iets niet in orde zijn. Of bij de 
molen, die niet wil stoppen, of bij de molenaar, die niet 
inziet, dat hier gestopt moet worden. 
In het algemeen .gaat het niet over zeer grote bedra
gen, Zo .royaal was men in Bern niet. Dus zal liet 
kwijtschelden van deze "schulden" voor 's Lands 
Schatkist wel geen ruïneuze gevolgen hebben. Als er 
lasten zijn, die gezamenlijk gedragen moeten worden, 
dan zeker ook deze. 
En als men de zaak practisch bckljkt, dan kan de Re
gering tx:>ch waarlijk niet verwachten, dat deze mensen 
inderdaad zullen betalen. Dan staan er nog twee wegen 
open: kwijtschelden of bezitverkoping door de. deur
waarder. Dat de Regering tot het laatste zou besluiten 
gi:loven wij vooralsno.g niet. Waarom dan niet met 
het eerste begonnen? 
Het ware een rechtvaardig en royaal gebaar geweest. 
Komt de kwijtschelding nu nog, dan blijft er wrange 
nasmaak. Een 9-asmaak; die goede vaderlanders van 
ons zou kunnen doen vervrei?mden. 
En dat mag nooit, want we hebben ze veel te hard 
nodig. 
Hapert er iets aan de ambtelijke molen, dat de ml:llenaar 
ingrljpe. Slaapt de molenaar, laten we hem dan wek
ken, want hij draait zijn stenen bot op bet beste bouw
materiaal voor onze volksgemeenschap. 

AD. 

Hierboven ziet. U het eerste groepje Franse kinduen. 
dat reeds dit jaar het voorrecht van de:. Hollandse gast, 
vrijheid genoot, op bezoek bij ck Frame coMttlain 
agent te Utcec:htr Mr. Millet. 

Het is aan. te bevelen om door onderling overle.g in elke 
plaats iemand op te geven, die zich ml!t de plaatselijke 
leiding wil belasten an contact houdt met Ad H.lnvoet. 
Een mooi. onderwerp om op de plaatselijke of provin• 
ciale LO-LKP-vergaderingen te besprdcen. · 
Men geve dus zo spoedig mogelijk. liefst voor l De
cember a.s. op: Jongan of mti.sjg, leeftijd. Augustus of 
September en de adressen, waar zij ondergebracht mi.
Jen worden. 
Er worden uitsluitend kinderen uitgenodigd, waarvan 
de vaders tijdens de b~g 1910-'44 in de strijd 
tegen de nazi-terreur om het leven zijn gekomen. 
Frankrijk telt vele tienduizenden weduwen. 

Wie belpt mee deze vrouwen de zorg voor hun kin
deren gedurende één maand te verlichten? 
Wie nog verdere bijzonderheden wenst, stelle zich 
in verbinding met: Ad Ha.:evoet, Fred. Hendrik-
straat 51, Utrecht.. • 



RONDE Tll_FEL ()01\TFERENTIE TE OOSTERBEEli * Het Algemeen Bestuur van de LO-LKP-Stichting 
heeft vergaderd. Dat is een gebeurtenis, want zo iets 
gebeurt als regel maar twee keer per jaar. 
Dat is een gebeurtenis, want het betekent de koers
bepaling voor een groot deel van de voormalige ille
galiteit. 
Tenslotte: dat is een gebeurtenis, want het is het sa
mentreffen van . de "crème de la crème" der -LO en 
U<P (althans volgens de helft plus een). 
In het algemeen heeft een rechtgeaard N.?derlander 
een zwak voor vergaderen. Vergaderen is misschien 
wel é~~ zijner meest gepleegd,:,, hoe;,,,d onschuldige 
hebbeliJk.lieden. Zodra ergens dr:ie Nederlanders voor 
e~ probleem ko1~en. te staan is er altijd wel één bij, 
die, met een broeierig verlangen in zijn stem de ver
lossende woorden: .,Laten wij eens een vergadering 
beleggen" uitspreekt. 
Ook het A.B. stond voor enkele problemen en dus 
sp.~ak ~emand: .. Laten wij een vergadering beleggen." 
HtJ zei er nog bij: ,Laten wij dat op Zaterdag 23 
Augustus op De Pietersberg te Oosterbeek gaan doen. 
Daar is het schoon vergaderen." 
En dus geschiedde. 
Zo bevonden zich dan op genoemde data een 29-tal 
stemgerechtigde A.B. leden op De Pietersberg. 

D~ agenda geleek op de menulijst van het eeo of 
ander exquis Parijs restaurant (van voor de oorlog 
l!t1 nogal aan de prijs). Voor iedereen was er wel iets 
om in te bijten. 
Om ongeveer half elf slaagde Henk, de voowttcr 
er in een einde te maken aan het handendrukken c~ 
de verdere plichtplegingen der oud-illegale collega's 
en kreeg met wat .goede" \'\•oorden gedaan, dat alle 
aanwezigen hun plaatsen onder een kastanjeboom
zonnescherm innamen. 
In een kort gebed vroeg hij God om wijsheid en om 
het welslagen der besprekingen. 
Het openingswoord was "zoals te doen gebruikc-.!iik" 
en bracht de eerste gang: Coöptatie:. 
De vergadering had de gelegenheid (de laatste) om 
z1cb zeil met een aantal nieuwe leden-an te vullen 
iruim besteed. Zeventien personen waren voorgeslcid: 
Het Dagelijks Bestuur adviseerde er elf van te coöp· 
teren. waarmee de vergadering na enige discussie uc
coord ging. 
Toen kwam het cardinale punt; 

,,DE ZWERVER" 
Laten u•e het nu maar meteen zeggen: ,.De Zwerver" 
heeH trouwplannen. Zeer heuse trouwplannen. liet 
DB_. z.ij~ {leestelijke vader, heeft het onthuld. Wie de 
bruid 1s1 De dochter der GO!WN: De Vrije Stem. 
De bes~.rekingen .hierover zijn reeds lang gaauàe, 
maar altiJd afgestwt op de opvattingen van net D.B" 
dat samengaan eerst mogelijk is, indien in de fam11ie-

_.krina drr c:onxn.r ...i.. _., • - u r --- ,,--· -~ 
pen met die in de LO-L.KP-huishouding. 
Twee geloven op één kussen. daar zit de duvel tus
sen, nietwaar? 
Dit argument werd door de tegenstanders van de 
"verbintems" ter vergaderir1g wet klem naar voren 
gebracht, maar het O.B. wees er op, dat thans in <le 
GOIWN het ogenblik gekomen is om io de volgende 
phase, de phase, waarin de LO-LKP Stichtrng z1cl1 
allang bevindt over te gaan. Daarbij komt, naar de 
mening van het D.B., het feit, dat uit de woordeu 

' van "De Vrije Stem" van de laatste maanden een 
tegenge.:.telde tendenz is te bespeuren, een tenden:z, 
die aiet is afgestemd op de ontwikkeling der GOIWN. 
Men begint "bij monde van" De Vrije Stem nl. te 

• pleiten voor herbuodeUng en activering der voorma
lige illegaliteit. Naar het oordeel van het D.B. is het 
daar.om thans de laatste kans om tot overe~temming 
te komen. Zulks is nodig om te voorkomen, dat de 
GOIWN-leden zich zouliPn !men winnen voor deze 
heilloze activering, die de gebundelde illegaliteit 
noodzakelijkerwijze in politiek vaarwater zou breiiijen. 
De verantwoordelijkheid der LO-LKP-Stichting achtte 
het D.B. zo groot dat het adviseerde tot een "fusie" 
over te gaan. 
In GOIWN-kringen blijkt men accoord te gaan met 
de volgende doelstelling van "de jong-gehuwden··, 
een doelstellinQ '1','êlarin men in hoofdzaken zal terug 
vinden en nu verder :zonder beeldspraak: 
Het S<"nolcn van de lezers, in het hl1:ondtt van de oud-illegale 
11retk.crs:, in democrau§C.h.e zin, -waarop in het blad t:itte.ds het 
ec.ccnt :al wor.clen gclrgd; 
het kwtke:n van waardt:rlog voor het ver~tt jn de M:e.ttin_gs• 
Ja\-en t!n btt k.wè«en van. in:icbt 1n de be-ttktn1s daarvan: 
bct kweken vnn ten band LUJll!N de oud-illegnle wcr~<rs. 1ulka 
u.-:l wt.l lutt ,,<,_w up de vorming va.n een machupositi~ tt ... r g.ehun.
dcldc oud·illegalitc,t als zodanig. moac mei het oog op de con- , 
tlnutring van dt geest van onderling vertrouwen tuue:n de 
oud-illegale werkus; 
het verlevendigen vau de b•lang~tclhng voor de ~htlng 1910· 
19i5: 
probkmen in:ake :uivering en bicechting zu11e.n niet meer 
syste.m3tilclt bi:hende.ld worden in het blad; wel i$ er plaa~ voor 
ee:n feitc.Li kc weergave van de auuaüc en voor het hr.handelen 
van :eer spr,kendc onjuist behandelde gevallen. 
Hrt bthandtJtn van politiek in enge-re- tin :al ve.r1J1ede.n worden: 
wel 11 " plaats voor cle behandeling van centrale prohlemen. 
djt o.m. de demoaauc beu:dfcn o( de: intt.rnauonale politiek. 
c•tJ daarbij voorkomen wordt. dat belangrijke groepen 1•:cra 
gc.kw~t.st "-'Otden. 
In het blod :al Sleed, ruimte ~ijn voor een rubriek van dt 
Stiduir.g 19i0-19i5. de "In Meo,oriamt" van de LO-LKP 
Stichting en verder voor de m<ded~liogen van de GOIWN en 
de LO-LKP Stichting. (Art. 2 van de concept-statuten ven 
de stichting "De Zwerver·). 

De vrees voor ontsporing van "De Zwerver" bleek 
intussen :zo groot, dat er toch nog tegenstemmers wa-

ren, terwijl enkelen tegen stemden. omdat zij juist de 
activering van cie oud-illegaliteit voorstonden. Niet
temin werd het voorstel tot fusie aangenomen met 21 
tegen 8 stemmen. 
Ter zake van de inhoud van "De Zwerver'' en ook 
van ,Den Vijand Wederstaan" herhaalde de I<P
vertegenwoordiger van Noord-Holland zijn reed~ in 
.,De Zwerver" opgenomen bezwaren. Deze beidea 
zouden te christelijk zijn. De KP-vertegeowoord1ger 
van Z.-Holland deelde mede, dat ook een aa~tal 
KP-ers wt Rotterdam die Jneoing waren toegedaan 
De voorzitter merkte op, dat de LO en de LKP hun 
oorsprong niet mochten verloochenen, noen gewd,;1 
aandoen aan de sfeer, die in deze organisatie steeJs 
had bestaan. Hij wees daartegenover, onder verwiizinq 
naar "De Zwerver", van de hand dat de pub1!cat1es 
eenzijdig christelijk waren. Er is en blljft in het u!ad 
tuirute vuur andeu;denkenden die ook dikwtJls joor 
de redactie uitgenodigd zijn te schrijven. Er zal ,1,3ar 
gestreefd worden, dat bestuur en redactie van h~t 
eventueel te verschijnen nieuwe blad niet z.g. eenzijcli.g 
christelijk zullen Zljo sameoge~teld. 
De middagvergadering ving aao met een jaarrede van 
Henk. 

• 

"'ll8T 1J DAT • •. • t 
......... .Bob KP ter gelegenheid van de vergadering van 

' het Algemeen Bestuur, zoals overigens meer bij hem 
voork?'.nt, het achterste, kortste stukje vao :zijn .strop
das voor - en het voorste, langste stuk van zijn str<!lp
das achter had zitten; 
......... Kees NBO gedurende de vergadering meer heeft 
gezwegen dan het woord gevoerd: 

'. ......... ~elfs Han en Pierre met vollecilge instem~ing de 
, conclusie van de Stndiecommissle hebben aanvaard; 

......... Anton NBO met zijn,huissleutel thee zat te roe~ 1 
ren; 
......... de spreker, dhr. van Domburg, tevergeefs aan 

' het lo'ket van de N.S. om een kaartje voor Oosterberg 
' vroeg, omdat deze naam op de convocatie verkeerd was 

getypt; 
.. .. . . .. . dhr. van Domburg vertelde, dat de Vlamingen, 
de film "bibber-fotographie" noemen; 
......... Henk met de handrem aangetrokken, de Pieters
berg op kwam rijden; 
......... Anton NBO in het vuur van een gesprek de 
opmerking maakte: ,.Er wil iets nog niet in mijn hoofd; 
......... Henk van de Gedenkboek-commissie bescheiden
heid heeft geleerd; 
.. ....... Sjef een Departement van "Overgebleven Ge-
biedsdelen" wil oprichten; 
......... Heiny en Sief, in een fel debat, elkaar voortdu-

~- rend aanspr9ken metL Mijnheer de Groot en Miinheer 
--: ... ~ .. Wim I (Ie Luit.) eindelijk eens de kans kree.g 
Sjef {Kapt.) te kunnen tutoyeren, van welke gelegen
heid hij zoveel mogelijk gebruik beeft gemaakt; 
......... Ruurd een .zonnebril droeg, waarvoor hij ken
nelijk een glastoewijzing moet hebben ontvangen; 
......... Henk's vrouw Maandagochtend onmiddellijk na
ging of Henk soms iets had vergeten; 
......... dit gelukkig alleen maar een bonte handdoek 
bleek te zijn; 
......... Jaap en Peter naar Friesland terug gingen, om
dat er geen genever was; 
...... ondanks de afwezigheid van de beide priesters 
en predikanten die ons Algem, Bestuur telt, alle nog 
op Zonàag aanwezige leden naar de kerk zijn geweest. ' 

Na. de bevrijding werden drie grote taken aan be.t 
Centraal Bureau der LO-LKP-Stichting opgedrage.i. 
t.w.; 
Afwikkeling van het verzet; 
Afetkwerking aan de rechtsoefening I.v.m. de beut
tins:, vereist; 
De hü-torische taaJc. 
Voor elk dezer taken ging Henk uitvoerig na in boe
verre men er in was geslaagd aan de gegeven op
dracht te voldoen. 
De eindindruk was: men kan dankbaa~ zijJl voor het 
bereikte. Slechts de resultaten van de rechtsoefening: 
de zuivering en berechting zijn beneden peil. Nolens 
volens! 
Het tweede agendapunt vermeldde de 6hn. 
In korte trekken werd uiteengezet hoe de stand van 
zaken thans is. 
Op de vorige vergadering werd het D.8. gemad1tlgd 
alle nodige stappen voor de vervaardiging Viln een 
verzetsfilm te nemen. 
De vervaardiging van het draaiboek braciit ir>tns.~en 
veel moeilijkheden mee, terwijl men t.a.v. de verfil~ 
miog tot op heden nog niet is geslaagd om een regis
seur te vinden. 
Intussen zijn de plannen ook voorgelegd aan het Mi
nisterie. Men bleek aldaar met die plannen zeer in
genomen. 
De heer van Domburg, lid van de film~mmissle en 
overigens wel bekend. in fîlrokriogen, gaf op de -ver
·gadering enkele inlichtingen, die perspectief bodt-n 
om in de to<?komst toch nog een oplossing te vinden 
en hii ging d;:iarbij uit van de gedachte om' hPt t1P
staande draaiboek als basis te nemen. 

, De vergadering kon zich met zijn gedachten accoord 

verklaren en g'1f het O.B. machtiging het overleg 
voort -te zetten. 

Een rappurt van de staclJecommiasie, lngesteld in De~ 
cember 1946, met de opdracht te onderzoeken of .:Ie 
LO-LKP-Stichting nog een nieuwe taak ter harte 
zou moeten nemen ter zake waarvan de activering 
van de leden en de herbundellng ter hand zou moe
ten worden genomen, zal binnenkort in deze kolom
men worden behandeld, zodat wij dit onderwer,> dat 
ook een punt van bespreking op de vergadering vorm
de, thans zullen laten rusten. 
Va_n ~en gedegei1 studierapport naar een geestige eau• 
serie 1s een grote stap, maar de vergadering heeft er 
geen spijl van gehad die stap te hebben gezet De 
beer van Domburg is een vlot recensent, terwijl hij In 
zijn causerie over de film een even vlot verteller bleek 
te zljn. 
De film is .in de loop der Jaren e.en sociaal verschijn· 
se! geworden, waarmede rekening dient te worden ge
houden, nldus .zijn betoog. 
Het feit, dat de bioscoop elke week 300.000.000 be.zoe
kers trekt. zegt genoeg. Hoewel ihet publiek zich niet 
erg j.nteresseert voor de aestbetische mogelijkheden van 
de film. ondergaat ze tocb de invloed ervai::. 
De wtvinding van de film is reeds 52 jaar oud, doch 
men kan eerst sinds 25 jaar spreken van een door de 
regisseui; rekening houden met de .zeer .speci.1Je vor
men, waarin en waarmee een film, in onderscheid met 
andere kunstuitingen, wordt vervaardigd. In dit ver
band legde de beer Van Domburg de nadruk op de 
verantwoordelijke taak van de regisseur. Met tal van 
voorbeelaen toonde hij aan, dat het niet m tie eerste 
plaats de acteurs en actrices zijn, die een film bt een 

• waMlijk kunstwerk maken, doch de regisseur. 
Deze laatste conclusie betekende voor een aautal !~den, 
di.e van oordeel waren geweest, dat de film nooit zou 
slagen, bij gebrek aan goede Nedetland~ film• 
acteurs, een ware opluchtin11. · 
Harry NBO, die voor de securiteit no11 eens vrn~g 
of zijn veronderstelling, dat voor ,onze'' film !,eter 
amateurs dan beroepsspelers zouden kunnen worden 
genomen, juist was, kreeg hierop een bevestigend ant
woord . 
.. Maar", zei Harry, ,.ze rn~ten natuurlijk "snuit.:n". 
hebben ...... " 
"Natuudijk," zei tie hl'er V-clll Domburg, ,;ze moeten 
fotogeniek zijn ...... " . 
,.Juist:: repliceerde Harry, in het vuor van :i:ijn be-
toog, .. als ze maar "smoel" hebben ......... " 
Harry heeft Weledelgestrenge voor zijn naam Stdan. 
Zijn duidelijke uitdrukkingen werden er temeer om 
gewaardeerd. 

De geden.kboekwer.kzaamheden, het onderwerp waar-
medt> Pcit1t ...... '!l.HnMvo-.-.....1-.:-- ___ .. r... -
zet onder het moeizame verzamelwerk. Daardoor 
kon het aantal medewerkers belangrijk worden ver~ 
minderd en si.nd&dien is het aantal steed.~ afgenomen. 
Over de indeling van het uit te geven boeicwerk 
deelde Frits mede, dat het zal bestaé!II uit drie delen 
In twee banden. Het eet'Ste deel zal df' gt,schiedenis 
behandelen van de organisaties ter,.vijl het tweede deel 
het illegale werk systematw:h zal beschrijven. Het 
derde de.el biedt de gelegenheid om de gesneuveldeu 
te herderlken. . 
De schrijvers zijn: Rogier van Aerde en Ad Go.?:ie 
voor het eerste deel, terwijl de zorg voor het twf'eJe 
deel .in hoofdzaak zal worden behartigd door Anne 
de Vries, Antoon Coolen, K. Norel en- Rogier vau 
Aerde. · 
Resumereud stelde ~rits vast, dat gehoopt mag word:m, 
dat het gedenkboek volgend jaar gereed zal komell. 
Na de beantwoor.ding van enkele vragen kon ook dlt 
onderwerp worden "afgeklopt" door de voorzitte,, 
(lle hierQa het wool'd 11af aan Meini, de financiei:, .,de 
lastigste man van het C.B." volgens eigen en andcrer 
verklaringen. . .. 
Na een uitvoerige uiteenzetting over de financ1ele 
ontwikkeling, gegeven aan de hand van het rapport 
der financiële commissie, gaf rle ~·oorzitter rllt onder
werp in bespreking. Er bestond met .name veel be
langstelling voor de grote bedragen, die ële LO-LKP
Stichting aan de Stichting 19-1U-'45 had verschaft. 
In het algemeen bleek ook thans weer, dat m(!ll gaarne 
zo volledig mogelijk ingelicht was, maar niettemin een 
groot vertrouwe.u bad in de financiële expert: Heioi. 
Na ampele discussie werd de penningmeester gede
chargeerd voor zijn beleid, waarbij de vergadering 
hem en de financiële commissie harteli1k .dank zegde 
voor de verrichte arbeid. Intussen geachicddc dit alks 
niet dan nadat Sjef in een uitvoerig betoog van ocl,t 
punten gepoogd had de "zeven financiële wereldwon· 
deren" van het afwikkelingswerk van Heini te ont
maskeren. Zijn betoog was zo ovcrrompe-lend, dat 
Heini zich na afloop alleen het laatste punt nog kon 
herinneren. Overigens kreeg de vergadering niet de 
indruk dat Sjef volkomen serjeus moest worden ~e-
nomen. 
De D.B.,veräezing !o?Verde niet veel problemen op. 
Ofwel het vertroirwen was zonder reserve. ofwel de 
vermoeidheid was zo i}root, dat men wet meer rea
geerde. Maar boe dan 00k, het O.B. bleef wat het 
was, met dien verstande, dat er twee 1eden reserve 
lid werden, terwijl voor de KP Piet uit Friesland en 
Piet uit Limburg als reserve leden werden toegevoegd. 

(Vccvol{l op pag. '4,) 



• Hoe een balletje kan .rollen 
Ook een lange, parlementaire weg, die ieder al gebaand en 
afgemeten waant, kan vreemde kronkels, versmallingen en 
hellingen tonen. 
Toen laat in de avond van de 31e Juli de Eerste Kamer zich 
door het wetsontwerp buitengewoon pensioen voor verzets
slachtoffers had heen.gewerkt, en door een der leden hoofde
l'ijke stemming werd verlangd, deelde de voorzitter mede, dat 
de stemming zou worden gehouden op de eerstvolgende ver
gadering, omdat het vereiste aantal leden niet meer aan
wezig was. 
Die eerstvolgende vergadering zou, naar te verwachten was, 
eind September worden gehouden! Als we de krantenver
slagen mogen geloven, dan zat ook de Minister er ietwat 
beteuterd bij te kijken. 
Maar ziet, na deze onverwachte kronkel in 'de parlementaire 
weg, bleken om · de bocht nog onverwachte perspectieven 
mogelijk. Een buitenlandse lening, die graag sneller voort 
wilde dan pensioenwetten, trommelde de "geachte afgevaar
digden" uit hun vacantieverblijven naar de zalen aan het 
Binnenhof. En de pensioenwet liet zich graag op sleeptouw 
nemen. De Kamer telde het minimum aantal leden, dat voor 
een stemming nodig is plus één, stemde, en de wet betref
fende de toekenning van een buitengewoon pensioen _ aan ver
zetsslachtoffers en dmn nagelaten betrèkkingen was aan
vaard! 

Drenthe 
Op Zaterdag 6 September a.s. wordt in Hoogeveen een land
dag gehouden van de Stichting 1940-1945 in Drenthe. Dit 
wordt de ·eerste Landdag van de Stichting in Drenthe, zelfs 
de eerste van het gehele land. En het belooft goed te worden. 
Sprekers van naam zullen ons werk en onze taak uiteenzet- ' 
ten. De Landdag wordt gehouden in het Spaarbankbos bij 
Hoogeveen of eventueel bij slecht weer in de zaal Mulder in 
de Kerlistraat. Als verzetsmensen hebben wij behoefte nog 
eens bij elkaar te komen om oude vrienden te ontmoeten en 
ons te bezinnen op onze· taak. De Stichting 1940-194.5 is 
het nieuwe en het enige verband, dat alle voormalige verzets
mensen omvat. 
Wie er komen: Al onze medewerkers in Drenthe worden 
uitgenodigd en tevens alle leden van het Hoofdbestuur en 
de Di~ctie van het Hoofdbureau. Deze mensen worden aller
eerst verwacht. Maar ook anderen zijn welkom. Alle belang
stellenden, nagelaten betrekkingen en contribuanten zijn 
welkom. Wij kunnen deze niet allemaal p~rsoonlijk uitno
digen en daarom verzoeken wij . U deze mededelingen aan 
vrienden en bekenden door te geven en enkelen van hen 
mede te nemen. Daar wij gaarne vóór 1 September een over-

. zicht willen hebben van het aantal te verwachten bezoekers 
'verzoeken wij U even aan de Secretaris van het . Plaatselijk 
Bestuur mede te delen met hoeveel personen U komt. Ook 
de beste reisgelegenheid dient U met hem te bespreken. 
Programma: 
Vanaf 1.30 uur muziek van de Plaatselijke Muziekvereniging 
D.O.S. van Hoogeveen. · . 
2 uur: . Opening door de voorzitter van het Provinciaal Be
stuur. 
Drie sprekers .zullen het woord voeren.; -w.o. prof. dr. v. 
Rooy te Utrecht · en <:le heer de Vries, adj. directeur van het 
Hoofdbureau. 
Afwisseling door declamatie. 
Sluiting waarschijnlijk om 5.30 uur. 
Consumptie- 1s op het terrein aanwezig. 
De bus- en treinverbindingen zijn zeer gunstig. 
Entree wordt niet geheven. 
De Regelingscommissie te Hoogeveen. 
De Secretaris: G. Reinders. 

Het Provinciaal Bureau: 
Stichting 1940-1945, Drenthe, 
de Directeur: S. SCHOON. 

Vervolg van pag. 3 

Hiermede zouden wij' dit verslag gevoegelijk kunnen beëindigen 
ware het niet dat de overblijvende gasten nog een grote teleur~ 
stelling kregen te verwrken. 
Enkelen hunner meenden n.l. het slot van de feestelijkheden op een 
woest kussentournooi te k11;nnen rèkenen, doch wie beschrijft hun 
ver?riet, toen bleek dat een gedeelte der zaal was bezet door een 
zeer internationaal gezelschap, dat de eer~te symptomen van uit~ 
brekende ongeregeldheden energiek de kop in wist te drukken 
door een even grootvaderlijk als doeltreffend vemaan. 
Degene, die deze gang van zaken het meest betreurde was...... de 
zeer honorabele, zeer hooggeleerde voorzitter...... TOON. 

• 

Hoewel ik eigenlijk spot met mijn gezondheid, wil 
ik U ten tweeden male laten horen, wat er alzo 
kan voorvallen in een herstellingsoord voor oud-
illegale werkers. • 
Door mijn medeverpleegden, die zich door het eerste 
artikel gedupeerd achtten, werden wraakzuchtige 
kreten geslaakt, toen zij in de gaten kregen, dat ik 
de auteur was. . 
Slechts het tactvol optreden van de directrice heeft 
mij van veel narigheid gevrijwaard. 
Het is slechts voor plezier van U, lezer, dat 1k 
wederom mijn leven ga wagen. 
Op de dag, dat nr. 13 van De Zwerver uitkwam, 
werden op huize Partisaan vele toespelingen ge
maakt op Zwervers en zwervers. Ko informeerde, 
of er nog een Zwerver over was, waarop Herman 
hem onder het oog bracht, · dat zelfkennis een 

· schone zaak was. 
Omdat alle patiënten een exemplaar nr. 13 wilden 
hebben, stelde Arie voor een advertentie in de 
bladen te plaatsen van de volgende inhoud: Zwer
vers gevraagd op huize Partisaan. De gro10tste 
zwerver was al aanwezig en dat was ik dan na
tuurlijk. 
De poëtische knobbel van Arie was ook ineens weer 
geïnspireerd, waardoor het volgende schone punt
dicht ontstond: 

En onze Coen, die lelijke smakker, 
Ontpopte zich als een stiekume rakker. 

Toen ik met Pasen thuis was, vroeg mijn vrouw, 
die ik het artik~l had laten lezen, of ze in dat 
herstellingsoord de hele dag zo gek de.den. 

Op een avond was het een geweldig vrolijke boel. 
Wim bracht de zaal op gang met zijn gitaar, waar
bij hij o.a. liedjes als: Ouwe Taaie, De uil zat in 
de olmen, We gaan naar Zandvoort, Laat ons vro-

. lijk zijn en Vader Jacob, de revuè liet passeren. 
Nu wil het geval, dat we hier ook een Limburger 
hebben. Mathieu heet hij, maar hij wordt in de 
wandeling Jeu genoemd. Jeu wqrdt er nog al eens 
doorgehaald met zijn buitenprovincie Limburg. 
Vooral door de Amsterdammers. Het zou wel een 
wonder mogen heten, als hij er_ op bedoelde avond 
ook niet . aan moest geloven. We hadden net met 
vanzelfsp~ken vrolijke gezichten, ,,Ouwe Taaie" 

zitten zingen, toen Wim met een vreselijk huilerig 
gezicht en in _ treurmars-tempo ·het Limburgse 
volkslied inzette. Het werd gewoqp een wedstrijd 
in het voortbrengen van hartverscheurende klan
ken, op de melodie van "waar in 't bronsgroen 
eikenhout". 
Maar Jeu hoorde niets. Hij zat de Zwerver te lezen. 
Herman had ruzie gehad met Sytske. Hij had om 
een aspirientje gevraagd, wat hem enkele uren 
daarna pas werd gebracht. Sytske probeerde zich 
op alle mogelijke manieren te verontschuldigen. 
Herman keek haar met gefronsde wenkbrauwen 
aan en zei: ,,Kijk ...... niet ...•.. zo ....... verleidelijk! 

D 
Ik had gedacht getrouwd hier vandaan te gaan, 
maarre ...... " en schudde veelbetekenend het hoofd. 
Even later riep hij: ,,Hé...... Joop, ze is ...... ·.ver
liefd ...... op je." 
,,S~ijt me wel," ~.ei Joop. ,,Ik heb e;, al_ genoe~." 
,,He ...... toe nou, smeekte Herman, .. . . . . eentJe ...... 
nog." 
Arie heeft nu een paar raadseltjes opgegeven, die 
ik op mijn beurt aan de lezers van De Zwerver wil 
voorleggen. Hier zijn ze. 
Als 3 x 11 een rijksdaalder is, hoeveel kost dan 
een petje van drie stuiver. En deze. Als Pasen en 
Pinksteren op één dag vallen, w~nneer is _het d~"l 
3 Octoberfeest in Leiden. Oplossingen worden 
gaarne ingewacht bij de Redactie van De Zwerver. 

Herman studeert Spaans. Toen ik dat nog niet 
wist, vroeg ik aan hem, waar hij toch zo druk mee 
bezig was. Arie antwoordde in zijn plaats: ,,Hij 
leert SpajUls, dan k;m-ie met Sinterklaas praten." 
Herman was in de bezetting een zwar~jongen. Bij 
een overval op een gemeentekantoor in Den Haag 
raakten hij en z'n kameraden slaags met SD-ers. 
Hierbij kreeg hij een flinke klap tegen zijn hoofd 
met de kolf van een geweer. Het laatste, wat bij 
kon doen, was de SD-er, die hem de klap had 
toegebracht, neer te schieten. Dit was de achtste 
volksvijand, die hij voor zijn rekening nam. Het 
gevecht werd door de KP-ers gewonnen, zodat zij 
Herman naar huis konden brengen. Geruime tijd 
na zijn verwonding ontstond er een gezwel in zijn 
hoofd, dat na een zware operatie kon wÓrden ver
wijderd. Maar het zal naar schatting nog twee en 
een half jaar duren, eer hij genezen is, wat volgens 
zijn zeggen maar voor negentig procent mogelijk 
is. Arie meende te weten, dat Herman niet meer 
weg ging, omdat hij bij de inventaris hoort . 
Na het vertrek van Roel werd Ger aangezocht de 
opengevallen plaats aan onze tafel in te nemen. 
Maar na enige tijd is Arie het voornemen gaan 
koesteren een motie van wantrouwen tegen hem 
in te dienen, omdat hij te veel eet. 

We hebben een pracht yan een radio. Zo gauw 
deze evenwel wordt aangezet, is Arie verdwenen. 
Arie houdt van rust. Op een keer, toen de stem 
van een coloratuur-sopraan, die de hoge noten in
derdaad wel wat schel zong, door de luidspreker 
lclonk, nam Arie weer snel de benen, waarbij hij 
opmerkte: ,,'t Lijkent wel of 'r een poot wordt 
afgezaagd." 
Karel, de worstelaar, wielrenner en communist is 
een populaire figuur. Hij praat graag over allerlei 
onderwerpen. Bij voorkeur over sport en politiek. 
Als je iets wilt weten over een sportma"n uit het 
heden of het verleden, kan hij je er alles over ver
tellen. ,,Het is jammer," vindt hij, ,,maar de athle
tenroem is de vergankelijkste roem." 
Hij is nogal langzaam in zijn doen en laten, wat 
o.a. in zijn spreken tot uiting komt. 
Tijdens zijn verblijf in het concentratiekamp werd 
hij tewerkgesteld in de Heinkelfabrieken. Ze 
moesten daar 's morgens al zeer vroeg beginnen. 
Hij beweerde eens tegen een baas op die fabriek, 
dat zij door dat vroege opstaan de oorlog zouden 
· verliezen. 
De groepssamenkomsten vinden nog steeds plaats. 
De dokter vertelt ons dan wel eens het een en 
ander over de psyche van de mens. Ieder mens 
zonder uitzondering heeft lage instincten. In · ons 
herstellingsoord zijn meer dan tien mensen, · die 
meerdere liquidaties verricht hebben. Van hen ikan 
men horen, dat het de eerste keer, dat men een
mens ,doodt een vreemde gewaarwording is. Hoe 
meer men het echter doet, des te gemakkelijker gaat 

. het. Maar nu zitten de meesten er mee in de 
knoop. 
Bevrediging vindt men in doden nooit. Leiders van 
concentratiekampen vermoordden millioenen, en ze 
waren nóg niet bèvredigd. 
Arie roert zijn mondje, op deze samenkomsten na-
tuurlijk ook. . 
"De verpleging hier is prachtig, maar hoe gaat het 
als we hier vandaan gaan? Komen we · dan aan de 
bedeling? Worden we opzij geschoven? Wie zorgt 
ervoor, dat wij werk krijgen, dat ons ligt, waar we 
ons brood mee kunnen verdienen? 
Het zou voor onze genezing een stuk beter zijn als 
we wisten waar we aan toe waren!" 
We hebben hier mensen, die door hun illegale werk
zaamheden invalide zijn gewoî'den. Zij zijn daar-



-door voor verschillende beroepen en sporten onge-
schikt geworden. De meesten kunnen dit slecht 
verwerken. 
Loe b.v. was vroeger een prima danseur, maar met 
zijn kunstbeen, dat hij inmiddels heeft gekregen, 
kan hij natuurlijk zo gauw niet meekomen. Coo was 
een goed zwemmer. Hij is nu .eenzijdig verlamd en 
kan dus in het water niet zo uit de weg als vroe
ger. 
Vele van deze mensen weigeren te aanvaarden, dat 
zij een half mens zijn. Zij eisen alles ...... of niets. 
Niets! Sommigen zijn liever dood dan invalide. Dit 
zijn moeilijkheden, die met behulp en onder leiding 
van de dokter moeten worden overwonnen. 
Een zware.. en verantwoordelijke taak voor ·de dok
ter. 
De dokter brengt ons steeds maar onder het oog, 
dat we het initiatief moeten hebben, boven deze 
moeilijkheden uit te komen. Wanneer we voor het 
ene beroep ongeschikt zijn geworden, zijn er altijd 
nog andere over, waar we wél geschikt voor zijn. 
Als we geen. 100% kunnen bereiken, moeten we 
genoegen nemen met 75, 50 of 25 procent. We moe
ten ons verzoenen met· het lot, daar is niets aan te 
veranderen. 
Als we niet meer zo gauw kunnen zwemmen of 
dansen, moeten we toch zo flink zijn het onvermij
delijke te aanvaarden. 
Doordat Arie oud-zeeman is, neemt het woord jene-

ver een belangrijke plaats in zijn dictionnaire in. 
Hij kwam b.v. een keer met de volgende aankondi
ging: ,,Vanavond jenever drinken voor personen 
boven de tachtig jaar, mits onder geleide van 
ouders of voogd." 
Er wordt wel eens beweerd, dat mensen, die veel 
ellende hebben ondervonden, hierover niet sprek~n. 
Dat geldt misscnien tegenover vreemden en mis
schien ook wel tegenover familie. Maar hier spre
ken de patiënten vaak over hetgeen zij hebben 
meegemaakt. Te vaak soms. Dat is niet te ver
wonderen, omdat zij juist nergens zo vol van zijn, 
als juist van deze meest emotionele tijd van hun 
leven. 
Fien liet dezer dagen een stapel borden uit haar 
handen vallen. Zij werd door Arie prompt tot brok
kenpiloot bevorderd. 
J o4t> verslikte zich onder het eten en kreeg een 
hevige hoestbui. Arie keek mij bezorgd .aan en zei zo 
luid, dat Joop het kon horen: ,,Zo hoestte Napoleon 
ook een uur voor zijn dood." 
Zondag zaten we met een paar mensen in de serre, 
toen één der zusters binnenkwam met beschuiten. 
Ze presenteerde ons er één, maar vergat Herman. 
Ze werd hierop door één der aanwezigen attent ge
maakt, waarop zij Herman alsnog een beschuit 
aanbood. Zoals ik al verwacht had weigerde Her
man. Hij voelt direct wanneer hij° achteruit gesteld 
of over het hoofd gezien wordt. Hij kan niet zo 
goed meekomen als een ander, maar zijn verstand 
is buitengewoon goed en hij voelt de dingen erg 
scherp aan. Er is geen groter belediging voor zo 
iemand dan over het hoofd te worden gezien. 
Er zijn verpleegsters, die meer naar de man dan 
naar de patiënt kijken. Ik hoop, dat ze eens zullen 
leren goede verpleegsters te worden. 

Om Wieltje over de hondenziekte heen te helpen, 
kreeg hij levertraan. Het werd hem ingegoten door 
de directrice. Het was bijna menselijk zoals hij wel 
een uur daarna nog vieze "gezichten" zat te trek
ken en zijn bek zat af te likken. Als de directrice, 
die dag maar in de buurt kwam, kroop hij zo ver 
mogelijk weg. 
Herman mag Wieltje wel. Hij noemt hem bij voor
keur: Lekkere rothond, luizenhond en vlooiendoes. 
Het repertoire van Arie is op het gebied van 
Wieltje beperkter: Het blijft meestal bij: dot poets
katoen. 
's Avonds voor het naar bed gaan krijgen we al
tijd nog een paar boterhammen. Bij zo'n gelegen
heid vertelde Dick me, dat zijn gebit veel slechter 
is dan het er op het eerste gezicht uit ziet. Hij 
heeft n.l. maar één kies. Zo komt het, dat hij 
volgens ons niet kauwt, maar knuffelt. 

Dick is de broer van een der bekendste Neder
landse pianisten, n.l. Theo van der Pas. In plaats 
van Dick van der Pas noemt Ger hem meestal Pick 
van den Das. 
Zuster Annie heeft een eigenschap, die ik nog 
maar bij weinig vrouwen heb aangetroffen, n.l. 
natuurlijkheid. Ik bedoel, dat zij durft te zijn, wie 
zij is, zonder een vernisje van gemaaktheid. Ik heb 
hier door verscheidene mannen hun waardering 
daarover horen uitspreken. Ik vermeld dit, omdat 
het een goede tip kan zijn voor lezeressen. Ik hoop 
niet, dat het aanleiding is voor Annie en andere 
lezeressen om te natuurlijk te gaan doen. 

Floor: ,,Ik heb eens een vent een klap gegeven, dat 
zijn snor achter z'n oren zat." 
Herman: ,,Ik kan het je nog sterker- vertellen." 
Floor: ;,O, ja?" 
Herman: ,,Ja, want ik geloof je." 
Arie plaagt graag mensen met hun geboortestreek 
of -plaats. -
Zo beweert hij nog wel eens tegen Jeu, dat de 
brug van Maastricht van bordkarton zou zijn. En 
tegen Cor houdt hij stijf en strak vol, dat de 
burgemeester v-an Vuren op een varken rijdt. 
Nico had voor de oorlog een taxibedrijf in Am
sterdam. Hij vergast ons vaak op zijn snorders
avonturen, die hij daar beleefde. Ook weet hij op 
meesterlijke wijze de Amsterdamse straatventers 
na te bootsen. Voor zover zijn adem toereikend is 
tenminste. Hij is n.l. asthma-patient. Als hij een 
eindje loopt, is hij buiten adem. 
Op een ochtend waren Ger en ik Wim aan het 
molesteren. Wim riep de hulp in van Nico. Nico, 
die een meter of drie bij ons vandaan zat, zette 
een grimmig gezicht en riep: ,,Wacht maar even, 
ik ben in tien minuten bij je." Hij vertelde me 
eens, dat hij het gepresteerd had in drie kwartier 
tijds uit bed te komen en sokken en broek aan te 
trekken. 
Arie heeft een afkeer van sterke verhalen. Er werd 
hier eens iemand verpleegd, die steeds maar ge
schiedenissen vertelde van het genre: door de zak, 
van de heup, in de roos. Als er weer ~ens een sterk 
verhaal door één onzer wordt verteld, zegt Arie 
alleen maar: 

• 

• 

"Door de zak, van de heup, in de . roos", en dan 
weet de verteller, dat men hem door heeft. 
We hebben allemaal onze zwakheden. 
Zo is Dirk niet afkerig van een borrel en ook niet 
van twee. Het moet in de wijde omtrek bekend 
zijn, dat geen mens hem voorbij het café "De 
Rooie lantaarn" kan krijgen. 
Ook verpleegsters hebben haar zwakheden. Hoe 
het precies komt, weet ik niet, maar Ger schijnt 
van oordeel te zijn, dat zuster Sytske een gezicht 
heeft om Plumsje te heten. Hoewel ze poogt het 
niet te laten blijken, meen ik toch te hebben ge
merkt, dat je haar nergens meer mee op de kast 
kunt jagen dan haar zo te noemell,, 
Zondagavond was het weer reuze gezellig. We had· 
den vier solisten. 
Dick cello, Wim I gitaar, Wim II piano en ....•• 
Herman zang. De laatste met begeleiding van gi-
taar en cello. -
Tot stichting en vermaak van de lezers, wil ik de 
liederen, die Herman ten beste gaf, hier weer-
geven. Alleen al de manier, waarop Herman :le 
met' zijn langzame, onvaste stem voordroeg was 
komiscà. 
Hier is het eerste. Het is getiteld: Clementientje. 

Op een mooie zomermorgen 
Bracht zij eendjes naar de vliet. 
Maar wie keerde in de avond, 
Clementientje keerde niet. 
Van haar rode roze lipjes 
Stegen belletjes omhoog. 

Clementientje kon niet zwemmen. 
Clementientje , die verzoop, 
O . ik mis haar, o , ik mis haar, 
0 . ik mis mijn Clementijn. 
Maar nu kus ik baar kleine zusje, 
En dat vind ik wel zo fijn. 

Bij het volgende lied werd door . ons het refrein 
gezongen. Na elk couplet klonk. uit volle borst het 
fiedera la la. 

Een haái , die wou eens bruiloft vieren 
En nodigde alle waterdieren Chorus: Fiedera Ja la, fiedera la. la, 

Fiedera la la la la. 

Chorus werd door Wim I, die bij alle voorkomende 
gelegenheden als ceremoniemeester fungeert~ na
drukkelijk als gorus uitgesproken, waarbij het ken
nelijk de bedoeling was een herinnering aan het 
begrip goor op te wekken. 

Hij koos een achternichie uit, 
En maakte die toen tot zijn bruid. 
Fiedera la la enz. 
Toen zijn zij naar · de kerk gq;aan 
En moesten voor de preekstoel 
Fiedera la la enz. staan. · 

De snoek, die hield een reuze-
preek, 

En maakte het paar geheel van 

Na de bruiloft zou het feestmaal zijn 
Van een verzopen zeekaptein, 

De garl'enaal wou lollig zijn 
En trok aan de bel in de mane~ 

schijn. 
Toen werd de haai verschrikkelijk 

kwaad. 
En stormde naar buiten in nacht~ 

gewaad. 
streek. De bruiloft werd een reuzestrop 

Fiedera la la enz. Want de haai vrat alle gasten op. 

Een dikke paling in gelei, Alleen de garnaal die bleef gespaard, 
Die wrong zich op de voorste rij. · Die was de moeite toch niet waard. 

T o en zei een dikke waterbaars, Fiedera la la, fiedera la la, 
Die preek. die lap ik aan mijn laars, Fiedera la la la la. 

Sommige uitdrukkingen in dit artikel zijn wel wat 
realistisch, maar ik heb ze toch vermeld, omdat ik 
er een hekel aan heb, de dingen te flatteren. Een 
huishouding van mannen, is nu eenmaal geen naai
kransje. Natuurlijk komen hier ook dingen voor, 
die beslist niet onder de kerstboom verteld kun
nen worden, maar die heb ik dan ook weggelaten. 
In een gemeenschap als de onze zijn de mannen 
ineens weer jongens. Meestal kwajongens. In de 
grotemensengemeenschap kunnen ze dat natuur
lijk niet doen. Dan moeten ze grote mensen zijn. 
'l'ot de volgende keer, lezers. COEN. 



LANGS DE POSTWEG VAN BANDOENG NAAR CHERIBON 

D e oude postweg van Java, die ten koste van zo
veel ellende eo doden voor de Indonesische be
volking door Daendels werd tot stand gebracht 

.... .. Vele slachtoffers heeft de aanleg van deze weg 
gekost. Meedogenlobs was de manier, waarop Daen
dels destijds zijn wil doorvoerde. De Postweg heeft 
duizenden levens gekost. Nu, ongeveer anderhalve 
eeuw later, redt deze zelfde Postweg duizenden het 
levM. 
Een goed jaar terug werd de eerste étappe. Batavia
Bandoeng, door de Nederlandse troepen bezet. De ge
bieden aan weerszijden van dit traject kwamen onder 
controle en bescherming van de Nederlandse soldaten. 
De vruchten hiervan kent U allen. De dessa's bloeien, 

;:io•J-,,.,"'llcina h~eft rust en vree. Thans is de tweede 
Toen ·wij Donderdagochtend vroeg de eerste 1<uome
~ers van dit traject hadden afgelegd, had ik dezelfde 
wdr~k als verleden jaar, toen ik Bandoeng verliet in 
ae ncbtmg van B~tavia. U kent het beeld wel. Hetzij 
äat U het zelf gezien hebt, hetzij U het reeds vele ma
len ge~zen heeft. Vluchtelingen met hun schamele heb
~en en houden op de schouders, een geit aan een touw
tJe, en een zeer geluk'kige met een karbouw. Duimen en 
nog eens duimen. Verwaarloosde kampongs en idem 
velden . . '?• schone Insulinde, wat zijt gij lelijk. Dit was 
v.•eer IlllJD allereerste indruk. Toen wij door het voor
malige Niemandsland reden mochten we op z·n lllinst 
toch u-el verwachten, een kampong te zien, al zij het 
dan oo~ verwaarloosd of vernield. Wij zagen er geen. 
Ane z11a overwoekerd door onkruid. Eerst na enkele 
kilometers kregen ,,ij wat te zien. Het warei) enkele 
grote loodsen, die waarschijnlijk tot de een of andere 
f~riek uit het verleden hebben behoord. Op het ter-

, rem voor de l09dsen wapperde de Hollandse driekleur. 
Door het feit, dat alle lndoal-si.sche vluchtelingen zich 
naar deze loodsen begaven, begrepen we, dat dit een 
opvangpost voor vluchtelingen was. Grote keukenwa
gens toonden aan. dat voor hen, die opgejaagd door 
angst, b~t "Merdeka"-land ontvluchtten en een heen
komen zochten bij de Nederlanders, hier een portie 
e12n ·wachtte. 
Dit wetende, hadden wij minder spijt geen eten voor 
d~ honderden vluchtelingen, die wij de eerstvolgende 
kilometers passeerden, bij ons te hebben. 
~sik _de hongerige ogen, de' ver!I)agerde lichamen z;ig, 
wilde 1k wel schreeuwen: Nog even de tanden op el
kaar, en je kunt je maag vullen. Ginds vind je rust, 
gmds word je verzorgd, ginds is de vrijheid.'' 
Zo hobbelden we voort over een weg. die b.etere dagen 
heeft gekend. Slecht, bar slecht mag ik hem niet noe
men. De enkele gaten, die door de TNI in het weg
d:k gema_~kt waren, buiten beschouwing gelaten, was 
hii tamehJ" egaal. De kuiltjes. waar voor kort een 
landmijn in had gelegen, of waarin men vao plan was 
11~:ees~ er een te leggen, waren gemakkelijk te ontwij
ken. Naar ~lang we verder het vroegere extremis
ten-domein bii:men reden, veranderde het beeld. · De 
huisje$ langs de -weg zagen er wel verwaarloosd u· 6 
maar er waren toch tekenen, dat zij tot voor kort be
woond waren. Zo oo.k de ,·elden aan weer:,lc;anten van 
de weg.~- sawah·s zagen er tamelijk welverzorgd uit, 
alhoewel ZJJ geheel verlaten warea. • 
Wij bereikten Tandjongsarie. Op de alooo-aloon was 
een g~weldige drukte. Grote. militaire colonnes ston
den .hier opgesteld. 
De Soendanese bevolking be'll.'OOg zièh vrij uit tussen 

onze soldaten. Enkelen klommen, door nieuwsgierig
heid gedreven, op een van onze tanks en zeer velen 
stonden belangstellend rondom de muziekwagen ge
schaard . 
Lange·rijen stonden opgesteld voor de keukenwagens, 
waaruit Soendanese soldaten als automaten de voor
gehouden bakjes vulden met dampende, droge rijst. Mijn 
blik viel op de twee vlaggemasten. 
Daar waar waarschijnlijk eergisteren oog het symbool 
van Indonesië·s vrijheid, rood~wit, naast dat van de 
uitvoerende macht van deze vrijheid, de banteng-vlag, 
bad gewapperd, waaide nu het groen-wit-groen naast 
onze nationale driekleur, het Rood-Wit-Blauw. 
Na Taodjongsarie gaven weg en land weer hetzelfde 

beeld. 
Als wij de beroemde pas, de ,.Tjadas 
Paogeran", overgaan, moet ik terugden-

-,.. ken aan mijn eerste rit over de Poentjak, 
Doch nu kom ik nog ve~I sterker onder 
de indruk van het machtige, grootse 1 landschap. Mijn indrukken van de Poen
tjak vallen bij die van de Tjadas in het 
niet. Een weg, aan een kant begrensd 
door t:en loodrecht oprijzende bergwand 
en aan de andere kant door een akelig 
diep ravijn. • 
Als je dit eens bekijkt, denk je bij je 
zeil "Als die extre-misteo nu toch eens 
een klein beetje verstand van oorlog 
hadden, dan zouden ze onze troepen 
hier toch wel geruime tijd hebben kunnen 
tegenhouden." 
Wat de beweegreden is geweest, dat :tlJ 
dit niet gedaan hebben, weet ik niet. Of 
hebben zij misschien gedacht, dat een 
modern uitgerust leger voor een knil van 
een paar meter diep en breed, zou blij
ven staan en de moderne genist door 
zo'n kuü tqt. moeilijkheden zou worden 
gebracht. Het schijnt zo. Want behalve 
door erikele1diepe gaten in de weg en een 
paar landmijnen is de Tjadas Pange. 
ran niet verdedigd geworden. 
Met de Tjadas achter ons reden we op 
Soemedang aan. Bij het binnenrijden van 
dit aardige bergplaatsje viel mij direct 
op, dat er veel minder Indonesiërs op de 
been waren dan in Tandjongsarie. Boe, 
medang. onlangs de zetel van een hoofd-
kwartier der TNI. Is dit de reden, dat 
de bevolking grotendeels verdwenen is? 

Zijn zij opgejaagd door hun vroegere "beschermers". 
iaiicters: ëläf-z1fAêen~'beênlfomen in d~, bë;géo "lieU'ék 
gezocht? Ik weet het niet. Ik heb geen. tijd gehad bier
omtrent"navraag te doen. Mocht echter het laatste het 
geval :Z\µl. hetgeen mij wel het waarsch.ij1ilijkst voor
komt. dan zal binnen enkelé dagen Soemedang wel 
v~ao_derd zijn jn een toevluchtsoord voor de· velen, 
~ 2ach nu nog in de omgeving schuil houden. ang
stig vO?r de door hun ex-overheersers gepropageerde 
repcésa!!lle-maatregelen van de Nederlandse "bloed
honden . De_ bevolking van de nabij .gelegen kleine 
k-ampongs, die, zoals begrijpelijk is, de eerstvolgende 
weken de kans lopen gerampokt te worden. zullen in 
Soemedang, de door de extremistOIPI zo gevreesde man
nen van de "Andjing Nica" vinden, die hen daar op
wachten met rijst en voor hem, die het het hanlst 
nod,g heeft zal er ook oog wel een oud stukje sol· 
datengoed zijn. De beloofde klewang blijft in de 
schede en de Nka-hond zal de slachtoffers niet ver
scheuren, integendeel. hij zal ze opkweken tot ,een 
berlevend volk. 
Soemedang zelf zkt er tamelijk goed uit. Op een 
enkel kampong-buisje na zijn er geen vernielingen te 
be~peuren. De aloon-aloon is goed onderhouden, de 
hwzen er omheen zien er netjes uit. 
Of de kampr;mgs in de omgeving .in dezelfde goede 
staat verkeren, durf 1k niet te zeggen. In ieder ge
val zal een 1NI-offic1er wel niet in de kampong heb
ben gewoo?d en dat hij toezicht beeft gehouden op 
de verzorging van de kampongs en het welzijn van 
de bevolking hiervan~ hjkt mij ook zeer onwaar-

·schijnlifk, .gezien de deplorabele toestand, waarin de 
lieden, die wij tot dusver op onze rit tegeng'ekomen 
waren, verkeerden. 

·soemedang, Tjiroalaka, Legok, Tomo. Een hele ruk, 
door troosteloos uitziende veläen, door verwaarloos-
de en grotendeels vernielde djatibossen. Tussen de 
plaatsjes in trof je zeer weinig mensm aan en die 
je passeert, groeten enthonsiast met bet alom be~ 
kende duimpje. Het "tabé, kas'ih rokok", !s ook reeds 
hkr een gev1eugeld gezegde geworden. • 
Over de weg kan ik niet anders zeggen, dan dat hij 
goed is. Hier en daar een kleine brug door de extre
misten _opgeblazen, maar onze genie wist daar wel 
raad mee. Aan de nog niet lang geleden geoogste 
rijstvelden en de toch hongerige en magere mensen 
in dit gebied kan je zien, dat ook dit deel van Java 
het zijne heeft moeten bijdragen voor de rijstleve-ran
ties aan Indië. Schijn bedriegt, geldt ook hier. 
Vlak voor Toroo kregen we een verrassing. De brug 
over de Tjimanoek was geheel onbeschadigd en de 
nevenliggende spoorbrug idem. Tomo. Weer hetzeJf. 
de beeld als alle vorige plaat!',j~s. Tamelijk netjes, 
geen spoor van verschroeide aarde-politiek, die men 
ons beloofde. 
Ja, nood breekt wet. En dat het republikeinse leger 
hier in nood beeft gezeten, zal dan ook wel de voor• 
naamst reden zijn geweest van de niet-uitvoering van 
deze order. 
Na Tomo, reden we de vlakte van Cheribon binnen. 
Deze vlakte deed mij denken aan de Nederlandse 
heidevelden. Even dor en verlaten, maar natuurlijk 
veel grorer en meer gegolfd. Slechts hier en daar :.:ie 
je een bebouwd stukje sawah e.o een suikerrietveldje. 
Verder çieeft de vlakte een verwaarloosde, verlaten in• 
druk. 
Kadipaten. Hier staat een grote suikerfabriek. Won~ 
der boven ·wonder is de fabriek geheel onbeschadigd 
in Hollandse handen gevallen. Grote hoeveellieden 
suiker liggen h!er op verzending te wachten. 
Tjideres. Soetawangi, Bongas en Parapatan. de 
plaatsjes, die wij vervolgens doorkwamen, zijn alle 
onbeschadigd, en een verheugde, maar toch enigs
zins "gedruktè" bevolking sloeg ons gade. De onzeker
heid, een gering vertrouwen ware!' nog in de ogen 
van deze mensen te lezen. Maar ook hier zal wel 
hetzelfde gelden als wat ik omtrent Soemedanb op
perde. 
Bij Soetawangi stonden we even stil en toen ik uit 
de jeep stapte en op een groepje kinderen toeliep, 
drongen deze angstig ineen en schuifelden achteruit, 
Eerst toen ik een van hen mijn hand toestak en op 
mijn manier hen enkele vriendelijke woorden toesprak, 
veranderde de.:e houding en verscheen er op de ge
'-.tLlh.J~J "',.... 1-•1....j- "rnPn ik fflÎÎ weer Verwijç\erde, 
klonk mij een schuchter "taoé" achterna; 
Na een tocht van ongeveer 3½ uur, waarop behalve 
een paar uitgebrande auto'6 en drie idem spoorwa
gens, een vliegtuigbommetje en een landmijn, geea 
spoor van gebruikt geweld was te bespeuren be-
reikten we Cheribon. ' 
Een vuile stoffige aanblik gaf deze stad mij. Van 
vernielingl'Il merkten wij ook bier geen spoor. In
tegendeel. het leek wel, of de TNI de Hollanders ter 
wille heeft willen zijn, Bij het station stonden vele 
wagons, volgeladen met allerlei producten. -zoals 
kina en suiker, gereed voor de afreis. Deze afreis 
zal naar alle waarschijnlijkheid wel niet per m.s. ,.Udi" 
geschieden, dat met de Engelse koopvaardijvlag in 
top aan de kade gemeerd lag. • 
Na de stad doorkruist te hebben, hielden we een korte 
rustpoze op de aloon-alooo. Van deze gelegen.bei.cl 
heb ik gebruik gemaakt om even een kijkje te gaan 
oe10en bij de gevangenen, die op de binnenplaats van 
een hotel bijeen waren gebracht. Onder hen merkte 
ik onder meer twee Brits-Indiërs op. In het kwar, 
tiertje, dat ik op de àloon-aloon doorbracht, werd ik 
tot driemaal toe aangesproken door Chinezen. Alle 

.drie hadden zij hetzelfde verbaal: .,Ze zijn daar en 
daar aan het rampokken, mijnheer, kunnen de sol
daten ons niet helpen?" 
Ja, waar nog geen Nederlands soldaat is, is nog 
"Merdeka". Daar waar het "koloniale" leger is, ts 
het alleen maar rustig ........ . 

CITAAT UIT EEN BRIEF UIT BANDOENG 8aodo~ng, 5 Augustus 19'17. 

lk :tt h1er nog &_tecd& in Bundoeng, na eer:.t nog bij aan
komst. JO d11gCJJ. ID Batavia ge.:eten te. hebben. WiJ 11ttc.n 

b,er m een hotd en hebben goed ie eten. Bandoeng is nl• 
weer grondig hersteld. docli heeft nog nic1 :'n oude hedriJÎ. 
handel en "'erkcer u·rug \'On voor <le oorlog-. De milneire. 
acUe.. begonnen op 20 Juli e.o vannacht gestookt, heeft vee! 
g~b,rdw be,-r11d en ons m de gdt-g~uheid 9c.stdd twee.maat 
ce.n h'::o~ te. brengen ..ion l<iJd1pote-n. Doe was voor oos 
rtatuutÜJk tf:ts gtwtld19,_ na :o"ecJ tartn wou op de plaats 
te konu::o. waar "•'J all~n ;.ovt-cl he! en 1ee-d met elkaar 
doorgemaakt hebben. De fabr1<k had gemal<n, doel, w.a• op 
.het mo~cor • '\ësn aankomst door b~t In.lands personeel ver-
lat<~. \i.rmoedcl,ik •Is gevolg '"" ~,n ordcr van de T,R.I. 
0.Hu .:1ue:n :c nog trg ouder en her \'Olk kw-am dan ook 
~lechts i,;cb~on•oet.end \Oor de d~g. Toch waren ze blij on~ .,.,,r te :..t~o. \Ve irtgrn :tlfa de :m~Jlige. indruk, dat :e 
Wtt!:r g:rl\&g met ons wUJen wct'ken. Dt fabtitk e:n woon~ 
bw:en troffen wij volledig 1n tact aan. Meubelen waren nl<t 
v~cJ "mter aanwt:ig. \Vel b.u·ft h~t m dt bedoeling ge.ltgtn 
dt .oak te verni,lon. daot door de T.!U. enige bommen 
gcJegd war~n .. Er ~~ momenttc1 ren flinke miluair:e be.:ct• 
Un.g. De YtJhQhc1d m de oo,gevtng il nog nkt zodanig. dat 
WtJ on.s er blij\.·end kunnt-n Yelhgen. 

Ik ben het tth!l o\! ac.tt wil tie.os, hoewcl ik ·n sterke tc.geo
sta.ndcr ben om hier oorlog te gan voeren. Maar dat was 
d,1 ook met. Het was "" is echt bedoeld om bct vollr. te be• 
vriJden van terreur en economisch de ::.aak op gang rt: 
br~ngen . 
De ..upu.bliek. JS toranl onwilli.9 en QO.macbug dit te bc-we.rJc. .. 
sttll1_ge:n tn zij bouJt ::kh au geen en.k.ele "' ueenkom.st. De 
\'erniel:ucht van de npublikemen is zeer grom. 
Nu heelt de: Ve-ihgbVdsraad htt ver:oek ge:Jaan de actie te 
stoppen. Nederland heeft dil mgewill,gd. d• republiek ook 
zntt ala doe:l no_g een laatate karu un te gr11p.!D tot ov-,u
ee,kom:;.t. M.t. 1s h~t ou nog veel fngewiklc.ddtr geworden. 
On:~ mtliuurcn bliJvtn m dt be-:~te gcb1eJen. -omdat anders 
htt volk weer gckncctJt .:.ou \\ ordien. - de eis li: rterue· 
1rrkken . 
E~ valt werkcJjjk niet mee 1..e praten , omdat .:c niet bij 
m~chte ZlJo. z,ch aan J.bp-ri!ken t\! houden. Het bttte zou 
:iJn, 'lndi.c,o wet andere mense-n onderhandeld kon worden 
eo d_a-n de: tt:gcawoordige k.al111 u1uluiH::n, omd.;,rt :e nÖg 
,tced~ met de wj) van Île.t vof.k vertl!'gtnwoocdig~ .. 
Vi/at :ull~n de gotde d1tt1sten van Amerika jn dit \.'ttbond 
bttck.rnt:"n. Ge\'~ GQd, dat spoe:d,g c~o opJon1ng gcvOAdtn 
wordt. want h<t volk liJJt h«I erg gebctt.. 

I 
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Ds. W. Reinders 

0 p 17 Juni 1944 werd het dorp Sellingen op
geschrikt door ongekende activiteit da 
plaatselijke "landwacht'"; huiszoekingen wer• 

den verricht (m.n. in Sellingerbeetse) en wegen af
gezet. 
De oorzaak was te vinden in het feit. dat 's nachts 
tevorc-n een ondergedoken mru-echaussee uit Mus
selkanaal, D. de Ruiter, na vruchteloos pogen der 
zwat!!1emden hem te arresteren, het gelukte te out
snappen, nadat hij de prov. W A.-commandant had 
neergeschoten. Daar vermoed werd, dat hij nu in 
Sellingerbeetse zou zijn ondergedoken, _werd deze 
streek de 17c Juni geteisterd door nauwkeurige 
huiszoekingen. 
De Ruiter we.rd toen niet gevonden. maar helc:1a~ 
oogstten de menseniagers ,.succes" bij de fam. L. 
Huizillg waar de aldaar ondergedoken Israëlitische 
familie J. Sachs (vader, moeder en drie dochters) 
werd .gearresteerd, ook Huizing werd in arrest ge
steld. 
Bij w.rder onderzoek bleek, dat de fam. Sachs 
Engelse lessen ontving van Ds. W. Reinders te 
Sellingen en ook hij werd door deze daad schul
dig bevonden en gevangen genomen. 
Diezelfde dag werd in Sellingen door de landwacht 
een door hen aangehouden onderduiker · (n.l. 0-, 
Roos uit Groningen) koelbloedig neergeschoten. 
Alle arrestanten werden in de avond van die dag 
overgebracht naar. Winschoten; vandaar via Vught 
naar Duï.tsland, waar zJj op één na (n.l. Mej. H. 
Sachs) allen hun laatste rustplaats vonden. 

A 1s je -een brief kri.i.g_t met een. brede zwarte 
rand en je hebt in je familie~ of kennissen
kring geen ernstige zieke, dan beo je licht 

geneigd te veronderstellen, dat er een oud, min
der bekend familielid van een of andere kennis is 
overleden. 
Misschien dat deze veronderstelling voortvloeit uit 
de egoïstische hoop, dat de overledene maar geen 
goe~e bekende zal zijn. Of misschien, dat je voor
stellm~svermogen bij het ontvangen van een. over
lijdensbericht eindigt, omdat de dood vaak toeslaat 
op plaatsen, waar je hem het minst verwacht. 
Maar hoe het zij, ook ik was vanmorgen volko~ 
men onvoorbereid. 
Zeifs toen ik de in sobere bewoordingen gestelde 
mededeling li.!S, dat Dirk Albert Stienstra plotse• 
Jing was overleden, droog de betekenis hiervan 
slechts langzaam tot me door. 
Maar _dan _komen in steeds sneller opeenvolging 
de hermoeringeo. 
De laatste zijn het sterkst Je ziet je, slechts twee 
weken geleden met hem op dat Bussumse hotel-ter
rasje zitten. Je ziet hem thuis in de huiskamer met 
zijn arm om de schouders van zijn dove moedertje, 
terwiji hij haar vlak aan haar oor iets vertelt. 
Je bent verbijsterd. Kunt net niet gefoven. Maar 
als je ongelovige ogen de zwarte regels tien keet< 
hebben gelezen, dringt de ooverbiddel1jke waarheid 
tot je door. 
Willy Stienstra. Teleurgesteld man, zoals zovelen 
onder ons. 
In de jaren 1942 en 1943 Chef van de Nederlandse 
Inlichtingendienst in het Zuiden. Verschafte het 
Geallieerde Opperbevel o.a. de gevraagde gege~ 
vens over strategische punten, sterkte enz. van de 
vijand in de omgeving van Arnhem en Nijmegen. 
Voorbereidl:ngen voor de .grote slag. 
Doordat een bericht onderschept werd, dat per 
koerier via Lissabon naar Engeland :aou worden 
verzonden, werd Willy door de Gestapo gearres
teerd' en,_ira C1P de bekende manier en zonder resul
taat te :zijn "verhoord' door de beruchte Frank et1 
andtre zware kalibers van de SD, opgesloten in 
een coocen.tratiekamp. 
Voor een uit~breid verslag van zijn werkzaamhe, 
den als leider van zeven spionoagediensten zou 
waarschijnlijk een halve jaargang van "De Zwer
ver" nog niet voldoende zijn. Maar dat iemand, 
die or.derscheidingen heeft van de Nederlandse 

.IN MEMORJAM 

Ds. W. Reinders werd geboren op 31 Juli 1895 en 
kwam in J 937 als Geref. Pred. in Sellingen. Al 
spoedig na de capitulatie in Mei 1940 nam hij rif:tl 
aan de ondergrondse actie van politiek- en school· 
vPrzet. Opre&ht Christen als hij was, betekende rllt 
werk voor ;1em een heilige roeping: schipperen, 
hoe ook of waar ook, was hem vreemd e.o zowel 
's Zondags in de predikatie als in de week met per
soonlijke omgàng, was het steeds een vlammend 
protest, wat hij liet horen tegen ai de pogingen 
van de vijand Gods Woord afbreuk te doen en bet 
recht te verkrachten. 
Toen kwam de tijd van Jode11vervolging, Arbeits
eiruiatz en Arbeidsdienst en ook hierin liet Ds. 
Reinders zich niet onbetuigd. Velen hebben in die 
tijd vooral geestelijke steun van hem ooeervonden 
en werden gesterkt Îll hun daad van we:igering. 
Ondergedokenen werden mee door zijn oulp van 
bonkaarten voorzien. Onder beo bevond zich de 
Israëlitische familie Sachs bij L. Huizing. En hier 
kweet Ds.. Reinder3 zicli bovenal van zija taak ab 
Evangelie-prediker, dit laatste noemde hij ;;ijn 
mooiste en aangenaamste veertiendaagse taak. 
Daarnaast gaf hij dit gezin onderricht in de En
gelse taal. 
Toen kwam de slag op 17 Juni. . 
Na enige tijd in Nederland .gevangen gezeten ~e 
hebben (Wiuschoten, Groningen en Vught) 1,oig,, 
de het transport naar Sa..:hseohausen-Oraniënb.u-g 
en tenslotte naar Bergen.Belsen bij Hamburs. 
Dikwijls h.x! Ds. Reinders de wens geuit nog eens 
het Evangelie te brengen in het zo diep gevaile11 
Duitsland. Hoe geheel anders dan iemand had JrJ.Jn
nen denken, ging deze heilige wens in vervulimy, 
want Ds. Reinders bleef ook oódç111ks alle verdruk~ 
kîng lijden en ontbering een oprecht vaandeldrager 
van zijn Koning. 
Na een paar dagen van hevige ziekte tcngevo!ge 
van vlektyphus, nam God hem op 5 Maart 1945 
tot zich in Zijn Eeuwige Heerlijkheid. 
Lammert Hui::iu.g werd geboren op 27 Jan. 1916 en 
was landbouwer te Sellingerbeetse. Nog maar kort 
na zijn huwelijk werd hij voor een uiterst zware 
geloofsbeproeving gesteld, toen op 13 Ot:t. l!H2 
het ondergedoken Israëlitische gezin J. Sachs bij 
hem onderdak kwam vragen. Zonder enige aa1zc
ling echter stelden Huizing en zijn jong ge:i:iu zich 

• Wi11y Stienstra 

De man, die de slag om Arnhem 
voorbereidde. 

en Belgische régeringen en van de veldheren Eisen
howes en Montgomery, het een en ander gepres
teerd moet hebben is duidelijk. Veldmaarschalk 
Mootgomery vond het zelfs belangrijk genoeg Willy 
persoonlijk te schl'ijven, alsook hem een eigen~ 
handig ingevulde tn. ondertekende onderscheiding 
te i:enden. Van de laatste onderscheiding zijn er 
slechts acht of tien aan Nederlanders uitgereikt. 
Wi!Iy :ieJf hoorde te over deze dingen bijna nooit 
en de meeste mensen, zelfs vele van zijn kennissen, 
zouden het niet eens weten als zijn moeder, van
zelfsprekend trots op M.ic %000. de ingelijste. 
onderscheiding van Montgomery niet in de huis
kamer had gehangen. 
Nog zie ik de door de Gestapo gehate en lange 
tijd gezochte spïonna.ge-che.f zorgzaam zijn oude 
moedertje bedillen. 
Vandaag zag ik het grijzen, in het zwart geklede 
vrouwtje weer. Zij zat nu verslagen in haar stoel. 
terwijl ze voor zichzeif en ons overpeinsde, hoe 
'n goeie jongen Willy toch was, dat hij alles voor 
anderen over had, · dat hij dingi:n kon missen, die 
hij e~enlijk zelf nodig had. Ook vertelde ze van 
~ moeilijk leven, vooral dat van na de oodog. 

L. Huizing 

in dimst van Kooinçr Christus, in dienst van de 
Nederlandse zaak. om daarmee te betuigen gewil
lig achter ChJistu., het kruis te willen opnemei.. 
Enige jaren Çjingen zo ongemeTkt aan de buiten
staandtrs voorbij tot de noodlottige dag 17 Juni 
kwam en de fam. Sacbs en L. Huii:ing werden ge· 
arresteerd. 
Met Ds. Reioders vertoefde Huizing achtereenvol
gens in Winschoten, Groningen, Vught en ::,acl.
senhausen (z.g. Heinkel-Hallen). Vandaar werd bij 
naar Hamburg overgeplaatst, waar hij op 25 N..,. 
vember 1944 in het Lagercrematorium. is over
leden. 
Ook hij stierr ais soldaat in de Militia Christi en 
ging in in het Eeuwig Thuis. 

Sterke God de Here de achtergeblevenen; dat het 
hun tot rijke troost mag zijn te weten, dat zij zijn 
heengegaan in volle verzekerdheid des geloo!s, 
daarvan blijk gevende toen, overgebracht ,•an 
Winschoten naar Groningen, zij met volle over
tuiging zongen: 

Gij toch, Gij zijt bun roem, de kracht van hunne 
kracht; 
Uw vrije gunst aneen wordt d'ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d'eerkroou 
dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk Vclll 

dit leven, 
En onze Koning is van lsraëls God gegeven. 

(Ps. 89.8). 
H. 

Hoe de ene teleurstelling volgde op de andere. 
Nu het vrede was behoefde er niet meer gespion
neerd te worden, dus moest Willy -wttr meer nor-
maal werk gaan doen. , 
Al zijn invloedrijke kennissen ten spijt kon Willy 
geen passende werkkring vinden. Willy was niet 
iemand, die graag om hulp vroeg maar ten einue 
raad wendde bij zich tot enkele van zijn hoog- eu 
nu weer veiliggeplaatste kennissen, 
Van sommigen ontving hij zelfs geeo antwoord. 
Voor· een ander was hij te oud. Hij was ook al 
vijf en veertig jaar! De laatste keer, dat ik bij hem 
was, citeerde hij nog het bekende Engelse gezegde: 
"The life begins with forty" - Het leven begint 
met je veertigste jaar. Ik besefte toen oog niet 
welk een diep·tragische betekenis dat woord in 
zijn Dlllln~ zou krijgen. 
In België schijnen verzetshelden meer te wordm 
gewaardeerd dan hier. Zelfs een buitenlander als 
Willy werd geacht de rang van kapitein te bekle
den in bet Belgische leger en het daaraan verboo• 
den salaris kreeg hij uitbetaald over de tijd, dat hij 
voor België werkte. 
Willy heeft door zijn gevangfflscbap een Lelijke 
knauw gghad. Ook voor zijn zenuwen is de span
ning te hoog geweest. Tijdens inzinkingen zei hij 
wel eens: .. Ze hebben me toch kapot gekregen". 
De oacbien waren voor hem vaak een hel. 
Dal moeten zo ongeveer de oorzaken zijn, waarom 
het leven hem te machtig werd. Zijn door de Duit• 
sers mishandelde zenuwen en de teleorsteflingen na 
de ood0g. 
Den man van uitersten meende tenslotte, geen 
andere uitweg meer ziende, het leven in eiyen 
hand te mogen nemen. 
De ergernis en het verdriet over de na-oorlogse 
teftursteffingen vonden in deze daad een i,etreu
rmswaardig besluit. 
Willy werd, al& zovele. anderen, opzij guc.hcven. 
Domme, ondankbare Nederlanders dragen daaraau 
mede schuld. Maar ook de mannen, die eens naast 
Wifly strtden en nu hun verantwoordelijkheid 1e
gells hem vergaten, gaan niet vrij uit. 
Dit is de tragiek van het leven van Dirk Albert 
Stimstrci, overleden op 9 Juli J9i7 te Bussum. 
Dat zijn einde ons een waarschuwing zij, opdat 
wiJ geen gedesillussioneerde verzetsmakkers drij• 
ven naar een eir.de als be.t zijne. 

COEN. 

.. 
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•DAAGIE RUBRIEl(VArt t>E! COMTACTCOl'\MISfü 

DIR 6t <OMP. GE~fî~EN (DUTR.DRENTE) 

S.cr. : J. WIELINGA, Taco Mesdagstr. 8, Groningen 
G iro nr. -4TT623 

ONZB OPBN BRIBP AAN HET CENTRAAL 
BBTAI.INGSKANTOOR. 

Bovengenoemde brief, welkt in ontt rubritk van 26 Juli Is opgt• 
n.omt:n. beeft ten ware storm van brieven aan ons secretariaat 
veroorzaakt. Uit alle dele.n van het land kwamen ze binnen tn 
bij bet lezen uvan blijkt wel, op wtlk een lakse wij:e het Ctn• 
tnal Betalingskantoor werkt en velen votltn zich hevig daardoor 
gedupeerd, En dat niet alleen. Ook het ,o veel omstreden kit• 
dtoggeld van f 200 • .- ·speelt velen nog parten, maar daarover een 
andere keer. 
Bo.kelt brlefscbtl)vtrs vroegen of men op btt Centraal Betalings
kantoor onze open beid wel zou lt:tn. Zij kunnen gerust zijn. Een 
exemplaar van .• De Zwerver'' Is er heen ge:ondtn. bedoelde brief 
rood orostreeptl Of het htlpen zaJ lt natuurJjjk een aodttt vraag. 
moar in elk geval blijven we actief, we htbben nog .,,., pijlen 
op onzt boog: deze optn bdd was nog maar ttn aanloopje. 
Nu is bet ecbttr van htt grootstt belang. dat wJj va.n ledtrt 
rccbthtbbt.odt een opgaaf k.rijgtn. wannttr hij in dienst geweest 
la en bij welk onderdtel. Dit gtldt natuurlijk u,rslultend voor hen, 
dte dus nog tngehoud•o soldij tegoed hebben "n buiten onu com• 
pagnit hebben gestaan. Van· on:e tig en opgtbtven compagnie be
zftttn wc gtgtvtns gtnotg. Uitdrukkelijk :ij nog eens vermeld 
dat due actie dus noet betttft de f 200.- kledinggeld. want dat 
staat geheel apact. 
l tdtr zal begrijpen. dat voor oou: actle kosten gemaakt moeten 
worden voor contspoodtntie. persoonlijke be:oeken a:in dlveue 
instanties en:. Wc verzoeken daarom ,edert btlanghebbende een 
kleine bijdrage te storten op ons gironummer 177623. ten name van 
ons .secretariaat. (Zie boven). Ook kan men per postwiuel of 
desnoods in po$1zt9els ten bedrag ovumak<o. Elke steun Is wel
kom, al Is h•t maar een kwartje, bedtnkt. dat vel• kleintju ttn 
grote maken! 
We zouden ten hele "bJoemle:ing·· kunotn samtnsttlltn van de 
ingekome.n brieven, maar zullt?n dit In verband met de: plaaucuim
te maar atbu:rwege late:n. Toch zullen we eens ttn britf tr.r ge
lt9tnhe:id publicert.n, om vooral de buitenstaandtts eV\ denk.
beeld te geven, welk ten ve:rbitterin9 u onder de gedupettden 
heerlt, 

CONTRIBUTIBHBl.'PING. 
Op onn reünie vao 9 Aug j.1. Is met alge:me.ne stemmen brslo
ten etn conu1buue: te he.Hen van f t.- per jaar. Ex zijn nu een ... 
maal ohijd tn1ge: kosten te maken en wij vertrouwen dan ook op 
aller medewerking. AHe aanwezigen betaaJden spontaan hun gul.
den en w1J ve:r:oektn hen, die op Je reünie niet aanwezig konden 
zijn. het bedrag te gireren a:.n ons ,ecrttariaat, (:ie boven). Niet 
u,tstelleo maar doen. Nul 

BBN REÜNIE IN DECEMBER A.S.11 

811 velen leeft dt Idee. nog eens ,en keer zovetl mog•hJk oud
compagnattrs biJ elkaar te: krijgen en dan nogmaals onze .solda
tengeest te laten herleven. Daarvoor is een grondige voorbt.cd
diog nodig co er t1jn dan ook reeds besprekingen dienaanga3ndc 
aan de gang. Voorlopig kuno•n wij mededtlen. dat wij 1n Deo, 
tta wt-t:ktndreiinit willto ocgani!.trtn. De plaats van •~menkomst 
z•l As"~ :ija.. Vanda41r ga.an we per autobus ergens d_.il, het 
veen van Ottnte, waar een boer gratis. :ijn ruime schuur ter be ... 
scb1.kk,og stelt voor slaapplaats en te vens éèn, waar we gezellig 
kunnen same.n:1jn. Ook de keuken staat voor ons klaar. Kortom. 
aHt: voortekenen wij:en er op, dat btt een geslaagd samenzijn kan 
worden. In Oct, worden pte circulaire nog nadere bij:ondube:den 
hlecove:r bekend gemaakt, moar gaarne zouden we nu reeds wil
len weten of er belangstellrng vooi: de:e reünie is, tn of er nog 
bepaalde w,11,en ,ijn. De dot• voor de:e bijttnkomst :ijn: 13 of 
20 Dec. 
Hlt!r volgen e1uge adresvccai11denngen in lndii:: 

Scrgt, A. Susker. ,.0" .3.5 R.t. .. x· · Brigade. 
Sergt. K. Trou,p. Zelfde adres. 
Sergt L. Straatmon 1·1-5 R.l. 
Korp. J, Ko,ter 4..1.12 R.l. 
Soldaat Ie kla• J. Jansen 1-1-12 R.l. 
Soldaat Ie klas A. van Essen Stakomp. 1-12 R.I, 

Van hen allen is bet briefadres: Veldpo>l Soerab•J•-
Sergt. MaJ. 0. A. One, Havencommando Stmarang. 
Strgt. Maj. H, Lusebtn, 3-111-7 R.I. Veldpou Semarang, 
Hacry \Vlggt.u, Stmarangveen. Se.marang. De:e i.s niet we:t.r 
in militaire: dienst. doch vervult ttn overheidsfunctie. 
Sergt, Maj. G. Oord. 1-IV-Batalj, lnC, Z. Brigade Veldpost 
Medao . 
Strgt, Maj. K. J. Treonen, 1-IV Batalj, Inf. z. Brigade 
Veldpost Medan, 

De volgende rubriek zal het Se vervolg btvatt<n van "b.tev-,(s
sen met de Camp." 

MEDEDELING VAN DE ADMINISTRATIE, 

Wij maken onze a bonné's, die gewend zijn 
bun abonnementsgeld per giro of per post
wissel te beta len, er op att.-nt, dat de kwi
tanties voor het 4de kwartaal op 1 5 Se p
te m b e r de deur uit gaan. Vóór die datum 
dient uw remise In ons bezit te zijn, indien 
U zich / de last en de incassokost~n van een 
kwitantie-aanbieding wilt bespal'en. Wij wil
U hierbij gaarne behul1>zaam zijn, doch gireert 
U dan tijdig! 

• 

In Januari 1945 Is de Spieghelschool te Amsterdam 
het voorwerp geweest van een overval der LKP, om
dat aldaar het bureau .gevestigd was voor vrijwillige 
aanmelding voor arbeid in Duitsland. De aanval 
slaagde en de Duitsers namen wraak door de vol
gende dag vijf illegale werkers ter plaatse te fusilleren. 
Onlangs is ter herinnering daaraan voor de school 
een klein monument onthuld, 
B. en W. van Amsterdam hebben toestemming ge
geven om in deze school thans een schouwburg in te 
richten. Het nieuwe gezelschap "De Ja Mar" heeft 
de openinll gevierd met een oud stuk, getiteld "Maya". 
Het gemeentebestuur was voor de première uitgeno
digd, maar de meeste leden verkozen na enkele ron
den" het gebouw te verlaten. Er waren 9 "ro~den" 
en ieder ervan speelde in een bordeel. Het stuk was 
platvloers, zonder zin, obsceen. 
A ls men de gebeurtenissen rondom deze school, uit 
de bezettingstijd in herinnering róept, dan kan het 
slechts verbazen, dat deze school een schouwburg 
moe-st worden, dat juist dit gezelschap er in moest 
optreden en dat men de brutaliteit heeft met een der
gelijk stuk van wal te steken. 

MASSAMOORD 
te Woeste Hoeve bij Apeldoorn 

T ot op heden zijn er 115 van de 117 slachtoffers van 
de wrede moord op 8 Maart 1945 geïdentificeerd. 
Van een tweetal mocht dit helaas tot dusverre niet 
gelukken. 
De signalementen luiden als volgt: 

l. Man, lengte pl.m. 1.63 M. in de onderkaak rechts 
een gouden kroon, gekleed in: bruin beige colbert
jasje met blauw streepje, smalle lederen riem 
grijze broek, blauwe pullover met ritssluiting v~ 
onderen tot boven, blauwe slipover, groen hemd 
tricot onderbroek, lage zwarte schoenen. In d~ 
zakken bevonden zich een paar wit wollen wan
ten, een stukje haarkam, eeu houten tandenborstel 
een tube aambeienzalf en een bouten haarkam. ' 

2. Man, lengte pl.m. 1.73 M., donkerblond lang haar, 
gaaf gebit, gekleed in: grijs windjack met harmo
nicazakken, rode shawl, rode wollen slipover, leren 
riem, tricot shirt, lage zwarte schoenen, pl.m. maat 
42, droeg geen onderbroek. O p het slachtoffer 
werden de navolgende voorwerpeó aangetroffen: 
een zegelring met plaatje zonder inscriptie, een 
steel van een lepel en een witte haarkam. 

ZIJ, die menen, hierin een familielid, vriend of mede
werker te herkennen worden verzocht zich schriftelijk 
In verbinding te stellen met de Res. Kapitein v. Sp. 
D.: G. H. Ebens, 2e Beukenlaan 16, Apeldoorn. 
Andere bladen worden verzocht. bovenstaande over 
te nemen. 

HONIG'S 'stroop. 

Die zijn overal te koop! -

, , ile l.w.e,w.e,,, 11 
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ADVE RTE NTI E-RU BRIE K * 
DIVERSEN 

Wit heeft voor iemand. die binnenkort 
naar AFRIKA ve.rtrtkt. ~to automatisch 
P ISTOOL of R.BVOLVBR ter overname. 
Brieven o, no. 347 v. d. blad , 

Medewerker der L.0.-L.K.P.•St!ehting, 
dtt per I Stpl, Houtworenfobr!ek over
neemt. zit ddngend vtrlegtl) om een 
scbrijlmaeh!nt. Wie kan hem daaraan 
helpen 7 Evt. in huur of huurkoop. 

K.P. WEDUWE, 5 kleine kindcrtn, zeer 
d.ringtnd verlegen om !linke WASKETEL. 
WIE KAN HELPEN7 
Sr. aan A. v. Wijnen, Kesteren. 
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