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Herhaaldelijk blijkt me uit brieven en informaties, ook nog van de laatste tijd, dat in de wereld
der voormalige illegaliteit nog steeds een grote
onbekendheid heerst omtrent het bestaan en de
werkwijze van bovengenoemd instituut. Dat onkunde en onjuiste voorstellingen bestaan bij outsiders, ook bij advocaten en magistratuur, is nog
tot daar aan toe, maar dat diezelfde onbekendheid en misverstanden ook voorkomen onder de
oud-illegalen zelf, ten dienste waarvan genoemde
instelling juist in het leven geroepen is, wijst op
een gebrek aan voorlichting, dat zeker opgeheven
moet worden.
Het gevolg van deze onkunde kan n.l. zijn, dat
we voor onze vroegere vrienden uit het verzet
kansen en gelegenheden om hen in hun moeilijkheden bij te staan, onbenut voorbij laten gaan.
Nog steeds leest men in de pers van talrijke uitspraken en rechtzittingen, waarin oud-illegale
werkers berecht en eventueel veroordeeld worden om feiten, door hen gedurende de bezetting
in verband met hun verzetswerk gepleegd, terwijl
men zich afvraagt, of het niet aanbevelenswaard
geweest was, dat deze zaken eerst voor de Landeiijl,;e Er"ra"d <le, lllegaiiteit georacht waren.
Om a:in dit instituut meer bekendheid en efficiency te geven, heb ik mij als lid van die Ereraad tegenover de redactie bereid verklaard om
in Uw orgaan een en ander mee te delen omtrent de wordingsgeschiedenis, het bestaan, doel
en functioneren van deze instelling.
De Ereraad, waarvan hier sprake is, mag niet,
zoals soms gebeurt, verward worden met de Ereraden, die in de loop van de tifd na de bevrijding
ingesteld zijn voor particuliere personen of instanties.
Hij draagt een algemeen karakter en staat in
beginsel ten dienste aan alle oud-illegale wer~
kers. Vandaar zijn naam: Landelijke Ereraad der
Voormalige Illegaliteit.
Reeds vrij spoedig na de oorlog bleken in verschillende delen des lands oud-illegale werkers
vervolgd te worden op grond van volgens het
Nederlands recht strafbare gedragingen, die zij
gedurende de bezetting in opdracht of ten behoeve van het verzet tegen de Duitsers zich aangemeten hadden. Daarnaast werden gevallen van
voormalige verzetslieden. bekend, die bij hun arrestatie of in gevangenschap onder pressie aan
de SD vertrouwelijke mededelingen hadden losgelaten, welke min of meer als verraad aan de
illegaliteit of de Nederlandse zaak konden bestempeld worden.
De omstandigheden waren voor de Grote Advies
Commissie der Illegaliteit aanleiding om de instelling van speciale rechtscolleges voor voormalige illegale werkers in overweging te nemen. De
besprekingen, die in de C.A.C. hierover gevoerd
werden, leidden tot onderhandelingen met de regering.
Van de kant der illegaliteit werd als voornaamste argument voor de instelling van een apart
forum voor voormalige verzetslieden naar voren
gebracht, dat de geheel speciale sfeer der illegaliteit de daarin begane strafbare feiten in een
bijzonder licht plaat!te en dat daarom een juiste
waardering van deze gedragingen alleen zou kun- '
oen plaats hebben door colleges, in hoofdzaak
bestaande uit verzetsfiguren. De gewone rechtelijke macht achtte men in het algemeen te ver
buiten de sfeer der illegaliteit te staan om haar
omstandigheden en mentaliteit op behoorlijke wijze
te kunnen beoordelen, vooral zolang die rechtelijke macht zelf niet voldoende gezuiverd was.
Men apelleerde bovendien aan de gedachte, die

ten grondslag ligt aan de instelling van krijgsraden voor militairen. De gedachte, die een bijzonderen rechter vordert voor militairen, geldt
a fortiori voor ondergrondse strijders, omdat zij,
die daaraan geen deel gehad hebben nog verder
verwijderd staan van de uitzonderlijke sfeer van
dat verzet dan de gewone burger staat van de
sfeer van het militaire leven.
In het eerste onderhoud over dit onderwerp tussen de G.A.C. en den Minister van Justitie gaf
deze laatste te kennen, dat hij weinig voor een
dergelijk voorstél voelde. Zijn hoofdbc~waar was,
dat bij door het scheppen van een speciaal forum
er van zijn kant zou toe bijdragen om de oudillegaliteit nog verder van het Nederlandse volk
t~ isoleren, terwijl het juist wenselijk geacht werd
deze krachten geleidelijk weer te doen opgaan
in het geheel der samenleving. Bovendien vreesde
hij afbreuk te doen aan het prestige der r~chterlijkc macht, wanneer hij dit bepaalde terrein aan
haar bevoegdheid ging onttrekken. En tenslotte
zou toch deze rechterlijke macht gezuiverd en
aangevuld moeten worden, en bij die aanvulling
zou rekening gehouden kunnen worden met de
garantie, die_ de voor malige illegaliteit wenste
met het oog op een juiste ocoordeling van de gedragingen van baar mensen tijdens het verzet.
Met name wat betreft het laatste punt voelde
de illegaliteit zich op de duur niet voldaan en
daarom wendde de G.A.C. zich opnieuw tot den
Minister. Als gevolg hiervan recht deze in Sept.
1945 een circulaire aan de Procureurs-Generaal,
waarin bij o.a. hun speciale aandacht vraagt voor
strafbare feiten, gepleegd bij belangrijk ondergronds werk. Hij raadt hen hierin aan van vervolging af te zien, wanneer deze feiten geheel of
hoofdzakelijk gepleegd zijn ten dienste van het
verzet, omdat het den illegalen werker niet kwalijk genomen kan worden, dat hij het belang van
de pndergrondse strijd tegen den overweldiger hoger stelde dan enig ander in normale tijden door
de strafwet beschermd belang.
Ook deze Ministeriële Circulaire kon de voor•
malige illegaliteit niet ten volle bevredigen; ziJ
is slechts gericht aan de P.G.'s en heeft alleen
betrekking op feiten vallend onder het gewone
strafrecht. Zij beschermt niet den illegalen werker, die onder druk tijdens verhoor of gevangenschap aan de Duitsers iets heeft losgelaten omtrent personen of omstandigheden van het verzet.
Deze werden in geval van vervolging door de
Procureurs-Fiscaal op gelijke wijze behandeld als
de doorsnee politieke delinquenten.
Daarom wendde de G.A.C. zich 25 Jan. 1946 andermaal tot de regering en geeft haar in overweging er bij de P.F.'s op aan te dringen, alvorens tot vervolging van dergelijke gevallen over
te gaan, het advies van de illegaliteit in te winnen. De G.A.C. van haar kant verklaart zich
bereid tot dat doel als officieel adviescollege der
voormalige illegaliteit een Landelijke Ereraad
samen te stellen.
De regering gaat met dit voorstel accoord en
laat op 7 Febr. d.av. via den Directeur-Generaal
Bijzondere Rechtspleging weten, dat de Minister
van J ustitie aan de G.A.C. verzoekt ten behoeve
van de P.F.'s een Ereraad in het leven te roepen
voor alle gevallen, waarin iemand wegens verzteswerk in Duitse gevangenschap of arrest geweest is en tijdens die gevangenschap of dat arrest inlichtingen aan den vijand heeft verstrekt.
Men is er n.l. van overtuigd, dat het meermalen
is voorgekomen, ,,dat volstrekt betrouwbare illegale werkers tijdens verhoren of onder invloed
van gevangenschap, bekentenissen hebben gedaan,
waarvan het niet aangaat van verraad of hulp-

verlening aan den vijand te spreken. Voorts hebben zich vele gevallen van diefstal, roof, brandstichting enz. voorgedaan, vaak rechtstreeks voortvloeiend uit aard en doelstelling van de illegale
strijd zelf, die in dit kader dienen te worden beoordeeld."
Tenslotte wordt in dit schrijven van de regering
nog opgemerkt, dat men met één Ereraad, bestaande uit bijv. 5 personen voor het hele land,
meent te kunnen volstaan en dat die raad geen
officiële instantie zal zijn in de bcrcchtingsprnc~dure, maar slechts adviserend orgaan.
Gehoor gevend aan het verzoek van den Minister,
ging de G.A.C. toen over tot het instellen van
de thans bestaande Landelijke Ereraad der Voormalige Illegaliteit. Zij benoemde hiertoe met
voorkennis en instemming van den Minister vijf
oud-illegale werkers, die geacht konden worden
de diverse geledingen van het Nederlands verzet
voldoende te representeren.
Verdere besprekingen met den Secr.-Gcn. en
den Minister van Justitie hadden tot n.:sultaat, dat
de G.A.C., in overleg met enkele peskundigcn,
een concept van richtlijnen voor de functionncring van de Ereraad uitwerkte. Hierin werd tol
uitdrukkmg gebracht, dat naar het oord.:el vau u,
G.A.C. zowel de P.F.'s in bepaalde nader omschreven gevallen aan de Ereraad advies zouden dienen te vragen. lnmiddela werd aan het
D.G.B.R. nog het voorstel gedaan, om de raad
voor gevallen, betrekking hebbende op bekentenissen aan den vijand met twee personen uit te
breiden, terwijl de G.A.C. bovendien nog een
griffier benoemde.
Op drie achtereenvolgende voorbereidende zittingen gedurende de maand Mei werden genoemt:le
richtlijnen door de leden van de Ereraad zelf nog
nader bekeken en gemodificeerd. Het resultaat
van deze besprekingen was het definitieve concept "richtlijnen", dat wij bier laten volgen.
Er i s na overleg mtt den Minister van Justitie ingtste1d
een Landelijke Ereraad der llleg,llt.it, waarvan de
leden door de Grote Advies•Cowm,ssle der lllegahttit
:ija benoemd.
2. Het Is de taak van de Ereraad aan het Openbaar Ministerie advies 'uit te: brengen iozoke her strafrtc.btcrJijk
vervolgen van vtrdaebten t.a.v. wie door het O.M. zi,lk
een advits gevraagd wordt met dien -Yt.tstande. dat dit
advies kan inhouden al of niet vervolging dan wel
voorwaarde:lijkt bultenvuvo1ging-ste:lling van verdachte-.
dit laatste onder: gelijktijdig advies omtrent de op te
leggen voorwaarden.
1,

•

3. Het O.M. dat voornemens is over te gaan tot vttrvolging van een ve,dachte, dit tot vuwu:r of vcrontsc:bvl~
diging van h•t hem ten laste gelegde aanvoert, dat bij
de hem verweten feiten heeft gepleegd In zijn kwaliteit
van. llltgaal werker, dan wel dot de hem verweten feite.n
zijn gepleegd In een noodtoestand, waarin hij :leb t<en
tijde van het plegen dier feiten bevond. doordat hij al$
Illegaal werker In de feitelijke macht van den vijand was
geraakt, legt de:e gevallen om advies. als bedoeld In
punt 2, voor aan de Landelijke Ereraad onder g<lijktijdlge
overlegging van het volledige dossier ter zake, telkens
wanneer het O.M. de bu'lssing omtrent al of niet
vervolging dan wel voorwaardelijke buitenvervolgingstelling zou willen doto albangen v•n de juistbtid van
verwtct of ve:rontscbuldfgiog van dtn verdachte, voor
zover dit verweer of deze verontschuldiging gelegen zijn
binnen het kader van de in de aanv•ng van dit punt
gegeven formulttlng.

i. De Ereraad beslist of hij termen aanwe:lg acht voor
btt uitbrengen van een advies als bedoeld in p'unt 2
op grond van btt door hem te geven antwoord op de

vraag or de verdachte aJs illegaal wukcr moet worden
beschouwd,
5. Indien de Ereraad een ver:oek om •~vies als bedoeld In
punt 2 besluit in behandel/ng te willen n<mtn, g"ft hij
hiervan onverwlJld kennis aan den betrokken Ambtenaar
van btt O.M.
6, De Ereraad is bevoegd verdachten. gttulgen en deskun. dlgen te ho«n.
He O.M. verteut de Ereraad de medewerl<lng, die voor
het feJtelyk uitoefenen de:er bevotgdbeden noodzakelijk of gewenst is,

Een practisch belangrijk punt in deze richtlijnen
is, dat ook de leden van de Ereraad zelf het te
vergaand achtten, dat iedere willekeurige verdachte, die zich als illegaal werker beschouwt.
zich op hen zou kunnen beroepen. Dan zou het
werk van de Ereraad eenvoudig niet te overzien
zijn geweest. Daarom wil zij zelf dat recht ook
gereserveerd zien aan het O.M. Voorts werd door
de leden van de Ereraad te kennen gegeven, dat
het weinig of geen zin had met de werkzaamheden le starten, als zijn positie niet van te voren officieel van regeringswege vastgelegd en bekend gemaakt zou zijn bij de wet, of minstens in
een Ministeriele Circulaire aan de P.C.'s en P.F 's.
Nadat deze wens en het definitieve concept do-:-r ·
de G.A.C. aan den Minister was ter kennis gebracht, ging eindelijk op 2 Juli de volgende Ministeriële Circulaire uit.

MINISTERIE VAN JUSTITIE
2e Afdeling A.
No. 1233.
Betr. Eroraad.

·s-Gravtnbage. 2 Juli 19-!6.

Aan Ht..re.n Procureurs-Generaal
bij de Gerechtshoven.
ter ktnnlso~mto9 van de presidenten der
Rechterlijke Colleges en de Kantonrochtcrs.

!!,j de vorvolglng van strafbare leillon. geple,gd in de
buettingstijd, komt h<t herhaaldelijk voor. dat de verdachte tich beroept op zijn kwaliteit van illegaal werker en
als grond van zijn daad aanvotrt a10tltvtn. eao het vtnt.t
tegen de vijand onl'eend, terwijl de waardering van dit
ve:rwter van bcslfssendc btteke.nis moet wordtn geacht.
A 1sdan zal het Openbaar Ministerie ongetwijfeld wel steeds
b,boe:ftt gevoe.fen aan het advies van repre.sentatleve personen uit de voormallgê ,llegalit•lt, die bevoegd k'unntn
wordtn geacht de houding en dt handelingen van den verdachte In het clgen'lijke venetsmtlieu te beoordelen.
Sptcianl met het oog op dtrgelijkc gcvaUcn is door de
Grote Advies Commissie der llltgaltteit met mijn voorkennis
en Instemming ingesteld een Eruaad, bestaande uit deh na•
volgende vijf ltden:
S. Schootsw, te Leeuwarden:
Dr. A. de Proc te Nieuwer-Amstel;
Prol. Dr. H. v. Rooy te Sittard (thans WJjchen. Qld.);
C. P. Ovtrholf te Amsterdam:
Mr. G. J van Heuven Goedhart te Amsterdam.
Het adres der Commissie is Heertngracbt 597 te Amstcrdam-C.
Ik moge U verzoeken te willen bevorderen, dat het Open,
ba-,:r Mtnistl"de in daarvoor in a~nmerklng koaaende ge...
vnllrn het advies van de- Breraad inwint; dt Raad ware
daorbij, voor zover mog•lijlt, In df' ge ltgenheld te stellen
van de ltukkeo. ..·an strafrtc:btclijk onder zoek kenn is te
nemen.
_ _ _._J_--J~ro aan. dat ooi. de Rechtor (R•chtor-Commi"ari1)
even tutol gaarne gebruik zal maken van de deskundige
voorlichting van de Raad.
De Procureurs-Fiscaal bij de Blj:onder• Gerechtshoven :ijn
evtntens overeenkomstig
hetbovenstaande ingcJicht,
De Minister van J'Ustltle,
w.g. KOLPSCHOTEN.

Ofschoon ook dit rondschrijven i.v.m. de wensen
der voormalige illegaliteit reden tot teleurstelling
bood (Vergelijk inhoud concept), besloot de Ereraad in haar bijeenkomst van 5 September met
haar werkzaamheden te beginnen en voorlopig
om de twee weken zitting te houden te Amsterdam (Dufaystraat 19). Een tiental zittingen zUn
sindsdien reeds gehouden en de toezendingen van
dossiers vanwege de P.G.'s en P.F.'s, die om adl
vies vragen in belangrijke zaken, worden steeds
talrijker. Zij kunnen ter behandeling toegezonden
worden aan het in de Ministeriële Circulaire genoemde adres of aan één der leden zelf. Het vermoeilijkheden tot n u toe op, m.a.w. over medehoor van getuigen en verdachten leverde weinig
werking heeft de Ereraad niet te klagen. Zij
bracht o.a. adviezen uit over gevallen van dief-,
stal, doodslag en verraad, verband houdende met
verzetswerk.
Haar goed recht van bestaan mag intussen wel
!lis bewezen beschouwd worden. Meer dan eens
werd bij zittingen van de Ereraad door raad~lieden van verdachten opgemerkt, dat zij eigenl~jk
niet begrepen, waarom voor de voormalige ondergrondse werkers, wier gedragingen toch slechts
vanuit het milieu van het verzet te beoordelen
zijn, geen bijzondere rechtsi>leging was ingevoerd,
wat wel geschied is voor de politieke delinquenten. Dezelfde gedachte, die de G.A.C. reeds vanaf
het begin naar voren bracht! Maar zonder succes.
Het enige, wat de oud-illegaliteit voor haar mensen bereiken kon, was de adviserende Landelijke
Ereraad. Ofschoon deze voor de betrokkenen zelf
niet rechtstreeks, maar slechts via de rechterlijke
macht toegankelijk is, kan zij toch in vele gevallen onze voormalige vrienden uit het verzet van
dienst zijn, mits haar bestaan, doel en werkwijze
maar in eigen kring bekend is en aan de rechterlijke instanties--ifog meer bekend gemaakt wordt.
Moge het bovenstaande daartoe hebben bijgedragen.

Dr. H. VAN ROOY.

ONDERSCHEIDINGEN
Anderhalf jaar lang beeft nu reeds
het onderscheidingsprobleem ons
a ls een schaduw gevolgd en w ij
doelen dan nog maar niet eens op
de dwaze poging van een hooggeleerden He er bij het Militair Gezag, die, om bepaa lde plannen inzake de berechting er door te
krijgen, voorstelde om 100 illegale
w e rkers in de adelstand te verheffen. Dat was te dwaas om over te
pratlen,
Neen, we bedoelen h et uitreiken
van de onderscheidingen. waarvoor d e overheid het argument
aanvoert, dat als er ooit aanleiding is voor uitreiking, dit naar
aanleiding van het verzet het ge.
val is, terwijl de verzetsbeweging
daartegen aangevoerd heeft, dat
een d ergelijke uitreiking noodzakelij kerwijze g rote onbillijkheden
zou meebrengen en in de oude
verzetsbewegingen ook spanningen
zou v eroorzaken,
De r egering Schermerh orn toonde
zich h ier ontvankelijk voor en
apprecieerde het sta ndpunt van d e
Grote Advies Commissie, die zich
van alle medewerking aan het
v erlenen van o nderscheidingen,
verklaarde te zullen onthouden .
Het Be stuur van de LO. en LKP.
en later het b estuur van de LO,
LKP. Stichting Is niet ongevoelig
g eweest voor d e opv a ttingen van
het Koninklijlc Huis";' w a ar men zijn
w a a rdering voor het v erzet in
ieder geval op de een of andere
wijze tot uitdrukking wilde bren•
g en. Het h eeft voorges teld de onderscheidingen uitsluitend post•
huum te verlenen.
Er zijn echter k rachten aan het
werk g ew~est, die ondanks alles
wild en bewerkstelligen, dat d e ond erscheidingen o ok a an levend e
p ersonen zouden worden uitger eik t. Het heeft geen doel hierop
in den b rede in te ga an, daarom
ka n volstaan word en met de typ eri ng v an de situatie van dit o genblik.
Voor de gewapende verze ts b eweging ls de uitreiking in volle gang
en voor d e ong ewapende ve rzets•
b ew eging is zij i a voorb ereiding.
Het Bestuur van de LO. LKP. Stichting heeft zich op d eze situatie beraden. Het h eeft zich afgevraa g d,
of het i n deze onaang ena me ontwikkeling, niet alsnog m edewerking moest verlenen aan het uitreiken van onderscheiding en, teneinde d e onb lllijkhed.en, die onvermijdelijk zullen zijn, tot eep minimum te beperken. Het zou dan in
led er g eva l minimum eisen moeten
s tellen ln dit verband.
Na rijp e overweging in een Bestuursvergadering is een b esluit
genomen, d a t in het k ort hierop
neer komt, dat door de LO. LKP,
Stichting geen medewerking verleend zal kunnen worden voor de
uitreiking van onders cheidingen.
Het Algemeen Bestuur der
LO. LKP. Stichting.
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Jets over de
Belgische weerstand
1 door Jvt. L. Gumaron

1

1

HET

Er zijn van die dingen in het leven die min
of meer een hobby kunnen worden. Wij
kennen dat gevoel allemaal wel: Je geweldig voor een bepaald iets interesseren, je
er nóg meer voor gaan interesseren om dan
plotseling te bemerken dat het je niet meer
loslaat, dat je erdoor bevangen bent.
Eén van de vele na-oorlogse menselijke
hobbies is het zich met de politiek bemoeien. Het heeft een goede kant; vóór de
oorlog was bij vele de belangstelling voor
politiek ver te zoeken. Gelukkig, zou ik
haast zeggen. Maar hardhandig werd men
aan deze waarheid herinnerd, dat als men
zich niet met de politiek bemoeit het ogenblik onverwacht kan komen, waarop de
politiek zich met ons bemoeit. En dan is het
vaak te laat . .. .
Hierbij doel ik minder op het vaak zo
misselijk onderling politiek gekrakeel, dan
wel op het op "politieke" wijze over de
grenzen zien. We hebben de bewijzen geleverd gekregen, dat het neutraal-zijn van
kleine naties practisch tot de onmogelijkheden is gaan behoren. Vele kleintjes maken weer één grote. Die gedachte bezielt
thans de Regeringen van Nederland, België
en Luxembourg en het is verblijdend te
zien, hoezeer deze drie landen toenadering
zoeken en verkrijgen. Belgische en Luxemburgse persoonlijkheden bezoeken Holland
en omgekeerd komen vele Nederlanders
hier in België getuigen van hun - van
onze - wil om samen te gaan met onze
Zuiderburen.
Als Nederlander in België woonachtig, doe
ik wat ik kan om deze toenadering te helpen bevorderen. Dit is nu zo langzamerhand een van mijn hobbies geworden.
Daarom nam ik de uitnodiging van de Re·
dactie van ,,De Zwerver" zo graag aan eens
iets te vertellen over het Belgische verzet.
Overal kan men hele verhalen lezen over
het leven in België, over de duurte, de luxe,
de nieuwe auto's, de zwarte handel. ...
maar over het Belgisch verzet hoort of
leest men in de Hollandse kranten niets.
Begrijpelijk nletwaari
De bedoeling is U een kijkje te geven op de
orga 11i11a ll.e

,vena:. het

Balgtach veu,ol',.de, ~

schillen tussen onze- ·en de Belgische groeperingen, het verzetswerk. de hulp van de
,.Weerstand" tijdens de bevrijdingsgevechten en last not least iets te vertellen over
de na-oorlogse organisatie der voormaligé
Weerstanders.
Willen wij spreken over het verzet in België, dan dienen wij ons te herinneren, dat
België onder m i 11 t a i r Duits bewind
stond. Dit bracht, overigens gelukkig voor
de Belgen. als logisch gevolg met zich mede
dat de nazi-idee punt 2 was. Collaborateurs en andere lieden die straten wilden
veroveren waren er wel, doch ze hadden·
niets te vertellen. Degrelle bijvoorbeeld
mocht van tijd tot tijd hier of daar wel eens
wat staan te schreeuwen en optochtjes
houden, maar daar was het dan ook mee
gedaan. Heulers met de vijand werden natuurlijk ook wel aan baantjes geholpen,
maar geen invloed - zelfs niet in schijn werd hen toegekend. De militairen waren
de baas en hadden één opdracht: De orde
handhaven óm de Duitse oorlogsmachine '
zo goed mogelijk te laten werken. Daarmede uit.
Mede daardoor richtte het verzet zich meer
direct tegen het Duitse legerapparaat. De
bodemgesteldheid, met name in de Ardennen en Luxemburg, leende zich beter voor
~en guarlllastrijd dan enige streek in ons
vlakke Vaderland. Dáár was het, dat de
Belgische MAQUISARDS hun lauweren oogsten; daar was het, dat geen mof zich veilig
voelde; daar was het, dat een ondergronds
legertje opgeleid en uitgerust werd en
voortdurend de vijandelijke verbindingen
bedreigde en bestookte.
De namen Ardennen en Maquis zijn thans
onverbrekelijk aan elkaar verbonden.
Er wordt wel eens beweerd dat Nederland
de meeste verzetsorganisaties bezat. Het
kan waar zijn, maar België zat er anders
ook goed inl
,De Maquisards zijn al genoemd. Onmogelijk kan ik alle verzetsgroeperingen gaan
opsommen; tot. de voornaamsten wil ik miJ
bepalen en dan nog dwarrelt het voor de
o gen. Om in stijl te blijven - we kunnen
toch niet meer zonder afkortin gen - kennen wij hier onder meer: GL- AS, OF-FI,
WB-BB, NKB-MNR, BNB-MNB enz. enz.,
a lles heerlijk tweetallig. Ik zal U die hyroch-
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lyphen verklaren.
Wij kunnen hier onderscheid maken tussen
twee belangrijke hoofdgroepen van het
verzet:
a) de Inlichtingendiensten en
b) de algemene Weerstand~oeperingen.
De Inlich:ingendiensten, de S.R.A. Services
de Renseignements et d'Action omvatten
de ondergroeperingen als Zéro, Mille Cleveland, Brown, Clarence en enkele anderen.
De diensten werkten oorspronkelijk ieder
apart, maar kwamen op de duur met elkaar
en met verdere groepen in contact en gingen samenwerken. Bij ons hebben wij dat
ook gekiend. Deze bewegingen zullen bij
verschillende Uwer wel bekend zijn, want
enkele van genoemde I.D. werkten met Hol,
!anders samen.
De algemene weerstandgroeperingen: Het
is wel een vage aanduiding, maar ik weet
zo geen betere. Ik wil eronder verstaan
alles, wat niet onder de Maquisards of de
I.O. valt.
Vooreerst een opmerking; ,.Gebeurde" er
tijdens de oorlog in Nederland iets, dan
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Degre.lle mocht con tüd '"' tijd n,,:./ een, uJal .staan Ie schr~~uw>e.n.

heette dat in de volksmond onveranderlijk
werk van de K.P. of van Vrij Nederland.
Het was een soort spraakgebruik geworden. België kende ook tets dergelijks. Als
er hier iets "gebeurde", dan was de Witte
Brigade - Brigade Blanche er debet aan.
Wie nu het eerst met die naam W.B. voor
de dag gekomen is, kan ik niet zeggen.
Zoveel mensen ik het vroeg, zoveel verschillende antwoorden kreeg ik. Het is mij
alleen bekend dat de Antwerpse groep "Fidelio" thans WITTE BRIGADE (Fidèlio) is geheten. Fidelio was een kleine, maar sterke
groep en incorpeerde het verzet in vrijwel
alle vormen. Om in Nederlandse termen te
spreken, Men deed L.0.-werk, K.P.-werk,
men was P.B.drukker, sluipbladuitgever en
enz. We kennen het. Jammer, dat men hier
zo wem1g landelijk georganiseerd was,
want dan had men veel meer kunnen doen.
Eén mij bekende beweging was dat wel, het
C.L.-A.S. Ik kom er nader op terug.
Het Onafhankelijkheids Front - Front de
l'lndépendance werd door de socialisten
gedragen.
De Na'ionaal Koningsgezinde Beweging Mouvement National Royalis\e, oorspronkelijk een tijdens de bezetting legaal opgerichte koningsgezinde beweging, leverde
vele weers'anders op, zodat de N.K.B. momenteel ook als weerstandsgroep erkend
wordt.
De Belgi~che Nationale Beweging - Mou.
vement National Beige en om in één taal
maar door te gaan: A. L. (Armée de la Libéra'.ion), O.M.B.R. (Organisation Militaire
Beige de Résistance) waren meer semie
militaire groepen.
Voor hulp aan piloten zorgde o.a. de organisatie der ,.Gebroken Vleugelen" en ook
de groepen voor hulp aan passanten waren zeer actief. Van alle markten was men
thuis.
Maar België had dan ook voor de tweede
maal in 25 jaar een bezetting. Het is niet

nodig U per organisatie precies te gaan
vertellen, wat men tijdens de Duitse overheerslng allemaal gedaan heeft. Over het
algemeen deed men hetzelfde als wat wij
in Holland deden; het heeft daarom geen
zin hierover veel te vertellen. Maar ik heb
U die namen genoemd om een algemene
indruk te geven van wat hier alzo omging
en om duidelijk te maken, dat de Belgen
ook heel goed wisten waarom het ging: De
Vriheid her krijgen.
Tot nu toe sprcik ik nog niet van de Belgische ondergrondse Pers. Deze was dan
ook niet zo belangrijk en van zo'n grote
verscheidenheid als in Nederland. Het meest
bekende ondergrondse blad was zeker: ,.La
Libre Belgique", welk blad zijn roemrijke
traditie uit de oorlog '14-'18 voortzette.
Locaal werden verschillende blaadjes verspreid, maar ondergrondse kranten als bij
ons bijvoorbeeld Trouw, Vrij Nederland,
Het Parool, Je Maintiendrai, Ons Vrije Nederland enz. enz. bestonden hier verder niet.
Deze kwestie was waarschijnlijk ook minder urgent dan bij ons, gezien het verschil
in bezetting. Een meesterlijke zet dient nog
even gememoreerd: de stunt met "Le Soir".
Dit grote Brusselse blad was in collaborerende handen gesjacherd; op een keer werden op de gebruikelijke wijze de edities bij
de verkopers afgeleverd, doch alras bleek
dat men met een prima vervalsing te doen
had.
Reeds eerder sprak ik over het G.L.-A.S.,
Geheim Leger - Armée Secrète. en zei dat
deze organisatie een aparte plaats in de
ondergrondse heeft ingenomen. Wat is nu
dat H.L3
1940 door officienen van het Belgische LeDe basis werd vrij snel na de capitulatie
ger gelegd, Enerzijds onder de naam Belgisch Legioen (min of meer te vergelijken
met onze O.O.), anderzijds onder de naamsaanduiding Mobiele Reserve (zuiver militaire groep). De beide groepen smolten samen en de nieuwe beweging werd herdoopt
in O.B. (Armée de Belgique). De Belgische
Regering te Londen wi~t uiteraard van het
bestaan van deze groep af en erkende ein,
de 1942 het A.B., met een missieve van den
Minister van Landsverdediging, als "officiêle" weerstandsgroepering. In het A.B.
werden in de loop der tijden diverse kleinere groeperingen opgenomen, waardobr
het A.B. tenslotte de sterkste organisatie
werd met op 1 Juni 1944, toen op bevel van
den nieuwen cd. Generaal Pygmalion
(schuilnaam voor Lt. Geµeraal Pire) het A.B.
nogmaals herdoopt werd - nu tot GEHEIM
LEGER. - , ca. 60.000 leden. Tot op zekere
hoogte zou het G.L. te vergelijken zijn met
onze B.S., doch het G.L. (A.B.) is niet tegen
het einde van de oorlog gegroepeerd, maar
bestond toen reeds vele jaren.
Hoofddoel was op het door de SHAEF aan
te geven moment als ondergronds leger in
gevechtsactie te treden ter ondersteuning
van de geallieerde operaties. Maar tot aan
dat ogenblik was men overal in actie op
vrijwel dezelfde wijze als , wij van onze
groepen in Nederland kennen plus dan de
afdelingen Maquis.
Bijvoorbeeld: De bevrijding van de haven
van Antwerpen, waardoor de Duitsers de
kans werd ontnomen hun voorgenomen vernielingen te volvoeren, is het werk van het
Geheim Leger. Hun verliezen waren hoog.
De honderden sabotages, aanvallen op alles wat Duits was enz. enz. kostte het G.L.
4000 gedeporteerden. 2000 doden en ruim
1000 gewonden.
Wat is er nu van al die ondergrondse organisaties geworden? Als verzetsgroepen
zijn ze allen ontbonden, maar hun geest
leeft voort in hun ,,Verbroederingen", welk
plaatselijk-, provinciaal- en ook landelijk
georganiseerd zijn. Als zodanig treden de
oud-ondergrondse bewegingen nu nog naar
voren. Deze verbroederingen, waarvan aangeslotenen der desbetreffende verzetsgroep
lid kunnen worden, hebben vrijwel allemaal hun Sociale Dienst. Deze Diensten
trachten uit eigen middelen getroffenen uit
eigen rangen te steunen, waar de S!aatssteun onvoldoende blijkt. Hoe men aan de
vele benodigde gelden komH Deels uit contributiebijdragen, deels uit giften, deels door
gelden te .... verdienen. België is altijd bekend geweest om• de vele feesten. Welnu,
ten bate van de Sociale Dienst zet men nogal eens feesten op touw. Om dicht bij de
deur te blijven: bij de herdenking van de
bevrijding van Antwerpen waren vele tees-
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met dkoar urrbonden.

telijkheden georganiseerd door de Sociale
Dienst van de Verbroedering van het Geheim
Leger Sector Antwerpen. Uit de leden werd
een feestcomité samengesteld en vrijwillig
namen de aangewezenen belangeloos hun
taken op zich. En niet dat men er zich maar
even vanaf maakte. Naen met alle toewij·
ding en ernst ging sen ieder te werk, omdat
het doel - gelden te verdienen voor getroffen wapenbroeders - zo mooi was. De Di·
recteur van een der grootste warenhuizen,
werkte broederlijk met een postbode samen
en met elkaar orggniseerden zij diverse
sportwedstrijden. Een ander zorgde voor het
vuurwerk, een derde voor het bal enz. enz.
Onze Hollandse mensen die bij de feestelijk•
heden de Nederlandse Ondergrondse vertegenwoordigden kunnen getuigen hoe prima alles verlopen is. En dàt weet ik nu
weer, het batig saldo mag er zijn 1
Zo organiseren de Verbroederingen van alle groeperingen van alles en nog wat over
het gehele land en de toppen der organ,isaties houden contact met elkaar in de Unie
van de Weerstand te Brussel, in welke Unie
afgevaardigden van alle weerstandsorganisaties zitting hebben.
Men ziet uit dit alles, hier in België ln de
eerste plaats, dat de illegaliteit nog niet
overleden is. Dat mag ook niet. Immers het
ondergrondse devies was DIENEN; ook
thans geldt dit devies nog, méêr dan ooit
tevoren.
Deze gedachte, ik weet het, ligt in ons allen besloten. Maar de Belgen weten deze
gedachte op waarlijk charmante wijze op
straat te brengen met hun optochten, met
hun feesten en wat dies meer zij.
Opdat men niet vergeet.
Een geheugenopfrlssing blijkt immers geen
overbodige luxe te zijn.

een hooggeplaatste ambtenaar van Justitie in de
stellige overtuiging leefde, dat de LO en de LKP
afdelingen waren van de 0D.
hij na een uitvoerige uiteenzetting tenslotte toch
nog van mening was, dat de LO eo LKP dan in
ieder geval opgericht waren door de 0D.
oud-minister Gcrbrandy beter 'op de hoogte bleek
te zijn.
hij in een lezing mededeelde, dat men in Engeland
geloofde, dat de OD de grootste verzetsorganisatie in Nederland was.
na de bevrijding hem echter gebleken was, dat
het de LO eo de LKP geweest waren, die de spits
van het Nederlands verzet afgebeten hadden.
eindelijk dus de zon der waarheid boven de kim
kwam.
de Redactie van de Times er zich op beroemt,
dat in de Times nooit fouten staan.
als er eens een fout in staat, de Redactie verklaart, dat niet het blad, maar de feiten liegen.
"De Zwerver" op weg is naar eén dergelijke
reputatie.
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Arbeidsbemiddeling
"Nu moet je niet denken, dat de Stichting
zo een soort werk-levenszekering is", zei
een half jaar geleden een L.0.-er tot zijn
vriend. Terecht. Anders zou een oud-illegale werker op zijn zestigste jaar nogbij de
Stichting aankloppen, als hij dan eens van
werk wilde of moest veranderen.
Natu~rlijk was na de bevrijding een bureau rlodig, dat de arbeid van den voormaligen ondergrondsen werker weer in normale banen zou leiden. Eerst probeerde
men dat overal in het land op eigen houtje.
Uiteindelijk kwam echter een regeling tot
stand, waarbij in iedere plaats, waar een
Gewestel. Arbeidsbureau was gevestigd, een
commissie werd gevormd. Hierin waren
van het Rijks Arb. Bureau, de Stichting,
' Sextie IX van de B.S. en N.V.H., ieder
één vertegenwoordiger opgenomen. De man
van het arbeidsbureau was meestal een
oud-illegale we.rker.
Door deze regeling zijn enige duizenden
mensen aan voor hun passend werk geholpen. Dit alles is nu grotendeels geschiedenis geworden.
De commissies zijn opgeheven, al staan de
mensen van denG.A.B.'s altijd nog graag
klaar om raad en hulp te geven.
Toch bestaat de afdeling Arbeidsbemiddeling van de Stichting 194p-'45 nog, ook
al zijn alle lichamelijk en geestelijk gezonde, goedwillende ex-illegale werkers nu
aan de slag.
_
Er zijn namelijk nog altijd minder gelukkigen, b.v. de mensen, die door verblijf in
concentratiekampen, gevangenschap of onderduiken een langdurige ziekte hebben
opgelopen of hun geestelijk evenwicht kwijt
zijn. Zij zijn het, die grotendeels nog in
herstellingsoorqen, sanatoria in ons land of
Zwitserland wonen, die nog hulp nodig
hebben. En ze krijgen . die, dank zij de
Stichting. In het herstellingsoord Kareol
b.v. werd al een opleidings- en herscholingscursus van de Ned. Seintoestellenfabriek gehouden.
Zijn de patiënten uit binnen- of buitenland
bijna genezen, dan gaat de Stichting met
ze praten. Aan de hand van doktersattesten, verlangens en capaciteiten wordt dan
getracht, een passende werkkring te vinden.
Indien nodig wordt een psychotechnisch onderzoek toegepast. En dan gaan ze aan de
slag, dank zij de medewerking van vele
grote firma's en instellingen.
Niet altijd behoeft een nieuwe werkkring
gezocht te worden. Er zijn ook werggevers,
, die hun vroegere employ's na hun herstel
arbeid geven, die meer met hun huidige
lichamelijke en geestelijke gesteldheid overeenkomt. In geval van min~er verdienen
springt dan . de Stichting bij met een overbruggings-, ondersteunings- of pensioenregeling.
Dat dit alles niet als premie voor het verrichte illegale werk mag worden beschouwd,
is begrijpelijk. De ongeveer 50 momenteel
in behandeling zijnde gevallen hebben hulp
en medewerking nodig. Dus geeft de Stichting die. En niet alleen in gevallen, ,waarbij de sollicitant uit zijn evenwicht is. Ook,
wan.neer een oud-illegale werker door die
arbeid nu door zijn patroon onrechtvaardig
wordt behandeld, bemiddelt de Stichting.
En vaak met succes. ·
En dat alles dank zij Uw hulp in geld en
in daad?
PETER.
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We waren toe~ nog even fel op actief verzet als nu de
collaborateur op een nog beter baantje, al is in het laatste
geval bij voorbaat succes verzekerd, ons pogen was ook
lang niet altijd vruchteloos. Maar laat toch niet een ieder
ons zo eren, want heus, het was juist meestal onze verdienste niet, maar van de nog boven water zijnde medewerkers. Eén daarvan, ergens op een gemeentehuis, was
Thijs. Dit is natul.!rlijk een dikke tegenvaller. U had op
zijn minst meneer de burgemeester zelf verwacht? En toch
was het maar doodgewoon Thijs, en meer niet..
Gelukkig maar, want misschien was dit wel een van de
redenen dat hij ook .de gevaarlijkste medewerking heel
gewoon vond. Nog gewoner dap een landverrader z'n
vrijspraak. Thijs heeft net zoo lang met ons medeg~werkt
tot de secretariegrond onder z'n voeten te warm werd.
Er waren in die tijd ook Raadhuizen waar de temperatuur
steeds onder nul, dus ver beneden peil is gebleven. Dat
zal dan misschien aan de bouw gelegen hebben? Dat
het inwendige de oorzaak ervan niet was, kan men toch
beter weten, die zaken zijn immers degelijk onderzocht
en in de meeste gevallen goed bevonden? Hoe het ook
zij, het hele gemeentehuis werd onzen medewerker te
warm en de dag, dat hij in alle stilte afscheid van de
_zaak zou nemen, was hem bekend. Dat hij dit deed met
medeneming van alles wat ze ter secretarie beslist niet
missen konden, is nogal logisch. En dat U ook dit van
zo'n gewoon iemand weer niet had verwacht, is een bewijs dat U er geen idee van hebt hoe gewoon Thijs eigenlijk wel was. Als we U nu vertellen dat hij met een
flinke koffer bij z'n vrienden
aankwam, dan vermoedt U
daar toch geen grote verscheidenheid van overhemden en
pyama's in, want U weet al
lang dat hij maar een gewone
jongen was. Dus Thijs was me
z'n koffer onder water. Bij z'n
vrienden, van 't zelfde hout
gesneden, dan weet U ook
hoe die waren. Ze zaten met
z'n zessen in een zelf gebouwde ondergrondsche woning, midden in de · uitgestrekte bossen. Hun "wig-·
wam" is later door de moffen met handgranaten grondig vernield en van de jongens is er maar één gespaard gebleven. U neemt
ons niet kwalijk, maar de
... ~,.·
herinnering aan hen laat
bijna geen sarcasme toe.
Nu zult U denken dat een rustig leven, zij het ook met
weinig geriefelijkheid maar ook zonder gevaren, net iets
voor Thijs was. Maar dat is dezelfde fout, die ook teg~nover ons veelal gemaakt wordt. We willen U daarop wijzen. U ben.t nu zover gekomen dat U hem en ons voor
volmaakt aan gaat zien. Maar het is voorgekomen dat
hij (U wèet nu wel wien we bedoelen) iets meer bijzonders
zocht, want het is een feit dat het hem wat al te gewoon
was. Op een vervalsingsbureau, een flink eind uit de
huurt konden ze er nog best iemand bij gebruiken. De
lange weg van ongeveer 100 km er naar toe, zou per
fiets, met zoveel mogelijk vermijding van de hoofdwegen,
worden afgelegp.. Maar de koffer moest ook nu mee, want
zegt U nu zelf èens, wat is iemand op een vervalsings- bureau zonder overhemden en pyama's? Eventueele controle onderweg was echter niet denkbeeldig en dus ook
inbeslagname van de kc;,ffer met inhoud niet onmogelijk.
En aangezien er ook toen al textielschaarste (het was
voorjaar '44) onder ons heerste zijn we overeengekomen,
Thijs met ,onze fietsen te escorteeren.
Het gewapende escorte bestond uit vier man, want Willy
was toen ook nog bij ons. Over gewoon gesproken. Het
is werkelijk beschamend voor iedereen, te weten hoe
gewoon Willy altijd zijn werk gedaan heeft. Daar is z'n
dood bij een overval en z'n houding kort ervoor wel een
sprekend bewijs van geweest. Willy en Thijs zijn daarom zo goed in één adem te noemen.
Maar toen hadden we ze nog bij ons en 's avonds, even
voor elf uur, hebben we nog een beste dag gehad ook.
Onze grootste zorg was de landwacht. die in die dagen
iets moediger was dan nu. We hadden dan ook afgespro/ ken ons door niemand te laten controleeren, omdat we
wel wisten dat de slimste onder de landwachters nog
stom genoeg zou zijn om ons niet door te willen laten.
We waren zelfs eerzuchtig genoeg om in zo'n geval be-

slist het eerste schot te willen lossen. Nu hebt 'u natuurlijk al lang weer in de gaten dat dit niets anders dan lef
kon zijn van een stuk of wat overmoedige knapen, wie
het altijd nog goed is gegaan en die dientengevolge geloofden dat het ook deze keer wel weer los zou lopen.
Dit is iets dat U trouwens ook wel bijna zeker weet. En
toch, u mag het blijven betwijfelen, maar wij weten haast
wel zeker dat we het in ieder geval misschien geprobeerd
zouden hebben. Om kort te gaan, U hebt gelijk, maar dat
is een heel eind in het verhaal ook pas de eerste keer.
Want de hele dag, tot op Thijs z'n plaats van bestemming
gebeurde er niets. Het weer was . prachtig en de stemming
in de troep als altijd uitstekend. We weten het niet zeker,
maar U kunt ervan op aan dat er niet weinig en niet slecht
bij werd gezongen. We hadden immers al gezegd dat
Willy er ook bij was?
Zo langzamerhand waren we de aanwezigheid van kanaries in onze broekzakk:en totaal vergeten. We ·voelden
ons eens echt een dagje uit. Voor de oplettende voorbijganger waren we met z'n zessen (de koffer inbegrepen)
brutale onderduikers, maar de meesten zagen ons wel
voor hun's gelijken aan. Een geringschatting overigens,
die door ons sportief werd genomen.
De rand van de stad waar Thijs moest zijn, werd' 's middags bereikt. In verband met geruchten dat het er niet
rustig was, bleven we met z'n vieren even wachten, terwijl één van ons het zaakje ging verkennen. Na zijn
1 terugkomst bleek het voor . de zoveelste maal weer loos
alarm te zijn geweest. Dus nam Thijs van twee van ons
afscheid terwijl de andere twee hem op zijn adres J:;>rachten, waarvan de ten.igtocht kon worden aanvaard.
Er deed zich echter een factor voor, waarop we niet hadden gerekend. De tijd, waarna niemand in Nederland
zich meer op straat mocht bevinden, was toen nog elf uur.
Behalve in één provincie, waar het tengevolge van één
of andere vader andse daad, verboden w.as- zich na 8 uur
in de buitenlucht te begeven. En wilden ·we recht op het
doel: onze basis de "wigwam" afgaan, dan moesten we
een flink eind bij vol daglicht en tevens in 't openbaar
deze moffenmaatregeJ met voeten treden, wat ons, U zult
het begrijpen, een ietsje te demonstratief ·voorkwam. Met
gevolg dat we genoodzaakt waren om de verboden zóne
heen te fietsen.
Voordien hadden we echter de vergeeflijke stommiteit
uitgehaald om aan enkele, ons pad kruisende, plaatselijke
schonen, onze tijd te verdoen. De verliezen, tengevolge
van deze schermutseling, waren aan beide zijden groot.
Ons kwam het op bijna een uur te staan, terwijl de
vijand één foto verloor, welke lange tijd krijgsbuit is ge- '
bleven. Maar met al die gekheid moest er nu serieus
gefietst worden, wilden we voor elf uur van de koninklijke
weg af, het bos in zijn.
Dus startten we, twee aan twee achter elkaar, met het
. voornemen de wedstrijd te winnen.
,
Achteraf bekeken zou de te rijden route uit twee et<;1ppes
bestaan, maar dat wisten we toen nog · niet. De eerste
ronde gebeurde er niets bijzonders. De twee voorsten
bleven hardnekkig leiden met niet minder hardnekkig
aan hun achterspatborden de voorbanden van de laatste
twee. Totaal zonder spanning dus. We zullen U dan ook
de verdere beschrijving ervan sparen door maar ineens
te vertellen dat we gingen rusten. Het was alleen maar
de honger, die ons hiertoe dwong, denk niet dat we al
moe waren. Intussen konden we met voldoening vaststellen, dat de tweede ronde ongeveer de helft korter zou zijn
en dat was maar gelukkig ook, want het ging al aardig
op 10 uur aan.
1
Onze poging om van den passerenden, laat ons zeggen,
onderduiker melk te kopen, had geen schijn van kans,
maar hij had wel wat beters voor ons.
.,Wat dan?"
,.Midden in het _dorp, een minuut of vijf verder, staat de
landwacht te controleren", (dit was dus die oplettende
voorbijganger).
,,Zo?!?!?!
,,Ja zeker, nou goeie avond".
,,Navond!"
Meteen voelden we weer de kanaries in onze broekzakken en de eetlust was over, we wilden het U, net als
die N.S.B.-er naar waarheid bekennen. We besloten eenparig om direct maar verder te gaan, liever voor elf
geprobeerd dan na die tijd.
Weer reden er twee aan de kop en ' weer waren er aan
de achterspa,borden de voorbanden van de volgende
twee. Maar nu was er spanning en ook waren er vier
handen in vier zakken. Onze vriend had ons nog verteld,
dat ze op het kruispunt standen. Het kruispunt, waar
~
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we linksaf moesten. We zagen in de verte al een klein
groepje mensen en we zeiden niet veel meer, we fietsten
alleen maar. In de richting van die mensen donkere gedaanten. Dus het was toch zot De landwacht stond er, we
zagen nog geen geweren . .· Doorfietsen dan maar. Vier
handen in vier zakken, kanaries van de veiligheid. Straks
gaat het gebeuren.
De gedachte er aan doet ons bijna weer wensen nog eens
met z'n vieren zo één te kunnen zijn. U zegt wat een onzin?
En U hebt wéér gelijk, dat lijkt te onmogelijk, zo lang na
de oorlog. maar ook zonder Willy. Wie zou z'n plaats m
moeten nemen? Het was ook zo maar een gedachte, dat
gaat weer wel over, net als die schietpartij op dat kruispunt overging. Want toen we er . waren, bleken de mensen
werkelijk mensen te zijn en nergens was een spoor van de
landwacht te zien. Misschien stonden ze iets verder?
We bleven wel een halt uur lang op onze hoede vooral bij
àe bochten. to'en gingen de handen weer u1t de zakken en
we hadden weer praatjes. Nog steeds lagen dezelf~e
twee aan de kop en nog steeds waren er aan hun achterspatborden diezelfde voorbanden.
Totaal zonder spanning dus. We zullen U dan ook de
verdere beschrijving ervan besparen door maar ineens
te vertellen dat we even voor elf uur, een paar honderd
meter voordat we van de weg af het bos in zouden gaan,
toch nog tegen de lamp fietsten. Het · was het rode lampje
van den c.ommandant van -de landwacht; die daar juist
om de bocht met ± tien van z'n kornuiten alles stond te
controleren.
We zaten er ook meteen al midden in. De voorste twee
stapten af en stonden zo half en half met de ruggen
tegen elkaar.
,,Persoonsbewijzen".
Twee handen in twee zakken en inplaats van persoonsbewijzen ]{wam er iets anders. Er klonken bijna tegelijk
twee schoten en één commandant en één landwachter
lagen op de grond. Hels lawaait Willy schoot al fietsende.
De landwachters vloekten gruwelijk, maar schoten tot ons
geluk met hagel. Het was maar een kwestie van seconden
en we zaten weer op onze fietsen. Wij drieën. gingen
rechts af. · alleen Willy nam de juiste weg. Hij riep ons
n<;>g terug, maar het ging al niet best meer. Iets verderop
sloegen we op goed geluk weer links af. Dit bleek de
inrit naar een arbeidskamp te zijn. We waren de, met
z'n schop gewapende, schildwacht al bijna voorbij voor
we er erg in hadden. Hij had het schieten wel gehoord
en stond, vermoedelijk stijf van schrik, maar om zoo te
zien, mooi in de houding.
,,Is d~t }:et arbeidsdienstkampr'
,,Ja, JO .•

,.Moo_i, ~an zijn we verkeerd, we gaan weer terug. Ajuus."
,,Ja, JO ..

Wij terug, weer links. Een donkere plek, het bos! !Doorfietsen maar. Waar komen we uit? Geeft niet, de bossen
zijn uitgestrekt en tamelijk veilig:
Zo fietsten we tot aan een paddestoel-wegwijzer. En zie,
het was het fietspad dat we moesten hebben. Maai waar
_ was Willy? Terwijl we 't er over hadden, hoorden we
iets aankomen. Krak, krak, krak. Een fiets? of ietsen?
Krak, krak, krak. De landwachH Onze gevoelens, toen
we merkten dat Willy het was, waren niet te beschrijven.
We stonden weer met z'n vieren bij elkaarr De gedachte
eraan doet ons bijna weer wensen nog eens met z'n vieren zo één te kunnen zijn. Of is dat ook onzin? Dan spijt
het ons wel, maar voor de laatste keer hebt U weer géén
gelijk. We kwamen tenslotte weer veilig in de ,,wigwam"
aan.- De dokter behandelde ons, voor zover nodig
dienzelfden nacht nog en kwam de eerstvolgende nachten
geregeld bij ons kijken. Door de andere jongens werden
we verpleegd op een manier waaraan de gediplomeerdste
verpleegster een voorbeeld z~:rn kunnen nemen. Zodat het
niet lang heeft geduurd tot we weer vroegen naar onze
fietsen. En Thijs weer kon werken.
Daar ging het toen maar om.
K. P. MEPPEL.

V.aoJi de
planfi?
KEIZERSGRACHT 763; een Blauwboek,
door Ed. Necker Veterman; uitgave:
Republiek der Letteren, Amsterdam.
Wij zijn ons er va~ bewust, hij het bespreken
van dit boek, geen werk ter hand te nemen, dat
vanwege de nieuwigheid nog naar de drukinkt
ruikt. ,,Keizersgracht 763" heeft zijn weg reeds
gevonden naar vele boekenkasten en juist omdat
het zo midden in de belangstelling stond hebben
velen ons gevraagd er een oordeel over te willen
vellen. Waarom wij het er nog maar op wagen.
Al is het dan wat laat.
Het perceel dan de Keizersgracht te Amsterdam,
kadastraal bekend onder nummer 763, was het
hoofdkwartier van de illegale groep van Oskar,
de schuilnaam van den schrijver van dit boek,
die helaas na de bevrijding met zijn vrouw en
medewerkster, door een auto-ongeval, het leven
verloor.
En het was geen groep September-artisten, die
daar haar tenten opsloeg, al waren er dan in
de letterlijke zin wel artiesten bij. Het was een
kleine selecte organisatie, bij velen bekend onder
de naam "Luctor et Emergo", en later als "Fiat
Libertas". De prille lentebloesem der · Betuwse
hongerden zag haar geboren worden, doch vroeg
gerijpt trok de stoere vaderlandse sfeer der Amsterdamse grachten haar tot zich. En zo gebeurde
het, dat op no. 763 alle mogelijke· en onmogelijke
illegale activiteit ontstond, welke men maar zou
kunnen bedenken. Een verdienstelijke organisatie,
waarvan velen bij het lezen van dit boek, zich
zullen herinneren wel eens sporen te hebben ontdekt.
Daarmee is in 't kort dit boek getekend. En daar
is veel mee gezegd, en eigenlijk nog niets. Want
de verdiensten van dit boek zijn daarmee nog lang
niet uitgeput. Veterman schreef dit boek met zoveel talent, dat elke zin een verrassing voor den
lezer vormt. En daarbij blijft hij niet aan de oppervlakte, doch toont een goed historiekenner, een
kunstzinnig mens en bovenal een strijdbare· figuur
te zijn. De stttyre hanteert hij meesterlijk. Maar
als het er om gaat de vervalsingen welke zijn
groep verrichtte, te beschrijven, blijkt hij ook
buitengewoon ter zake kundig te zijn. En dat
voor iemand, die reeds in October 1943 in handen van de SD vi~l ! Een. goed deel van het boek
is dan ook gewijd aan de ervaringen in gevangenis en concentratiekamp. Doch als Veterman
ons daarvan vertelt, krijgt alles een ander accent,
dan we gewoonlijk in dergelijke beschrijvingen
aantreffen.
Het is geen boek, dat zich op de vla kte houdt.
Het attaqueert herhaaldelijk fel in een bepaalde
richting, schroomt niet dingen aan de kaak te
stellen, waarvan men liever niet spreekt. Dat
alles gebeurt op een wijze, die geniaal mag heten.
Veterman gaf typeringen (o.a. van de verschillende landaarden) die verbluffend zijn om hun raakheid. Helaas vervalt hij enkele malen in de fout
te generaliseren. Dan velt hij een oordeel, dat
zeker niet algemeen geldig is. Doch de vorm,
waarin hij het zegt is zo markant, dat men het
hem bijna niet kwalijk zou nemen.
Veterman was eef\ strijder, die de ster van "het
Vaderland" volgde, al bespot hij zichzelf een
beetje vanwege dat begrip "vaderland". Geeri
godsdienstig motief staat bij hem op de achkrgrond, doch slechts de wil om Vrijheid en Recht
voor ons vader la nd te behouden.
Een enkel citaat, waarin de wijze, waarop Veterman schrijft goed tot z'n recht komt:
,,Het mirakel is gebeurd, dat 'de ingeslapen Ne- .
derlandse poes toch een leeuw bleek te zijn. Z'n
ogen hebben in h et duister van vijf jaren gefosforizeérd. ~oet hij nu weer kunstjes maken?
Moet hij behulpzaam zijn bij het goochelen met
deviezen? Moet hij door de hoepel springen van
nood-parlementen en nood-gemeenteraden? Moet
hij samen in een hok liggen met de rood-zwarte
dakhazen, die met de Mofse jakhals hebben meegeradauwd? Men heeft ons uit Londen koeien
met gouden horens beloofd. Het is niet eens Argentijns vlees geworden."
AD.
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TANTE GRÉ
• Landelijke organisatie
fof hulp aan onderduikers

Bij het horen van deze näam zullen de gcdacht<:>n
van velen direct worden geassocieerd aan de illegale super-organisatie, die het bestond duizende
mannen en vrouwen, volgens de tot in de perfectie vastgestelde plannen, te redden uit de handen
der bezetters. Deze associatie is op zichzelf niet
onjuist, doch voor de lieden, <lie wat teveel Jadruk leggen op de woorden: organisatie en perfectie, moge het volgende historische voorval ter
attentie dienen.
Niet om het LO werk te kleineren wordt dit verteld, verre van dat, maar enkel ter illustratie van
het vele gebrekkige, waaraan ook de LO, zelfs <Ic
LO mank ging ... :
Hij woonde in 's Graveland, moest naar Duitsland en deed. wat zo vele anderen voor hem rieden: hij nam de benen en. . . . viel in handen
van de LO. Dat klinkt ongunstig, doch lees verder en het zal blijken, dal men niet alleen in
handen van de SD kon vallen.
Hij werd naar Hilversum gestuurd, maar daar
wist men "van niets".
Voor een paar weken behielp men zich, totdat
er een adres in Rotterdam was gevonden, waaraan tevens een kantoorbaan vast zou zitten. Opgewekt toog de jongeman derwaarts, doch, vreemd.
ook bier wist men "van niets". Om hem te helpen gaf men hem een plaatsje bij een zeurige
juffrouw, die eentonig ruzie maakte met haar
inwonende schoonmoeder. ,,Hé moe, kunt U nu
niet een beetje eerder opstaan, zo stuurt U alles
in de war." .,Och kind, ik heb zo'n migraine."
,.NÓu dacht U dan, dat ik dat nooit heb?" ,.Huu,
zal wel erg zijn met je." .,Ja alleen van Uw gezeur zou een mens toch zeker al ziek worden ....
Wat zeg je nou, Harry .... !" (dit tot den onderduiker). Harry dook dan maar in zijn krant en
liet een neutrale zucht horen, daarmee in het midden latende, of deze "geestigheid" hem, schoondochter of schoonma gold.
Zeer opgelucht vertrok bij na l ·t dagen naar
Bloemendaal, waar men wel raad mel hem zou
weten. LO Bloemendaal: ,.Maar mijn goeie man,
hoe raak je hier in vredesnaam verzeild! We
weten werkelijk "van niets", maar je bent hier
nu eenmaal, dus ik zal wel eens in Haarlem informeren of ze daar iets voor je hebben. Voor·
lopig brengen we je hier wel even onder." Harry
bleef beleefd en volstond met een onverstaanbaar binnensmonds gemompel, dat voor velerlei
uitlegging vatbaar was. Gelukkig kwam uit Haarlem bericht, dat een kantoorbediende geplaatst
kon worden. Ideaal, dus Harry op weg. Waarde
lezer, het wordt vervelend. maar binnen twee
uur was Harry terug: er klopte iets niet, want
men wist in Haarlem "van niets". .,Wat? bestaat
niet! 'k Ga er zelf· wel even op af." Een der
LO-ers naar Haarlem, spoedig terugkomende met
de boodschap, dat hij de volgende dag naar
Hoofddorp kon gaan. Daar vaceerden de betrekking van kruidenier en kantoorbediende. Met
een waarlijk onei,idig vertrouwen in de organisatietalenten der illegaliteit koos hij met een stalen gdzieht het laatste.
Het einde van dit troosteloze verhaal komt in
zicht, maar bereidt U zich nog eenmaal voor
op een kleine variant in de rij dezer eentonige
teleurstellingen, want de volgende morgen reed
de bus naar Hoofddorp niet, zodat de lijdzame
ziel binnen het uur weer op zijn basis terug
kwam. Toen de bus de volgende dag wel ging,
waren de plaatsen al bezet door andere liefhebbers ....
Is het den man euvel te duiden, dat hij, bij zijn
terugke~r in Bloemendaal, zijn verontwaardiging
h~eft u1tge~chreeuw, een verontwaardiging, culmmerende m de woorden: ,.En nou is 't genoeg.
Ik ben toch zeker geen voetbal!"
De LO-er w~ een goed psycholoog co repliceerde: ,,Ja, Je bent het wel, maar we hebben
geen zi_n meer in ~et spelletje. Wc bergen je
~oorJop1g weer netJes op, maar een baan krijg
Je. Alleen één ding, als ik je nog eens ergens
heen ~tuur, ga ik meteen een paar dagen met
~acantic,. want je werkt op mijn zenuwen met
Je ,.ze wisten van niets."
Hij grijnsde, wat ook de bedoel,ing was.
De volgende dag werd een heuse kantoorbaan
voor hem gevonden en hij kwam niet terug met
de bekende boodschap, dat men van "niets" wist.

,.Op 4 December j.l. is plotseling te hare huize overleden Mevrouw G.
Meewis, illegaal beter bekend onder de naam Tante Gré.
Velen, die haar gekend hebben. zullen wel diep onder de indruk zijn, bij
het vernemen van dit bericht.
Vooral bij onze K.P.-ers van Amsterdam-West was zij een zeer gezien figuur.
Dag en nacht stond zij gereed om te helpen en opdrachten uit te voer.en
en stond haar man terzijde, den Heer J. Meewis, de oud-commandant Linie
West, bij het onderduiken en verzorgen van zo vele Engelse Piloten.
Ook na de bevrijding was zij altijd voor velen een toevlucht en goede raadsvrouwe in de vele moeilijkheden, qie, wij vrienden na de bevrijding ondervonden. Haar heengaan is een zeer groot verlies.
Zij heeft hier op aarde haar goede strijd gestreden voor God, Koningin en 1
Vaderland en van Hem zal zij het loon ontvangen, dat haar toekomt.
HAAR K.P.-VRIENDEN.

I

EEN ONWAARDIGE HERDENKING
Het is een heel groot gebouw en er wonen veel
mensen in. De verpleging is goed en er is van
alles te beleven. Luister maar.
Bridgen, schaken, dammen, schermen. Er is een
terrein, waar een complete handbalcompetitie gespeeld wordt. Je kunt je er laten masseren en
pijnloos je eelt en likdoorn laten verwijderen. De
bewoners hebben een eigen orkest en een band.
's Morgens word je baard vakkundig verwijderd.
Cursussen worden gegeven in Frans, Engels en
Spaans onder leiding van bevoegde leerkrachten.
Je kunt er opgeleid worden voor het Middenstandsdiploma. Je krijgt er sociale voorlichting
en dagelijks is er een dokter, een tandarts en verplegend personeel beschikbaar.
Er is nog veel meer. Ben je schilder, dan kun
. je schilderen; ben je beeldhouwer, dan kan je
houwen; ben je fotograaf .... enfin, vult U verder maar zelf in. Er is een uitgebreide bibliotheek
en om te voorkomen, dat de kok, die outsider is,
niet je volledige portie vet in het eten doet. krijgen alle gasten iedere weck zelf hun half pond
margarine.
We zouden nog even door kunnen gaan, U de
geneugten van dit tehuis te schilderen, maar het
ligt niet in de bedoeling van dit artikel om er
reclame voor te maken.
U mag allen raden, wat dit voor een inrichting is.
............ Mis!
............ Mis!
............ Mis!
Houdt er maar mee op, want U vindt het toch
niet. Het is geen tehuis voor militairen en ook
geen ontspanningsoord voor oud-illegale werkers.
Het is ook geen Patronaat of Jongemannenvereniging. Zet eerst Uw kopje thee neer, dan zal
ik het U vertellen.
Bedoeld wordt: .,Het Oranjehotel".
De bevolking bestaat uit N.S.B.-crs of nog erger.
Algemene leiding: Het Directoraat Generaal voor
Bijzondere Rechtspleging. We beginnen met voorop te zetten, dat wc niet meer bezeten zijn van
Zuivering en Berechting en dat ons hart wagenwijd open staat voor barmhartigheid.
Maar een paar opmerkingen zijn ons hopelijk wel
vergund.
De regering heeft de plicht a-sociale elementen
op te bergen en ze tijdens hun detentie behoorlijk
te verzorgen. Verzorgen mag echter niet ontaarden
in "zo aangenaam mogelijk maken".
Er is een hemelsbreed verschil tussen gepaste
bezigheid en arbeid.
A-so.ciale elementen moeten geen cursussen geven
aan en sociale voorlichting plegen ten opzichte
van hun lotgenoten. Eo zeker niet zonder toezicht. Orde is in een dergelijke inrichting een
eerste vereiste en het moet niet mogen voorkomen, dat je op de gang 11ao de "heren" moel
vra!ten: ,.mag ik even passeren?"
Het moet niet voorkomen, dat A. bij B. in cle
cel zit te schaken of te bridgen of hem bij den
kapper de hand drukt met een "Goeie morgen,
kameraad".
Een professor, die gestaakt is en opgeborgen,
moet ook in het Oranjehotel gestaakt blijven.
We zouden nog laag door kunnen gaan met open aanmerkingen, maar ook hier zal het einde
de Jast wel dragen. Op zekere dag zal men wel
tot de ontdekking komen, dat, waar geen tucht
is, getuchtigd moet worden. En misschien is het
dan wel te laat.
Zou het nu toch waar zijn. dat Vrouwe Justitia
haar weegschaal bij de naald vasthoudt en dat 1.e

een blinddoek draagt, alleen om te voorkomen,
dat we haar wassen neus zien?
· We zulien ons er niet verder io verdiepen, maar
ons nog even bezig houden met nog een andere
kant van het geval, die ons zeer na aan het hart
ligt. Wij weten allemaal hoeveel en wat VQ0r
herinneringen er voor ons verbonden zijn aan 1,ct
Oranjehotel.
Iedere cel bijna roept gedachten op aan een
kerel, die erin zat, omdat hij behoorde tot ,Je
besten van ons volk.
Honderden zouden wij U er oog kunnen opnoemen, die stierven voor hun overtuiging en ûch
liever lieten doodslaan, dan namen noemen.
We kunnen U nog stuk voor stuk de cellen aanwijzen met de kribben, waar 's morgens een afgebeuld lichaam op werd neergesmeten om er
's avonds weer afgeslagen te worden voor een
nieuw verhoor.
De muur, waar onze mensen met het gezicht
tegenaan moesten staan en de donkere cel waar
ze. ingetrapt werden en het huidige hantlballerrcm, waar voorheen het "liggen" en "opstaan"
en het nog meer beruchte "robben" werd gecommandeerd.
En iedere morgen weer die transporten, vaak
met een General-Statsanwalt, die om zeven uur
al bezopen was.
Die cel, die muur, dat gaatje, die naam in de
muur gekrast, dat celkrukje, die gang. Ga maar
door We behoeven onze ogen maar dicht te
doen om de herinneringen op te roepen, maar
nog levendiger worden ze, wanneer wc weer zien
de cellen, waar alles zich afspeelde en waar nu
een viertal N.S.B.-ers klein slem zitten te bieden
of gemasseerd worden of. . . . vult U verder maar
zelf in.
Men heeft gemeend de helden uit het Oranjehotel
te moeten herdenken. Dit had moeten gebeuren
door een steen aan te brengen in de buitenmuur
met erin gebeiteld het bekende "Siste Viator",
Wandelaar, sta stil en bedenk wat bier geschiedde.
Zij gaven hun leven, opdat U het Uwe zoudt
behouden. Zij verlieten hun huisgezin om het Uwe
te beschermen. Zij offerden hun bezittingen om
de Uwe veilig te stellen.
En het hele gebouw had men moeten maken tot
een mauscleum: ter nagedachtenis, niet aan hen,
die vielen, maar aan hen, die doodgemarteld en
getrapt en geslagen zijn. En iedere cel bad een
"dodencel" moeten worden, waaraan men door
een gepaste stilte een verdiende wijding had moeten geven.
Nu heeft men zich tevreden gesteld met cel 601
te maken tot dodencel.
En er omheen rumoert de waanzin en de karikatuur van een gevangenis voor N.S.B.-ers e.d., voor
wie geen plaats meer zou zijn in het nieuwe Nederland.
Onze herdenking moet waardig zijn. Dit is een
aanfluiting, erger nog, een belediging.
Een grote groep gedetineerden wandelt, goed gekleed, pratend en rokend op het binnenterrein.
Er valt een druilerig regéntje en een bewaker in
de deuropening maakt de opmerking: ,,'t Is vies
buiten, meneer". (Hij bedoelde het weer). Wij
lieten onze ogen gaan over een aantal gehate
uniformen, die er tussen liepen en konden bevestigen, dat het inderdaad vies buiten was.
Boven ons bureau hebben we het schjlderijtje
met: ,.Gedenkt der gevangenen alsof gij medegevangenen waart" ..•. (Hebr. 13 : 3) omgedraaid.
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C. B. Ninaber van Eyben
Eén der grondleggers van de L.O.

1

De naam Nii:iaber van Eyben uit Driebergen, zal
voor allen, die de allereerste periode van de LO
he.?ben meegemaakt, onlosmakelijk verbonden
bl1Jven. Het was immers in de hoek-bovenkamer
boven z_ijn winkel aan de Traay in Driebergen
dat "Fn~s de Zwerver" voor 't eerst een samen~
komst hield, waar men besloot in georganiseerd
verband het hulpwerk voor allen, die slachtoffer
van de maatregelen van den bezetter werden.
aan te vatten.
~oals . men ~eet was "Frits" do~r Tante Riek
uit Wintersw1;k tot dit werk gekomen. Tante Riek
versc?afte Oom Frits enkele betrouwbare adressen m het la~d, we~ke hij als aanknopingspunten. voor z1Jn arbeid zou kunnen gebruiken
Een dier adressen was in ·Driebergen en daa;
was h~t dat Oo~ Frits in contact werd gebracht
meltd Nmaber, wiens houding in dezen ter plaatse
vo oende bekendheid genoot.
z.~ kwam men 25 November 1942 bij Nioabcr
?1Jccn. Zowel Ninabcr als Stomp uit Zéist zaten
1
1;1. de Chr. _Meubelmakersbood en via deze Bood
ZIJD verschillende contacten gelegd welke van
g~oto ~elang zouden blijken voor de' verdere ontw~kkelmg van de LO in den lande.
N1naber was g~d?re?de ~e Meidagen van 1940
als reserve-~ap1tcm 1n dienst. Hij lag toen met
de .c?mpagme, waarover hij het bevel voerde in
Od1liapeel, een frontsector, die op de I0e Mei
1940 de eerste stoot van de binnenvallende Duitsers mo~st opvanten. De jongens, die onder zijn
bevel dienden, ZIJD vol lof over dezen officier
die naar hun eigen .g.::tuigcnis um go.:d Cliriste11'.
een hard werker en een waarachtig vriend voor
zijn minderen was. Juist daardoor bad men ontzag voor dezen officier, wat vooral in die dagen
niet altijd het geval was.
De oorlog in de Peel duurde voor de compagnie
van Ninaber slechts zeer kort, doch de jongens
bewaren nog altijd de herinnering aan den kapitein, die zichzelf de meest gevaarvolle taak toebedeelde, en vooraan stond waar het gevaar het
dreigendst was.
Na de capitulatie trok kapitein Ninaber er meermalen op uit om de geest van verzet bij zijn jongens van de compagnie levendig te houden. Zomer 1940 was er een geheimgehouden bijeenkomst van de compagnie te Eindhoven, waar hij
de woorden sprak: ,,Ik vertel jullie, jongens, (k
heb mijn eed aan de Koningin afgelegd en die
eed zal ik nooit herroepen, tenzij de Koning der
koningen mij daarvan ontheft." Later was er nog
eens c.:eo bijeenkomst in Hillegersberg, waar hij
een twintigtal mannen van de comp. tot verzet
aanspoorde en de mogelijkheid van onderling contact schiep. En toen de terugvoering in krijgsgevangenschap dreigde en hijzelf moest onderduiken, was bij dag aan dag op pad om zijn
jongens op hun plicht te wijzen.
Inmiddels was hij ook in de plaats zijner inwoning niet bij de pakken blijven neerzitten. Al
spoedig werd contact met gelijkgezinden verkregen en kwam men tot regelmatige samenkomsten, waar alles besproken werd wat voor den
goeden vaderlander van belang zou kunnen zijn.
Deze "Bijbelbesprekingen" werden veel gehouden
in dczeHde kamer, waar later de LO tot stand
kwam en de vaste bezoekers van deze besprekingen vormden dan ook de eerste kern der LOwerkers ter plaatse. Op zijn initiatief was het
ook, dat vier l'f:d. Herv.· predikanten uit Utrecht
achtereenvolgens naar Driebergen kwamen om te
spreken over de verhouding van Kerk tot Overheid, Gezin, School en Staat.
De samenkomst van 25 Nov. blijft niet zonder
vrucht. De "Commissie-van Santen" (de schuilnaam van Frits) start onmiddellijk- en reeds de
volgende dag kan een soortgelijke samenkomst in
Zeist (bij Carie Stomp) worden georganiseerd. Er
komt contact met Wijk bij Duurstede, Amerongen en Doorn en als de Beursvergaderingen worden belegd llegiot de ondcrduikersstroom eerst
recht te vloeien. Dagen achtereen zit Ninaber tus-

sen de wielen om overal contacten te leggen en
onderduikers te plaatsen. Als er niet onmiddellijk
plaats is voor de jongens worden ze ondergebracht in de zomerhuisjes van zijn zwager aan
de Sterkenburgerlaan. Ook zijn meer dan 80jarige ouders in Bodegraven herbergen al spoedi~
mensen, door bun zoon daarheen gezonden. HiJ
schakelt twee bevriende officieren uit de diensttijd, die in Noord-Brabant wonen, .,Frank" en
Peter-Zuid" in voor zijn werk en zo ontstaat er
;l spoedig een druk ruilverkeer met Brabant.
Het werk voor de verdrukten en verdrevenen
neemt hem als spoedig zodanig in beslag, dat hij
de belangen van zijn zaak schromelij~. verwaarloost. De rekeningen, die noodzakeliJk moeten
uitgaan, blijven achterwege, ~~ boeken worde~
niet op tijd bijgehouden. Er z1Jn dagen, dat h1J
van vijf uur in de morgen tot des avonds twaaH
uur in touw is.
Als Frank en Peter-Zuid moeten onderduiken,
haalt hij hen naar Driebergen, maar dan komt
ook voor hem al spoedig de tijd om de weg t~
gaan, die hij zovelen gewezen hc~f~. Op 21 Ju?1
1943 moet hij zich als reserve-ofhc1cr melden JO
Amersfoort. Hij vertrekt die dag inderdaad, doch
gaat niet naar Amersfoort. Hij moet nu zelf het
moeitevol bestaan van onderduiker gaan leiden.
Maar vooraf regelt bij in Drieberg~n alles ~usdanig dat de organisatie vlot kan bh1ven draaien.
Hijzeif trekt naar Brabant, waar hij met deze_lfde
onverdroten ijver het werk voortzet. ln Ernd:.
hoven, Heeze en Vught, Uden en Oploo beeft h1J
contacten en zijn bekendheid met d~ Brabanders
brengt hem al spoe?ig v.:ecr volop _m het werk.
Zijn werk in het Zuiden 1s helaas met ~an l_~nge
duur kunnen zijn. Op 19 Aug. 1943 reikt luJ op
het station te Eindhoven een eo~~loppe met de
hoofden van tabakskaarten voor ZIJD Jongens aan
een vrouw over. Dit wordt opgemerkt door e~n
rechercheur van de economische recherche, die
een bonnenzwendel veronderstelt en hem in de
electrische trein naar het Noorden laat arresteren. Hij durft geen open kaart s~elen CD v~lt
Jan in handen-= de-D-ll.Îtst·rs. die al spoedig
de juiste betekenis van deze arrestatie inûcn. Hij
komt als politiek gevangene in Haaren. De behandeling is daar nog zeer bevredigend en ?ok
later in Vught, waar hij bij de Philipsafdelmg
geplaatst wordt, zijn de omstandigheden nog wel
dragelijk. Doch in de eerste Septemberdagen
wordt ook hij met de grote transporten naar
Duitsland gevoerd en dan begint de lijdensweg
van het ene naar het andere oord der ramp1.aligen. Ninaber behoort physick niet tot de sterken en de zware arbeid en slechte voeding brengen zijn lichaam in een dusdanige staat van uitputting, dat alle weerstand breekt. Men ziet nog
kans hem van Sacbseobausen (Oranienburg) naar
Bergen-Belsen te transporlcrcn,• doch daar komt
op 6 Maart 1945 het einde voor dezen strij,dcr
voor de eer van Zijn Koning. Op de Luneburgerheide werd zijn graf gedolven.
Hier was het, dat de Koning der koningen hem
onthief van zijn eed van trouw aan zijn aardse
Vorstin. Want met Haar mocht hij het in zijn
leven belijden en beleven, dat het "Christ avant
tont" (Christus voor alles) hem geen ijdele klank
was. God haalde hem thuis in Zijn heerlijkheid,
toen de ellende van deze wereld voor hem te
zwaar werd om te kunnen dragen.
Cornelis Bastiaan Ninaber van Eybeo, de 4e
November 1898 te Zwammerdam geboren, lid der
Ned. Herv. Kerk, illegaal bekend onder de naam
Karel den Houtcr, was een der twaalf ingezetenen
van Driebergen, die bij het actief verzet omkwamen. Van ben mag hij zeker de pionier heten.
Hij was niet alleen een zeer productief en opofferend werker, maar ook een bijzonder gaaf
mens en fijnzinnig Christen.
Zo hebben niet alleen velen uit· Driebergen hem
gekend, maar zo leerden ook vele oud-gedienden
in de landelijke organisatie hem kennen. En voor
Îten was bij het levend bewijs, dat de organisatie
zich niet, zoals meermalen ten onrechte werd
beweerd, uitsluitend tot de kringen van de Gereformeerden en Rooms-Katholieken wilde beperken.
Ninaber was een van onze oudste en trouwste
werkers.
Helaas werd hij reeds vroeg uit onze arbeid weggerukt, zodat velen zijn naam nauwelijks kennen.
Ten onrechte. Moge dit "In Memoriam" daarin
de noodzakelijke wijziging brengen.
Ad.
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Willem Fred. Jo h. Maaswinkel
(Geb. 3 October 1914).
Het is mij een weemoedig genoegen enkele
woorden te mogen wijden aan de nagedachtenis van mijn jonge vriend, mijn oud-catechisant Wim Maaswinkel.
Nog zie ik hem voor me: zijn tengere figuur
altij1 ke~~ig gekleed, zijn scherp geteekend
profiel, ZIJD glundere oogen, even een glimlach om zijn dunne lippen.
Als ik hem zoo voor me zie, moet ik altijd
denken aan het gevleugelde woord van wijlen
president Roosevelt: .,Keep smilingl" neem
je tegenslag met een glimlach, laat je er niet
door ontmoedigen, straks wordt het wel beter!
"Keep smiling!" ja dat woord typeerde hem
ten volle. Zó was Wim inderdaad en zó is hij
gebleven. . . . tot het bittere einde toe.
Toen in het. rampjaar 1940 de vloedgolf van
Nazi-geweld over ons been sloeg heeft hij de
roep van zijn verraden en vertrapte vaderland
gehoord en gehoorzaamd. Zonder bedenken
heeft hij zich geworpen in de strijd voor vrijheid en recht. En door zijn grote technische
kennis en bedrevenheid io precisiewerk als instrumentmaker is hij voor den Mof een g('ducht tegenstander geweest. Wie zal zeggen
hoevelen van dat gespuis hij met stelling en
al een luchtreis heeft laten maken! 20 Nov.
1942 werdhij gearresteerd. Of hierbij geen
verraad in het spel geweest is, zal wel altijd
onopgehelderd blijven. Tijdens zijn gevangenschap in VUGHT heeft hij echter nog kans
gezien de aanwezige grote hoeveelheid cyaankali uit het laboratorium te laten verdwijnen,
waardoor bij ongetwijfeld velen het leven gered heeft.
Door het "Kriegsgcricht" te Utrecht ter dood
veroordeeld, werd bij 24 Sept. 1943 gefusilleerd en daarna met anderen in Velsen
verast.
Geen enkele poging om hem te mogen bezoeken is gelukt.
Maar uit zijn afscheidsbrief weten we hoc hij
zijn doodvonnis aanvaard heeft.
Niet in wilde wanhoop of in doffe neerslachtigheid of in cynische onverschilli~heirl. maar
met blijde moed, de rooed van zijn geloof i11
Jezus Christus.
Hij schrijft n.l.: .,Hoc aanlokkend het leven
hier ook moge schijnen, hierboven is pas het
werkelijke leven" en .waar ik heen~a. is het altijd vrede. . ... Dus, lieve Moe, wees niet bedrocfd over mij, maar verheug u in God. Want
wel kunnen ze het leven van ons nemen, maar
de ziel is veilig geborgen bij God." En dan
eindigt hij: .,Met blijde groeten van uw 1.0
liefhebbl'nde zoon Wim."
,,Met blijde groeten!"
Wanneer ik dat lees, dan zie ik hem werr
voor me - een glimlach om zijn lipoen, <le
glimlach van innerlijke vrede, va.n zich verzoend weten met God door Jezus Christus, van
blijde zekerheid, dat de dood voor hem verslonden is tot overwinning!
Daarom kon hij rustig, ja met een glimlach
staan voor de geweerlopen van het executiepeloton. 't Is immers maar één moment en
dan: ,.waar ik heenga is 't altijd vrede!"
Genijdenswaardig heengaan!
,,Met blijde groeten!"
ZU 't de familie tot troost in baar groot verdriet!
En moge zijn nagedachtenis velen tot zegen
zijn!
"· d. z.
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WIEKAN

Op een morgen komt een vlasser uit
Heikant, op van de zenuwen, op het
kantoor.
,,Meneer B .... , kunt gij mij niet helpenr'
Oh, onze Louis is door de Duitse Feldgendarmerie uit St. Niklaas gepakt. Hij
zit in de bak in St. Niklaas en moet overmorgen naar Polen. hij heeft zijn papieren al gekregen."
Dat was een lastige geschiedenis. Ik
toog toch maar weer naar Belglê met
de fiets, om de zaak eens te verkennen
en te proberen zoon Louis weer veilig
en wel bij moeder te brengen.
Eerst naar de ,.,Werbestelle", waar een
,.Vlaamse" juffrouw begon met mij te
vertellen, dat de betrokkene Louis op
de transportlijsten voor overmorgen
stond en het veel te moeilijk was hem
er weer af te doen. Hij moest maar met
het transport mee.
Zo merkte ik al direct, dat het geen
hapje zou zijn.
Ik vroeg een onderhoud ·aan bij den Chef
van de zaak, Dr. Grund en bereikte na
een half uur zanikten, dat deze baas het
knapjes beu werd.
"Wenn Sie es einverstanden werden
können mit der Feldgendarmerie, kann
meinentwegen der Holländer wider nacb
House gehen. leb glaube aber, dasz da
nicht viel zu boffen ist." De eerste zet
was gewonnen. Gauw naar de Feldgendarmerie in de Statiestraat. Het begin
was daar al even beroerd; ik werd er
niets meer en niets minder dan buitengezet.
Na een half uurtje probeerde ik nog
eens gehoor te krijgen, nu in gezelschap
van twee meisjes. Ik dacht zo, als die
binnen kunnen, glip ik er wel achter.
En het gelukte. In het gesprek, dat nu
volgde, heb ik zo staan liegen, dat ik
er haast zelf beschaamd van werd en
het bij wijlen tamelijk benauwd kreeg.
Het resultaat van de opgeschroefde
fantasie was echter meer dan ik kon
verwachten. IDe gevangene werd onder
bewaking van twee St. Niklaase politieagenten ten tonele gevoerd. Gelukkig
was de veroordeelde een ras-grensbe.
woner. die wel eens meer voor hete vuren had gestaan en nog veel fantasierijker was dan ik.
De combinatie van fantasie had tot gevolg, dat Louis vrij gegeven werd en
met mij mee mocht gaan, onder voorwaarde, dat ik er voor verantwoordelijk
was, als later bleek, dat er iets niet in
orde zou zijn en dat de zaak verkeerd
was voor-geschotel~.
De ,.Wachtmeister", die Louis had gesnapt bij Het lllegaal overschrijden van
de grens, moest een proces-verbaal opmaken, hetgeen ik zou moeten ondertekenen. Dat leek niet erg safe, doch de
weg terug was opgebroken.
Het toeval was ons wel erg gunstig,
want de enige beschikbare schrijfmachine was onbruikbaar. Hetgeen ons
duidelijk werd door de grote Duitse
vloeken, die de .,Wachtmeister" een soldaat naar het hoofd slingerde.
Wij konden gaan met de boodschap:
"Ich weisz wo Hulst liegt, ich komme
diese Sache zur Zeit zur Stelle untersuchen."
Zo waren ze, ze deden net of ze alles
wisten hei Wij hebben ze echter nooit
gezten, die heren Feldgendarmen uit St.
Niklaas en wel om de doodeenvoudige
reden, dat niemand mijn naam had gevraagd of iets opgeschreven.
P. B.
,,Organisation".
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Verloofd
ELLY HOHN
en
HENK OLDENBEUVING.
Groningen; H. W. Mesdagstr. 16 a.
Beilen; Weyerdstraat 11.

776 Fokke Schiphof, wonende te Leeuwarden, gearr.
1941 en naar de gevangenis te Leeuwarden overn. Amersfoort get.ransporleerd en io 1944 naar
Haaren: ,.Sicherheitspolizei Schutzhaftling Lager
Haaren nr. 863". Sinds
Augustus 1944 niets meer
omtrent hem vernomen.

Door Gods goedheid werden wij verblijd met de g.:boorte van een dochter,
MARIA WILLEMPJE.
PIET KRAAYENVELD
NEL KRAA YENVELD-BARENDREG f .
12 December 1946.
Heinenoord.

Rotterdam, marechaussee.
Door verraad gearr. 10
November 1944 te Groningen, onder naam van
Jan Huisman. Via het H.
van Bewaring te Groningen vermoedelijk 17
Januari '45 naar Neuen·
gamme.

Op Dinsdag 7 Januari a.s. hopen
CORNELIS ANTONIUS DE RIJK (Kees)
en
HERMINA JOHANNA HOOGLAND
het H. Sacrament van het Huwelijk te ontvangen in
de Parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Boskoop, 's morgens te 9.30 uur.
Daarna zal een plechtige H. Mis worden opgedragen
om Gods zegen te vragen over hun Huwelijk.
Alphen a.d. Rijn; Oranjestraat 66.
Boskoop; Tuinstraat 31.
Toek. adres: Prins Hendrikstraat 160, Alphen a.d. Rijn

778 Jannes Voorman uit Groningen, geb. 10 Mei 1905

(Personeel gevraagd en aang1boden pr. f 0.10 f,. m.m.)

te Oosterwolde (Fr.). Van
beroep technicus. Door
verraad gearr. in zijn woning te Groningen aan
de Anna Paulownastraat
26, tegelijk met Jan
Hoeder, Koopmans e.a.
dd. 10 November 1944.
Via het Huis van Bewaring te Groningen, vermoedelijk 17 Januari '45
naar Neuengamme.
1
779 Jacob Louwerens, geb. in
1922 te Rotterdam. Is in
December 1940 te Poortugaal gearr. Heeft in
Scheveningen gezeten en
is vervolgens geweest in
Dachau en Neuengamme.
Wie kan enige inl. geven
over zijn leven en vooral
zijn sterven in Neuengamme.

Welke dame kan enkele maanden de- huisvrouw assisteren s.q. enige tijtl vervangen, in gezin met 5
jonge kinderen. Woning met modern gerief op goede
stand te Amsterdam; uitstekende hulp in de huish.
aanwezig.
Brieven onder No. 102 Adm. van dit blad.

777 Jan Josephus Hoeder, geboren 3 Januari 1920 te
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Nlc. Wltaenatr. 21, A'dam
Tel,
41'566-'1'102.
Aeddmalcnltlaet ratle:

X'
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Prln1 Hendrlkkade 152 1.
Am1terdam, Telefoon 411063
Giro 109511 t.D.•. LO.-LltP.-SUch•
tlng Amsterdam.
Brieven op advertenUH alleen
aan: Administratie "De z,,._&trver"
Pr. Henclrikkade 152', A"élam-C.

Wordt gevraagd een Huishoudster, Ger. Godsd., van
50 tot 60 jaar op een klein dorpje bij Alkmaar, bij

V3;der en Zoon. Beste kost en goed loon.
Brieven of pers. aanmelding bij 0. v. d. \Val te
Krabbendijk (N.H.).
Oud pl. leider van de L.O. die wenst te gaan trouwen, zoekt wegens overplaatsing naar Dordrecht, daar
of in Zwijndrecht 2 ong. kamers met kookgelegenheid.
Wie kan helpen?
Brieven onder No. 105 Adm. van dit blad.

Het Hoofd van de P.R.A. Lange Voorhout 13 te
's-Gravenhage, verzoekt inlichtingen betreffende:
Johannes Lubertus Savenije, geboren te Keulen
17-10-1897

Abonnement1prlj1 f 1.SG p. kwart,
Lo11e nummen

In ons bedrijf kunnen geplaatst worden PlaalwerkerJ
en aank. Plaatwerkers. Aanmelden bij N.V. Apparatenbouw van der Meiden i.o., Nijverheidsstraat 4, Amersfoort.

( Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 f,er m.m.)
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Johannes Hubertus Vcefkind, geboren 16-9-1918.
Beide zijn werkzaam geweest bij de Sicherheitsdienst
Afd. IV en hebben door het gehele land als zodanig
huiszoekingen en arrestaties verricht.

STUDIO "LELOX"

voor:
Reclame - Advertenties - Briefhoofden
Feestgidsen - HJJwelijks- en Geboorte-aankondigingen. - Ex-Libris - enz.
Sprekende ontwerpen tegen speciaal tarief
voor L.0.-ers en K.P.-ers.
Artistiek werk.
LIESHOUT.
D. 32 a.

~~XX-XX~
Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver",
Prins Hendrikkade 152 te Etage, Amsterdam.
,I

Naam:
Adres:
Plaats:
~
5
Provincie:
Il
Ingang abonnements:
g
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een poiit- N
kwitantie betaald.
~
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
>
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
!!

------ ------------

Nieuwe abonne,:nt.oten kWUltn op elke willekeurige datu111 ingaan: vo<K xover de nummers voorradig zljn, ook'
met terugwerkende kracht, doch alleen aan het eind vu een kalendtrkwartaal vervallen.
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r klinken schoten.
Er ontploft een bom.
Doch ditmaal niet in Serajewo, of ergens
elders op de Balkan.
Ook niet in Venezuela, Uruquay, Argentinië of
Bolivia.
Maar in ons eigen, kleine vaderland, dat de
naam heeft een rustig en ordelievend land te zijn.
De ene burger schiet den ander neer en ergens
in ons land wordt een geheimzinnig pakketje afgegeven, dat de schijn moet wekken een onschuldige Sint Nicolaas-verrassing te zijn. Behulpzame
burgers zijn onmiddellijk bereid mee te helpen aan
zo'n verrassing en brengen het bereidwillig aan
het opgegeven adres, waar het, wanneer het door
de nieuwsgierige familieleden geopend, een helse
machine blijkt te zijn, die enkele mensen dodelijk
verwondt en anderen ernstig letsel toebrengt.
Op een andere plaats ontstaat een explosie, die
ernstige schade aanricht, waarbij talrijke kostbare ruiten sneuvelen, waarbij men moeilijk kan
denken aan een verkeerde interpretatie van de
landelijke actie: .,Ruiten is troef".
Nu hier, dan daar, wordt een schot uit pistool
of sten-gun gelost, waarbij men niet kan aannemen, dat het daden van beroeps-misdadigers betreft, al blijken er ook onder hen te zijn, die zich
meer co meer vao ê:lergclijkc methoden gaan b<'dienen.
Wie doordringt tot de achtergrond van meerdere
van deze aanslagen, moet tot de conclusie komen,
dat dikwijls oud-illegale werkers op deze wijze
trachten "recht te doen", omdat zij vrezen - en
dikwijls helaas niet ten onrechte - dat het recht
langs de ordelijke wegen niet zijn loop zal hebben.
Tegen dH nemen van het recht der wrake in
eigen !!and nu, kan niet met genoeg klem worden gewaarschuwd. Al heeft men ook de beste
bedoelingen, ja, sterker, al zou er in een bepaald
geval alle aanleiding zijn iemand met de dood te
doen boeten voor hetgeen hij in bezettingstijd
misdreef, op deze wijze dient men niet het recht,
doch het onrecht; bevordert men niet de orde,
doch brengt de chaos. Wie doelbewust naar dit
wapen grijpt, zaait de kiemen van de revolutie
Wil men, op dit pad doorgaand, consequent blijven, dan kan men het niet laten bij een geval,
waarvan men persoonlijk iets weet, doch moet men
gaan speuren naar meerdere gevallen, die oogctwijf eld bij dozijnen te vinden zijn. Dan zou men
- versta ons wel consequent blijvend - de verantwoordelijke personen voor elk geval, dat niet
naar recht veroordeeld wordt, niet ongemoeid
kun-;en laten.
Wij brengen dit naar voren om duidelijk te laten
zien, welk een heilloze weg hier gevolgd wordt.
Het zij verre van ons bier nu de staf te wtllen
breken over de mensen, die in onze dagen tot daden kwamen als wij boven omschreven. Wij kunnen ons zo goed indenken de impulsen, welke
hun daad beheersten. Ze hebben dikwijls gestaan
in het brandpunt van de strijd, waarin het "oog
om oog en tand om tand" door het ontbreken
van elke rechtsorde dikwijls noodgedwongen moèst
worden aanvaard. Zij hebben rondom hun vrienden zien vallen, door vuig verraad en dikwijls
dragen zij de· overtuiging met zich, te weten, wie
de dader is. De bewijzen zijn vaak moeilijk te le-
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ONVEILIG SIGNAAL
,.~ren. Het komt ook voor dat processtukken op
onverklaarbare wijze verdwijnen en verdachten,
die men voor goed achter de gevangenistralies
verwachtte, weer op straat ziet flaneren. Dan
spreekt bij sommigen van deze oud-illegal en ·en vergeet niet, dat het altijd nog maar een
uiterst gering percentage is van alle verzetslieden, dat daartoe komt - niet langer het verstand
en de zin voor orde. Zij worden slachtoffer van
de eigen impulsen en kiezen de weg van hd onr echt en de wanorde, omdat zij de rechteloosheid
niet willen dulden.
Natuurlijk spreekt daarin mee ~en ~?mplex. van
reacties, zoals deze in de bezethngstiJd groeiden,
t oen het vuurwapen in Yele situaties de enig mo·
gelijke oplossing bracht; toen men zich alleen zeker van z'n zaak voelde als de hand het pistool
omklemd hield; toen het zien van onrecht onmiddellijke reactie van ons vroeg, omdat het anders
niet meer ongedaan te maken was. Doch dat alles
was alechts geoorloofd. ,;,md:it wij in een volko•
men rechteloze samenleving waren beland. En
het kenmerkend verschil met de toestand, waarin
wij ons thans bevinden is, dat wij nu weer een
rechtsstaat hebben. Ik weet wel, menigeen zal een
bittere gfimlach niet kunnen onderdrukken, als hij
dit woord leest. En toch: wij UJOeten goed vast
houden aan het principiële verschil tussen de
rechtsstaat, waar, door allerlei oorzaken, ook veel
onrecht •geschiedt, en de rechteloze staat, waar
zelfs de mogelijkheid om recht te zoeken uitgeschakeld is.
Wat wij vandaag zien gebeuren op allerlei gebied is bedroevend, heeft heel wal van ons idealisme kapotgeslagen. Doch dit is toch voor een
groot deel het gevolg van de demNalist·ring m
ons aller denken en leven, zoals dit door de oorlog is geworden.
En dit uit zich bij den één in h-.t nalaten van
,.recht doen", bij den ander m het "recht zoeken"
op ongeoorloofde wijze.
Degenen, die op verantwoordelijke posten staan
diènen wel te bedenken, dat zij door hun nalatigheid of "oog-luiken" een zware mede-verantwoordelijkheid dragen voor de daden van hen, die
daardoor uit de band springen en zelf "het recht
ter hand nemen".
Do~h wie neiging beeft de weg te bewandelen
van het "eigen recht zoeken" bedenke, dat bij de
weg voor alle onrecht effent. Misschien treft ge
een verrader, misschien ook niet. Doch zeker is,
dat op deze wijze ook reeds onschuldigen de dood,
vonden. En denk dan eens aan den God van Israël, die om der wille van vijf rechtvaardigen
heel Sodom en Gomorra sparen wil. En gij zoudt,
om enen mens, die onrecht pleegde, niet schromen een of meerdere anderen het leven te benemen?

ling K.P.-er gebezigd. Meestal bedoelt men dan
B.S.-er. Laat men toch duidelijk onderscheid maken. Ten onrechte zou men daardoor de indruk
kunnen krijgen, dat de oud-KP-ers grotendeels
met een pistool in de zak hun kans afwachten.
Niets is minder waar.
Zeker, wij nemen aan, dat er ook in onze organisatie jongens zijn, die dermate uit het lood gC;slageo zijn, dat zij tot een dergelijke daad zouden
kunnen komen of zelfs reeds daartoe gekomen zijn.
Doch dat geeft niemand het recht nu bij. elke aanslag maar te spreken van K.P.-ers.
Wel willen wij dit onveilig signaal met name voor
onze jongens geven. Zij immers zullen zo gemakkelijk in een dergelijke ontzettende fout vallen.
En tot onze voormalige ploegleiders zouden wij
willen zeggen: Houdt de jongens vast. Let met
name op de onevenwichtige naturen, voor wie
ge zelf wel eens beangst zijt. ' Ze hebben in bezettingstijd vrijwillig je leiding aanvaard. Blijf
ook nu invloed op ben oefenen. Tracht bewu~t
wat richting aan hun Jtuurloos leven te g,:ven.
En mocht het gebeuren, dat een van je iougcn,
zich misgaat, doe dan alles wat in je vcrmoito
is om hem bij te staan, niet omdat je z'n daad
goedkeurt, doch omdat er zoveel is wat je kunt
be~rijpen en omdat hij dan meer dau ooit je
steun nodig beert.
Maar vóór alle dingen: Zet het sein op onveilig!
Alle remblokken moeten op de wielen. Laat de
remmen dan maar knarsen en knerpen. Guoi de
veiligheidsklep open en laat de sissencle stoom
ontsnappen v66r de ketel explodeert door krachten, die ze niet meer weerstaan kan. Want energie en dadendrang zijn prachtige eigenschappc:n.
Maar God beware ons er voor, dat we ze -:.p een
dusdanige manier zouden misbruiken.
Het arm van de seinpaal staat omhoog.
En de kleur van het licht is rood.
Als die van bloed!
AD.

!r moet ons in dit Yerband noi iets meer van het
hart.
In de dagbladen wordt bij het signaleren nn derielijke aanslagen dikwij.l, ten onrechte de betitc-
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GEDENKBOEKKAMER
(

't Gedenkboek klaar

1 Aan 't eind van 't jaar!
Om dit ideaal te verwezenlijken, dient ons
tempo zo hoog mogelijk te worde n opge.
voerd. De medewerkers op he t s ecretariaat
van onze gedenkboekcommissie hebben in
dit opzicht zeer optimistische plannen en
er is in Amsterdam besloten, alle zeilen Óij
te zetten, om dit ideaal ook te bereiken.
Of zij daarin zul'.en slagen is zeker voor
een belangrijk deel van hun persoonlijkeac!iviteit afhankelijk. Zij dienen ieder
afzonderlijk - hun verantwoordelijkheid te
kennen en het werktempo overeenkomstig
de snelheid van deze tijd op te voeren.
Ik wil herhalen, dat het welslagen van deze
plannen voor een belangrijk deel van hen
afhankelijk is.
Dit sluit de verantwoordelijkheid van alle
overige LO-ers en KP-ers niet uit.

(

,

Het moet, het kan,
Op voor het plan!

In minstens de h.elft van het aan tal Zwervers, dat lot nu toe is ui.gekomen, is op de
gezamenli1ke verantwoordelijkheid gewezen
en zijn onze lezer~ er op attent gemaakt,
da t wij niet bui.en hun medewerking kunnen.
Velen onzer lezers hebben gedurende he t
vorige jaar bij onze verzamelactie de behulpzame hand geboden en daardoor onze
taak aanme rkelijk verlicht.
Wij zijn hun hiervoor onze hartelijke dank
verschuldigd en willen graag op,nerken,
dat hun hulp en assîs:en.ie op hoge prijs
wordt gesteld en onze waardering heefc.
Doch dat iedereen reeds zijn volle aandeel
heef: geleverd, kunnen wij nog moeilijk geloven. J::n ,daarom is een beroep op meer
belangstelling en medewerking van de zijde onzer lezers, niet overbodig.
Waaruit die medewerking dan kan bes!aant
Mag ik een paar voorbeelden geven?

(
1

Vele kleintjes,
Maken één grote.

Er is nog veel documentatie-materiaal
(valse papieren etc.) in net bezit van onze LO~ers en KP-ers. Stuur eens een berichtje, of we er gebruik van mogen maken.
2. Foto's hebben onze bijzondere belang.
stelling. Een gedenkboek zonder foto's,
is niet volledig. Wanneer elke lezer van
"De Zwerver" één foto zendt, dan hebben
we al genoeg.
3. In verschillen'de tfJdschrif'en en dagbladen verschijnen verzetsverhalen of verl

f<~uinkf1/k

De tijd gaat snel,
Gebruikt hem welf

Heb ik onlangs de krant goed gelezen, dan
bes•aat binnenkort de mogelijkheid om binnen enkele uren van Amsterdam naar NewYork te vliegen .Wel te verstaan, in een
vliegtuig.
Een mens s:aat er versteld van hoe snel
tegenwoordig het verkeer gaat en vraagt
zich af: ..Waar gaat dat heenl" .. Naar New.
York", zegt mijn buurman, die - vrijpostig
als hij altijd is geweest - weer zit te kijken, welke wijsheid er uit mijn brein aan
het gedulc;Uge papier wordt toevertrouwd.
Ik wil trachten mij bij de ernst van deze
tijd te houden en constateer; dat, wanneer
een mens met zijn tijd mee wil gaan, hij
dan toch zeker niet stil moet zlt!en en overeenkomstig de snelheid van zijn lijd moet
trachten, zijn werk:empo te verhogen.

(

N TWEEËRLEI OPZICHT
•
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IJ prijzen ons gelukkig met een yorstln. dle baar volk nlet alleen begrijpt,
maar er zich ook één mee weet. Dat bleek weer eens duldelijk, toen H.M.
de Koningin op OudejaarsaTond voor de radio sprak.
Niet alleen heeft H.M. met wat zij zeide, de situatie geschetst en wenken daarover gegeven, die van een verbluffende juistheid waren, maar vooral was het de
manier, waarop dit alles gezegd werc:l. die ons troL 't Was een woord van hart
tot hart.
Het is zo'n vanzelfsprekende zaak . voor ons geworden, dat vorstin en volk ln
ons lCllld één zijn, dat we ons de betekenis daarvan nauwelijks kunnen realiseren.
H.M. was de verpersoonlijking van onze nationale vrijheid en zelfstandigheid
ginds in Engeland, zoals de illegalitelt (in brede zin, insluitende ieder. die niet
capituleerde) het in ons bezette land was. Bedenkt men wel eens, wat een Toorrecht het is, dat H.M., hoewel zij niet aanwezig was, de strijd in ons lCl!ld en de
nasleep daarvan ten diepste verstaan heeft?
De geschiedschrijvers zullen daar schone bladzijden aan wijden en eerst dan zal
men de afstand van onze dagen kunnen nemen, die nodig is, om de geweldigs
betekenis van dlt alles voor de toekomst van ons land te verstaan. En dan zal
deze rede de weer1.lag, de kristallisatie blijken te zijn van een sfeer, die uniek
is in onze historie, waar alle volken jaloers op zullen zijn en die misschien slechts
geëvenaard is, in de tijd van Willem de Zwijger.
Wij hebben met deze rede ook een persoonlijke ervaring opgedaan. Zij was, dat
zal wel duidelijk geweett zijn voor onze lezers, gecentreerd om de problemen,
die de laatste jaren het hart van ons volk raakten: De weerstand tegen den
Tijand en de consequenties daarvan in het persoonlijk leven van duizenden onzer.
Welnu daarvan heeft H.M. dingen gezegd, die wij een jaar lang reeds in "De
Zwerver" pogen onder woorden te brengen. ,,Laat U niet ontmoedigen". ,Laat U
niet tot daden prikkelen". ,.Grote idealen worden niet in (én jaar bereikt".
En het werd op een wijze gezegd, die ons klein maakte. Klein, omdat hier de dingen zuiverder, waardiger gevoeliger gezegd werden, dan wij het ooit ded~n.
Al!J 't nlet wat veeleisend en tegen de regels was, zouden we willen vragen:
Majesteit, schrijft U voortaan de hoofdartikelen voor .,De Zwerver" maar.
Het w a s e e n k o n i n k 1 ij k e r e d e l n t w e e ë r 1 e i z l n.
Veel aandacht werd besteed aan de zorg voor de nagelaten betrekkingen. Het
werk van de Stichting 19ft0--'ft5 werd in het bizonder vermeld. Wij mogen voor
deze organisatie ook dankbaar zijn. Ook de betekenis daarvan_zal o - nag!'"'- - - : ~~
slacht eersf recht kunnen vatten en beschrijven. Maar ik h oop, dat het da:i niet
meer behoeft te vermelden, wat de algemene klacht was op de b .' !stureneonfe.
rentte van de Stichting in December j.l. Men schijnt voor de arbeid va'l de
Stic:Uing buiten de besturen geen medewerkers meer in actie te kunnen zetten.
Die klacht was zo goed als algemeen. Beschamend nietwaar! Een toenemenda
gedeslnteresseerdheld van de oud-illegale werkers. Dat is de klacht.
Hebt gij het allemaal mooi gevonden, die redet
En hebt gij U ook afgevraagd of gij misschien de hand in eigen boezem moet
stekenî Bent U medewerkerf Deed U iets dit jaar voor inzamelingen, voor huii:bezoek en wat niet an Of waren er and!re z.g. belangrijke dingen, die U in
beslag namen zodat U meende het bero·ep, dat de Stichtingsbesturen op U dtden,
te moeten negeren?
Weet, dut gij Uw eerste plicht dan verzaakt hebt. Daarvoor is geen excuus te
vinden. De ziel van onze Stichting is de liefde van de oud-illegale werkers voor
haar doel. Daar staat en valt zij mee.
19ft6 zag een dalend~ lijn wat de activiteit der medewerkers betre(t. In 19ft7
m o e t deze lijn ombuigen. De belangstelling m o e t weer toenemen. Wlj willen
niet weer beschaamd zijn bij het aanhoren van zo'n rede.
H. v. R.

slagen over verraad in beze'.tingstijd.
Knip deze uit en stuur ze aan ons op.
4. Dagboeken en archieven zijn voor ons
van grote waarde. Als we ze slechts mogen raadplegen, dan zijn we al tevreden.
5. His'orische da·a van verzetsactie's belangrijke vergaderingen, arrestaue:s enz.
zijn onmisbaar voor ons. Maak een kleine aantekening en laat het ons we'.en.
6. Verzetsanecdotes hebben wij reeds eerder gevraagd en er zelfs een prijsvraag
aan verbonden, met als hoofdprijs een
gralis gedenkboek. Er zijn er massa's,
maar nog niet bij ons.

Een goed begin,
Een goed besluit
Alleen wanneer al onze LO-ers en KP-ers
zich bij het begin van dit jaar voornemen

zoveel mogelijk de behulpzame hand te
bieden, zijn de kansen groot, dat onze plannen zullen slagen.
Het ligt in de bedoeling om in de kom·ende
maanden zo nu en dan in verband met
sommige onderwerpen, inlichtingen in "De
Zwerver" te vragen. T.z.t. komen we hierop
uitvoeriger terug.
Doch reeds nu willen wij onze lezers opwekken om zoveel mogelijk behulpzaam te
zijn bij de beantwoording der vragen, die
gesteld worden.
Het moet mogelijk zijn onze plannen te verwezenlijken. Wanneer onze lezers nu reeds
beginnen aandacht te schenken aan de
hierboven opgenoemde verzoeken dan is
de kans groot, dat we aan het eind van dit
jaar kunnen publiceren onder het opschrift:
,.Een goed begin, een goed besluit.
Ons boek er in, en wij er uit!"
..FRITS".

•

A~ANG
In dit nummer vangen wij .aan met de flllblicatie van un
nieuwe serie artikelen van de hand van Jot Polman. fo een
vorige reck.r besrhreef deze 011s de reis van "onze jongens"
met de "Alcantara" naar Malakka. Thans geeft dezelfJe
rcluijucr 011s z:iju indrukken weer over de aankomst ,-n het
verblijf i11 l!lsuli11de.

De Veluwe, en nog iets.

W

te vaart, die laat Gods water over Gods akker lopen. Ten•
minste: dat doet de varende sterveling, die ergens wordt
ingescheept om ergens anders aan land te gaan. De overigen,
de scheepsbemanning, dat zijn halfgoden van den kapitein, die
zich in de ontoegank~liJkheid van de brug verbergt als Z.:us op
de Olympus, tot den olieman, die in zijn vette overall in de al even
ontoegankelijke Hades-diepte van de machineruimte daalt. Je
weet, dat je willoos staat tegenover deze elementen van verstand
en vernuft, die je door dag en nacht verder voeren naar dat
stukje grond, waarop je staan zal, daar, ver achter die horizon
van water. En laat je dus maar drijven. ,
Zo lieten we ons drijven, achttienhonderd man, aan boord van
de Sommelsdijk, die tot in de uiterste hoeken van zijn zes ruimen
maximaal berekend was voor zestienhonderd man. Dat mocht niet
hinderen. Wc waren nu ten langen leste verlost uit ons Malakkaisolement en we keken met genoegen van de morgen tot de avond
naar de bewegingen aan boord en naar de onbewogen zee. We
lagen op de luiken en het achterdek, wc hingen over elke reling,
we klommen in de bastious, waar eens de mitrailleurs uitstaken,
en als in de avond de hoge lampen hun licht langs masten en
bomen naar beneden strooiden over het dek, dan werd de boot
een revue-decor. Gebruinde bodics langs alle gangen en trappen,
uit alle nesten en reddingsboten, zongen over de accordeonmuziek
heen: Ik hou van Holland, als een wijdingslied. En het werd een
apotheose, de derde morgen, toen land werd gemeld. Toen stonden ze op de dekken en in de torens uit te zien, ze klommen langs
de ladders in het kraaiennest, en één stond daar bovenuit bij de
vlag en zwaaide.
Land. Wij zagen het zoals het altijd wordt gezien vanuit een
open zee; ~en veeg, een nevel, een grijze rand, die kartelt tot er
een omlijnde strook op de horizon ligt, Nieuwe nevels rekken
zich links, trekken zich scherper in het vlak. Rechts is de rand
al zo scherp, dat je een kaap in zee ziet staan. Daar streept een
lange roetl,jn langs, daar vaart een boot. Nu komt er al wat
licht en schaduw in die kust, diepte en vorm. Heuvelland. Maar
al zet de zon onszelf en de zee en de kust in verblindend licht,
toch blijft er een waas voor Indië liggen, zelfs als we in de baai
van Semarang voor anker gaan.
We zien de glooiende heuvels en we geloven, dat daar de stad zal
liggen in groen en geel, maar we ontdekken niet meer dan wat
harmonicadaken, bened,m, vlak aan zee, tussen wat bomenrijen,
en het 1ci11licht, dat ergens uit de havenrand naar ons knippert.
Wel stapelen achter de heuvelrand de wolken zich in donderkoppen op, en dit spel van wit geweld vinden we mooier dan
heel die vage kust. - Net de Veluwe, zeggen we tot den bataljonscommandant, die b'ij ons over de r;ling naar "zijn" I?_d(~ tuu~~
(Wie al zeventien jaar in de tropen dient, mag over "ZtJn Ind,c
spreken, zeker, wanneer hij als KNIL-oFficier zich binnen twee
maanden tijd dusdanig bij ons eigen-gereide Stoottroepbataljon
heeft aangepast, dat wij hem niet meer zouden willen ruilen voor
onzen KL-commandant, dien we toch met lede ogen naar Nederland
terug zagen gaan). En als de nevels zich verdichten en het onder
de wolkeumassa niet meer wordt dan een gele vlakkenvlekte, zeggen we: - Het is erger dan de Mokerhei. Dan schuiven de r~genbuicn uil het land over de zee, spoelen ons af, en het 1s
nacht.
Wie zou de volgende morgen niet met de opgaaQPe zon hebben
uitgekeken naar het land? Allemaal stonde~ we er. En boel Alsof
wc in de slaap een andere wereld waren bmnengevaren, een apocalyps. Nee, toch, dat waren dezelfde heuvelrijcn daar, op de-

zelfde plaats die dakcnrij en die bomenrand. Maar boven die kust
stonden de versteende aarduitbarstingen, de vulkanen, omhooggedrongen in purperblauw, monumenten van wereldgeweld. Toch
dreef er een oer-stille rust van uit, die ons begoochelde, alsof we
werden opgel9st in heelal. lmlië. Zo zijn in de oudheid de eerste
Maleise stammen geboeid door je kust, zo hunkerden hier onze
vaders naar je geheim, zo lok je op het snijpunt van werelddelen
en oceanen den zwervendcn mens.
- Lijkt 't nou nog op de Mokerhei?, vr.iagt dezelfde B.C. Er
ligt een tikje trots in zijn toon. Maar dat mag. Want spot ligt er
zeker niet in. Dat laat de ontroering niet toe.

Hel gelloten zomerpaleir.
Oosters? Nee. Toen we gisteren naar de kust voeren, meenden
we in de polder te zijn. Hd grote vergezicht was weggezonken,
eerst achter de heuvels, toen met de heuvels achter bomen en
struikgewas. Het moerassige kustgebied, de tjamarra-rij~n als ~?pulieren langs een polderweg, het half-verzande bavent;e met z1Jn
prauwen •• ,.
- Net ,het Ijselmeer, zeiden we tot elkaar. Het palmenstrand van
Charlie-Beach en de jungle van Malakka, dat was het Oosten geweest. En zo $ing het ook in de stad. We hadden de sui~ersteden
gezien met 6e nauwe straten, het donkere volk, de wecc . e~ensgeur, terwijl wc hier door lanen reden, wa~rlangs de pavtlJoens
zich verscholen in het groen alsof het de Achterhoek was en de
witte gebouwen zic-h aan elkander schakelden als in een gemoderniseerde winkelwijk.
Westers? Nee, ook dat niet. En zeker niet Hollands, want een
Kalverstraat of Hecrengracht is ondenkbaar in Semarang. En
toch proefde je - met de Malakka-smaak nog in je mond - hier
de Nederlandse sfeer. Fantasie of intuïtie? Zeg mij, waarom je
in Hoorn onmiddellijk de macht van de patriciër beseft, waarom
in Eindhoven de worsteling van de rationalist, waarom in Maas~
tricht de zwier van den troubadour, dan zal ik je zeggen waarom
je in Semarang de durf voelt van den P~?nie~. Malakka ~s een
Oosters land, dat op de kruispunten van ZIJD bmn~teden 1s opgelakt met een Westers vernis: de Engelsman bltJft er vreemd
omdat hij op de klok kijkt, totdat de mailboot weer in de haven
ligt. Hier, bij de eerste wandeling in Semarang, stel je vast, dat
Holland zich gevestigd heeft en met Indië is vergroeid. Laat het
de handelsgeest zijn die ons dreef en dikwijls heeft misleid, wij
zijn doorgedrongen in qe samenleving en vorme~ met _d~n Javaan
en den Chinees: één gezin. Zie je deze tuin en dit pavtlJoen, l~ag,
lang en wit, de g~vel die wegwijkt in een _galerij, de ra°;1en ltn~s
en rechts met gesloten luiken, het puntdakJe boven de fnes? Wie
woont hier? Het kan meneer Kbo Thay Sing zijn, het kan ook
meneer Socdjopranolo zijn, en anders is het __meneer van Houten.
Zeker, bij de haven ligt de nuchtere zakenwtJk, ~n daarachtei: de
sierlijke Chinese buurt en daarlangs de sobere -~nlandsc wont~grand · er is het villadorp op de heuvels, er ZtJn de armoedige
kam~ongs in de velden tussen alle wijken van de stad, maar oJJJ
de grote wegen, die alle delen __aan elkander bin~~-n en waar de
rassen samengaan, hangt één sttJl: Nederlaods-Ind1e.
Het zinnebeeld van deze orde is de Bodjong, de boulevard van
Semarang, recht uit de havenstad naar de voet van de heuvehtad.
Gemeentegebouwen en hotels, toko's en societeiten, bioscopen <D
villa's liggen er losjes, ieder in zijn eigen tuin, de een wat statiger,
de ander met wat zwier, de kleine café"s en modezaken vriendelijk
blank. Vroeger moet het goed geweest zijn hier rond te gaan, tól'D
Semarang zich vrij bewoog in de tuinen en galerijen. Nu ;:ijn de
ramen dichtgespijkerd, hier is een toko uitgebrand, daar de socicitcit beschadigd, er liggen nog barricades en prikkeldraad, eo aan
de lièhtleiding hangt een verregende rood-witte vlag. Wel staat
er een deur open en wacht een Chinees op militiµre klanten, die
zijn laatste prullen duur betalen zullen, wel is er een Javaa 1 die
durft en een limonade-tentje opent naast een lege garage, wd
presenteert een dubbele wacht het geweer voor de gebrok-::o ba·
lustradc van Hotel du Pavillon, maar die dingen maken de suite
nog dieper. Het leven is teruggekropen in de hoeken van de wijken. Bodjong is de lege slagader van de. bezette sta'd. Semarang
i1 een gesloten zomerpaleis.
( Wordt ~roolgJ)
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ONS LEVEN GEWAAGD?

FIETSEN
Iets, waar Siem Burgers - een oud-LO-er - erg benieuwd naar was, had sinds enige weken vrijwel zijn
gehele den~n in bc1olag genomen. Zou de fiets, die in
de oorlog, tegelijk met zijn eigen vrijheid, door de
Duitsers geroofd was, en die hij nu, als stad~vertegenwoordiger, zo dringend nodig had, door de Stichting
vergoed worden? Zou hij zelfs een nieuwe fiets kunnen
toegewezen krijgen? Maar àls hij die kreeg, hoe zou hij
dat stalen ros dan moelen betalen? Deze en soortgelijke
vragen dwarrelden door Siem ·s met zorgen geplaagde
hersenen.
Een paar maanden geleden al had hij zowel vergoeding
als nieuwe fiets aangevraagd en nóg had hij ni ets gehoord. Het wachten werd Sicm te machtig; hij wilde er
meer over weten.
Dus stapte hij op zekere dag, toen hij voor zijn firma
toevallig in die buur moes t wezen, het districtsbureau
van de Stichting 1940-'45 binnen. Het entrée was al
dadelijk een succes. Ria, een koerierster, waar hij veel
mee had samengewerkt, ontving hem. En na enige oude
herinneringen opgehaald te hebben, vertelde Siem het
doel van zijn komst. En hierop ging Ria aan het uitleggen.
"Je moet niet denken, dat het zo eenvoudig is, Siem. De
Stichting krijgt, buiten de gewone distributie om, van
het C.D.K. slechts zeer weinig fietsen toegewezen. Er
zijn geen rijwielen en je weet: waar niet is, verliest zelfs
de Keizer zijn recht."
"Maar hoe gaal dat verdelen dan in zijn werk?" vroeg
Siem ongeduldig.
,,Kalm, daar was ik juist aan toe," ging Ria verder.
,,Kijk eens. Jouw aanvraag en die van vele anderen komen alle terecht bij een Commissie, die maandelijks de
toewijzing verdeelt. In die Commissie zitten de chef afd.
Rijwi eldistributie van het Centr. Distr. Kantoor, de chef
van dezelfde afdeling van het Bureau Rijksmetallum en
een Stichtingsman. Met het Nat. Steunfonds is een overeenkomst aangegaan, dat ook de aanvragen van deze
organisatie door de Commissie worden behandeld, terwijl dan het N.S.F. de geldelijke vergoeding, ook van
de Stichtings-aanvragen, doorneemt. ln de Commissie
wordt dan geval voor geval bekeken. Je begrijpt, dat
het eerst wordt nagezien, of de aanvrager kost\Yinner
is en of hij de fiets dringend voor zijn werk nodig heeft."
"Er zal ook wel worden gekeken, of hij illegaal werker
was of hij nog geen fiet~ heeft, enz.," viel Siem in de
rede.
"Inderdaad", antwoordde Ria. ,,En wat een geweldig
werk dat is, zal je wel snappen. ~aar ik ga verder. Als
nu, na veel overleg, de beschikbare fietsen zijn toegewezen, gaan deze beslissingen eerst naar het C.D.K.,
die ze op zijn beurt doorstuurt aan de plaatselijke distr.
kantoren. Daar controleert men, of de opgave geheel
naar waarheid is geschied. Het komt b.v. wel eens
voor, dat iemand nog wel ~en fiets, maar geen banden
meer heeft en dat hi.i dan maar heeft opgegeven, helemaal geen rijwiel meer te hebben. In zo'n geval krijgt
hij natuurlijk géén nieuwe fiets. Wanneer nu de zaak
goed is gecontroleerd, krijgt de man een kaartje thuis
waarop hij zijn vergunning voor een complete fiets kan
gaan halen. Dat is alle1o."
,.Dat "alles" van jou is niet zo een heel klein beetje",
zei Siem.
.,Nou ja, als je nu eens overdenkt, wat ik gezegd heb,
dan kun je zelf wel nagaan ol Jt: een kans u~u,. M ,. .
schien, dat je tegelijk met je toewijzing dan wel bericht
van het N.S .F. hebt over schadevergoeding."
Siem nam afscheid. Bij de deur hield Ria hem nog
even tegen.
"Denk erom, zeg het niet tegen al je vrienden, wat ik
je vutelde. Als ze allemaal aanvragen zouden gaan ins~_uren, zou het verwerken voor de Commissie: nog moeih1ker worden. En door het vele werk zouden de lui, die
werkelijk om een nieuwe fiets verle,;en zaten, gedupeer<l
worden. En dat zou voor illegale werkers on'lerling
geen vriendendienst zijn. Dus, Sicm, alleen, wanneer je
merkt, dat er werkelijk dringend een karretje nodig is,
geef je die tip door?''
"Accoord", zei Siem en vervolgde te voet ziju weg n:iar
de klanten, nu ia de kalme hoop, dat hij gauw een
fi~ts ~ou krijgen. En hij wa., trot., op die Sticlitini;, zij11
Stichtmg.
PETER.

Terwijl ik deze woorden neerschrijf, klinkt
via de radio zachte koraalmuziek door mijn
studeerkamer: wij staan aan de vooravond
van het Kerstfeest. Nu zijn er onder de le2.èrs van "De Zwerver" vogels van diverse
pluimage, maar de blijde boodschap van
den Zoon des Mensen d_i e de vrede jcomt
herstellen tussen den Vader en de van Hem
afgevallen wereld, zal door de meesten onzer toch niet met schouderophalen worden
voorbijgegaan . .,Vrede op aarde!" Laat U
de diepe zin van dit Evangelie toch niet ontroven, door de wrange glimlach, waarmee
men U wijst op de oorlogsdreiging. die, ondanks al het gepleister van de UNO en
haar organen, nooit geheel van de lucht is!
Laat toch niet toe, dat Linggadjati, Griekenland, Palestina, Azerbeidsjan, kolennood en
voedselschaarste de glans verdoven, die
an dit "Evangelie in het Evangelie" af_,traaltl Maar - en daarmee richt ik mij
vooral tot de duizenden bekende en onbekende soldaten van het verzet, dat In de
bange Kersttijd van 1944 wel haast zijn
hoogtepunt had bereikt - laat toch ook de
innerlijke onvrede , veroorzaakt door de
vele teleurstellingen, waarvan het opschrift
boven dit artikel de weersrag is, toch niet
een allesbeheersende obsessie in Uw hart
worden!
Kerstmis 1944 - Kerstmis 19461 De tegenstellingen zijn zo klaar en veelomvattend, dat
ik U niet zal vermoeien met 'n opsomming
van alle contrasten, die hier voor 't grijpen liggen . Hier slechts dit: toén spraken
wij onze medewerkers dagelijks; dikwijls
meerdere malen daags, vormden wij een
hecht aaneengesloten colonne voelden wij
ons nauwer aan elkaar verbonden, dan aan
onze collega's en vrienden van vóór de oorlog. Nu kan het je al eens gebeuren, dat
je wordt opgebeld door een in'.iemen medewerker van vroeger, die zijn gesprek inleidt met de vraag: .,Herinnert U zich mij
noa?" Zo'n vraag doet even pijn en toch is het goed zo. Want ze bewijst, dat verreweg de meesten onzer hun plaa ts irr de
maa tschappij hebben teruggevonden en dat
nieuwe sociale con '. ac :en de oude "illegale'· naar de achtergrond hebben gedrongen. Naar de achtergrond - niet uit onze
herinnering! En ook dat is goed! De illegale
banden mogen wel worden gerekt, maar ze
moelen niet worden verbroken, daarvoor is
ook een blad als , De Zwerver" van betekenis.
Wanneer je, soms na geruime tijd, weer
eens een medewerker-van-vroeger ontmoet,
overkomt het je meermalen, dat na de eerste uitwisseling van ervaringen hem de bittere en min of meer rhetorische vraag ontsnap t: ,Hebben wij dáárvoor alles op het
spel gezet, met inbegrip van onze vrijheid,
ja ons leven?" Over die vraag zou ik gaarne een paar opmerkingen willen maken.
Want de gemoedsgesteldheid, die uit deze
vraag spreekt, kan verschillende oorzaken
hebben.
Mag ik er twee noemen? Er zijn er onder
ons - al is hun aantal gelukkig niet groot
- die zich in de jaren vóór 5 Mei 1945 aan
het verzet hebben gegeven met de volle inzet van hun krach '. en, zeker , uit innerlijke
overtu iging, maar toch ook met de amper
verzwegen bijgedachte, dat zij hiervoor ná
de oorlog zouden worden beloond. Hoe die
beloning zou zijn, daarvan gaven zij zich
niet nauwkeurig rekenschap, maar voor een
deel misschien onbewust rekenden zij toch
wel op een grote waardering van net
,.dankbare vaderland", zo mogelijk uitgedrukt in een blijvende verbetering van hun
maatschappelijke positie. Er zijn er onder
deze groep, die dank zij een behoorlijke
dosis bravour en dienovereenkomstige
capaciteiten van hun ellebogen, ook werkelijk hun doel hebben bereikt.
Om misverstand te voorkomen haast ik mij
hier de verzekering aan toe te voegen dat
er onder degenen, die promotie hebben gemaakt ook velen zijn, die deze promotie
niet aan hun streven, maar uitsluitend aan
hun persoonlijke kwaliteiten hebben te
danken. Maar toch - ieder die enigszins

wegwijs Is in de illegaliteit, zal zulke strevers met "bijoogmerken" met de vinger
kunnen aanwijzen. Zij strekken onze gelederen niet tot ere. En aan de kant van de
weg staan dan hun minder fortuinlijke
"geestverwanten in engere zin", die met
nauwelijks verborgen jalouzie hun , gelukkige" medestrijders aanzien en het feven
van henzelf en hun omgeving versomberen
door hun verterende afgunst. Met een Bijbels citaat zou ik kort maar duidelijk willen zeggen, dat de strevers "hun loon weghebben."
Neen, wij hebben ons leven niet gewaagd
om er beter van te worden Goddank neen!
Laten wij de herinnering aan onze gevallen
medestrijders niet besmeuren door dergelijke minder edele mo·tieven te laten voortwoekeren in ons hart! En niet minder, laten
wij trachten medewerkers en medestrijders,
die aan dit euvel mank gaan, uit hun geesteiijk slop îe halen en de achtergrond van
onze strijd hun in een ander licht te laten
zien.
Maar er zijn ook andere en edeler motieven, die kunnen leiden tot de klemmende
vraag, in de aanhef van dit · artikel genoemd. Wie met open ogen om zich heen
ziet - en dat !rebben wij toch geleerd in
de jaren van verzet? wordt vaak benauwd in bijna letterlijke zin, hij wordt in
het nauw gedreven door de vele teleurstellingen, die op hem aanstormen . Als hij let
op de zuivering en berechting, de bron van
zoveel gekrenkt rechtvaardigheidsgevoel,
dan bestaat het gevaar, dat hij In bittere
wrok de vuisten balt en opnieuw vlucht In
de illegçiliteit, maar dan nu in de werke·
Iijke illegaliteit. Heeft het vreselijk gebeuren op St. Nicolaasavond van het vorige
jaar in Den Haag ons niet véél te zeggenî
Maar behalve de zo moeilijk te verduwen
teleurstelling op het gebied der zuivering,
zijn er nog zoveel andere vragen, die ons
kwellen en onze activiteit dreigen te verslappen. Schandalen bij overheidsorganen,
corruptie en zwarte handel, schrijnende armoede
tegenover
overdadige
weelde,
vriendjespolitiek en parlijgekonkel van het
laagste allooi en U kunt de rij van na-oorlogse verschijnselen zelf wel verder aanvullen.
Neen, h~t is geen wonder, dat er
.- in
onze rijen strijdmakkers zijn, die
het
zien van zoveel onrecht en onmacht moedeloos hun handen in de schoot la :en zinken. Zij geven de strijd op en, wat voor henzelf misschien nog erger is: zij missen ook
de energie om zich met volle kracht te werpen op hun Goddelijk beroep. De fut raakt
er uit! Maar dezulken onder ons zou ik met
alle kracht, die in mij is, op mijn beurt willen toeroepen: Hebben wij daarvoor ge.
voc::btenl
Vrienden . laat U de geestkracht, die ge
in de bezettingsjaren hebt verwor-ven en
gestaald, niet on tnemen door een machteloos en verlammend gepieker over zoveel,
wat anders had moeten zijn! Heb de moed,
om met forse hand een streep te zetten onder bepaalde teleurstellende ervaringen uit
het nabije verleden . Erken mèt ons, dat de
zuivering een fiasco is geworden, blijf,
maar nu met volkomen legale middelen en
onder open vizier, strijden tegen onrecht en
machtsmisbruik, maar verteer Uw energie
daar niet in. Geef U aan Uw dagelijks werk,
van welke aard dat ook moge zijn, leg Uw
hart er in, bijt door om met Gods hulp de
dagelijkse moeilijkheden te overwinnen en
Uw leven te maken tot een rijk leven, waarvan zegen uitgaat, ook voor Uw omgeving.
Wij hebben zo'n echt Hollands woord voor
een echt-Hollandse ondeugd: kankeren!
Medestrijders van vroeger en nu: geef er
geen aanleiding toe, dat men de L.O. en de
L.K.P. ,.een stelletje kankeraars" zou kunnen noemen. Maar stelt U, ieder op Uw
eigen plaats, in dienst van de materiële en
geestelijke wederopbouw van ons volk. Dat
zal voor ons vaderland de beste vrucht van
de Ulegallteit zijn.

J. A. v. BENNEKOM.
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6ór, daar klinken ze weer uit de zachtafgest~mde luidsprekers en door de koptelefoons van de vernuftig verborgen radiotoestellen, dîe woorden schijnbaar zonder zin: ,,De
rode rozen bloeien". Zij, die regelmatig luisteren
- en hoevelen zijn er dat niet, alle maatregelen
tén spijt? - , zij hebben ze reeds vaker gehoord,
maar voor velen anderen waren het woprden zonder betekenis gebleven, woorden, die gedachten
opriepen aan een rozenhaag met zijn profusie van
rode en witte rozen.
Maar voor velen onder hen zijn het geen woorden zonder betekenis.
Bij hen doen ze niet denken aan bloeiende rozen;
de kleur van de rozen is voor hen het symbool van
het bloed, dat zal kunnen vloeien als het eens
niet goed gaat, als eens niet alle raderen precies
in elkaar grijpen. Voor de ingewijden da.ir aan
hun toestel betekenen die woorden werk, geviárlijk werk, waarbij hun leven op het spel ~taat.
Maar dat hebben zij er voor over, alles hebben
zij er voor over, als het er om gaat d!l' vijand
te vlug af te zijn. 's Middags oni kwart voor
twee was de eerste oproep gekomen, hadden die
voor hen zo bekende woorden geklch:kl·n. en als
nu om kwart over acht voor de tweede maal de
oproep zal komen, weten ze wat hun te doen ~taat.
Het is nu 8 uur. De dorpsstraat en de buitenwegen zijn die gure heijstavond in het duister gehuld. Maar toch ook weer niet zó of na enige
tijd 1ijn de contouren van huizen en bomen vaag
zichtbaar.
Zacht gaan hier en daar de deuren open •·n behoedzaam worden ze weer gesloten. Dan maken
zich uit de duisternis stille figuren los, die zich
allen in dezelfde richting spoeden, ah fantomen,
onhoorbaar, bijna onzichtbaar. Zij kennen hun
plaats van samenkomst. de schuur van h()er X
waar een radio staat opgesteld. Daar zullen zij
horen of al of niet die nijcht moet wonkn gewerkt. De commandant is al aanwezig. Daar klinken van de dorpstoren acht zware slagen. All"n
zijn nu bijeen. Heel zacht speelt de radio. Dan
komt de Nederlandse zender met zijn nieuwsberichten en daarop, jà daar is-ie, de wel bekende
stem van <\en Belg: ,,De rode rozen bloeien". Dat
betekent dus: naar het feestterrein, en naar "Huize
Rika".
Het "frestterrein", maakt U zich geen illusies lezer, het is slechts een groot langwerpig stuk land
en wat "1 luize Rika" aangaat, neen het is geen
roomkleurige villa met voor- en achtertuin en
verderop de bongerd, het is slechts een diepe kuil,
bedekt met rietdak als camouflage, een kuil in de
onmiddellijke nabijheid van het "Feestterrein".
Nog wordt er dan even geluisterd en vervolgens
begeven allen zich op weg naar het feestterrein.
Een schea·pe '" wind heeft inmiddels de lucht
schoongeveegd. Ontelbare sterren twinkelen aan
de hoge hemelkoepel. Zacht huilt de wind door de
kale wilgentakken, nu en dan knarst het grind
onder de schoenen, gesproken wordt er niet, behoedzaam gaat het voort, de kragen op, de handen in de zakken. Zij zijn weldra aan hun doel. In
d'é sloot, grenzende aan het feestterrein liggen
schouwen gereed. Een kort woord van den commandant is voldoende, ieder kent zijn taak. Uit
Huize Rika worden de sterke electrische zaklantaarns gehaald, die naar onderen zijn afgeschermd,
zodat het licht naar boven schijnt, rode en witte
lantaarns.
De rode lantaarns, ieder aan een zijde van de kop
van het land, twee man worden daar geposteerd,
aan de lengtezijden ieder twee man met een wit
licht en ook een aan het einde. En nu is alles
gereed en komt 'de steeds weer lang durende en
vervelende tijd van het wachten.
Hoe laat zullen ze komen. Om elf uur, twaalf wel-

licht, of misschien een of half twee? Wie zal het
inderdaad iets "te vtoeg van tafel· opgestaan",
zeggen. , Reeds hebben van uit de verte twaalf
want "de maaltijd wàs nog niet ·opgediènd".
doffe dagen zich doen horen. Zo goed en kwaad
En zij weten nu, dàt als dit bericht 'vanavond weer
als het kan beschut men zich tegen de koude
doorkomt, en hoogstwaarschijnlijk zal dit wel het
wind. En in het dorp en op de hofsteden buiten , geval zijn, hen een werkzame nacht wacht, want
het dorp liggen de vrouwen en meisjes en moe,,twee rode rozen bloeien". ·
ders wakker, ze luisteren. Zou alles weer goed
Het is kwart over acht, allen zijn bijeen, daar
gaan? Zoals het al zo vele malen is gelukt? Of
is de tweede oproep al in precies dezelfde he-'
zou er een kink in de kabel komen? En zij huiwoordingen. Afmars dus ·naar het terrein.
veren aJs· zij· aan· de gevolgen denken. Wat "<as
Tegen de tijd, dat de machine verwacht k'an
dat, een schot? Neen, gelukkig niet. •
, worden, zijn de lichtposten uitgezet. Gespannen
Een zucht -ontsnapt hun,, het was maar een deur,
wordt er geluisterd en als nauwelijks de laatste
die niet goed gesloten, hard dicht sloeg. Maar al
van de elf zware slagen van dé kerktoren over
zijn er dan gedac;hten van vrees, de overhand hebhet veld is_aangerold, is daar in de verte al eed
ben de gedachten van trots voor hun mannen, hun
gerucht in de lucht. Ja, daar komt-ie. Het zachte
zonen, hun jongens, voor het gewaagde werk, dat
motorengezoem zwelt snel aan, tot een oorverdozij voor het vaderland verrichten. ,,Jan, voorzichvend geluid àls de machine laag overkomt. De
tig zijn, hoor!", waren Moeders woorden geweest.
ronden worden gevlogen en dan, ja, wat dan?
En Jan had alleen maar even geknikt. Teus was
Wat voert de machine- nu uit? De commandant
nog maar kort getrouwd en zijn vrouw was gekijkt verwonderd in de grijze nachtwolken. Verheel van streek gewee1ot de eerste keren, dat hij
dorie, dat gaat nie,t goed. Is de piloot stapel? De
meeging, maar nu kon zij er al tegen, ál bleef zij
commandant ziet, hoe het vliegtuig tegen de geongerust, totdat hij na zijn terugkeer haar weer
woonte in, zwenkt en inplaats van in de lengtein zijn armen had genomen. Maar er waren ook
richting van het terrein er dwars overheen zal koanderen onder hen, die hun jongens aanvuurden,
men, ongeacht de door lîchtbakens afgebaonde
als echte Kenau's.
ruimte en daar komen ze al. Langzaam dal.!nd
Langzaam draaiden de wijzers van de torenklok_
aan grote parachutes komen ze neer, de contaiuer:i,
en reeds vele malen golfde het diepe geluid over
grote metalen buss~n, met elk driehonderd )<i lohuis en heg, over velden en wegen. Kwart over
gram aan wapens en munitie. En nu is het zaak
een, half twee .... De commandant spreekt zacht
om vlug alles te verzamelen en weg te werken.
met enige in zijn nabijheid in Huize Rika schuiVielen anders de containers juist in de door lichtbalende mannen. ,,Vermoedelijk te slecht weer", is
kens aangegeven ruimte, ditmaal komen er maar
zijn mening. Het weer is opnieuw omgeslagen. Een
enkele parachutes op neer en de rest komt op
kille motregen maakt hen langzaam doornat. J.)e
aangrenzende landstroken en in de sloten terecht.
commandant geeft het sein tot opbreken. Hun
Dubbel werk . ....
wachten is deze nacht tevergeefs geweest. Al!t:s
De posten met hun lichtbakens zijn gebleven, waar
wordt snel in de schuilplaats geborgen en zij
zij waren, want "twee rode rozen bloeien" is er
gaan huiswaarts. En dàn? Wat is dàt nu? Ja,
gezegd, en inderdaad dat klopt.
waarachtig tóch ! Daar komt-ie. Het geluid zwelt
Kort na het verdwijnen van het eerste vfü·gtui~·
aan. Sterker zijn de motoren nu hoorbaar. Met
is daar al het geluid van het tweede. Weer d,mdonderend geweld komt-ie laag over en vliegt
deren de motoren over hen been en dan volgt de
zijn bekende ronde. Maar er· is geen afgebakend
tweede "dropping" der containers.
terrein nu voor hen daar boven in de machine.
Gezwoegd wordt er die nacht eer alles is we~
De tijd is te kort om de lantaarns weer te voorgewerkt. De auto's stonden gereed, er was geen
schijn te halen en zich te posteren. Nog een ,
béricht van gevaar binnengekomen en de melkronde maakt ze en dan wendt ze de vleugels en
tanks op de auto's, die de vrachten moeten gaan
langzaam ver.mindert het geluid, om over te gaan
brengen naar de veilige schuilplaats, bevatten niet
in een zacht zoemen en geheel te verdwijnen. De
de grondstof voor boter en kaas, maar materiaal
commandant en zijn mannen staan bij elkaar.
om te gebruiken tegen den bezetter als eenmaal de
"Strop jongens", zegt hij zacht. ,,Wij zijn toch
tijd daar is. Half zes die morgen gaan de commandant en zijn jongens huiswaarts. Er is pootnog te ongeduldig geweest." .,Enfin we zullen
aan gespeeld. Nu mogen ze nog wel een paar
morgen wel horen, hoe of wat. We kunnen nu
gerust naar huis gaan, want vannacht gebeurt er
uurtjes rusten. 't Is welverdiend.
toch niets meer." En stil begeven zij zich allen
De auto's razen over de weg, de verschillende
naar hun woningen. Thuis wordt aan hen, die
kanten uit. Voor de berijders is het gevaar niet
minder groot dan voor hen, die die nacht werkwakker zijn nog even verteld wat er aan de hand
is geweest, en dan is weldra alles in diepe rust
ten. Een verdekt opgestelde Duitse wachtpost,
verzonken.
waarvan nog geen bericht gegeven kon worden,
"Wat heeft die Belg nu weer?" Maar de anderen
,,Halt!" klinkt het den chauffeur tegen. 't Loopt
commandant en zijn jongens zich de volgentle dag
hem even koud over de rug. Wat of hij vervoert,
af. Op tijd zijn allen op hun luisterpost. En preis de korte vraag. ,,Sneldrogende cement voor de
cks op tijd komt-ie door. Daar is-ie. ,.Niet te
weermacht!" is het onmiddellijke antwoord. ,,Fahvroeg van tafel gaan, wachten tot de maaltijd is
ren", snauwt de mof, en "fahren" doet de auto,
of de duivel hem op de hielen zit. De eauffeur,
opgediend; twee rode rozen bloeien."
\>Îens leven aan een zijden draad hing - hij is
Verwonderd kijken de niet-ingewijden elkaar aan.
Wat heeft die Belg nu weer?" Maar de anderen
dat spel gewend -, hij gnuift achter zijn stuur,
begrijpen heel goed, wat er bedoeld wordt, ook,
dat-ie dien mof er weer zo fijn tussen had ....
dat zij eigenlijk een .standje krijgen. Zij wàren
MAARTEN.

----------------·7
Korf verslag v.d. Prov. bijeenkomst Oud-K.P. Friesland
Op Zaterdag 14 December 1946 waren de K.P.-ers van Friesland bijeen· in Hotel
"De Nieuwe Doelen" te Leeuwarden. De opkomst was, gerekend naar het aantal
K.P.-ers in Friesland heel goed.
Op deze vergadering is beslo'en tot oprichting van een Vereniging Oud K.P.
Friesland. Het doel van deze Vereniging is:
"Het onderhouden der vriendschapsbanden, welke zijn ontstaan door en tijdens
het verzetswerk; het nakomen van de verplichtingen jegens de nabestaanden der
gevallen s'rijdmakkers in de ruimste zin van het woord, o.a. door het medewerken aan ac ties, te voeren door de Stichting 1940-1945; door het instandhouden
van het vacan'ieoord ,De Terrorist", eventueel in nauy.e samenwerking en overl~g met andere verenigingen en s!ichtingen, die hetzelfde doel nastreven."
Zij wil een aanvulling zijn op het werk door de Stichting verricht. In het kader
hiervan moch 1en 200 nabestaanden van gevallenen deze zomer enkele weken te
gast zijn op het vacan'.ieoord "De Terrorist". Indien de financiële pos~tie het toelaat, hodpt men dit in 1947 ook weer te kunnen doen.
Tot slot werd de kwestie "Indië" nog uitvoerig besproken. De meningen der leden
liepen nogal ui!een. [)e Voorzitter was van oordeel, dat men niet in het K.P.-verband zijn stem moet laten horen , aangezien men gauw op politiek terrein ver:r:eild raakt. Wel Is het rle tcrC!k vcrn .-!,,..., 1( 1' . or als staatsburger, zijn houding te

bepalen, maar dan in zijn eigen politieke partij.

,.PIET DE BOER".

...... de Rolzaal, één van de belangrijkste zalen
van de Staat, Zaterdag 21 December j.1. getuige
wai van een huldiging,
...... een geselecteerd gezelschap uit hèt bedrijfsleven daartoe bijeengeroepen was,

!

...... Dr. Hirschfeld daar gehuldigd werd voor
zijn arbeid in de bezettingstijd, ten behoeve van
het bedrijfsleven,
...... de selectie wel in overeenstemming met de
omstandigtieden en onderwerp en voorwerp van
de huldiging geweest zal z.ijn?

'

•

EEN BEZOEK IN EEN 13UITENCO MMANDO VAN
AAN FRITS
Beste Frits,
Ziehier het antwoord, dat ik gaf als mij smalend
de vraag werd gesteld, wa1tneer ik voor een va1t
o"ze i<Jnl{ens bemiddelde: Wat is een KP-er,
Pater1 Wat is een LO-er'! Wat is ee,i parlisaanf
n" f,artisanen: ik heb /u,t uitgeschreeuwd in alle
vor111'1ri en toonaardelt:
De partisanen, mfinkeer, dat waren onze vrouwen!
Ue partisanen, mevrouw, dat waren onze kinde-

..

ren!

De partisanen, dat waren oitze verloofden/
De partisanen, dal waun onze gezim,enl
De partiJaneri, <Ûlt waren onze Kerken!
De partisanen, dat waren onze scholen!
De partisane11, dal waren onze dorpen!
De partisanen, <Ûll waren onze steden!
DB pariisatieri waren onze vrijheid!
De partisane11 waren ons rBcht!
De partisa1ten waren ons volk!
• De partisanen waren ons volksbestaan!
De J,artisanen waren Nederlattdl
Want voor ai deze waarden stonden zij dag m
nacht, uur na uur, minuut ,ia mi11uut, seconde na
seconde op de bres!
Vuor al deze waarden streden zij jaren achtereen
ee11 011verzetlelijke strijd! Voor deze waarden lede1t zij alle rne11selijke leed!
Vuor hel behoud va,i deze waarden verloren ::ij
ltun huis, hun geld en lmn goed, verloren zij hun
leven!
Voor deze waarden verdroegen zij onbeschrijfljjkPmarlelittgen in gevange11issen en concentratiekampe,i; voor deze waarderi onderginge1t zij vreselyke vermi11/linge11, voor deze waarden tartten
zij levemla11ge i11validileit!
Ve parlisa1te11, mijnheer, de parlisanen, mevrouw,
dal zij1t vijf jaren van schrikwekkende maar roemvuile vaderlwul,B geschiedenis!
Maar wij vergeten mei, mijnheer, wij vergeten
snel, mevrouw, want terwijl dit alles aan de grave,i van onze doden volmondig 'wordt erkend,
terwijl dil alles wordt ingebeiteld in gede11kstenm
en triomfzuilen, terwijl dit alles te lezen vuil
op sierlinlen aan kransen en bor,quetlen, wordt
dil alles even vlot en met doortrapte listigheid
ontkend en geloochend i11 weduwen en wezen, Îli
overlevenden e11 hu11 gezinnen. In hun weduwen,
rnevr1Juw, worden de partisanen opriieuw in k1uisverhuor genomen, door belastittgamblenaren er,
C<,,t1u-óle•c<Jmmissie.
Ju hun kinderen wordeit zü o/mieuw gemarteld
door beroving van toekomstmogelijkheden.
fo /1un overlevende medestrfiders en hun gezinnen
worden zjj opnieuw als terroriste1&, vervolgd e•~
gelwo11d, veracht en gehaat, gekweld en getrapt:
De partisanet1, mijukeer, de partisa11en, mevrouw.
.dat zjjn de ma11nen en de vrouwen uil de illegaliteit, die 11u met fruit gezinnen, als paria·~ worden onder:ebracht op zolderkamertjes en in armenwijken met een samenraapseltje aat1 meubilair en beddengoed, want· de behoorlijke wonfoget1 zijn voor de rijken en voor de mensen met
relaties, die de acltlerdeurtjes welen! ,
De partisa11en, dat zijn de ma,men uit de illegaliteit, die h11n vrachtwagens en voertuigen, i11.ge;-.l
voor geheime wapentransporten en voor clu1ule.ttien voedselvervoer in het belang van hos/nlalcn
et1 armenhuizen niet kunnen vervangen k1ijge,i,
omdat zij nog niet aan de beitrt zijn: omdat zij
maar ee11 klein bedrijfje hadden; om<Ûll de gevallen van de grote en gezaghebbe11de Jimia's, die
zoveel wagens verloren met wapentramportr11 na:zr
het Oostfront en voedselvervoer uan. Nederla!ld
naar Duitsla11d, veel urgenter zijn!
De /mrtisancn. mijnheer, de f,artisa,wn, •,i,rori,uw,
dat tijll de ma,men uit de illegaliteit aan wie de
noodzakelijke vergunningen en toew/jzigi11gen,
nodig voor de wederopbouw van hwi zuke11, die
door den bezcller zijn leeggeroofd, w,,rd,m gr:we,·gerd, omtlat firma's die lwn materialen en mac/1ines, dank zij hun openlijke of ver~pte collaboratie, hebben weten te behouden, 111• rergunnin gen en toewijzingen Mdig hebben, flaar hun
zaken uitbreiding behoeven!
De t,orlisa11en, mij11heer, de t,artisanen, mevrrim..,,
d(lt zij11 de mannelijke en vrouwelijke ambtnmren.
die nu slechts. een percentage van hun gederfde salarissen kunne11 terttgbetaald krijgen, tJmdat zij in
overeenstemming met de instructies t an het Wettig Gezag, onderdoken in de illegali!l!it 1
De parlisanen, mfjnheer, de partisanen, ml't1rou.rt,
dat zijn mannelijke en vrouwelijke ambtenaren uit
de illegaliteit, (al of niet op hun post geblcu,:n)
spottend worden uitgelachen door hun <"Oldie
lega's, die fret werktuig bleven in dienst van de
be::etlendc macht en zodoende salarisverhoging,•n
o,itvingen en promoties maakten, als beloning
voor de ijver betoond in het medewerken aan de
ondergang van land en volk!
De partisa11en, mijnheer, de partisanen, mevrouu•.
dat zijn de militairen uit de illegaliteit, die gr.lworzamend 0011 da i,utructies van de wettige Re-
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voo,, ,t, j, mundonfang ni,b ••dm d,n 14-dHg,< gmn,
nisbricven van je man ontvanten hebt, dat je op een goede dag een gokleurde
enveloppe, voorzien van het handschrift van hem, in de brievenbus vindl
l>ic cnYdop Ycrplaatste hem in een andere wereld. Was hij vrij? Ontvlucht
mi~schien?
Nt'en, niet, ..an dat alles was waar. Toch was de inhoud verrassend.
,.Kom Maandag zo vroeg mogelijk op een bepaalde plaats (die geheel uitgestippeld stond),
brc.-ng vc.-el levensmiddelen mee". Ziehier in het kort de inhou<l van het briefje.
Wat deert dan een liefhebbende vrouw, om 's morgens heel vroeg als alles nog donker is, op
rl"ts te gaan, een lange tocht met veel ongemak~en, zelf voorzien van een grote geheime zak
met brieven, een flinke zware tas met voedsel voor de J7 personen, waaruit dat commando
bestond?
Nog voel ik de angst, die ik steeds bij me had. Zou het goed
gaan? Dan die aankomst op het station, veel Duitsers, Canadese piloten, die op transport gesteld werden, aldoor luchtalarm.
Slechts één doel was er maar: je man te zien. Alle moeite
werd dan rijk beloond. En dat werd ze.
Wat deerde je het kale hoofd, het boevenpakje, de akelige
voeten, toen je elkaar weer in de ogen mocht zien, en zelfs
omhelzen.
Zelden is ons samenzijn zo rijk geweest, als toen. Wat een
blijdschap elkaar weer te mogen spreken. Ik, die, om teleurstelling te voorkomen er op gerekend had, dat ik hem misschien alleen maar io de verte zou zien, mocht drie volle
uren bij hem blijven.
Het leek alles zo onwerkelijk, toen hij vertelde, dat ik het
niet erg trof, omdat het I Mei was, en ze vanmiddag weer
terug naar Vught moesten en dat ik daarom maar drie uurtj,:s
bij hem kon zijn.
Maar ik mocht terugkomen, die volgende week en een gehele dag blijven. De wacht immers was goed en
~undc het de gevangenen, hun vrouwen daar te zien. Om
de beurt kwamen er zo een of twee tegelijk. Deze Duitser,
De ongitige uren dáár in een
deelden ook mee -in het meegebrachte. Ze waren een met dt>
lro[r"l,ok • . .
jongetu, ze waren geen nazïs. Ze moesten in dienst, co probel·rden onze jongens zoveel mogelijk te helpen.
•
Na,lien ben ik er nogmaals een gehele dag geweest. Wc zaten heerlijk in de buitenlucht, tot
er "hoog bezoek" kwam. De angstige uren daar in een kolenhok doorgebracht, behoorden
nid tot de prettigste, maar alles liep gelukkig erg goed af.
Wc hebben zo van elkaar genoten, dat toen aan het eind van de middag één der gevangenen,
wil"11S vrouw er ook was, zeide: ,.Zullen we ·nu de dames straks ook even naar de trein brco(en", wij met een schok tot de harde werkelijkheid terugkwamen .
Het ia de laatste maal geweest, dat ik mijn man gesproken heb in tijn leven, hij is Jl)et zoveel anderen
als slachtoffer van het verzet gevallen.
Toch wil ik niet eindigen zonder een ere-saluut te
brengen aan een gcûn in die plaats, die als illegale
werkers zo onnoemelijk veel voor onze mannen geda:in
heeft.
Wij vrouwen, vonden er altijd een onderdak als h"t
moest, om onze mannen te zien, wel twee, drie vier
dagen, de mannen werden van alles voorzien. Als .er
een dag geen der vrouwen kwam, kookte de moeder
van het gezin voor de jongens wat extra's, of ging er
broo<l naar toe.
De dochters verzorgden de correspondentie van en
voor de gevangenen, en dit alles met zeer groot gevaar.
Deze mensen kunnen wij nooit dankbaar genoeg zijn,
.. coor de jongen• altijd wal ulra'•
voor hetgeen zij ledaan hebben. Voor mij ielf ligt
daar de herinnering aan een afscheid, voor altijd, van hem, die mij het dierbaarste was,
dat ik bczaL
W. H. B.
·.

gering. niet in vrijwillige krijgsgevangenschap :qj11
gegaan en die nu, langer dan een jaar na de teruikeer van die wettige Regering, 110i niet wet, n
lioe hun zaken er voor staan, terwijl collega'smililairen, dje geen gehoor gaven aan de o/"lracl1t
van de wettige Regering, hun salarissen volledig
kregen doorbetaald, pakellen van het Rode Kruis,
die l10nderden politieke· gevangene11 het leven
zouden hebben gered, kregen toegestuurd. en nu
- o, sinistere va/1! - vanwege hun karaktervolle houding volop f>romotie maken!
De /1ortisanen, mijnheer, de partisanPn, mevrouu!,
dal zijn de jongens en de meisies, die door Nederlandse werkgevers als onvolwaardige arbeidskrachten worden geweigerd, omdat zij na drie, vier
jaren illegale werkzaamheid, de vereiste routine
op de typewriter niet meer zouden bezille,z!
De f,artisanen, mijnheer, de parlisanr.11, mevrma-•.
dat zijn de mannen en de vrouwen 11it de illegaliteit, tegen wie door mensen, die aa,upraak malt.en ofl de titel van Professor, op de titel van
Meester in de Rechten, op de titel van Burgervader, o/1 de titel van edelmatt, ja zelfs op de titel

van Zielenherder, verdachtmakingen worden ieopf,erd en aanklachten worde11 Ïl/gedientl bij de
Regering over een be/eitl, waaraan zij zelfs niet
voor het minste /mrt of deel hebben!
De f,arlisa11en, mij11heer, de parlisa11en, mevro1r:v,
dat zijn de man11en en de vrouwen uit de illegaliteit, die nu voor reclrtba11ken worden gesleept. die
nu in gevangenissen worden geworpen. waarna
wij, no de vergissi11g le hebben bewezen, de edelmoedige rehabilitatie op papier - het zou wat!
moger1 publiceren met een troostwoordje voor de
betrokkenen!
T.Ueet U niet, wat partisanen zijn, mijnlteer'I!
Weet U niet, wat f,arlisanen zijn, mevrouw?!
Dot zijn, kort ,n goed, de ma11nen en vro11Wen.
uil de illegaliteit, die men nu tracht aan te doen
alles, wal er aan onrecht, leugen en bedrog, 11011
laster, haal en a/'keer, aan hoon, valse getuige,,issen en ellende kun worden opgebracht door .,goede" Nederlanders/
Jk kom nog eens terug.
Een· stevig, poot en hartelijke groeten,
Afrika.
PATER MICHEL.
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LAMMERT ZWANENBURG

ANTON DAS
Geb. /0 Juli /917 • Overl. 26 Dec. /946

,.Er is maar één goeie boer in Drente",
zei in rie bezettin;:tslijd een KP-er, ,,en dat
is ZwaI'P.nburg."
Dat was gelukkig n'et waar. Er waren er
veel meer. Maar voor bijna allen kon Zwanenburg tot voorbeeld strekken war moed,
ber,idwilligheid n oprechte overgave aan
de goede zaak bztrof. Hij aarzelde nooit.
Hij zei nooit: neen. Hij beschouwde elk
verzoek om hulp als een bevel van boven.
Wat op zijn w~g geplaatst werd, wilde
hij n·et ontwijken. Hij was het beste, het
levende bewijs, dJt geen zucht nlar avontuur onze vzrze:smensen leidde, geen wilde
onberedeneerde h::iat tegen den bezetter ook,
maar gehoorza:imheid aan Gods gebod Hij
werd door de liefde tot Christus gedrongen,
hij kon niet anJers, omdat hij zich dan
geen kind van God had gevoeld.
Hij was een echte Friese boer, een zwijger,
een werker.
L"chamelijk was hij sterker dan h~el zijn
omgeving, g~estelijk stak hij boven veel
meer nog uir, maar hij was l<mc.l.rlijk een·
voudig en kindzrlijk goed. Van de eerste
oorlogsdag af was hij in verzet. Enkele
voorbeelden van zijn consequente houding:
Hij weigerde ronduit om vee te leveren,
steeds moesr het door d~ daartoe aangewezen ambten:iren van de boerderij worden gehaald Hij was de en·ge boer, die
geen grasfan<l scheurde, on<lan'ks de dreigementen van d~ autoriteiten N S.B.-ers
werden aangewezen om een ha. van zijn
land te scheuren, maar Zwanenburg erkend~ dat land daarna niet meer als het zijne
en weigerde het te bewerken.
De verspreiders van ,,Vrij Nederland"
waren de eerste onderduikers op de boer·
dzrij aan de Beilervaart. Bij hem was Wim
Sp?clm.in. Sp:ed g daarna kw:imen de eer·
ste Joden. Tenslotte steeg het aantal vaste
logee's tot tien, m:iar voor piloten of !<Pers was ook altijd nog plaats iedere vervolgd:: was welkom in dit g;stvrije huis
en al de kden van het gezin gaven hun
beste krachten aan het verzetswerk
Op deze boerderij werd Gé Bleek~r gevangen gezet, !oen m"n h:iar verdacht van
het verraad aan de Turfsingel in Cronin·
gen. Zelfs zij werd h:er door de verz~tsgeest g?ïn5pircerd.
Had ik maar bij Zwanenburg kunnen
blijven", zei ze later, .,dan was ik niet ~pnieuw tot verraad gekomen. Zolang Jk
daar in huis was, was ik een beter mens "
Midden October t 944 werd een onderduiker gearresteerd, die door den zoon van
Zw~nenburg van bonnen was voorzien.
Deze noemde bij het v:rhoor diens naam
en in de nacht van 18 op lt) Oct. werd de
boerderij door de landwacht overvallen. De
zoon was toevallig n et thuis, terwijl Zwanenburg kans zag, om zich te verbergen.
Toen echter zijn vrouw CtJ dochter zouden
worden meegevo~rd, terwijl de landwacht
zich gereed maakte, om de bo:rderij te
doorzo?kcn, kwam hij, om zijn familie en
de onderduikers te sparen, voor de dag en
gaf zich gevangen. H ij werd later gehaald,
maar Gé Bleekcr had intussen tijd geh:d
om alle Joden te redden en o:ik zelf te ver0
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dwijnen Bij de hai.,zoek'ng echter werden
hun schuilplaatsen gevonden en verder
brieven en foto s va piloten en een kistje
met distributicbeschJ ·den
In D ever zagen dÎ echtgenoten elkander
nog even terug.
Zwanenburg was z aar mishandeld, maar
rustig als altijd.
,,Heb je nu geen s jt van wat we gedaan
hebben?" vroeg zijn vrouw.
"Spijt?" vroeg hij ,We hebben toch niet
meer dan onz~ plich~ gedaan?"
En zijn voornaamste zorg was nog, dat and~ren, als hij niet erug zou komen, toch
vooral zouden doorg an op dezelfde weg en
in het verzet niet 1 ouden verflauwen.
Die avond werd hil mzt twee verzetsmensen uit. Be len, den l merman B,uulszma en
den distributieambte aar Wiegers naar het
kamp Westerbork
rvoerd en daar werd
d.ze prachtige man, evenals de twee andere
trouwe werkers, zon r enige vorm van proces door de Duitse beulen doodgeschoten.
Het crematorium v rteerde hun lchamen.
De as, door twee J en begraven, werd la·
ter naar de bigraa laats te Beilen overgebracht.
Het lichtend voorbee d, dat Zwanenburg ons
gaf, zal in Beilen n et meer vergeten worden. Wie hier ove verzet spr~ekt denkt
aan hem, die, beter an iemand anders, de
ware verzetshoud,ng in practîjk heeft gebracht.
O

A. en C.
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DE DODEN

Opgedra:en arm de na e1/a(l11den 11a-n all,.m, die
vielen voor v ij(ieid en recht

Zij zijn gevallen in liet
gÎ>durende de 11acht en ÎI
wol dot aan offer rn aan
weet God alleen, Die aa

oordtm en hei 7.11iJm
de murgcmlu111l.
/1fj11 110m he11 '"'" 11i1ld11
den ci111ler slo11d.

Zij hebben tol /nm laatst ·r 1111r gesll'eden
voor vrijheid, vaderland n recht.
Zij hebben olie leed voo 011s geleden,
g~boeid, maar niet gebr e11, niet ek11edit.

f
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Er waren mannt>tl bij op leeftijd: Ua,Jt.r.•
van gezinnen, die voor v ouw e11 ki11d're11 110.-!1/lm
met wik een overluigin ~kracht. dat land;,erradcrs
en SD niets legen hu11 h dhaftigheid vermvchlen.
De menten echter wart jong, vol idealen,
bereid hun toekomst, gel ,.,, goed Le derven
om mel hun leven onze ijheid te betalen
en door hun dood voor 01 de vrede te verwerven.
Verhongerd. uilgemergel hebben zij geboet
voor ons. in c~nccntratie~amf1c11 ~ru!mgedr_even.
1/ier l,eef t een Jongen, da 1r een mezs1e met 11aar bloed
in onze aarde Neerlands 1escliiedenis geschrevi:11.
Ge !lt'bt he11 voor het pel ton zien treden,
/leer Jezus. Ncerlantls ma meu. Ncerla11ds vrouwen,
in d'ovcrtuigiug dat /11111 atste schrede,
een schoner leven voor h :ou ontvouwen.
V ervuld van die gedachte begnn hun laatste rek
E11 nu. Heer /e:us, rest ij slechts Pé11 bed.?:
leidt hen voor eeuwi: birl 1en in liet Paradijs
opdat :.ij rusten, n u en st ds, in vrede.
PATER MICHEf"

•

Slechts enkele weken na zijn terugkeer uit
Zwitserland, waar hij volledig h r~•t>ld 'uit
het Nederlands Sanatorium "Beekhuizen"
ontslagen werd, overleed in h~t Militair
Hospitaal te Utrecht op de 2e Kerstdag
onze Anton.
Rus ig, in volkomen overgave is· hij v:111 ons
gegaan. in dl' volle zekerheid. dat hrt Kindeke in de kribbe ook voor hem op aardt' is /!Ckomen en als Middelaar ook voor hem Zijn
bloed gestort heeft Wij staren n ,ar de h:u1ge plaats, die hij achterlaat. Vele vragen
bestormen ons. Het waarom, dat slechts
één antwoord heeft: Cod. Zo s:aan wij stil
tn gedenken.
Gedenken wat Anton voor zijn v~rloofde,
zijn oud rs en zusters. broers en verdere
familieleden is geweest Wat hij betekend
heeft voor zijn vr'enden, zijn Vaderland.
Over h~~I dit jonge leven ligt de sclnduw
van de strijd die hij gestr~clen heeft in alle
eenvoud en rust; bewust en zeker h·eft hij
de weg gevolgd die God hem aanwees
Plichtsgetrouw heeft hij zijn taak vervuld in
het leger, in d~ dagen v:in mobil sa tie en
oorlog. Andermaal, toen het Vaderland riep
en hij in d• illegaliteit alles heeft gegeven
wat de zaak van het recht van h~m eis:e.
Het verzit had de volte liefde van zijn hart.
Het zou n'et in overeenstemming zijn met
d~ levensstijl van den overledene, indien wij
op deze p);:i:its uitvoerig zijn d:iden zouden
vermelden. Zijn l:i:itste wens w:is, dat geen
militair eerbetoon of blo~menpracht zijn
faats•e g;ing bep.eleiden zon.
Soberheid, die zijn leven sierde, zou ook zijn
h~engaan kenmerken.
20 October 1943 onderbrak de vijand zijn
werk als één van d~ leiders van de LO in
de stad Utrecht. N1 een verblijf van 7
maanden in het concentratiekamp te Vught,
werd hij als krijgsgevangenz naar Duitsland
gestuurd D~ar heeft hij. tesamcn met zijn
vriend en mede-LO -er K~es, de bevrijding
werkloos moeten afwachten Een grote lel?urstelling W'S h~t voor hem, dat een in
het gevangenkamp opgelopen ziekte, hem
no:ipte ruçt te nemen aanvankelijk thuis,
later in Sarepta en tenslotte in Zwitserland.
Zo kwam hij 10 Oc:ober van dit jaar volkomen genezen verklaard n°ar huis. 1 Jclaas
slechts voor enkele weken Een ernstige complicafe sloop e binnen enkele weken' zijn
lichaam. totdat tenslotte het eind• kwam.
Wie zal de diepte peilen van zijn lijden tij·
dens zijn gevangenschap en ziekte van ruim
drie jaar?
Maar ze:ils hij de sch::iduw gekend h~eft, zo
heeft hij ook h~t Licht gez·en, d;it hem om·
gaf Hij is gestorven met een bede op de
lippen. Zijn laatste getuigenis was, dat hij
naar ! luis ging. En in deze wetensch:ip berusten wij, omdat God zich n·et vergist.
Dankbaar zijn wij voor wat God ons in
Anton geschonken heeft en voor het voorbeeld, d:it hij in zijn persoonlijk leven voor
zo velen is geweest. Moge dit offer begrepen worden door hen, voor wie ook hij zijn
leven heeft gegeven.
RUURD.
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ADVERTENTIES

------------------(famililf-adv,rtmties fJTijs f 0.10 pn m.m.)

In November 1944 is

Met grote dankbaarheid en blijdschap bcrichtén wij de
geboorte van ons kindje
WINIFRED ERIC..
Apeldoorn, 5 Jan. 1947.
Waltersingel 58.

BAS VAN DUTN
(Sjors; Joseph; Dries)

•DAAGfE RUBRIE'l( VA~ 'f>t COl'ITACTCO/'\MISSIE
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COMP. GEZAGSTR~PEN (DllTR.DRENTE}

S!<RUARIAAT:

I\.H. DEUTZ .Mlffl\AO{ 121- BERGSCHENHOEK

Contactgroep "Hou ·co Trouw" wen.,t ieder een
gelukkig en succesvol 1947, in het bijzonder de
Red. en Adm. van "De Zwen·er" waa,mee zo'n
prettige samenwerking heerst.

•

•
OP 08 KORREL, (Sugt. Ha10J1-Pal,)
Het Is oudejaarsavond, Ik be. met vulof thuis ea tcacht te
lezen. lndecdaad, Ik tcacbt bct, maac het wil niet. Mijn gedachten gaan telkens terug naar het Jaar dat afloopt. allerlei
herinneringen oloemen weer op en Ik denk aan 8 Aug., de
dag, dat onze comp. opbie.ld te belltaan. We llepen wat been
e.c, weer op de apptlplaatl, te wachten op het seill voor het
middagapptl. het laatste ...... We keken een• oaac de waggemast e.a naar de witte stttntJ" uvoor, dit bet devfe• .. Hou
en Trou" ultbeeldea. We w!ldea vcolijk zijn, er wecden opmerklngea gemaakt tege,, ben, die ceeds in het burgec liepen,
er werd wat gelache.n, maac het ging on• toch nJet goed af.
We deden quasi flink, maar de meeste.n hadden een gevoel
van, .,WM dit maar voorbij".
Daar 15 het signaal voor apptl. De kapitein •preekt een kort
afscbeidswoocd. Het Is voorbij. En ontgoocheld gaan we heen.
Want wij. ondecofflclerea hadden als van:elfsprekend gemeend, dot cc v;m de otaf 5 M,A, een oiflclot aauwczlg •ou
zyn om ~nkele woorden tol de vertrekkenden te spreken. Maar
we boddel\ mis-gerekend. Z<lfs niet de garnizoenscommandant
bad tijd k'unnen vinden om bij dit laatste apptl tegenwoordig
te zijn. Het kan <ijn dat hij btlnngriJke bezigheden had, maar
bet was voor de Jongen, niet leuk. Want het betrof biec toch
niet het vertrek van ee.a. enk.eJiug. maoc van ee.n gc:ht:lc comp.
die buiswaêlrts keude. waa.r va.n vele Jonge:lh:dcn 'op de span-ntndsce ogenblikken bun gezin, studie en bedrijven In de
steek lieten, om bun land te dienen. Er Is ons wel eens ver•
weten, dat we te zelfstandig waren, maar Ik beb dat steeds
anders ge:len, Majoor Klomp heeft bij een inspectie eens gezegd: .. Wat Ik bij jullie op ledec ogenblik, dat ik la.om ,
vind, l.s Teamget$t •. 8n werkelijk, dat was er.
Ik denk op de:e laatste dag van het jaar ook aan een cursus,
d ie Ik later gevolgd heb en waar een kolonel het moreel be•
handelde. Hq stelde toen de vraag: , .In hoeve ree zijn wij als
kader schuldig aan de antipathie van de bnolklngî" En nu
kom Ik eigen· ijk waar ll... heen wilde. Mijn Inziens ligt té.o
vau dt: antwoorden bitr. Pl.m. 100 man gaan naar hui! tn
zeker getn .,cigarettensoldate.n ·•• waatvoor nic.t ceua een woord
van waardering, noch mondeling, noch schriftelii,k af kon. Op
dit laatste moment had me.n tegenover dc:c at::waalets oog
veel recht kunnen zetten. waardoor :ij beter gest1;":md de maatschappij waren lng:egaan. !\,laat nu ging tr een t..cocp weg met
een. wrok in zich. niet tcgc.n den kapitein , maar tegen de
hogen lrgulcidJng. die op bc.t botste moment vecstck. Ud

door fusillering te Waalsdorp <le lleldendood
gestorven.
Als hoofdverspreider van Zuid-Holland voor
de verzetsgroep "Trouw", en als K.P.-leider in
Rotterdam, volbracht hij op onnavolgbare wijze
zijn plicht;
Toch zijn er banden die blijven
die houden de binding in stand
tussen hen die achterblijven
en die reist naar het andere Land.
zijn familie,
zijn Vrienden en Vriendinnen.
De begrafenis bad de lle Januari 1947 plaats
op Crooswijk te Rotterdam.

JOOP ABBINK
BEPPIE ABBINK-VAN BARRELO.
JAC. DEETMAN (van Wijngaarden)
(pl. L.O. leider)
en
DELIANA VERHOEF
(Medewerkster L.O.)
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1N LI C H Tl N GEN VE RZ O C H T
la de nacht van 25 op 26 Juli 1943. nronge.lukte bonn Ten
Boer een Halifax-bommenwerper. Van de uit zeven leden be1taande bemanning verloren vijf het ltvtn, ton weed krijgsgevangen gemaakt en tên is vumocdelljk ontkomen, doch
wordt tbant nog steeds vermist.
Jn de vroege ochtend van 26 Juli 19i3 werd een flets toebehorende aan ten landbouwer. wonende la de gemeente Noord..dijk, ontvreemd door een onbekend persoon gekleed IJl blauw
overal of blauwe broek en Engels hemd, terwijl een andere
landbouwer vecmoedeliJk denzelfden persoon heelt zien rijden
op de Oude Stadsweg In de richting van Noorderboogebrug.
Het I• niet onmogelijk te achten, dat deze persoon Identiek
is met htt vermiste lid van de Hulifa~-bowuienwerpcc.
Hij k.a.n genaamd zijn geweest:
A, J. Wood. no. 6il165: M. B. Tomczak J. no. 21899 of
A. P. Me. Crncken J. no. lil92,
Degene, die omtrent bovenstaande nadere lalicbtingen ltaa
geven, wordt verzocht dit schriftelijk te willen doen aan het
Hoofdcommissariaat va.n Politie te Groninge.o, kamct lb.
Ossenmarkt 3-1.

.,Het Hoofd van de P.R.A.
Lange Voorhout 13 te
's Gravenhage verzoekt 10lichtiogen betreffende:

•
DE GES CHIEDENIS DER COMPAG NIE . 3. (Oao J.
Al:,orens over ons vertrek op 4 M ei te gaan schrijven. wil
Ik nog een voo r val vtr ttl?e'n . dat zich In de school voordeed.
Op een morsen om pl.m, 10 uur, w,j hadden theorie "B,engua". vuscbecn p1o t.sc1ing de paatsvcrv. commdt. met de or"
der. dat de g t bele. comp. û ch over een ha lE uûr- verzame:Iett
moest in de grote za~l. voor het behandelen van een e:rostfge
kwestie, We wisten al daî e, lt ts boperde tuss•n de commdtn.
Boltjcs en d• Vries en •an hogcraf moest bevel gekomen
:ljn, dat olet Bo ltjc.• moac de Vries als commdt. zou optcedcn. f
Dit was e, bter niet naar de zio van de organisators van
de Stoottroepen, die met Bo' tJes goede ervaringen hadden,
milM van de Vries niets afwisten, O.111 half 11 was dan ook
alles aanwezig, tot zelfs de koks.
Plotst'ing werd er "Geelt Acht" geroepen en kwam de
verblndingso!llclec van den Prins. T. Legger blnne.n. Hij zette
de toestand betceUcnde het commando uiteen en stelde ons
vooc de keus: of als commdt. de Vrlc•. of ophefllog van de
Le Comp. Stoottroepeu. Zo nodig :ou met gcbcuikmaklng van
leden der O.D. een nieuwe comp. geformeerd worden. Het
wos even doodstil. toen wat gtto4'%tm0es en WIiiem Muldec,
Un van de mannen dit zijn sporen In het veuet verdiend
bad, vroeg het woord . \Vat er precies gezt gd is. weet ik niet
meer, maar wel weet Ik. dot het ons koude rillingen btzocgde. Daden uit het verleden werden opgeroepen, die Leggec
moesten herlnneten aan het ge;:ame-nHJk verzet eo het eind«
van de bespceklng was, dat er gestemd moest "orden, waar,
bij de zaek zo stond, of ontbinden, of BoltJts als commdt.
Het resultaat laat zicb gemakkelijk raden. De comp. werd niet
ontbonden en Boltjcs werd commdt.
·

1

•

•

Ven Sugt. Tromp ontvingen we uit lndJe t:e.n brief, waaruit
we het volgende ontlenen:
.. liet gaat hier mirakel man, ik zot vooc het raam te schrlJ,
ven, geldleed In onderbcoekJe. sandalen en polsliorloge, totA
het opee.na begon te: atortregcne:n, niet mooi meet gewoon,
Horloge af. broekje !111 en nnac bulten, want dat 1, een bul,
tenkani je, daar Soekarno ons van de waterleiding heeft afgc!loten. Inzepen en maar spoelen, ht. jt ll'Uld tintelt o,og JO
mln. na de tijd. Mijn slapie kwam Iets latec, had zien net
ingezeept, toen het regenen even plotseling ophield als het
begonnen was. En daac stond-Ie voor schut, gelukkig Toot
bem dat n<t duister was, liep bij nJet zo In de gaten. Nu
staat h~ met een handdoek zich af te poetsen en Is a-og booc
ook, omdat •e hem In :ijn gezicht uitlachen ...... "
(H.O.) Als ze daar ,o weinig kleding nodig hebben. zollea
:e er vost geen nachtmerrie krljge.n over kledlnggtld1

•

A1tn a.l1P IMf'.n IA f'W clrculafre get:ondcn. waarin oade.rie ge--

geve.n.s over de te-unie staan vecmPtd. welke Znterdag 2t
Pebr. wordt gehouden,

Heden overleed in zijn Heiland, na een langdurige ziekte, ontstaan door zijn gevangenschap
in Duitsland, na een aanvankelijk herstel van
slechts enkele weken, onze lieve zoon, broer,
zwager, oom en mijn verloofde,
ANTON DAS.
Hij bereikte de leeftijd van 29 jaar.
B. L.DAS
J. DAS-VAN DIJK
Den Haag, M. rJ. L. DALMEYER-DAS
B. L. DALMEYER
JOKE
Utrecht,
M. N. A. QUINT-DAS
A. QUINT
BENNY
H. J. DAS en Verloofde (Henny).
H. A: DAS en Verloofde (Ruurd)
W. C. DAS
Den Haag, J. B. L. PETERSEN-DAS (Joke)
H. PETERSEN (Tom)
Utrecht,
T. DE GROOT.
Ut•ecbt, 26 DeC'ember 1946.
~d-tmmelpen11incklaan l~
De teraardebestelling beeft plaah g<'had op
Maandag SO December op de 2e Alg. Begraaf plaats alhier.

Johannes Lubertus
NIJE, geboren te Keulen 17
October 1897, en

_______________.....

Johannes Hubertus VEEFKlND, gebo,en 16 September 1918.

(Personeel gevraagd

SAVE-1

~ttian.

Wannctt ontevreden soldaten afzwaaien , zijn het ontevreden
burgers geworden, d ie hun ontevred enheid niet ondec stoelen
of bankea. steken , maac verdtt vertellen . mtt als gevolg
groeiende antipathie ooder de burgerbevolking.
Eo \Vannecr Ik dan dit alle" op deze oudejaarsavond overd enk, dan kunnen wij allen slechto wensen, dot het hogue
kadee in 19i7 een andere haudlng zal aannemen als bier 19
gebeurd. Dan zal dit er zeker <en •teentje toe bijdragen de
v.•rhoudlng burger-mllltuir In de goede richting te 1tuwen.

hebben het genoegen, U mede namens wederzijdse
familie, kennis te geven van bun huwelijk, Wdarvan
de voltrekking heeft plaats gehad op Vrijdag Il Jan,
Het huwelijk is ingezegend 'in de Ned. Herv. Kerk
door den We!Eerw. Heer Ds. Th. Hettinga van
Barendrecht.
Elburg, 19 December 1946.
Toek. adres: Ellestraat 26, Elburg.

1!11

aangeboden

pr. f 0.10 p. m.m.)

Plattelandsmeisje zoekt betrek-«ing als hulp in d•
huishouding in klein beschaafd gezin, Den Haag of
Voornoemde personen zijn omgeving. Opneming als huisgenote. Tijd en gelegen-.
beiden wukzaam geweest heid voor studie en ontwikkeliog vereist.
bij den Sicherheitsdienst Brieven onder No. 111 Adm. van dit Blad.
Afd. IV en hebben door het
gehele land als zodanig ar- GEVRAAGD:
restaties en huiszoekingen
AUTOMOBIEL MONTEUR.
verricht''.
fa. J. A. M. Verbakel, Voorkade 26-27,
BOSKOOP - Telefoon 195.

,,lK LAS 1N DE KRANT"
De terugkeer in krijgsgevangenschap.
Minister Fievez beantwoordde de vragen, die de
leden van de Tweede Kamer stelden. De Minister
verdedigde de regeling, welke is aangehouden
voor de betaling van bPt tractement aan degenen,
die in krijgsgevangenschap zijn geweest. Het betreft hier 10.000 man. 200.000 man zijn niet gegaan, doch 90% beeft zich wel gemeld. Deze zijn
toch niet te beschouwen als oodergedokt:n?
Aldus de Minister.
Hieruit volgt, dat er 10.000 man terugkeerden uit
krijgsgevan,e-eoschap. Deze 10.000 man krijgen een
tractcment; de grootte van dit tractement doet
niet ter zake.
Om de getallen van den Minister niet te boven
te gaan, neem ik aan, dat de sterkte van het voormalige Nederlandse leger 200.000 man is geweest.
Van de 100% ho._eft zich 90% gemeld. 5% keerde
terug uit krijgsge'vangenscbap en een andere 5%
heeft zich nooit gemeld en is oolc niet in krijgsgevangenschap gegaan. Waar blijft het tractement voor deze laatste categorie, die toch ook
minstens 10.000 man telt? Of is voor deze mannen geen regeling getroffen? Jk merk hierbij op,
dat het Nederlandse leger in oorlogstijd ongeveer
500.000 man sterk was, althans op papier, dit in
verband met een eventuele onzuiverheid in de genomen getallen waarbij ook geen rekeninf gehouden is met de mensen, die nimmer de kampen hebben verlaten. Zou deze laatste categorie van 10.000
man eigenlijk niet eerder in aanmerking komen
Yoor een eventueel tractemcnt of zijn zij tekort1eschoten in hun handelingen, omdat zij datgene
deden wat de toenmalige Nederlandse Regering
hun voorschreef?
,.BOWK~'.

Wordt gevraagd een lfoishoudster, Ger. Godsd. van
50 tot 60 jaar op een klein dorpje bij Alkmaar, bij
Vader en Zoon. Beste kost en goed loon.
Brieven of pers. aanmelding bij 0. v. d. Wal te
Krabbendam (N.H.).

( Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs

f 0.45 p,r

m.m.)

TE KOOP GEVRAAGD:
Antieke Meubelen, Klokken, Doeken, Shawls, Kisten.
Tegefs, Koper en Tinwerk enz.
Kunsthandel "Oud Holland", Antiquiteiten.
Eigenaar J. van Dijj;.
Rotterdam, Tel. 36466, Claes de Vriesclaan 80 a.

L. LUGTMEIER (Bertus)
en
L LJ]GTMEIER-WIERSMA
wensen alle vrienden in OOST en WEST een voor- .
spoedig Nieuwjaar.
Heerenveen. D
J. H. Kruisstraat 2 A,
Il
Aan alle abonnê's en Vrienden van "De Zwerver" 5
een gezerend 1947 toegewenst.
~
L. VISSER.~
URIC.

t:i
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Wie wil jong, gehuwd zakenman, ex-Off. 'stoottroopenO
te Den Haag hierin bijwerken?
Br. met uitv. gcrevena onder No. 1 H adm. Y. d. Blad.

1 8 JAN.
1 9 4 7
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
l..ANDELIJ°K E ORGANISATIE VOOR HULP
Lo...
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DEMOCRATIE EN DE NEDERLANDSE STRIJDKRACHTEN
emocratie in een leger, dat kan niet· en
daarmede is dit vraagstuk voor velen afgehandeld. Toch is het duidelijk, dat er verschil is tussen de strijdmacht (leger, viool
en luchtmacht) van een democratisch land en de
weermacht van een totalitaire staat. De bevelsverhoudingen als zodanig kunnen niet gedemocratiseerd worden. De boerencommando's in ZuidAfrika hebben bewezen, dat dit onmogelijk is.
Daar werd de commandant gekozen. Dit bleek
echter steeds weer tot individueel optreden te leiden, hetgeen niet paste voor de oplossing van de
tactische of strategische problemen.
In de staatkunde kennen we het begrip ,.legerpolitiek" en de wijze, waarop die gevoerd wordt, is
beslissend voor het al of niet democratisch beleid
van het Ministerie van Oorlog en Marine.
De Minister van Oorlog heeft destijds een legerorder goedgekeurd, die bepaalt, dat de soldaten de
onderofficieren niet meer behoeven te groeten en
de officieren wel. Dit moet zeer bedenkelijk genoemd worden. De moeilijkheid, die overwonnen
moest worden, lag in het feit, dat het groeten soms
een belachelijk en overdreven karakter kreeg, door
de vele militairen, die elkaar passeerden. Daardoor
werd l.ic,t saluereu nagelaten en de tucht ondermijnd. Met het oog op de corpsgeest voor de gezagsversterking en waardering voor het lagere
kader zou het beter geweest :z:ijn als er bepaald
was dat de militairen van een bepaald corps verplicht werden elkander te groeten. ~en :Regering
moet nooit vergete11, dat de democratie vaak neerkomt op het verdedigen en geven van rechten aan
die groet,e11 i11 eet1 volk, die 1veinig of geen macbt
bebbe11 buite11 hun stembiljet.
De goede opbouw van een strijdmacht is voo:al
een kwestie van juiste persoonskeuze. De kundige
persoonlijkheid speelt een. grote rol in. eei:1 leger
en er zijn grote groepen m ons volk, die met voldoende krachten kunnen leveren. om voldoende
vertegenwoordigd te zijn.
.

'Nu tvreek.te zicb de slappe democratie vall t?rocger, die geen gelijke kansen durfde te geven b11 de
intellectuele opvoeding.

Ondanks deze situatie heeft Prins Bernard zo
goed als dat mogelijk was een ~nick voorbe~ld
gegc\·cn van onpartijdig, democratisch legerbele1d.
Dit heeft grote indruk gemaakt op alle soldaten
uit het verzet en op de militairen uit Engeland.
Het gaf de indruk: ,.er is iets veranderd" ten
goede: de gewone soldaat, die z(in best deed, kreeg
nieuwe hoop.
De Departementen van Oorlog en Marine gaan,
nu de oorlog voorbij is, een koers in, die niet bevorderlijk is voor een hechte band tussen ~olk en
strijdmacht. Of, zo vragen de mensen zich af,
hebben wij weer een oorlog achter de rug, waarin
beloften zijn gedaan, die nooit vervuld zullen
worden? De suggesties in de bladen en in de brieven van de soldaten, wijzen op het volgende:
- vriendjesgedoe, gevolg van een particularistische instelling en gebrek aan public-spirit;
- weinig bereidheid den volksjongen om te vormen tot het officierstype, d~t met eer onze Koningin en de regering kan verte/li,enwoordigen, waar
ook ter wereld;
•
- in commissies weinig schakering van rang,
wapen en stroming;
- de jongere officieren krijgen weinig kans hun
ideeën en opvattingen tot gelding te brengen;
- de kadercursussen geven nog steeds geen algemene ontwikkeling en culturele vorming, gebaseerd '
op het lager onderwijs, waardoor de kans op eer
rang niet voor ieder even groot is.
Er zijn in ons land :z:eer veel zaken in het open-

De KP's hebben de eerste stap
in de goede · richting gezet.
bare leven, die niet langer verkeerd zouden gaan,
indien er duidelijke regeringsinstructies verschenen,
en bij sabotage door welken ambtenaar ook, de
betrokken persoon openbaar en streng werd gestraft. Wanneer de misstanden (in dit geval dus
militaire) opgeheven worden, zal ons volk zich met
groter kracht kunnen ontplooien en de waardering
voor het leger, die zo hard nodig is, zal groter
worden.
Het zal duidelijk zijn, dat het moeilijk is overeenkomst te krijgen. tussen strijdmacht en maatschappij. Toch is dit zeer gewenst, als wc willen
bereiken, dat de burger :z:ich thuisvoelt in uniform.
Alleen al als de technisch-organisatorische opzet
geen ergernis meer geeft, kan in dit opzicht veel
bereikt worden. Nog belangrijker is in dit verband
een scci;:ial-gc:z.ind offk: ~"SÎ<0rps. Sectie IX., de
afdeling Sociale Zaken, ten instelling van Prins
Bernard, heeft een geweldige taak, maar die door
het goede optreden van de troepencommandanten
zo goed als overbodig moest zijn. Door een vader
te zijn voor al je mannen, groeit de teamgeest.
Voor een cOipscommandant zal een goede sociale
verzorging een belangrijk middel zijn, om het
moreel hoog te houden.
Een klein geval uit de praclijk laat zien, hoe
het niet moet.
In een instructiekamp zou een officier aangesteld worden in een bepaalde functie.
Deze jongeman was reeds officier en
bij de capitulatie chef van één van de grootste
sabptage-commando's uit ons land: Û";t~at
collega's van hem, practisch allen m knJgsgevangenschap gegaan, bevorderd waren of
:z:ouden worden, werd het door den c<lrpscommandant billijk geacht, dat de normale
bevordering zou plaats vinden. Begin September 1945 werd deze officier afgekeurd. De
strijd had te .veel gevergd van zijn lichaam in
concentratiekamp, bunkerstraf en sabotageactie. Vanaf 15 Juli 1945 was de betrokken
persoon in dienst en werd een toelage aan
hem uitgekeerd, omdat de officiële aanstelling
met terugwerkende kracht plaats zou vinden.
Een driekwart jaar rust was na zeker nodig,
voor ]1et werk weer hervat zou kunnen worden en een definitieve eindkeuring zou plaats
vinden. De commandant van het instructiekamp vond, dat direct alle emolumenten
moesten ophouden, hoewel vet en eiwit de
enige "geneesmiddelen" waren en verder werd
er geen aandacht meer aan geschonken. blijkbaar, omdat, wanneer een soldaat op het slagveld ernstig gewond raakt, de:z:e geen waarde
meer heeft. Beklag is een recht van ieder
militair, doch volgens den commandant had de
patiënt ,,niets te klagen".
Bovendien werden vroegere toezeggingen, nu
de man ziek geworden was, niet nagekomen.
En wat "het illegale'' betrof, dat had afgedaan ......
De betrokkene bleef met de gevolgen zitten.
De adjudant-medewerker verklaarde: wij kunnen ons niet met het sociale bezighouden, dat
leidt de aandacht van het militaire .af en in
deze houding ligt een zekere kracht. .Tenslotte

heeft de afdeling Sociale Zaken van de Stal
BNS ingegrepen en zo goed en zo kwaad als
het ging hulp verleend, daar waar van recht
sprake was, wat betreft geneeskundige verzorging en salariëring.
Denk niet, dat de genoemde personen ovengens
onbekwame lieden zijn. Maar zij vervallen in die
tYP.ische voor-oorlogse mentaliteit van militairen,
die' zichzelf verliezen in het technisch-militaire en
zodoende het contact met het volle leven verbreken.
Een beperkte, steriele gemeenschap met een weinig
zinvolle, holle traditie ontstaat.
•
Behalve aan het sociale, moet ook aan de opvoedkunde bij de opleiding meer aandacht geschonken
worden.
Perso~ll'.:}k acht ik het de roeping van de Jcerk,
om met de hoge overheid overleg te plegen, om te
bereiken, dat studenten in de theologie op moeten
komen als soldaat. Op deze wijze krijgt de strijdmacht ervaren geestelijke verzorgers en het troepenleven wordt door dit nieuwe element veelzijdiger. En later als predikant zullen deze theologen
en ook de kerk de winst van dit staan "temidden
van het volk" ervaren. Met veel succes voor het
leger wordt bij de officieren van gezondheid een
zelfde methode gêvolgd.
Ministers, volksvertegenwoordigers en officieren
kunnen hun best doen voor een goede strijdmacht,
het meest nodig is, dat ons volk zichzelf herziet
in zijn houding tegenover de strijdmacht. Een geweldige schuld ligt hier. Wij moeten in de militairen ,,c:!ragers van de vrede zien", terwijl hun
houding dit moet tonen. De soldaat is de strijder
voor recht en vrijheid, die "gerechtigheid oefent"
(Hebr. 11 : 33).
Dit is voor ons de reden, waarom wij mogen en
moeten vechten.
De verdediging en verbreiding van het sterke
geestelijke fundament, dat de levende traditie was
in de 80-jarige oorlog en dat in deze oorlog voortgezet werd. is nodig. De hoofdzaak daarin is gerechtigheid. Daarop moeten wii allen trachten
onze strijdmacht te bouwen. Het kleine bendeverband van de K.P.'s sloot aan bij het geuzenvendel. En in zijn opbouw en jonge traditie hadden
de K.P.'s de waardering van het Nederlandse
volk.
.
De LKP. wist de individuëlc kracht en vindingrijkheid van den Nederlander te benutten. En wat
nog belangrijker was: de kansen werden hem
gegeven.
Wij hopen en ook vertrouwen wij, dat "Oorlog"
en ,,Marine" :z:ullen slagen in een vooruitstrevende
politiek. Er werken overal nog vele krachttn, die
tegen de wil van het Nederlandse volk ingaan.
Een democratisch bewindsman laat4 dat niet toe.
En het levende lid van een bewust democratisch
land evenmin. Want hij vindt een open oor hij de
volksvertegenwoordigers uit zijn eigen politieke
partij. En samen zien zij toe: met vertrouwen,
zeer loyaal en niet gewild oppositioneel; maar met
een scherp oog. Want de laatste oorlog leerde de
democratische volken, dat hij gewonnen wordt
door: overtuiging en vrijwilligheid. Dit wordt te
veel vergeten. Als we zo door gaan als nu zal zich
dat eens wreken!
ANDREE.

OPDAT MEN NIET VERGETE.

M

onumenten. - Ergens zijn in bezettingstijd vijftien onschuldigen vermoord. Elders werd een massagraf ont,
dekt. Herinneringstekens, monumenten.
Naast de zorg voor de achtergebleven gezinsleden en
het herstellen vai:i de ,chade wil men een gedenkteken oprichten. Opdat. men niet vergete ....
Ontelbaar zijn de initiatieven, die.na de oorlog genomen werden ter 'Oprichting van kruisen, zuilen, banken en alles, wat
voor een passend openbaar aandenken in aanmerking kwam.
Vele van deze goede voornemens waren al bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Zeker niet door gebrek aan enthousiasme of
medewerking, eerder nog door een oYervloed ervan.
Nog onder de invloed van de bezettingsjaren of bevrijding in
het algemeen, van het ter plaatse gebeurde in het bijzonder,
wilde iedere groep, iedere instelling en vereniging, maar ook
elk dorp of stadsdeel bun vermoorde vrienden of de herwonnen
vrijheid gaan herdenken. Slechts zelden dacht men er in de
ijver aan, de uitvoering der initiatieven in dezelfde plaats te
coördineren. Daardoor dreigde ons land in de eerste maanden
na de bevrijding overstroomd te worden met herinneringstekens, fraaie of minder mooie, al naar gelang er meer of minder contanten en artisticiteit aanwezig waren.
Het was begrijpelijk, dat men in kringen van regering, verzet
en kunstenaars op 'n gegeven ogenblik tot het inzicht kwam,
dat al deze denkbeelden niet ten uitvoer mochten worden gebracht. Aan het voorbeeld in andere landen na de vorige wereldoorlog had men genoeg. Wilde men geen chaos, geldsmijterij of wanproducten krijgen, dan moest er over het gehele
land regelend worden opgetreden.
Zo zUn al spoedig na de bevrijding het Nationaal Instituut (op
het gebied van coördinatie), de Grote Advies Commissie der
illegaliteit (voor schifting van personen en gebeurtenissen) en
de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (voor de artistieke
z(jde) raadgevend opgetreden. Tezamen zorgden zij er voor, dat
zoveel mogelijk de oprichting van oorlogs- en vredesgedeoktekens in goede banen werd geleid.
Zij konden echter slechts raad geven, hadden in dringende
gevallen geen rechtskracht achter zich. Bovendien glipten vele
plaatsen en instellingen door de mazen van het door genoemde organen uitgelegde controle-net. Groot waren de bezwaren,
waarmee deze instellingen te kampen hadden.
Afgezien van de onbekendheid met hun bedioeienissen op dit
gebied, waren initiatiefnemers en uitvoerders gauw geneigd
om een tekort aan meegevoelen, een teveel aan bemoeizucht en
betweterij bij de advisereoden te veronderstellen.
De materie, bedoeld als eerbiedige herdenking van doden en
bevrijding, een gedachtenis aan bezetting en zeker lijkende ondergang, dreigde een aanrluiting te worden. Ook al doordat.
ondanks de bemoeiingen van de G.A.C., vele minder gewenste
figuren de comité's soms waren binnengedrongen.
On verzoek van deze drie controlerende organen greep de
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in. Na
Kon. Besluit van 15 Oct. 1945 werd ingesteld een Commissie
van Advies voor de oorlogs- en vredesgedenktekens - bestaande uit 12 personen - met sub-commissies in iedere provincie. Zij moesten de adYiserende taken van regering en
initiatiefnemers overnemen. Daarnaast zouden het Nat. Instituut, G.A.C. en Ned. Kring van Beeldhouwers coördinerend,
controlerend en adviserend blijven optreden. Tot zover de officiële feiten.
Wat gebeurt nu in de praktijk door de Commissies en boe is
in de regel de gang van zaken? De Commissie Gedenkteken.,
adviseert over het algemeen het volgende:
I. Sticht op de plaats, waar een fusillade of ander feit gebeurde een eenvoudig gedenkteken.
2. Plaatselijk of streeksgewijs kan een monument veA-ijzcn,
dat groter is en meer algemeen herinnert aan het geledene en
verrichte. Sticht een dergelijk monument op een waardige
rustige plaats.
'
.3. Tenslotte raadt de Algemene Commissie aan, op twee of
drie plaatsen in ons land nationale gedenktekens te plaatsen,
die aan feiten, het gehele land en volk betreffende, zullen
herinneren.
Wat betreft de eerste categorie is de wens der Commissies, een
gelijkvormig gedenkteken te laten ontwerpen. Men zou dan
direct kunnen zien, dat op een bepaalde plek tijdens de bezetting een belangrijk feit beeft plaats gevonden.
Ongetwiifcld zal deze gang van zaken velen teleurstellen.
Er zijn echter aan deze methode zoveel voordelen verbonden,
dat men bU nader onderzoek er volkomen mee zal instemmen.
Een openbare prijsvraag voor zulk een landelijk gelijkvorm:g
gedenkteken is inmiddels uitgeschreven. Ongetwijfeld zullen
vele vooraanstaande kunstenaars hieraan mee doen, zodat met
belangstelling naar het resultaat mag worden uitgezien.
Veel meer gegronde bedenkingen zouden kunnen worden aangevoerd, wanneer ook de plaatselijke- of strcek-gedcnktekc.:us
gelijk zouden moelen zijn. Zijn namelijk de eerste meer bedoeld,
om één bepaald feit te memoreren, de in punt twee genoemde ·
monumenten zullen moeten uitdrukken, wat aan bcla11gri1ke
feiten in het algemeen in bepaalde streken of plaatsen is gebeurd.
Dit eerste punt is het ongetwijfeld, 41st het meest in de publieke belangstelling staat. Het zal daarom, met de onder tweî
genoemde gedenktekens, in een volgend artikel uitvoerig worden besproken.
P. D.
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ONZE SOLDATEN

Het is natuurlijk altijd moeilijk, om van een grote afstand en over een
· grote verscheidenheid van duizenden soldaten, van ons leger in Indië
een juist inzicht te krijgen In de wijze, waarop zij optreden.
Toch geven vele brieven en ofliciële berichten ons de vaste overtuiging, dat het optreden van onze soldaten in Indië zeer correct is en
dat zij, ondanks de grote spanningen, waarin zij verkeren en de gevaren, waaraan zij voortdurend bloot staan, een uitstekend moreel
blijken te hebben. Ons volk kan er dankbaar voor zijn, dat deze soldaten .ons~aar vertegenwoordigen. Zij wissen de indruk weg, alsof
ons volk dbar slechts om egoïstische motieven zou zijn.
Het kan natuurlijk niet uitblijven, dat er Incidenteel fouten gemaakt
worden door onze soldaten, ja zelfs, dat er lieden van minder allooi
in ons leger, daar de kans krijgen, om hun hartstochten uit te leven.
We hebben de vaste overtuiging, dat dit hoge uitzonderingen zijn.
Niettemin meent "Vrij Nederland" het dagboek van een soldaat te
moeten publiceren, waarin dergelijke wandaden beschreven worden,
dat "De Waarheid" zich hdastte om de meest sensa!ionele passages
over te nemen (9 Januari) en om er zelfs een. hoofdartikel aan te
wijden (10 Januari), We zullen onze lezers de sensationele inhoud
besparen.
De beschreven feiten zijn ernstig, zo ernstig, dat het optreden van de
S.O. hier te lande, daarmee vergeleken, over het algemeen lieftallig
genoemd kan worden. Laat ik vooropstellen. dat het gebruik, en ik
zou bijna zeggen misbruik, van dit dagboek door deze beide bladen,
ge:uigt van een zeer benepen mentaliteit en goedkope sensatielust.
Het is natuurlijk ook deze bladen bekend, dat onze troepen in Indië
zich over het algemeen uitstekend gedragen. Maar dan is het te meer
bedenkelijk, dat ze daarover stelselmatig zwijgen en de eers!e de
beste gelegenheid aangrijpen om door middel van een enkel luguber
dagboek modder te kunnen gooien naar onze militairen en politieke
munt te slaan uit een misleidende eenzijdigheid.
Hoe de feiten, vermeld in dit dagboek, ook mogen liggen (de minister verklaarde, er voorshands geen geloof aan te heéhten), de eer
van onze soldaten is ons te kostbaar, en de winst, die behaald ls
door het optreden van onze militairen tegenover de inwoners, is te
belangrijk, om cle mentaliteit, die uit de publicatie van dit dagboek
spreekt, te negeren.
De beide genoemde bladen komen voor ult de illegaliteiL Zijn zij
vergeten, dat de voorhoede van het leger, dat zij trachten in discrediet te brengen, bestaat uit oud-lllegale werkerst
H. v. R.

Wie leest de krant voor ons !
,,HYENA IN VROUWENB'.LEB.EN", zegt de ad,rocaat fiscaal.
DOODSTRAF GEEIST TEGEN V -VROUW.

Deze en soortgelijke opschriften zien we tegenwoordig herhaaldelijk
in de dagbladen verschijnen.
De tijd is langzamerhand aangebroken, waarin diverse verraad-zaken
tot klaarheid zijn gebracht en in het openbaar in de rechtszaal worden behandeld.
't Was niet voor het eerst, dat we, bij onze tochten door het land
i.v.m. onze verzamelactie, een streek· of provinciaal dagblad onder
ogen kregen, waarin we óf algemene verhalen over ons verzet, of
verslagen van rechtszittingen, die speciaal verband houden met ver•
raad in onze organisaties, zagen gepubliceerd.
Onze lezers zullen begrijpen, dat het vrijwel onmogelijk is, om van
Amsterdam uit voldoende oog te houden op hetgeen hier en daar
in de pers verschijnt en als bouwstof voor het gedenkboek van groot
belang is.
Aan deze publicaties kunnen soms gegevens worden ontleend, die
een duidelijker licht werpen op sommige histories, die in ons land
zijn.
Met name is dit het geval in verband met verraadzaken. Er ligt hier
een mooie gelegenheid voor onze lezers ~m - zonder veel moeite medewerki?lg aan ons gedenkboek te verlenen.
Het kan toch niet te veel gevraagd zijn om een dergelijk krantenbericht even voor ons uit te knippen en met vermelding van bron en
datum aan ons toe te zenden.
Een klein berichtje kan de gedenkboek-commissie op een spoor bren·
gen, waarnaar reeds lang werd gezoêht.
Mogen we nu eens - zonder weer op de gezamenlijke verantwoordelijkheid en plicht terug te komen - een beroep op onze L.O.'ers en
K.P.'ers doent
Laat Uw belangstelling voor ons werk door daden blijken! De gedenk·
boek-commissie zal er U dankbaar voor zijnl
"FRITS"
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DOOR JOT POLMAN
REMEMBE.R RIVER MAAS.
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c stonden nog opgepakt in het landin~chip, dat traai het haYentjc
bioocngleed, toen we op de kade de rode baret al zagen van d-.n
Britsen officier, die ons ontvangen zou. En in de jeep, daar, rode
baretten. Paratroops. Je za,ll' ze overal in de stad. En toen we de volgende avond kennis maakten met de heren van de 5th Brigade en er
twee glazen werden gevuld aan de bar, zei captain Foy met een plutseliog-pijolijk-gezicht: - Sure, winter was long, in 1944, waitiog on tbc
Maas. Venlo .. yes .. En ineens zaten we samen weer in de mist. Artillerie,
Engels, op Venlo, Duits op Blerick, tot het laatste huis boven onze
hoofden in puin gevallen was. De patrouilles over het donkere water. De
aanvoer , die uit Antwerpen opdrong tot in alle dorpen en gebuchteo
langs de rivier, het rumoer van rustende legers. En de spanning van het
wachten, de stilte vooral. De doorbraak van Von Runstedt in de' Ardennen gaf een klap, maar er gebeurde tenminste iets. Want erg.er nog was
de stilte van het wachten. Ja, dàt was die winter, die inviel vóór de laatste
slag: het wachten op het einde, dat iedereen voorzag. Wc zien het samen
weer, terwijl wc turen over de bar, en als we in de borrel kijken. zien
we samen de ergernis van het wachten, hier, in de ,tellingen :on<lom de
stad. Wachten op het einde. dat iedereen voorziet.
Maar al wordt het einde voorzien, het werk begint pas nu. En wc pakken
aan zoals we dat na September •44 niet meer hebben ,:cdaar,. Terwijl de
tro;p nog bezig is zich te nestelen in de kwartieren, rijden de comm:incldoteo al heen en weer van hun commandoposten naar het stafkwar11er.
Daar worden kaarten bc,tudecrd: deze sector tot daar, en die stell(ngen
liggen zo. De Oostrand langs het Ba1:1_diirkan!lal van_ de hav~i:i tot m de
heuvels. En dan rijclt een ieder door z11n terrem om zich te oneriteren. De
mannen van de verbinding knopen alle posten aan elkaar. _De speu_r,lers
van de intelligence spannen bun net. De wachten worden uit,t.:zet, m ~e
tellingen, om de kwartieren. En terwijl de kok van de vierde comp_:tgnre
nijdig op en neer loopt met zijn lege pao, omdat de fouragewagen met op
tijd is - wa\ duurt het weer la.ng, voor~at de staf _die supply geregeld
heeft! - , rukt de eerste patrourlle al urt om het niemandsland te verkennen aan de overzijde van het kanaal.
.
.
Al deze bedrijvigheid naar buiten, wordt van binnen uit ges~uwd. De
stafkwartieren; één van ieder bataljon, ovcrleggc? met de bngadestaf.
En de Hollandse staven plegen weer overleg met die van de Para- troop~:
Terwijl op het ene bureau twee bataljonscommandanten de koppen btJ
elkander steken, worden op het andere gear~e~teerde inlan~ers door de
tolken vera,,ord. Hier stellen de transport-off1c1ereo de regeltnl\' vast van
het watervervoer daar tekenen specialisten de artillerie-positie op de
kaarten bij. Intus~en snorren de koeriers in alle richti?~en,. zit de dominee
te praten in het ziekenhuis en snuffelt de welforc-0H1c1er m een verlaten
bioscoop, die geschikt kan zijn voor het Stoot-caba~ct..
Het is uit met de nuttige rust, er wordt "'.eer 1fep1001erd, zoals toen van
uit Brabant en LimburJ? tot in Midden-Duitsland. Wet gaat het nu ··?"ttcr". We kennen de militaire vormen en wandelen langs alle o_rga~reke
wegen, wc richten een hele rij kantoren in met echt~ bureaux, u1tpu1lend
van papieren, die we als dorre blaren weg zoudl:n willen .~lazen. om door
te breken naar Soera ba ja, waar de mariniers aan land z11~ g~gaan, naar
Batavia. waar ook een brigade landcle, en vooral nl'lar D1ocia. hond~rd
kilometer verderop, waar de top zit van de TRI. ~aar ..we mogC'n ~11et
eens naar het waterstation van Semarang, dat maar n m1Jl of zes Zuidelijker liitt, en nog in handen van den vijand is. We moge~ niet verd~r dan
de stellingen, die we overnemen van het .Jappen-b~~alton, dat h!~r tot
nu toe op a0ossing heeft gewacht. En ?e Jongens ZIJD. al _lang bl11. Rcmember river Maas. Ze liggen in de kuilen naast de m1tratllt'urs en )~eren van onder het afdakje naar elke beweging in het onbewogen terrein.
-~~-,:·· 't:;"
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Het is echt guerilla-land, hier pisangtuinen, daar sawa_b, verderop palinplantagc. en dat alles 11:looit op en af met een weggelJe _of een locr_en~c
heuveltop of een onzichtbaar dal. Patrouille-lopen in dit voorterrein ."
een ontspanning, a l kom je na een paar uur terug als een natte dweil.
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Heb je dan een paar kerels gevangen met Japanse karabijnen, dan vind
je 't eigenlijk zonde om je halve vrije dag te vcrslcnteren in de stad.
En als we op Malakka er wel eens over spraken, dat wij, die in eigen land
de eersten waren geweest om ons te verzetten tegen vreemd geweld, in
Indië de laatsten moesten zijn, om met het wapen de wet op te leggen,
dan voeren wij nu toch vastberaden onze opdracht uit, omdat wij overtuigd zijn van ons recht. Want twee dingen weten wij nu uit eigen ervaring: de nationalist staat aan onze zijde, tegenover ons staat de terrorist.
De eerlijke inlander weet, dat alleen een politiek en economisch samengaan van Moederland en Indië zijn land weer in de wereldwelvaart op
kan doen nemen. Alleen de verblinden en de verwilderden worden weg,:-eslcept in na-oorlogs revolutic-rumoer. Dat kennen wij uit Europa, dit
ve·rval nà de beklemming van de bezetting, vóór het herstel van normaal
gezag. Hier, waar het gezag, in welke vorm dan ook, zo lang op zich
w"chtcn liet. is dit verval monsterlijk uitgegroeid en woekert over Java
tot verstikking toe. Wij zien dit, ..-anuit onze stelling, totdat we met het
wapen het evenwicht zullen herstellen, dat Java hervinden móét.
UIT DE NARCOSE.
En elke verteller, die, in de Hollandse huiskamer over zijn tropen-ervaring sprak, eindigde met dat heimwee: - Indië is zo fantastisch ....
Wie van Sabang naar Hollandia beeft gezworven en meer zag dan f'r
tussen Ierland en de Oeral ligt, zal inderdaad niet kunnen zeggen hoc en
waarom. m:iar dal wij, baroetjes, die nauwelijks met één been hou" ast
hebbi:n op de wal, nu al met de mond vol tanden staan, lijkt wel 'n tikje
sterk. En toch, wc worden sprakeloos. Telkens waait er een Hollandse
wervelwind door onze tropische dag of glijdt een Indische verblinding
over onze herinnering. Zo ging dat voor de kust, zo was het in de stad,
zo geheurdc het in de stelling, zo zien wij den mens.
Wc rijden allereerst naar Tjaodi. de villastad, waar de H ollander woont.
Twee wegen, de een Oostelijk door de inlandse wijk, de ander Westelijk
in het verlengde van Bodjong, springen ineens uit de vlakte langs de
bochlen van de hellingen het heuvelland in, ontmoeten elkander "boven'',
en grijpen dan met allerlei zij-armen over het hoogland terug naar de
tientallen koppen, vanwaar je uitziet over de groene stad en de hoge zee.

...'
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Hier liggen. aa n de Oostkant. de deftige oude Indische huizen die nu verlaten zijn, omdat alle Europeanen verzameld zijn in het Westeliik deel,
N ieuw-Tjandi, waar de moderne f~ts liggen uitgespreid. En ieder huis
ziet vanuit zijn eigen hoek over groene ravijnen en langs andere toppen,
ofwel naar de stad en de zee ofwel naar de vulkanen. Op elke top
gluren de villa's uit het groen, waarin je alleen 's avonds, als het koplicht
van t'cn auto er doorheen glijdt, de richting van de weg kan zien. In
ieder dal huiven <le dak.en van de kampongs op en af, en sleept zo hier
en daar wat blauwe rook, Is Semarang de mooiste kustplaats van Java?
A Is we horen dat Batavia en Soera ba ja met hun achterland voJkomen in
de vlakte liggen, geloven wc het graag.
In deze Babylonische tuinen woont de Europeaan. Als je wandelt over
een gazon. theeclrinkt op een bordes, of maar wat leunt in een galerij, voel
je hoc vlot het leven hie r was. Wàs. Want zodra je naar binnen gaat, overdag zit niemand buiten - . knijpt de benauwdheid om je heen. Juist
zoals dat gebeurde, toen je na de bevrijding van West-Nederland voor
de eerste maal weer bij je vrienden kwam. Wat waren ze blij: Blij zonder
meer. Tè blij, dacht je, zonder het te zeggen. En je lachte wat mee over
dat "heerlijke" vrij zijn, om die chocola, om het weerzien. Het was Pallieteriaans, het werd niet vertroebeld door enige bij-gedachte, het was
vDlkomen. Maar het was nerveus, dat eindeloze uitspreken van het voorbije leed, en je zag nog de 6verspanning in de vertrokken trelc om een
mond, in een koortsig oog, in een trillende hand.
Zo is de Nederlander van Tjandi. Hij is er nog niet overheen. Het is
zinloos te•willen meten. welk leed het zwaarst was: het 1-{ollandsr of het
l n<lischc, want elke statistiek rekt zich in de breedte, maar wie kan in de
diepte gaan? In elk geval is het hier nog vers. En - wat nog schrijnender is - het dateert niet aJteen uit de bezettingstijd, waarin de mannen
werden rondgesleept als krijgsgevangenen en met de vrouwen en de kinderen in de kampen werd gesold, neen, het dateert van gisteren en het
wordt heden noK geleden in de kampen, die nóg niet zijn bevrijd.
( Wordt oeroolgd.)

..

HOEVELEN?
Wat

i1 er van den .ionieman ,;eworden, die met
vcrachtin,; van ,;eyaar voor eigen leven U, ongezien, KCre,;eld de illegale bladen thui1 bezorg-d~
·-uit welker inh~ud gij weer nieuwe moed putte en
- hoop op de uiteindeÜike bevi:Uding? Zijt gij niet al
te spoedig vergeten de schanddaden uit de concentratiekampen, die de edelsten . en besten uit __!)118
volk ondergin~en en die gruwelijker waren dan
wat de geschiedenis ooit heeft gekend?
Geeft gij U er rekenschap van, dat de verbittering van vefe jongeren voortkomt uit miskenning
en achterstelling, welke een gevolg zijn van het
niet willen of kunnen begrijpen van hun moeilijkheden en gerechtvaardigde verlangens? Schijnt het
soms niet, of velen de ogen sluiten voor het leed
van de oorlogsweduwe en haar jonge kinderen, die
dag in dag uit herinne~d worden aan het gemis ,van
man en vaderf voor de nood van hun vrienden uit
Indië, of .van hen, ~e in dit land zelf moest~
evacueren en enkel het vege lijf nog konden redden?
Velen hebben zich verheugd, toen H.M. de Koningin
op Oudejaarsavond tot het Nederlandse volk sprak,
verheugd, omdat zij opnieuw ondervonden, welk
een groot begrip bij onze Vorstin heerst voor de
problemen, die de jaren v?,n onderdrukking en
verzet in de wereld van het verzet en daardoor
in ons hele volk in het leven hebben geroepen.
Velen hebben in gedachte mee ingestemd, to;!}.,,~j
zic'1. richtte tot hen, die in die jaren grote o fers moesten brengen.
Hoevelen hebben ook andere gedachten in zich
voelen opkomen'?
'
Thans wend ik mij tot de oudstrijders in het binnenlands verzet. Laat U · niet ontmoedigen en w~nhoopt niet, wanneer ~j ~et doel, waatvoor gij hebt
gestreden nog veraf ziet. Het komt er tha'ns op
aan, dat datgene, waarvoor gij in het verzet pal
hebt gestaan, in en door het gehele Nederlandse
volk wordt verwezenlijkt en het is daarom noodzakelijk, dat gij ook nu n~g, ieder op zijn plaats, '
d.e idealen gekoesterd in Uw . strijd, blijft uitdragen.
Hoevelen hebben zich zelf hierbij de vraag gesteld: heb ik wel gedaán, wat ik moest doen? Ben
ik nagekomen, wat ik mij in de bezetting zo stellig had voorgenomen?
Want voorgenomen hadden wij het ons, om na de
bevrijding op te komen voor hen, die onder den
bezetter geleden hadden en offers hadden gebracht.
Hoevelen hebben zich deze avond gerealiseerd,
dat zij meer konden doen. Dat zij zich konden,
wilden en moesten aansluiten hij de Stichting
1940-1945, dat zij hun schouders moesten zetten
onder het werk, dat uit eigen strijd geboren werd.
Wij wensen, dat het velen zijn geweest, dat het
allen zijn, die mee streden in het verzet, maar die
tot nu toe verzuimden om zich als medewerker bij
de Stichting 1940-1945 te melden. Want velen lieten voordien op zich wachten en toch kunnen zij
niet gemist worden. Ieder kan op eigen wijze hifdragen om het doel van de Stichting te bereiken:
de bakker heeft . zoveel klanten, die nog geen contribuant zijn, de jurist kan met zijn kennis zo een
steun zijn voor hen, die in moeilijkheden verkeren,
er is zo veel te administreren, dat de boekhouder,
met opoffering van een vrUe avond, keurig voor
elkaar kan brengen. Niets was onmogelijk voor wie
wilde onder de bezetting, als aan den Duitser afbre~ gedaan moest wotden, niet. · hoeft ook onmogelijk te zijn al~ allen willen helpen in de
Stichting.
:Wie voorheen wegbleef, dat hij nu kome.
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e ouwe, trouwe, alom in Noord~olland bekènde
,,blauwe" tram Amsterdam-Volendam was de vaderlandse zaak ontrouw geworden ...•
Terwijl haar grote broer, de N.S., de brui er aan
had gegeven, huppelde zij met een brutaal gezicht door
de polder van Waterland, al~of er geen regering in Londen zat. Eerst toen een paar onbeschaamde kerels haar
het leven ondraaglijk begonnen te maken, door met pa.
tronen op , haar te mikken, retireerde zij pruilend naar
haar remisetje. Bah, wat een engerds!
Haar bazen stond het ook niet aan en kwamen zich be.klagen. Wat waren dat nu voor grappen. 't Was toch niet
erg, wat "blauwtje" deed ...• Laat haar dan tenminste nog
af en toe een rit mogen maken voor wat voedsel en zo,
en om een beetje controle uit te oefenen op het baanvak
. . . . Och, in hun hart mochten de KP-ers ,,Treintje" _nog
wel. dus vooruit dan maar.
En blauwe "Treintje" verscheen weer fluitend en zingend
in Waterland.
'n Goed land, dat Waterland. Lekkere, vette paling hadden ze daar. En zo goedkoop. In Amsterdam betaalden ze
er veel meer voor. . . . zwartl Daar viel nog wel 's een
aardige cent aan te verdienen.
·
Deswege begaf "Treintje" zich op het zwartehandelaarspad. En was dat nu nog maar alles geweest, maar- ze
hield het ook nog met moffen. Niemand mocht met haar
meerijden, behalve moffen en wat daarmee annex was.
Dat deed alle deuren potdicht, zodat de KP besloot dat
eigenwijze wicht eens en voorgoed meres te leren.
De lucht moest ze in, die moffendweil. ... ! Ins Blaue hineinl
.... Wat zou ze steigeren, dat gekke kind!
Op een goeie dag was ze weer in Purmerend geweest en
ze stond klaar om naar Amsterdam terug te gaan. Niet
alleen, nee, vandaag zou een assistent van den N.S.B. Burgemeester meegaan om bij de S.O. te gaan klagen over
die ellendige terroristen. ·
.
.
De KP gnuifde. Twee vliegen in één klap. Een geheid plannetje werd opgezet. Eén der ICP-ers zou trachten vanaf
P~rm:rend mee te rijden. Gelukte dit, dan zou een collega.
die zich met een motor had opgesteld in Ilpendam~ tele,.
fonisch daarvan bericht krijgen, zodat hij een derde LP-

er, die weer een eind verder bij de trambrug van Z'u•derdorp stond geposteerd, tijdig kon waanchuwen, om de
brug te ondermijnen. Wanneer de tram de brug was genaderd. zou de ~.P.-passagier deo S.D.-trawant aveo &OR

enkele reis naar het Walhalla bezorgên, waarna de machi- '
nist en passagier uit zouden stappen om "Treintje" dan op
eigen kracht naar de maan te laten gaan.
Het liep gesmeerd in Pt1rmerend, zodat de motorordonnans zijn vriend in Zunderdorp kon gaan waarschuwen,
om de brug ,,klaar" te maken. Intussen draafda "Ti:eintje" alweer. Heerlijk toch in die polder .... Zo'n frisse lucht.
Om zo in te vliegen .... !
Ho, wat was dat? Zag ze het goedt Ja, warempel, tien
Duitse vrienden stonden daar. Wilden liften naar Amsterdam. Dàt was lollig! Kom :d'r in, kom d'r inl Hoe meer
. zielen, hoe meer vreugde! Daar gaan we weer.
Maar, och arme, wat werd het onzen KP-er zwaar fe moede,
Zat hij even in de boot! Elf tegen een, dat hij de lucht in
ging. Hij had het nog nooit meegemaakt, maar het leek
hem toch een onprettige sensatie .... Zou-tl-ie ver de lucht
in gaan? Vast hoger dan die dikke mof daar met zijn vette
lach ....
Wacht maar, ventje, 't lachen zal je nog vergaan. Hahg,
Vfat zal die kerel raar kijken, als hij nog kijken kan tenminste ....
Maar hijzelf, verdorie nog an toe, hijzelf gaat mee ....
Hij moet eruit, natuurlijk, hij moet ,eruitl
Maar de machinist dàcht er niet over om te stoppen. 't
Ging juist zo lekker! Niks hoor! Ook de SD-er bemoeide
zich ermee. Vertrouwde de zaak niet. Vroeg aan een der
moffen om de papieren van dezen knaap eens te onderzoeken. Die waren in orde. Natuurlijk waren die in orde.
Maar d'r uiH Stoppen voor hem? Die tram reed toch niet
voor zijn pleizier? Neen, ze reden door. ·
De KP-er voelde een weeë kramp in zijn buik opdreinen,
net alsof alles van rubber werd, zo elastiekerigl Weg
moest ie, eruit! Desnoods springen. . . . Een ruk, een sprong
en hij ruiterde in het veen. Een paar kogels floten om zijn
oren, maar het klonk ·als een slaapliedje in vergelijking
met de helse zwanenzang, welke de laatste tien minuten
door zijn denken had geschetterd.
"Na mij de zondvloed" prevelde hij, terwijl hij de modder
uit zijn stoppelbaard verwijderde, waarna een ieder zijns
weegs ging: de KP-er op de terugweg, ,,Treintje" naar 'de
brug.
Bij de brug lag een glunderende jongeman met een hart
vol schone verwachtingen. Zometeen zou de tram komen
• . • . stoppen. • . . en dan. . . . Oeioei, wat zou het .een klap
van een klap worden. 'n Moordklap I Ha, daar kwam ze
at Kijk 'r draven, recht op het doel af. Zo, nu moet ze
gauw stoppen, zijn maat eruit, de machinist eruit .•.. '\
uuuuuuuuh .... wat ullen we nou hebben? Rijdt ze door?
Zijn ze nou gekt Wat mankeert die machinist nout Is die
vent levensmoe~ Er klopt iets niet, dat loopt verkeerd, die
tram moet stoppen.
Midden op de lijn gaat ie staan, zijn beide armen om. hoog: Stop. . . . stop ....
De machinist grinnikt. Alweer zo'n rare snijboon. Eerst
meerijden en dan er weer uit. Vent ga weg, of ik rij je
voor je· knars 1
Zo, nog een tikkie stroom erbij. Welja, daar loopt ie al.
Djk hem lopen, alsof de duvel 'm op de hielen zit. Wat

een gek, wat een idioot. . . . hahahahuhuauwauw ....
'n Merkwaardige lach werd dat, die lach van den machinist. Terwijl het eerste deel, voor 's mans doen althans.
nog van eèn opgewekte gemoedsgesteldheid blijk gaf. getuigde het tweede en laatste deel van een stemming, zo

~.e. jo.fUJett,6; Ûl, 9.ndië,

EN HUN TOEKOMST

diep rampzalig en ongelukkig, dat ieta zeer ongewoons,
ja, .zelfs iets zeer verschrikkelijks Terondersteld zou mo-

gen worden.
.
E:il inderdaad, er was iets zeer ongewoons, ja, zelfs iets
zeer verschrikkelijks voorgevallen.
Blauwe "Treintje" was na enkele razende, knarsende •
doodskreten, op de brug, die vuur en ijzer had gespogen,
reutelend in elkaar gezakt, levenloos, dood.
, Niet om háár smartelijk verscheiden echter was het dat
een KP-er op een afstandje, met grote angstogen de verdere loop der gebeurtenissen afwachtte. Die tram, dat zat
wel goed, maar zijn vrien_d, zijn executerende vriend.
Ha, daar kwam leven. Niet dood dus. 't Zou nog meevallen. Maar .... nee, glimmend-gloeiend, daar kwam een
mof te voorschijn en nog een, nog een .... er kwam geen
end meer aan. Een tram vol moffen, vol tierende verfomfaaide moffen. Dan moest ie wegl

Oe!ala, rennen..,moest ie. Hoor die lui tekeer gaan. Ze hebben 'm zeker in de gaten. . . . Pieuw. . . . pieuw, pieuw ....
Ai, ze schieten. Deksels, da's link! Zigzaggen maar. Nog een
eindje, dan heeft ie de dijk te pakken. Daar zal wel ergens
een fiets staan. Zo, da's voor den bakker. Nou een fiets. Ha,
daar staat er eentje. Hoepla, daar gaat ie. . . . Stik, ze
hebben 'm in de gaten. ,,Houdt de dief, houdt ·m·: wordt er
geschreeuwd. Enige verderop staande dorpelingen, die de
gebeurtenis stonden te bespreken, deden hun plicht. Ze
grepen ,onzen pechvogel bij zijn kladden.
"Wat zeg je lillekerd, zitten ze achter je aan! No, dat hoeft
dan niet meer, hè, want we hebben je al! Je bent er al bij
boefie en hou je nou maar sjaakies, da's veul beter!
ó, die boeren, die knurften, nou zit ie 'r toch in, gaat ie
toch voor de bijl. Wat moet ie doen, wat moet ie zeggen.
, Dan plotseling komt de redding. Niet uit de ~ucht of op
enige andere wonderbaarlijke wijze. Nee, de redding komt,
doodg'ewoon, van een jochie, van een Amsterdams jochie,
dat met een verx,aarlijke snelheid op een ouwe, rammelde antiplof aan "komt blunderen, al maar schreeuwende
en gebarend, ,,Laat hem los, laat hem los, hij hoort bij die
ploft"
Volkomen verbluft stonden de eerbare burgers met hun
oren te wuiven, maar gelukkig drong het tot hun verbijsterde zielen door, dat ze bezig waren een bestrijder van
het moffengebroed te nekken.
"Ooooh, hoort ie bij die plof" begrepen ze; en met iets
van eerbied beschouwden ze het dappere wonder (dat
helaas stond te bibberen).
.
Maar het jochie had geen tijd. ,,Hé joh, spring maar achter
op mijn fiets, zal ik je naar de ondergrondse brengen",
spoorde hij aan en in een minimum van tijd was het tweetal uit het gezicht verdwent!n, op weg naar de "ondergrondse". Jnderdaad, ze kwamen bij de "ondergrondse"
terecht, doch daar vertrouwde men het zaakje niet. Prompt
werd onze KP-er in arrest gesteld, in afwaêhting van de
resultaten van een onderzoek naar zijn antecedenten. Deze
bleken in orde te zijn, zodat hij de dag daarop terug kon
keren naar Purmerend, waar de reeds verloren gewaande
met gejuich werd ontvangen. ·
Moraal; Wie een mijn legt voor een ander, maalt een
goede kans er zelf in te trappen .

•

~

b is terecht op ·gewezén, dat de N.I.W.I.N niet voldoende ,
kansen geeft aan het particulier initiatief en ook ~m ~ :
aard van zijn kunstenaarskeus zijn er ernstige bedenkingen .
gerezen. Het is niettemin van groot belang, dat er een nauw ·
contact wordt gelegd twsen het Nederlandse volk en zijn
soldaten in Indië.
Toch mogen we het niet laten bij het zenden van pakkettei;i,
want er liggen goede politiek-sociale mogelijkheden voor
het Rijk CD' zijn volken in de huidige Indische problema·
·
tiek, ondanlçs veel moeiten en verleiding. '.
Wanneer wij ons uitspreken voor blijvende samenwerking
in Indië, dan hebben , we · de ontplooiing van beide vol"'
ken in al hun maatschappelijke lagen 9p het oog; Daarom
wordt in steeds breder kring ingezien, dat we ons met ·
het oog hierop meer moeten distanciëren van het kapitalisme. .
Het staat vast, dat er in het verleden ernstige fouten zijn
gemaakt temidden van veel, dat waarlijk goed was en ,
temidden van nog meer goede bedoelingen. Zei' zal het
blijven, hoe in Indië de zaken ook geregeld worden. Dit
zal ons er voor behoeden al te menselijke idealen te ver_.
heerlijken · als afgoden.
.Voor het heden hebben we als volk de plicht onze schuld
te erkennen, want wij zijn er mede schuldig aan, dat' door
Nederlanders, soms willens en wetens fouten gemaakt
werden. Wanneer het ,,suiker-kapitaal" bijvoorbeeld in
Soerabaja jarenlang de oprichting van een boerenleenbank tegenhield, omdat met ongenoegen de toename van de inheemse productie werd gezien. Zo vond ook de zending yang tegenwerking van deze "verlichte" zijde.
Het eerstgenoemde is vooral erg, omdat we in ons eigen
land, althans theoretisch, er steeds op uit zijn, om de welvaart zoveel mogelijk het gehele volk ten goede te doen
komen.
•
Hoe kunnen we ons nu in Indië distanciëren van deze invloeden en die verzwakken? Want blijven zullen ze. Niets
lijkt ons in dit verband belangrijker dan de invloed van om
volk als geheel in Indië-te versterken. En dat is ook van groot
belang voor de Indische volkeren. Hoe zeer de tijd daar
r~jp voor is, bl~jkt ook uit de voortreffelijke houding van
onze soldaten. Hoe goed het moreel van de meesten is, blijkt
uit de activiteit, die zU wisten te ontketenen, toen moreel verval dreigde. Zij bevinden zich in een moeilijke politiekmilitaire situatie en toch bl~jkt, dat zij daarvoor de beheer.
sing en discipline bezitten.
Deze soldaten worden geleid en bezield door hun overtuiging en niet door hartstocht of -instinct, gelijk we dat
in de bezettingsjaren bU onze verzetters hebben gezien.
Haast zouden we zeggen: zó treden vertegenwoordigers van
een christelUke staat bU krUgsdienst op. Voor een groot deel
schrijven we dit toe aan het feit, dat bij de eerste bataljons"
die naar Indië vertrokken, veel oud-illegale werkers, die door
wat ze meegemaakt hadden, tegen een dergelUke situatie waren opgewassen.
.
Belangr~jker nog dan het voorgaande is de uitnemende wijze,
waarop deze soldaten het vertrouwen van de zozeer gerevolutioneerde bevolking wisten te herwinnen. Deze qualiteit moeten de toekomstige mensen voor Indië vooral hebben. Het · s gebleken, dat de _jongens uit hef verzet en ook de
anderen, die nu als soldaat in Indië zUn, in rijke mate· over
deze qualiteit beschikken. Het is te hopen, dat de beproeving van de .Japanse bezetting daar en van de Duitse
hier, ons ook werkelijk iets en liefst veel heeft geleer~!
want wi_j menen, dat dit Gods bedoeling is, wanneer H11
volken in de smeltkroes werpt gelijk in de laatste oorlog.
Wie zou durven volharden in het kwaad na een zo zwaar
oordeel?
Nu is het bekend - één van de generaals uit lndi~ zei
het ook reeds - dat velen . van onze soldaten graag daar
willen blijven in een burgerbetrekking. Naar onze mening
is het on~e plicht, dit te bevorderen. De Indische maatschappU stond voor de oorlog, waar het de Nederlanders
betrof, lang niet altUd op een hoog peil. We denken slecht&
aan de zwoele danspartijen, waaraan allerlei officiële persoon]Ukheden deelnamen, terwijl ondertussen de Japanners
oprukten naar Batavia en Bandoeng-. Een bredere deelname
van het Nederlanse volk aan het Indische leven, kan hier
slechts heilzaam werken. Daarom is het gewenst, dat regering en generale staf er ernstig werk van maken, dat onze
soldaten een royale kans krUgen, voor zover ze in Indië
willen blijven. Weerstanden en moeil~jkheden zullen da~rtoe moeten worden overwonnen. Waarom zou de . regermg
deze beloning niet mogen geven? Zó de goeden wèl doende! Er moet opgepast worden, dat hierbij niet te diep en
ook niet willekeurig wordt ingegrepen in het maatschapp~IUke leven. Iets nieuws als dit i~, moet met durf en ong1naliteit uit!!evoerd worden en met te vergeten: parleme?tair gefundeerd worden! De vel<: bel?_ften . van Radio
Oranie moeten ons .een waarschuwmg z1.1n, met te gauw
iets te verwachten, trouwens, dat moeten en mogen we ook
niet willen van de Staat. Hier hebb~n we echter met e~n
politi~k-sociale maatregel te doen, die zozeer r:chtvaard1_g
en gewenst geacht moet worden, d3:~ de overheid hem uit
dient te voeren de volkën van ons n.1k ten goede.
Het is van bel~ng, dat de kamerfracties hier aandacht aan
schenken, zal er in de pr~ct#k n?g iets van .!er~cht komen,
alvorens de eerste vrUwill1g-ers, die naar Ind1e gmgen, weer
naar het moederland terugkeren.
A. ~OLTING.

El:KSUIS

J/ie~onder volg~ tw~fJ brievfJ~, waarin men terugkomt of, de artikelen, die wij srhreven over
het ,n êe berettin,stytl gegroertu besef van saamhorigheid tussen personen van verschillende
ln;msowrtuigiit(.
·
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Beste vrienden,

k las "De Zwerver", waarin een Katholiek
en Frits aan het wo'>rd zijn.
Toch zie ik de zaak wat anders.
Op de eerste plaats heeft ons innerlijk menselijk
gevoel ons bijeen gebracht
En daarom is een echte illegale voor mij altijd een
goed mens, afgezien van alle ondeugden, die hij
verder mocht hebben.
En was toch iets in dien mens, dat hem dreef voor
anderen te zorgen, en doordat dit in hem was,
was hij goed.
Kijk eens, we atonden in 1940, geheel los
van elkaar met onze gevoelens voor Nederland en
Oranje, die samen waren wat we voelden als ons
vaderland.
10 Mei gaf om de moffen en wat wc liefhadden,
zagen we in nood. Vanaf dat moment was er de
zorg, hoe te helpen, zoals we zouden gezocht hebben naar hulp voor een mens, die in nood was.
Die hulp was in het begin niet groot.
Maar langzamerhand hebben we objecten gevonden, waar ,vel hulp kon geboden worden en met die
objecten hebben we elkaar gevonden.
h er ooit aan iemand geYraagd, wat ben je
of wat geloof je?
Neen, als die man op het bereiken van dat doel
was afgesteld, dan ging je met hem in zee, dan
accepteerde je zijn hulp en daarmee zijn vriendschap en in benauwde uren bad je samen je eigen
gebed tot dcnzelfden God.
Toen je eenmaal in die richting getrokken was,
ging je ic realiseren, dat toch alles wel in overeenstemming was met je idee over jezelf en over
de wereld en over God.
Toen is het bewuste in je gekomen en wat eerst
· een gevolg was van menselijke gevoelens is geworden tot plicht.
Vaak heb ik me-zelf afg~vraagd, hoc anderen het
niet deden, hoe andere, goede, gelovige mensen,
naar h~t uiterlijk, weigerden iemand op te nemen,
die in nood was, terwijl ze dat heel goed konden.
Een gereformeerde dominé in 's-Hertog~nbosch zei
me daarover eens,
"Ja, als hun ziel niet anders is.n
Ja, als de één een ziel heeft, om 's avonds en
's nachts op zijn fiets te zitten, ik hoef dat niet
uit te leigen, en de ander om met pantoffels bij
de warme kachel te zitten, dan beo je feitelijk

uitgepraat.

Maar dit gezegde van dien dominé eist een verklaring en daarop in te gaan, lijkt me hier ondoen-

lijk.

Dat we dus bewezen hebben, dat we samen kunnen gaan, is een feit, maar dan komt die ...... (mag
je in zo'n geval vloeke11, zou Max vragen) politiek.
Die wetenschap van direct bereikbare dingen. Die
politiek jaagt uiteen, wat logisch bijeen hoort.
En al wat er voor goeds uit innerlijk wezen, na
normale en natuurlijke groei geworden was, jaagt
die uiteen en daar sta je, en je moet je tot een
bepaalde groep mensen, die je in je hart soms
verfoeit om de mensen, die er de toon aanslaan.
En zo zijn we terechtgekomen op verhoudingen
van voor de oorlog.
Vind Je weer zo'n ideaal als je vaderland in nood,
een dinastie verdreven, een hongerend en opgejaagd volk, dan gaan we weer samen.
Maar nu dat mooie doel bereiken (wat ook het
mijne is) en samengaan om hoge, ja hoogste beginselen. Ach Frits, sta met je voeten op de grond!
Daarvoor zijn nog meer oorlogen nodig. Dan moet
je eerst de politiek een schop geven.
Mij is het genoeg, als we wakker houden, wat wij
deden en waarom we dat deden en als wij aan
die na ons komen kunnen getuigen van een levend
Nederland, dat zijn moraal tot daden maakte, als
wij kunnen getuigen, dat ons Wilhelmus geen
verbalisme was voor ons. Vergelijk dat eens zo,
Fritll, als er straks een lijdend mens bij je komt, een
man werkelijk in nood en in gebrek, dan zul jij
niet vragen, wat ben je of wat denk je, maar je
zult helpen. Komt er echter een ander, die jouw
directe hulp niet nodig heeft, dan zul jij eerst eens
praten, voordat je met hem zaken doet. En ik weet
wel, voor een goed doel moeten we allen te porren
z ijn, maar buiten ons wordt de zaak afgeremd en
je staat alleen of met een paar mensen. Zelfs je
eigen mensen lieten je na de bevrijding vaak in de

steek, neen, ik heb er gezien, die elkaar de hersens insloegen.
Neen, Frits, je mooie eenheid, zet maar opzij.
Zelfs politiek voegt men niet bijeen, wat bijeen
moest horen. Houd vast, wat nog in oude sfeer
leeft en tracht gezamenlijk goed te doen in de
omgeving, die je bestrijkt, dat is bereikbaar. En
dan doe je iets positie&.
Vaderlandse groet,
J ORIS T IELEMANS.

Het antwoord op deze brief is in hoofdzaak reeds
in de genoemde artikelen gegeven. We kunnen
dan ook met een enkele ofnnerking volstaan.
Het gaat ons, inzake de bedoelde saamhorigheid
_niet om een geliikschakeling, maar om het openen
van het gesprek tussrm Protestanten en RoomsKatholieken. Een gesprek, dat reeds in eerste aanleg geopend is in de bezettingstijd.
Wij zijn minder pessimistisch dan de schrijuer,
omdat wij mi11der verwachten. flii vergeet. dat er
vroeger zelfs van een gesprek ieen sprake was
en dat er dlls ook geen gelegenheid wns om onze
saamhorigheid als Nederlanders te bell!".1en. In
hoeverre die saamhorif!heid tot samenwerkinl! zou
kunnen leiden, moet uit het 1.esf)rek maar blijken.
Maar dit is zeker, da.t men het cn11l11ct. dat een~
maal gelegd i.r, moet bf#ven omfnhnuden. Dan
wordt de wimt van de hezetlinf!.1/ijrl irrrnli.,eerd.
Overigens heeft de schrijver over de f,olitiek wel
een zeer pessimistische ofr.1nttinf.. ..De f1olitiek
jaagt ttiteen, wat logisch bijeen hoort"...... ..Eent
de politiek een schop geven", Wat is lo!!iuh bijcenhorcn1 De politiek splitst zich naar lc·/.fembeschouwingen en dat is een realiteit. waarvoor
men de ogen niet moet sluiten en die men met
een logica niet kan uitwissen.
H. v. R.

•
et meer of minder belangste\lin~ 1ecs ik
als zovelen elke week onze "Zwerver".
Soms heb ik wel eens lust op het een of
ander te reageren, maar wegens ·g:brek aan tijd
zakt die reactie gewoonlijk snel in de benen.
Na het kzen echter van de art'kelen "Wat do~
wij met de winst"? en "Eén zaak op één basisH
van V. B en Frits. kan ik het niet laten met een
reactie werkelijk deze keer eens over de brug te
komen.
In grote lijnen ben ik het met beide schrijvers eens.
De samenwerking Protestant en Rooms-Katholiek
ontstond m.i echter afs iets vanzelfsprekends.
In het verzet was een gezonde concrete basis voor
samenwerk'ng aanwezig. In de om~eving van ondergetekende was deze samenwerking tenminste
reeds lang tot stand gekomen, voordat aansluiting bij L 0.-K P. een hit werd.
Deze gemakkelijke samenwerking op - laat ik
het noemen - vcrzetsb:isis is echter een factor van
groot b!lang geweest voor beïnvloeding ook op
bred:!r terrein.
Door omgang met elkander kwam men al ras tot
de ontdekking, dat er minder versch·t. en geschilpunten bestonden, dan men vo:>r de oorlog dikwijls meende De scherpe kante,ii van een ,,liever
Tucks dan Paaps" verdwenen te1, enenmale. En
laat ons daar dankbaar om zijn. In gevaar toch
bleek men tot denzelfden Opperheer het oog te
richten. Steunde de één een rotsvast geloven,
de ander schraagde een blijmoedig Godsvertrouwen,
Gesprekken in alle oprechtheid met elkander
maakten een eind aan vele vroegere vooroordelen,
die in werkelijkheid totaal geen grond bleken te
bezitten. Men leerde elkanders overtu:ging bete r
kennen en meer waarderen. Men kon van elkander
zelfs nog wel wat leren.
Men bezocht elkanders kerkdiensten, als eigen
kerk niet bereikt kon worden. M en leerde in el-
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kanders gezinnen de godsdienstige sfeer wederzijds
ig voller diepte doorpeilen. Men kwam tenslotte
steeds weer lot de ontdekking, dat bij het weinige,
d at scheidde, er zo ontzettend veel was, dat te
samen bond.
En dat was winst. Wat doen wij met die winst?
~ aat o~s nu ~e~~en vaststellen, dat hetgeen wij
m de "11legale hJd onder "illegalen" aan samenwerking beleefden, door ons "illegalenH werd beleefd.
Die ,,illegalen" vormden en vormen echter slechts
een klein percentage van de gehele bevolking. En
hoevelen van de beste zijn ons oog ontvallen! Een
groot, misschien het grootste gedeelte onzer vroeger~ l_eide~:figuren behoorde er niet bij, hield zich
afz11d1g. BtJ ~rote groepen, die practisch buiten
het verzet leefden en zich bijna uitsluitend bekommerden om eigen behoud, eigen voordeel - de
goeden niet te na g:sproken - was van deze
sa!!'enwcrki?~ deze samenbinding, dit beter begrijpen, wein.g sprake. De oorlog heeft bij velen
zelfs het egoïsme nog doen toenemen. Zij hebben
niet . doorleefd en niet begrepen, hetgeen voor ons
tot iets vanzelfsprekends was geworden.
Na de bevrijding bleek dit al heel gauw. Het betekende voor ons een grote teleurstelling en het is
dit momenteel nog steeds.
Toch m~en ik te mogen verwachten, dat een grote
toenadering, een vorm van meer samenspreken in
de toekomst komen gaat. Doch een derg:lijk pro·
ces gaat slech.s langzaam en kan niet geforceerd
worden.
,,Wat doen wij_ met die winst?" Ik meen,
door zelf op tactische wijze ieder in eigen omgeving
een geest van elkander waarderen en respecteren
te bevorderen Dit houdt totaal niet in, dat meu
water in de wijn behoeft te dor.!\: Verre van dat.
E~n ieder wcte zijn overtuiging en kome er voor
mt. Maar elkander links laten liggen is uit den
~ze. Wi( zijn geen lucht voor elkander. Wij
behoren b 11 elkander en hebben op velerlei gebied
als mens, als christen, als volk een gem~enschappelijke taak.
Het zou heus geen overbodige weelde zijn als
plaatselijk de geestelijkheid (de dominé, de pastoor),
de hoofden der Openba re en Bijzondere Scholen
en vertegenwoordigers van andere sociaal-culturele instellingen eens met elkander spraken. Vele
vooroordelen zouden verdwijnen, vele excessen zouden worden voorkomen en vele nuttige initiatieven
zouden dit gevolg kunnen zijn,
!"'1ocht alleen reeds dit gesprek enige malen ptr
par tot stand komen, dan zou dit reeds winst
betekenen.
Oud-illegalen - er ligt hier "een taak. ,,Wat
doen wc met d e winst?"
Vele van U, die misschien een belangrijke
schakel kunnen betekenen, zijn in staat hier zelf
het antwoord op te geven, door zelf de daad te
stellen.
Dit is misschien moeilijk, een que,tîe van veel
tact, maar het is belangrijk.

•

'

C. J. H.

Wii zijn het met de geest van deze brief geheel
eens. Om met elkaar te kunnen spreken, moel er
een sfeer van vertrouwen zijn, er moet een gemunschappelijke /zeTinnering zijn. Welnu, die iJ
er en men moet niet uit iemakmcht nalaten, de
winot van hel verzet in dit opzicht uit te buiten.
Dit_is niet iets. wat op grote schaal georganiseerd
moet worden. 1/ierin moet iedere oud-verzetsman
z#11 persoonlijke taak verstaan. Wij moelen van
tfjd tot tiid het contact met elkaar onderhouden
en dan behoeven er geen referaten gehouden te
worden: het is zelfs 11iet nodig, dat er plannen
uitgewerkt worden, de winst zit in dt1 sfeer, en in
/zet groeiend wederzijds vertrouwen.
H. 1'. R.
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Rien van Bruggen
Eindhoven
Overleden 19 Aug. 1944

H

Johannes Henricus
Wilhelmus Siljade

(Jo)

en

Gerrit Stokkom
(Sjors)
uit Utrecht

o en Sjors waren vrienden, die samen veel voor de Taderlandse zaak gedaan hebben. Ze hebben niet alleen samen
geleefd en gewerkt, ire iijn ook samen gestorven, geveld
door de vuurstralen uit de moordwapenen van de SD op de
Maliebaan te Utrecht.
Beiden werkten op de Jaffa-fabrieken te Utrecht, Jo als lasser,
Sjors :,Is ~rasseur. Hun gemeenschappelijke afkeer van den gehaten mdrmger en de lief de voor het eigen vaderland bracht hen
al spoedig tezamen. Elk op eigen manier werkten zij aan het ondermijnen van de vijandelijke macht, welke ons land bezet hield. Zij
verspreidden illegale krantjes en hielpen onderduikers aan bonkaarten.
Jo kwam eind 1943 in contact met Kleine Cor, werkte toen o.L
mee aan de verspreiding van "Voor God en den Koning" en kwam
door hem in het L.O.-werk. In het najaar 1944 stelden beiden zich
spontaan ter beschikking voor het sabotage-werk. Dat was voor
hen oogetwijfold een hele stap, want beiden hadden eeq gezin met
twee kinderen, dat hen nog niet missen kon. In de óvertuiging,
dat er ook voor hun kinderen geen plaats zou zijn, wanneer de
vijand baas bleef, streden zij mee in het leger der gezochten. En
daarbij stonden zij niet in de achterste gelederen. Ook aan de
meest gevaarlijke opdrachten ontlrokken zij zich niet. Beiden werden ingedeeld in de sabotage-groep kwartier V te Utrecht. Jo werd
van deze groep de plaatsvervangende leider,
Enkele weken voor hun gevangenneming op de Maliebaan blies de
K.P. de fabriek, waar zij gewerkt hadden, op. De jongens werkten
toen beiden niet meer bij de fabriek. Op de 25e Januari 1945
echter trokken zij er op uit om fietsen voor de sabotagetroepen te
bemachtigen. Er waren practisch geen bruikbare ri_jwit>len meer
aanwezig en deze waren voor het werk onontbeerlijk. Toen zij het
SD-gebouw aan de Maliebaan passeerden schijnt deze op hen opmerkzaam te zijn gemaakt, want zij werden onmiddellijk daarop gearresteerd en op nummer 74 binnengebracht. Beiden wisten wat
l:iun te wachten stond, wanneer de Sr;> hun antecedenten zou onderzoeken en namen een kans om te vluchten te baat. Helaas gelukte
het bun niet zich in veiligheid te stellen. Een mitrailleur maaide
hen neer.
Jo was een opgewekt vriend, altijd werkzaam en zeer moedig.
Sjors was een meer gesloten natuur, die opviel door zijn kalmte
en de rust, waarmede hij het hem opgedragen werk verrichtte.
Van Jo weten wij, dat de diepste drijfveren van zijn verzet lag<'n
in zijn geloof in God, dat hij zijn zonden gewassen wisl in het
bloed des Lams. Sjors was ook in deze dingen erg gesloten, doch
vast staat, dat hij vaak met aan'..lacht i11 GoJ, WoorJ las. \\ 11
mogen hopen, dat God ook hem heeft thuisgebracht in het vaderhuis, waar vele woningen zijn en waac gekerm noch gekrijt is.
Zo vloeide op die 25e Januari 1945 het bloed van twee jonge
mensen. Jo was 28 en Sjors 33 jaar. Ze hadden het leven dus no~
voor zich, het leven dat zij zo lief hadden, waarvoor zij streden
met al hun krachten. En thuis wachtten hun vrouwen en kinderen
op een vader, die niet meer kwam. Geen mensenhand kan de J.'C"slageo wonden helen. Doch waar nodig, zullen wij 5!eeds tot bijstand gereed staan.
Op de begraafplaats aan de Gansstraat te Utrecht rusten de stoffelijke resten van Jo en Sjors. De vrienden uit het verzet hebben een
grafsteen op hun laatste rustplaats gezet, welke daar op 20 April
van dit voorjaar onthuld werd.
AD.

J

et was in Eindhoven als overal in ons vaderland in de be~
zettingstijd. Het verzetswerk werd door een kleine kring van
vastberaden lieden veTTicht.
Rien van Bruggen was één van deze consequente werkers.
Reeds vanaf het begin van de oorlog zat hij de Duitsers dwars,
waar dit maar mogelijk was.
Op ieder gebied bewoog hij zich, zonder zich aan een organisatie
te binden. Zelf vermenigvuldigde hij de illegale pamfletten, terwijl
een 30-tal Joden door hem en zijn vrouw geholpen en ondergebracht werden. Later zouden speciaal de piloten zijn zorg hebben.
Niet minder dan 227 geallieerde piloten werden door hem en zijn
vrouw geholpen op hun doortocht naar België. De lezer zal begrijpen, dat zulks ni~ on?pgemerkt kon -~ebeuren. Tientallen personen stonden met Rien m contact en ZIJO woning was een centraal kantoor•· geworden.
"
Z!~n vrou~. werkte even hard als hij zelf voor de goede zaak.
Z!~n dagehJks ~erk als scheikundige bij Philips leidde er toe, dat
h1J daar en thuis brandbommen vervaardigde en andere explosieve
preparaten samenstelde.
De KP kon altijd op zijn medewerking rekenen.
Eind 1943 was cle LO in Eindhoven georganiseerd, en ook Rien
~~rd vanzelfsprekend ingeschakeld. Zijn vele relaties met de politie en de SD konden goed gebruikt worden.
Toen in November 1943 de plaatselijke leider van de LO. werd
gearresteerd en de valse inlegvelnummertjes van die maand hierdoor in Duitse handen kwamen, hielp Rien de LO uit de brand.
Hierna was de samenwerking verzekerd en kon Rien in 't vervolg
v~!l de LO de nodige bonkaarten krijgen.
Z1,1n rusteloze arbeid in de strijd zou hem echter later in de handen der mof{en brt.'ilgen.
Na een ~islu~t pilot~otransport van Harry en Tom werd Rien van
Bruggen m ZIJD woning op 9 Juli 1944 door de SD gearresteerd
naar Haren gebracht. Bij de ontruiming van Haren kwam hij
de bunker in Vught.
De bevrijding naderde .Geruchten over de invasie hadden ons reed,
lang bereikt en wij meenden, dat het niet lang meer zou duren ,of
de poorten der gevangenis zouden voor ons worden geopend.
Maar Rien wist ons nauwkeurig in te lichten over de toestand.
.,Wij zouden nog wat langer geduld moeten hebben maar de bewijding was in zicht",
'
Toen een buurman van h~~ ~aar huis dacht te gaan, gaf hij hem
een _boodschap mee voor ~t~n lieve vrouw en twee zoons. Hij vroeg
spcc1aal te zeggen, dat hiJ zo heel veel van ze hield en spoedig
hoopte thuis te zijn.
Uit Haren had hij een zakbijbeltje weten mee te ,mokkelen.
I~ de bunker was een bijbeltje ten strengste verboden. Maar met
Zt!n cel~enool Henk Blink las hij iedere dag zoveel mogelijk hierin.
Rien, die bekend stond . afkerig te staan tegenove., Gods Woord
vond hier in de hoogste nood het heerlijke Evangelie van JezU:
Christus.
Hij verwachtte de bevrijding ten spordigste en dacht dan direct
n~ar huis te gaan. Dat deze Bevrijding en dit Huis echter zo spoedig zou kom.:n en een Eeuwige woning zou zijn, had hij niet verwacht.
19 August~s 1944, 't was een Zaterdagavond, werd hij met oog vele
anderen. uit de cel gehaald en zou na een wachttijd van enige uren,
op de bmnenplaats worden gefusilleerd.
Wij zien hem, door de reten van de houten bak, die om de tralies
was a~nge?racht, daar nog staan. Fier _het hoofd omhoog, rustig
voor .uch uit starend, van alles beroofd, uitgezonderd zijn rodekruis.iak je, met een paar sneetjes brood en een stukje ontbijtkoek. Geen
vrees voor de moffen, noch voor de dood.
Zijn Vad~rland, zijn volk, zijn diepgewortelde rechtsgevoel had
hem tot hier gebracht.
Hij had zijn plicht gedaan.
Tegen zonsondergang klom hij met zijn makkers in de grote vrachtwagen ~an de S.S., bewaakt door zwaargewapende moffen met
automatische wapens. 10 Minuten later vielen de schoten ~~~ h;t
vuurpdeton.
Rico, honderden danken aan jou het leven.
,.PIET'',

i~
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,,UC LAS IN DE KRANT"'

Wl, KAN

Comité van
,
Actie tegen de doodstraf INIJCIITINGEN VERSCI-IAFFEN ?

.

Dit Comité heeft een petitionnement aangeboden
aan den Minster van Justitie met het verzoek de
doodstraf ten spoedigtse uit de hedendaagse rechtspleging te schrappen. Het comité is van plan in
de toekomst te werken met vlugschriften. Ik twijfel niet of dit comité zal binnen afzienbare tyd
een hoger ledental krijgen dan het nu heeft.
Inderdaad is het uitspreken van de doodstraf iets
ontzettends. Ik weet dat uit eigen ondervinding.
Ook voor den rechter die dit vonnis velt en uit
moet spreken is dit niet gemakkelijk. Tenminste
niet voor alle rechters. Bovendien is het voltrekken van dit vonnis voor dcngene, die daarmee
belast wordt, een zware gang.
Ondanks alle bezwaren echter ben ik van mening, dat iemand die schuld heeft aan, of verantwoordelijk is voor de dood van een medemens, erger nog, schuld heeft aan, of verantwoordelijk is voor de dood van meerdere medemensen,
zonder aanzien des persoons de doodstraf verdient. Er kunnen natuurlijk verzachtende omstandigheden zijn en die moeten in dat geval ook wel
overwogen worden. Soms kunnen deze feiten zo
doorslaggevend zijn, dat den verdachte een gevangenisstraf wordt opgelegd. Ik meen ook wel
te kunnen zeggen. dat de hedendaagse rechtspleging zeer voorzichtig is met het opleggen van
de doodstraf. Wij kunnen dit dagelijks zien in alle

• I#
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RECTIFICATIE: nr. ns.
Jannes Noorman uit Groningen, geb. JO Mei
1?05 te Oosterwolde (Fr.). Van beroep techntcus. Door verraad gearr. in zijn woning te
Groningen aan de Anna Paulownastraat 26,
tegelijk met Jan H oeder Uan Huisman, zie
nr. 777), Koopmans ~.a. dd. 10 Nov. 1944.
Via Huis van Bewaring te Groningen, vermoedelijk 17 Jan. 1945 naar Neuengamme.
780 Franciscus Josephus Timmermans, geb.
Dec. 1915, beroep: chauffeur. Was werkzaam bij de
Firma Noltemeyer, Gieserlerwàl ~ Braunsweig, Duitsland, is daar ongeveer eind
Febr. gevangen genomen,
overgebracht naar Remmelberg 1-3, Braunsweig Dld.
Van daar uit overgeplaatst
naar Lear Bez- Munster
Altenburg (27) dit was het
laatste adres. Sinds 15
Aug. 1944 niets meer van
hem vernomen.

15

781 Lammert (Louis) Weenink (accountant), geb.
3 Mei 1897 te Zutphen. Gevangen genomen
in Groningen, begin Nov. 1944, Scholtenshuis, gevangenis in Groningen, tot begin
Januari. Toen vervoerd naar Duitsland. Overleden 5 Febr. 1944 te Ohlsdorff. Wie weet
iets van zijn faatste levensweken? Nimmer
iets van hem gehoord.

l

782 Pier v. d. Woude, geb.
27-5-1919, wonende te Groningen, gearr. 21-8-1944 te
Glimmen, vervoerd 29-8-'44
naar Amersfoort en 16-9
naar Neuengamme, volgens
berichten daar overleden
6-12-1944. Inl. gevi:. over
zijn leven en vooral zijn
sterven.

De Here verblijdde ons met de geboorte van een
welgeschapen dochter
J EANNETTE MARTHA.
D. BREM.MERJ. M. BREMMER-COPPOOLSE.
Amsterdam-C., 9 Januari 1947.
Nic. Witsenstraat 21.
Heden werden wij door Gods goedheid verblijd met
de geboorte van onzen zoon en broertje,
SIEBEREN JELLE.
De dankbare Ouders en kinderen:
J. VELDHUIS
J. VELDHUIS-SCHMAL
JAN
HARRY.
's-Gravenhage, 2 Jan. 1947.
Drebbelstraat 28.
De Here heeft ons zeer verblijd met de geboorte
van een welgeschapen zoon en broertje
MUUS SIEBREN.
Assen, 10 J anuari 1947.
Iepenlaan 2.
N. VANDERVEEN
A. VANDERVEEN-FEITSMA.
Verloofd:
· MENGS KOELEWIJN
en
JAAP DE JONG.
Amersfoort, Liendertseweg 27.
Dollardstraat 1.36.

( Ruil- m Zakenadvertenties. Prjs f 0.45 f,n 111.m.J
WONINGRUIL.
Wegens overplaats.i,ng f{ezocht woning in Amsterdam,
in ruil voor goedlcope, geriefelijke woniqg in Driebergen.
Brieven onder No. 123 Bureau van dit blad.

(P,rsoneel gevraagd en aang(boàen P'f\ f 0.10 ;. m .m.)
Ex-Off. Stoottroepen vraagt voor zijn klein gezin
op kleine moderne étage te Den Haag voor dag en
nacht een flink gezond meisje, met goed moreel.
Prcllige werkkring, goede verzorging, aardige eigen
zit-slaapkamer.
•
Voor jong meisje dc.sgewenst bereid leiding te geven.
Brieven onder no. 124, Bureau van dit Blad.
Di'Uersen

Langs deze weg wens ik mijn vrienden en kennissen
Gezegend Nieuw-Jaar. Tot weerziens.
P. J. VAN DER LAAN,
korpl.l.l.-vlieger, Det. C.v.S.
HOLLANDIA (N.O.I.).
VERLOVING- of HUWELIJKSPLANNEN?
Studio LELOX verzorgt graag voor .U:
Aankondigingen - feestgidsen. Menu's
en.... de organisatie van Uw feesten!
Schrijft U eens een briefkaartje aan:
STUDIO LELOX
LIESHOUT.

•
,,~ed~rland in oorlogstijd" heet de kaart, die de
Stichting 1940-1945 heeft lateR vervaardigen.
Een kaart van ons land in kleuren, van groot forrr~aat (70 x 100 cm.), waarop talloze gebeurtenissen
uit de oorlogsjaren zijn afgebeeld.
Ge ziet de inval <ler Duits~rs in het Oosten het
overtrekken der geallieerde vliegtuigen, de op'tochtcn van voedselzoekenden uit het Westen naar het
No~rden, voedselpaketten, die boven het hongergebied '~?r_den neergelaten, evenals het oprukken
der bevn1dmgslegers in het Zuiden en de intocht
van ~~ Konogin in ZecuwsVlaanderen.
Een li1st van tekeningetjes, elk voorzien van een
korte rijmtekst, omgeeft de kaart. Elke tekening
geeft een moment uit het verzet weer: spoorwegsabotage, de ondergro~dse pers, het verzet der
hoogleraren en vele andere gebeurtenissen die
allen historie geworden zijn.
'
De drukker is de firma Enschedé te Haarlem die
'
met deze kaart zijn naam hoog houdt.
De wens van de Stichting is, dat deze kaart die
~én gulden kost, overal in Nederland zal ha~gen,
m de gang van elk huis, in de hal van elke school
in de wachtkamer van elk kantoor en elken arts'.
Iedere vertegenwoordiger van de Stichting en iede'l'e
boekhandel kan de kaart leveren. Ge zult er niet
alleen pleizier van beleven door hem aan te schaffen, maar ook zult ge de Stichting bij haar werk
kunnen helpen, door te zorgen, dat al Uw vrienden en kennissen hetzelfde doen. De opbrengst -is
voor de Stichting 1940-1945.

{lamilie-a,vntffllies t,js f 0.10 ; n m.m.) ·

ALIE

kranten.

I k begrijp eigenlijk niet welk soort mensen er nu
eigenlijk tegen de doodstraf is, na alle ellende,
die ons volk in de afgelopen jaren teisterde, mede door hulp van de mensen, die nu voor den
rechter moeten verschijnen. Is het mogelijk, dat
deze mensen geen ellende gezien of gekend hebben, zoals er mensen in ons land zijn, ·d ie
achter dubbele ramen wonen, terwijl er medelandgenoten zijn, die in het geheel geen ramen
hebben? Is het de categorie, die aan de ellende
van den medemens verdiende? Lieden, die uitgaan van het standpunt "vergeven en vergeten"
en daarbij denken aan hun eigen veiligheid? Ik
vertrouw en geloof, dat dit comité niet uit dit
soort mensen bestaat. Wel vraag ik mij af, wanneer is dit comité opgericht? Was dit voor de
bevrijding? Zo ja, dan moet ik bekennen ee11
grove fout te hebben gemaakt. Ik heb dan namelijk iJ? d~ bezettingstijd de illegale bladen en
blaadJes met goed gelezen, ik heb nimmer een
oproep gezien om tot dit comité toe te treden,
noch een stem gehoord, die opriep tot de afschaffing van de doodstraf. Al was het dan de
stem geweest van een roepende in de woestijn, <le
st_em was .er geweest. Was dit comité er toeq. nog
met, dan 1s het nu te laat. Het zal in de toekomst
maar een heel enkele zijn, die de doodstraf krijgt,
hoe,~el ~eerderen deze straf misschien toekomt.
En m __zo n geval kan het comité er van verzekerd Z\Jn, dat de veroordeelde deze straf verdient
en zonder enige twijfel. Bovendien vind ik hrt
vreemd, dat deze m~osen nu pas menslievend worden. Of _waren er in de bezettingstijd andere redenen, die noopten tot zwijgen en zwaarder wogen dan de dood?

-

ADVERTENTIES

784. Petrus, Johannes, Abraham , ""'U
Ja.nssens, geb. 2 Juli 1913 tel
Tilburg en aldaar wonende t
Ruisvoornstraat 21 In 1942
te Tilburg gearr.; overge- ,
bracht naar Vught of Haa- 1
ren. Bevond zich daar nog
25 Oct. 1943. Geen bericht 1
meer van hem gehad na op- i
mars geallieerden in Hol. ·
land.
Vermoedelijk naar
Duitsland overgebracht.

1

In verband met de inning van het abonnements•

g eld over het eerJte kwartaal 19'a7, verzoeken
wij hen, die per giro '\'O'ensen te betalen en dlt
nog niet g edaan hebben. thans per omgaande
J 1,50 op onze p ostrekening 109588 over te mak en, ten einde te voorkomen dat U een kwita ntie wordt aa ngeboden, verhoogd met incas sokos ten.
Wij danken U bij voorbaat voor Uw vlotte
mede werking.
DE ADMINISTRATIE.

Geef " De Zwerver" aan een v a n U w k ennissen t e r in zage e n laat hem(baar)
ond erstaan de bon ingevuld zenden a an de administra tie van "De Zwerver",
Prins He ndrikk a d e 152 t e Etage, Amsterdam.
N a am:
Adres,

----~---------------- -------------- - -- __ ---,----~------------.,

Pla ats,

:>:
0

Provincie: ---------·-- ..- - - - - - - - -- - - - - - - - - - ~
In gang a b onnements,
_______
__ _.,________
_ :

Abonnementsgeld wordt p er giro/postwissel/of bij aanbiedin g va n een p ostkwitan tie betaa ld.
Giron umme r 109588 t.n .v . LO.-LKP-Stichtin g.
(Doo r halen wat n le t v ertangd wordt).
Nlaawc. abono.einu.te-n. kunnen op ~lkc. willc.keudge datum ingaa.n; v•• r 1over de aummeu voorradi9 zijn. ook
1111e1 terugwerkende kracht. doch allten UD b.et eind vaa eea kaleaderkwartaa\ vervallen.
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'Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP
Lo••• a1UDJ11.en 20 ceat

L. 0.-P LA QUETTES

Een fl.1tatptam ·

Na het · eerste exemplaar, dat Sinterk!a:u op het
C.B. deponeerde, gaan nu gelukkig eindelijk meerdere volgen.
U kunt zich voorstellen, dat het ook ons een groot
genoegen is, in "De Zwerver" te kunnen schrijven, dat de aflevering van de reetls bC'stelde en
betaalde plaquettes een aanvang heeft genomen.
Met de aflevering van deze exemplaren hopen wij
begin Maart gereed te zijn.
Ook nieuwe bestellingen kunnen worden geboekt.
Het eenvoudigst kunt U dit doen door het bedraf
à f of.10 per exemplaar te storten of over te schrijven op het g-ironummer van de LO. LKP-Stichting:
109588. De kleine prijsverhoging voor nieuw te beatellen plaquettes is helaas noodzakelijk gebleken
door de sedert September 1945 opgetreden hogere
materiaallcosten, verzendkosten etc.
Zij, die wel reeds een plaquette bestelden, maar
nog niet betaalden, kunnen hun bestelling à f 3.80
handhaven, door het verschuldigde bedrag zo snel
mogelijk te storten of over te schrijven op het bekende gironummer.
De uitvoering der plaquette is eenvoudig, maar on•
getwijfeld zeer goed. Het bewuste Sinterklaaae~emplaar heeft grot~. instemming gehad.
Bsnnenlcort hopen _wsJ nogmaals een afbeelding
van deze plaquette m "De Zwerver" te publiceren.
N.B. De artevering van nieuw te bestellen eitemp}aren zal waarschijnlijk eerst in April kunnen
ptaat,
1'it 1'rr ~l!tllt -me-r- dé pf0<11rêttemogelijkheid nn de fabriek.
HET C.B.

TER UITVOERING IN 1947
EEL gezapig, rustlg genietend van
het even-zonder-pllchten-zi!n, zat
ik voor het raam en las "De Zwerver'',
Het begint te lijken op een ontboezeming
van ,,'n abonné". . . . maar zo is het beslist niet bedoeld!
Ik wil slechts de aandacht vragen voor
een typische cotncldentle. Lezende het
artikel van JulH Janssen "1947, Een Program", met méér dan instemming, hoorde
ik vrolijk-fluitend iemand voorbij gaan.
Ik werd gedwongen te kijken. . . . want
de passant floot het W.A.-lled. Vrolijk en
fris en levenslustig verend in de maat
van dit gehate lied, passeerde een Jon- - - -,~v(Xl) AC:M:V •sbatJIAQ 1.S jaar"Jlo
onschuldig floot hij de melodie, alsof hij
nooit gehoord heeft van verzet, collabo.
ratle, zuivering en tribunaal. Waarom
ook niet. . . . de melodie is niet gek, de
maat is lekker. . . . en de woorden kunnen hem gestolen worden.
'
Onwillekeurig las ik opnieuw de zinsnede uit het artikel: .. Nu de greep op
onze tijdgenoten is mislukt, blijft ons de
mogelijkheid, maar vooral de dure plicht,
de Nederlandse Jeugd tot meer karaktervolle mensen te maken" en dan, ...... niet
de jeugd boven 2P jaar, die voor een
groot deel is aangetast door de halfheid
en slapheid .... " enz., lees het nog maar
eens over!
Niet alleen, dat deze zlnsncdil çiaar zomaar te lezen stond. . . . nee, iedereen
weet, dat dit waar is; even waar als een
zinsnede bijvoorbeeld: ..en dan niet na
21 Maart,. want dan is de wlnter voorbij" .... :ie, zomaar waar, simpelweg
waar. Wat erg! wat zorgelijk .... dat zoIets zomaar simpelweg waar isl
Dat het zomaar een zin is, uit zomaar een
artikel. En niemand springt op, niemand
schrikt, niemc;md ook die daaruit een
daad voelt groeien. Mogelijk doet men
zoals ik . . .. peinzend even voor Je uit
staren, wàarbij men geen g~lnge kans
heeft een soortgelijk voorbeeld als mijn
Uuitenden Hollandsen jongen met nieuwsgierigheid te kunnen nazien.
Er is maar zo weinig variatie. We zijn
verburgerlijkt tot in ons diepste innerlijk. Zelfs deze jaren mochten dit niet
veranderen. Men zingt als vijftienjarige
van die Plet Hein, die een kleine naam
heeft, maar toch maar een groot schip

H

vol centen de haven binnenbracht, om
daarmede de centen-la's van ons, kruideniers, te vullen .... of men fluit In 1946
het WA-lied, want het loopt zo lekker!
,Er moeten Jeugdboeken worden ge.
schreven, door schrijvers, die de Jeugd·
psyche aanvoelen; boeken over feiten en
mensen uit het verzet . . ....
Inderdaad Jules Janssen, dat moet I Wie
niet weet uit welke geest het verzet geboren is, zal makkelijk tot de opmerking
kom en, dat "De Zwerver" het heldendom
van zijn eigen mensen wil propageren ....
nu zelfs in jeugdboeken. Zo'n opmerking
zal dan de onmiskenbare toon hebben
v_an ,.Y.ml doen ze toch opg._ebJ.aze.q,_h~"
Maar dezen snappen er dan ook niets
van.
Dat zijn die tijdgenoten, w aarvan J ules
Janssen schreef.. . . die de gebeurtenissen als een boze droom tebben doorgemaakt .... en zo gauw 91ogelijk willen
vergeten, het verzet inbegrepen.
De "Gedenkboek-comm!S1ie" moet op
dit voorstel van Jules Jaàssen reageren!
Dat artikel moet niet zomaar één van
de vete verzuchtingen bJ!jven .... toen,
tn het nummer van 25 ibecember 1946
ergens middenin het stapeltje.
Dit moet au-serieux geaomen worden.
Wij' verwachten een ged,egen (dus niet
spontane) reçxctie ofwel .Jon de redactie
ofwel van de "Gedenk1'oek-commissie"
.... liefst met een concn,tt voorstel, zakelijk (zakelijker dan ml" artikel) en te
verwezenlijken. Uitgevers. genoeg die dit
zaakje lusten, want da, zit winst lnl
Winst. . . . materieel voop den uitgever;
geestelijk voor het nieuw. geslacht!
Jt NEERLANDER.

.,r11!ttl.

VAN H.M. DE KONINGIN IN DRUK
H. M. de Koningin heeft de Stichting 19-401945 in de gelegenheid gesteld, de do:ir Haar op
Oudejaarsavond uitgesproken rede te drukken en
uit te laten geven.
Wie niet de mogelijkheid had om het gesproken
woord te volgen, zal het thans op schrift kunnen
krijgen. Wie wel die mogelijkheid had, zal gaarne
de kans gebruiken, om het nog eens rustig over
te lezen.
De Koningin heeft gesproken tot ons volk, maar
ook tot ons, verzetsmensen. Wie zal zich het meest
verheugen, dat deze woorden worden vastgelegd:?
Waarschijnlijk nog deze maal'ld zal de tekst verkrijgbaar zijn.
Q!C:llCXX:::.lCX~ ~
,,l>I ZWDYEB"
weekblad der LO-LKP.-SUcbtbag
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Noot der redacties
Het Is helaas onmogel1Jk om te zeggen,
dat reeds thans defin1t1"1e plannen in
onze Stichting zijn uitgewerkt.
Maar wel kan gez~gd lorden, dat dit
probleem niet aan onz6'} aandacht ontsnapt is, en versch1118fde keren ter
sprake kwam.
In de nood hier geschetsl moet voorzien
worden. We zijn er ons ten volle van
bewust. Maar men zal begrijpen, dat wij
wel degelijk overwegen moelen, of plannen in deze richting onz, krachten niet
te boven gaan.
RED.
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ER ACHTER?

Als de overheid een besluit genomen heeft,
op een terrein, waarop ze bevoegd Is te
besluiten en daarbij de wettige weg bewandelde, dan heeft iedere Nederlander
zich daarin te schikken ~ de consequenties
ervan te aanvaarden. Met de noodzakelijkheid daarvan staat en valt de ware demo.
cratie voor wat het o•erheldsgezag betreft.
Men behoeft z'n mond dan niet te houden
over dat, wat men een onjuist besluit acht,
neen, 't Is zelfs plicht dan te spreken. Met
die mogelijkheid en met die noodzakelijkheid staat en valt de ware democratie naar
de zijde van de burgers.
Men moet de dingen goed uit elkaar houden.
Wanneer men op het eerste punt in gebreke blijft, ontstaat de revolutie.
Blijft men op het tv,reede punt In gebreke
(door dwang of onverschllllgheid) dan zit
men In de dictatuur (tegenwoordig ook wel
,,democratie" genoemd), respectievelijk, men
glijdt er langzaamaan heen.
Zo is het overheidsbesluit Inzake de zuivering van Dr. Hlrschfeld gevallen. De overheid had het recht dit besluit te nemen en
volgde ook de wettige weg. Dat bracht
twee dingen mee.
Het standpunt, dat we ons bij dit besluit
zouden neerleggen en tegelijkertijd het signaleren van het feit, dat o.l. dit besluit onjuist was.
Ik zal het eens heel wonderlijk, maar niet·
temln In beginsel juist voorstellen.
Als de consequentie van dit besluit was
geweest, dat Dr. Hirschfeld aangesteld zou
moeten worden als typist voor de redactie
van De Zwerver'). dan zouden we dat hebben moeten slikken en dan zou Dr. Hirschfeld dus zelf onze (eenzame) .. Zwerver"
protesten tegen zijn rehabilitatie hebben
moeten typen.
Wij hebben dit besluit van de overheid Inzake Dr. Hirschfeld een zuiveringsstap op
een hellend vlak geacht. Dat hebben we
geschreven en daarmee was gezegd, wat
gezegd moest worden. Nazeuren is zinloos
en saai.

houdingen met Duitsland. Dat deze onderhandelingen in nauw verband staan :met
ons toekomstig vredesverdrag met Duitsland, zal leder wel duidelijk zijn.
D.w.z., dat Dr. Hirschfeld ons vredesverdi-ag
met Duitsland gaat voorbereiden.
Is er uitgerekend geen ander, dan deze Dr.
Hirschfeld om voor ons volk en ons land
par'.lj te zijn tegen den vroegeren vljandl
De man, waarvan het StaatJblad G 317 o.a.
schrijft,
,.dat hij blijk heeft gegeven van onvoldoende begrip voor de grote geestelijke waarde van het verzet, met name
zoals dit zich uitte in de ondergrondse
actie",
en in verband met het verzet verder gaat,
"dat deze onjuiste waardering van een
voor de weerstand van het Nederlandse
volk zo belangrijke factor Dr. Hlrschfeld als een niet te onderschat'en tekor~
koming moet worden aangerekend".
Waarna de regering dan toch besluit,
"dat aan de hierboven gememoreerde
tekortkoming In dit geval niet een zodanige invloed behoort te worden toegekend, dat aan appellant eervol ont.
slag zou zijn te verlenen anders dan
op eigen verzoek."
En 't was deze conclusie, die voor ons en
vermoedelijk voor lederen Nederlander onbegrijpelijk was, behalve voor de regering.
We hebben erin berust.
Maar nu, moet dit " nu ook nogî Of ....
was 't andersomî Moest Dr. Hirschfeld
ondanks alles zuiver verklaard worden,
omdat de regering hem voor deze func:ie
niet meende te kunnen ontberenî
Welk een prijs! En welk een fout!
Is hij de man, die ondanks zijn bekwaamheden in staat is dit probleem recht te zien.
Heeft hij het onrecht begrepen? Heeft hij
het leed gemeten? Heeft hij de vernedering
geproefd, d!e een vrij volk is aangedaan?
Dil vredesverdrag is geen koopw~ar, mijne
heren, waar we onzen handigs'en koopman naar toe kunnen zenden, zonder op
zijn r eputatie te letten. Dit verdrag is een
erekwestie, waarbij niet met de roem en de
eer van hen gesold mag worden, die gevallen zijn in de strijd ervoor, gevallen om
de kwade gevolgen van nieuwe, ontijdige

Een nieuwe vondst van de regering dwingt
ons echter toch nog een vervolgverhaal te
schrijven. Dr. Hirschfeld Is n 1. benoemd in
de commissie, die namens Nederland de
geallieerden op de hoogte gaat s'.ellen van
ons standpunt inzake de economische ver-

inlegvellen, en ontifdige, onnodige tweede
distributiestamkaarten,
door tegenmaatregelen op te heffen. 2)
Welk een lronlel De man, die het onderdulkerswerk de voet dwarszette, die ons aan
de T.D. hielp, zal nu na de overwinning aan
een vredesverdrag mede gaan helpen.
Maar wat schrijf ik nog. Er zijn kwesties
van eer, waarvan men moet zwijgen. omdat
ze voor zichzelf spreken en alleen maar
beg(epen ,unnen worden.
Misschien helpt hier nog maar één ding, als
ons moreel .;,;o bot geworden is, dat we de
schande hiervan niet meer kunnen uitsnijden: Wat zullen de geallieerden zeggen, als
Nederland komt met een man, waarvan de
regering schreef, wat we boven citeerden?
Zullen zij niet zeggen: ,.Zijn -er dan nog
maar llO weinig over in Nederland, dat alleen deze man dit land kan vertegenwoordigen," want zij zullen 't niet begrijpen, dat
(wellicht) deze man juist zuiver verklaard
werd, om met hen te onderhandelen.
B:egering, we vragen het nogmaals in een
vlaag van verbijstering: zijn wij malende,
of ontbreekt er ergens anders iets aan het
eergevoel en het moreel.
Oud-illegale pers, we vragen het nogmaals:
Staat op uit Uw slaap. Ontwaakt!
H. v. R.
') Er zit na:uurlijk een fout in deze redenering. De overheid zou Dr. Hirschfeld n.l
niet in een functie in het vrije bedrijf kunnen dwingen; dat is haar domein niet. Wel
is zij gerech!igd een functie in het staatsapparaat voor hem open te maken.
2
Ten aanzien van deze T.D. acht ik de
)
voorstelling van zaken gegeven door het
Staatsblad onjuist, zowel betreffende de
noodzaak van de invoering ervan, als be·
treffende de z.g. door Dr. Hirschfeld Inge.
voerde handigheden om de gevaren voor
de onderduikers af te wenden, alsmede be.
treffende zijn vertrouwen op de Dui:se belofte, dat er geen politiecontrole zou zijn
bij de uitreiking.

•

.N~de,t,land o.p" de c0-n/e1tentie te Eonden

de Tweede Kamer van het Zwolse Tribunaar (de
Kamperkamer) per l Januari j.l. heeft opgehouden
te bestaan ..... .

~

~t zonder enig voorafgaand overleg op 30 Dec.
J.l. werd medegedeeld aan den President van het
Zwolse Tribunaal. ...
bij navraag bleek. dat bezuiniging het enige motief
voor deze opheffing zou zijn ..... .
deze bezuiniging wel zeer effectief is, omdat de
Kamperkamer de goedkoopste van de drie Kamers
was, waaruit het Zwolse Tribunaal bestond ....
de Eerste Kamer n.l. f 18.000, de De1·de f 11.000 en
de Tweede Kamer f 8.000 aan salarissen kost. ...
met deze opheffing een zeer respcctab:l recht<-"r,
n.l. Mr. K. Bes, die v66r enkele maanden nog <>Ver
een herbenoeming geraadpleegd werd, de laan
uitgaat ..... .
het wel zeer opvallend is, dat juist deze Mr. Ilcs
van zich beeft doen spreken door de buitengewoon strenge en strikt-rechtvaardige bchandding
der aan hem toevertrouwde zaken ..... .
bij daardoor in conflict kwam met enkde advocaten, die trac:Jitten met hem tot een aecoorcl te
komen over buitenvervolging-stelling van , en rollaborateur, die voor het Tribunaal moest terechtstaan ..... .

hij achetp protesteerde en ook succes had, toen
een andere belangrijke zaak uit het do5sicr van
het Tribunaal werd overgeheveld uaar Arnhem ..... .

Birschfeld: ,,Ik stel voor, dat we in Duitsland de tweede
distributiestamkaart invoeren".

•

er zelfs geen liquidatietermijn gelaten is voor de
afhandeling der oog lopende zaken van d,:zc Kaaer.
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a de val van Japan zijn de Nederlandse mannen, die zo gelukkig
waren gewèest ~iet naar Siam te zijn weggevoerd, op zoek gegaan
.
r;_aar vrouw en kmd: De eerste vrouwen trokken de kampen uit, naar
huis. ZJJ werden ~oor de mlanders met vruchten en bloemen begroet. Er
"'.erden vervoernuddelen ter beschikking gesteld, de beste verblijven
mtge?ocht voor de nacht. Indië herademde, al bleef de Japanse soldaat
o?, z11n post, al verscheen er geen geallieerde vloot, al begon Soekarno
z11n dreigende taal. ~en vond elkander in Semarang terug, totdat in
October de terreur uitbarstte. De extremisten vielen de stad binnen
moordden Japanse patrouilles uit, slachtten ze in de gevangenis af, gij~
zelden elken Europeaan. Er werd geplunderd en op Bodjong gevochten
en verwoest. Maar tóén heeft de gehate Jap de Nederlanders dusdanig
beschermd, dat hij er nu nog om geprezen wordt.
'n Paar dagen later reden de gemotoriseerde Punjabs door de strnten
weken de terroristen buiten de stad en was de rust hersteld. De Pa:
ratroo~s t:okken eer: ri~g om de stad, men was weer veilig. \Vel bracht
Janua_n nieuwe ~anghe1d: wegens een verwachte aanval van buiten (of
een uitval van b10nen?) werd de peripherie ontruimd, maar toen noch
het een noch het ander gebeurde, zaten duizenden zonder tafel of stoel
in enkele grote gebouwen. en zitten er nog. Bij elkaar in HBS of broederschool. bij elkaar in de Tjandi-villa's, en al zijn de Roode-Kruis-rant~ocncn groot genoeg om ons ook te laten proeven van Amerikaanse koffie.: of Chesterfield, en al waardeert een ieder de kleine, vrije vreugde
van elke dag, de Nederlander leeft van cle bedeling, En dat in Indië!
Ei· zal binnenkort een einde worden gemaakt aan deze abnormale toestancl. maar de salariëring, de voedsel-distributie, de regeling van het
onontbeerlijke economische verkeer zullen zo krap zijn en zo straf, dat
de levensvrijheid er niet door zal worden verruimd, tenminste .... zolang
de wereld over tekorten jammert, zolang de klerken in Den Haag heropbouw plegen op 'n koopje, en zolang Scmarang 'n bezette stad zal zijn.
Dit laatste vooral. Want tussen Scmarang en Djocja liggen de kampen,
die nog niet zijn bevrijd. Wel schijnt er nu een regeling te zijn getroffen
voor evacuatie van geïnterneerden en van Jappen uit het binnenland,
maar hoe wreed zal de ellende zijn, die dan weer wordt ontbloot? Als
Holland na de bevrijding niet drie of vier dagen, maar acht maanden
lang nog onder bezetting had gcleef cl., nee, in terreur .... ?

3

F.n met de eigen l andgenoten zijn we niet klaar,
daar zijn ook de Nederlandse Chinezen. de Indof.uropeanen, allen die zich hebben ge-drukt en
die werden ver-drukt. En dan de Indonesiër zelf
en dan. vooral de Javaan. De Javaan stelt gee~
belang m hel probleem: geef hem zijn padi, laat
hem zijn adat, en bij leeft zijn dessa-leven van
vader op zoon.
Ja, AMACAB, zo sta je voor de vragen van
voedsel-voorziening, oorlogsmisdaden arbeid en
~eld. De nieuwe Nederlands-Indisch~ gulden is
ingevoerd. 'n Beetje voorbarig. Want het Jappengcld blijft in tel. Want voor voedsel, dat door
. .
.
liet front naar binnen sijpelt - aanvoer van buiten 1s met nodig. want over zee komt niet genoeg - wordt Nippongeld
gevra~fd, omdat een ieder, die met NICA-geld naar buiten gaat, dit
"duur betaalt. En dus staat de handel op losse schroeven N' t Il
do or d e k uns t matig
• h 'd
ic da Jaeen
e1 van d e I ndische of de onmisbaarheid. van
panse g~_lden, en ook niet uitsluitend, omdat bezetting en voorraad v:aa~tekeus z11n, m~ar vooral_, o_mdat je niet weet, waar een tandenborstel vandaan komt:_ uit _een m1li~a1re store. uit een Roode-Kruis-l'hagazijn, uit een
Japans~ ~uit, uit een Cmese schuilhoek, uit een geplunderde boedel uit
extremistische nalate~schap, of uit een doodgewone verlegen wit;kclstoc~. In de lege toko s langs de Bod jong, koop je voor dezelfde prij~ van
derh~ gulden (N 1.) een fles eau-de-cologne of •een Perzisch kleed. Katoen 1s tot~al taboe, tentij je dat adres weet in de zijstceg van dat Chine~e straat ie, waar in een deftig huis, bij ijslimonade en gebak, de beste
drill wordt aangeboden voor acht-en-zeventig cent.

En toch doet de Hpllander hier het w_i:inige dat kan worden gedaan, als·
pionier. f{ij telt de terugkerende bevolking en de aangevderde blikjes
melk, bij ruimt de barricades op en veegt de haven schoon, hij deelt het
water zuinig uit, en dat alles doet hij met meer durf, dan zijn landgenoten thuis pa hun bevrijding. Hij zal her-beginnen, al was het zoals
toen, drie-honderd-vijftig jaar geleden.
En de Chinees lacht zijn eeuwige lach, slimmer dan ooit. Alleen de Javaan is stiller, stiller dan ooit, omdat dit alles sterker is dan hijzelf.

HET NEG ENDE WERELDWONDER
Als je alles gehad hebt, krijg je dàt ook nog! Laten we nou in Semarang
pardoes voor het M.G. staan. En een M.G. in het kwadraat: A.M.A.C.
A.B. Allicd Military Administration, en wat C.A.B. betekent, ben ik heus
vergeten. Maar het hele ABC is nog te kort voor het gewicht vaa dit
M.G. Nu weegt een M.G. in een archipel, die zoveel maal groter is dan
die delta in Europa, vanzelfsprekend zoveel maal zwaarder. En inderdaad was het werk van het Hollandse M.G. een optelsommetje vergeleken bi.i de algebra-formule, die in Indië moet worden opgelost. Dáár
werden negen millioen zielen door elkaar geschud, tot niemand meer wist,
wie hij was, maar wc wisten toch wáár ze waren: zoveel ondergedoken,
zoveel op zee, zoveel in Engeland en zoveel weggesleept. Hier is de
Nederlandse eenheid vergruizeld, zo, dat de enkelingen verloren gingen
tot in Caledonië, Burma en J apan. Hadden we tenminste onze vloot nog
maar. Die paar vliegtuigen zijn_ muggen op de maan.

f
Ja, ~~CAB, tel de koppen maar en de auto's en de waterschat, maar
"'.at ie niet Jetlen kan, dat zijn de geheime magazijnen, de berekeningen
hier, ~e hartstochte~ daar, de krachten van een archipel. Dat wil je dan
ook "!et. .Je klemt. 1e _vast aan je papieren en kijkt er niet bovenuit. Je
baant1e, Je P:o~otre, .1~ g~_uden kraag. Net als in Holland glip je uit je
schulp; waar!n JC veilig l1Jdens de bcztting zat, en kruipt omhoog langs
de ruggen, die. recht bleve':1 in elk ge~ij. Meer dan i~ Holland hoopte de
Nederlander hier op het e10de van die lege conventie, waarin de vrouw
van den enen bestuursambtenaar geen je-en-jij mocht zeggen tegen de
vrouw va!l.,-den_ anderen B.B.-er, omdat deze zijn nek toevallig stak uit
een h~gere kraag. Maar je roddelt en konkelt a lweer erger dan het
M.G. Zelfs meen je, dat de Hollandse soldaat een last is voor je stad, zoals het M.~. de Stoottroepen een last vond voor het land. Het is de l ast
voor ie pensioen.
En loch, o wonder, wordt Indië groot, mèt deze krabbelende kruideniers,
~!oor d~ stuwende ontdekkers. Er wordt al weer tin gebaggerd op Banka,
U1 Bahkpapan wordt alweer olie geboord. De welvaart van Indonesië
zal oog intenser worden geput uit haar onschatbare grond, om nog wijder te worden verspreid, ook en meer dan vroeger, over Indonesië zelf.
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(Wordt vervolgd).
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De S.D. slaat toe, doelt de K.P.
lacht het laatst- en het best.

Nog niet gaan zitten .....

H

ebt O hem gekmd, lezer, Jansen, die grote, sterke
Jansen, in zijn goede tijd metselaar van professie, die het
bestond in één dag meer loon bij elkaar te metselen dan
een ander deed in twee?
Of kent U misschien Klaassen? U weet wel, die bootwerker, die.
als hij zUn slinger had, vrachtjes van vijftig kilo met één gestrekte arm verplaat,te, alsof het een zak met kurken betrof?
Beiden werden einde 1943 gearresteerd en op transport naar
Duitsland gesteld.
Welnu, ze zijn teruggekomen, na twee jaren concentratiekamp te
hebben opgeknapt, onherkenbaar. Jansen. slap als de specie, waarmee h~j vroeger steen op stetn stapelde, voorgoed onbekwaam tot
enig zwaar werk; Klaassen, nog sterk;- maar zonder rechterarm,
afgekneld in de steengroeven van Mauthausen.
Er zijn vele Jansens en er zijn vele Klaassens, mensen, vroeger in
staat om met hun grote, sterke handen, ruimschoots hun brood te
verdienen en tharis, na twee jaren uitmergeling, vrijwillig gegeven
voor de vrijmaking van ons volk, staande voor een muur van
harde zelfzucht en wrevelige onwil, opgericht door datzelfde vrijgemaakte volk. Ze staan daar, langs de kant, met hulpeloze handen en vermoeide, verbitterde gezichten: Neerland's ' monumenten
van het verzet. Zeker, er zijn ook andere monumenten opgericht,
monumenten. onthuld met confectie-redevoeringen en graikransen,
voor de gevallenen. Gemakkelijk en goedkoop. Maar zij, die "per
ohgeluk" zijn blijven leven, zij lopen gevaar loket-slachtoffers te
worden.
De Stichting zou de Stichting niet zijn, als ze ook op dit terrein
niet had ingegrepen, als ze zich ook in dit opzicht niet had gesteld naast de Jansens en flaa5sens, om de muur, die deze mensen
sluit buiten het arbeidsproces, te doen doorbreken.
Vooral te Amsterdam ontplooide men in deze een belangrijk initjatief en bewerkstelligde in samenwerking met het arbeidsbureau,
dat ook de invalide teruggekeerden konden worden ingeschakeld
b~j de opbouw van ons land.
In overleg met de Rijkswerkplaatsen te Amsterdam wer den om- en
herscholingscursussen ingesteld voor ti~medieden, metselaars,
steenhouwers, schilders en metaalarbeiders, waaraan deel kunnen
nemen verzetsslachtoffers van achttien tot vijf en dertig jaar (en
in bU zondere gevallen tot hogere leeftijden), die uit gezondheids- ·
overwegingen, of uit hoof de van onbekwaamheid, niet zonder
meer in hun oude beroep kunnen terugkeren. De cursusduur varieert van zes tot negen maanden, gedurende welke tijd het voor
elk ambacht collectief vas.tgestelde loon wordt uitbetaald. Na
afloop wordt aan een passende betrekking geholpen. In de meeste
gevallen· is ·dit' wel bij een der grote industriële bedrijven, zoals
B.P.M., Werkspoor, N.S.F., Stork enz., waar de Stichting meerdere
malen een open oor mocht vinden voor haar belangen:
Daar in sommige gevallen de gezondheidstoestand van den betrokkene nog zodanig is, dat het bedrijf niet het ziekterisico meent te
kunnen dragen, neemt de Stichting dit risico over. Zo kan eveneens een regeling worden getroffen t.a.v. personen, die op oudere
leeftijd in een pensioengerechtigde dienst worden geplaatst (bij de
meeste grote bedrijven het geval) en op vijfenzestigjarige leeftijd
met onvoldoende pensioenaanspraken heen zouden moeten worden
gezond.en. In· dergelijke gevallen brengt een suppletie-pensioenver~ekering uitkomst, aangegaan ·door de Stichting. Natuurlijk is hier
geen sprake van vaste regels; elk geval mQet afzondèrlijk worden
bekeke·n.
Bestaat er nu alleen maar de mogelijkheid om in bovengenoemde
ambachten te worden her- of omgeschoold?
Neen, de Stichting heeft meer pijlen op haar -boog. Zo zijn verschillende grote bedrijven bereid gevonden om ongeschoolde personen in (her)schöling te nemen. Zolang nog niet het volle loon
kan worden uitbetaald, geeft de Stichting daarop een aanvullende
uitkeering. Acht de keurend .geneesheer alleen administratieve arbeid nog verantwoord, dan hebben instellingen als Centraal Beheer, Rijkspostspaarbank enz. nog wel eens een plaatsje over onder
de reeds genoemde voorwaarden.
U ziet, welke persoonlijke moeilijkheden 'ér ook mochten bestaan.
de Stichting streeft naar een oplossing. 't Gaat niet altijd zo vlug
als men wel graag zou willen, daarvoor is helaas de medewerking
van de verschillende instanties te gering, daarvoor is (en dat is
erger) ook dikw~jls de hulp van vele Stichtingsmedewerkers t~ gering. Waarom zo,udt ook gi_j niet eens wat meer aandacht besteden
~an de tewerkstelling van hen, die straks uit èle herstellingsoorden .
zullen terugkomen, hunkerend naar passend werk, door relaties in
werkgeversknngen .te kweken, succesievelijk te vernieuwen?
Ligt hier ook vooral geen prachtige taak voor de plaatselijke ~n
districtsbesturen? Er zijn nog vele mogelijkheden, profiteer er van.
Geef Uw resultaten door aan de Stichtingsbureaux, het zal hun zo
veelomvattende taak verlichten.
·
Niemand van ons mag op het befaamde kussen gaan zitten, zolang
nog één verzetsslachtoffer langs de kant moet staan.
Toon nu metterdaad wat gij doet met de winst, de winst van
saamhorigheid, · verkregen in bezettingstijd.
TOON.

Het was nog donker, toen ik mij door de Stationsweg
naar het kleine station begaf en het huis van Thijs
passeerde. Echter mocht het vroeg zijn, voor Thijs
was het niet te vroeg. Nog was ik zijn huis niet genaderd of hij stapte reeds naar buiten en vroeg mij
binnen te komen. Zonder veel omhaal van woorden gaf
hij mij te verstaan, dat ik voor deze reis mijn revolver
niet mede hoef de te nemen. Bij een bespreking in een
andere provincie heb je geen revolver nodig. Hoe
zwaar het me ook viel om mijn pistool, mijn beschermengel in die dagen, af te geven, het moest. Wat Thijs
zei was verantwoord! Even later stapte ik in de trein
en reed naar Neerlands Hoofdstad. Daar moest ik een
uur wachten, voor ik aansluiting had naar de plaats
waar ik moest zijn, n.l. EDE. Het was inmiddels al half
tien. Met een redelijke snelheid bracht de trein me naar
Utrecht, waar ik nogmaals overstapte. Juist toen de
trein wilde vertrekken, zag ik een aantal Duitse soldaten. Ik kon toen niet zien, tot welk onderdeel van
DE WEHRMAèHT deze beschermers behoorden. Echter
al spoedig verspreidde de angstige mare zich door de
trein: ,,de S.O. controleert". Ik had bij het overstappen
een plaatsje weten te bemachtigen bij een zeer aardige conductrice, met wie ik een interessant gesprek
had aangeknoopt. Boven--.
dien had ik een goed vervalst persoonsbewijs met
een dito Ausweis. Niettegenstaande de controle van de
S D., voelde ik me toch zeer
op mijn gemak èn tevreden.
Al spoedig kwam een der
S.D.-ers ook bij mij en vroeg
mijn papieren, die ik, zonder hem aan te zien, overhandigde. Hij bekeek ze en
vond ze blijkbaar in orde,
tenminste hij meende ze me
terug te geven. tot ik hem
aankeek.
Direct
daarop
veranderde
zijn · lijdend
uiterlijk in actieve zin en
brulde mij toe: ,,Stehen Sie
auf, Sie sind ein Terrorist."
Op mijn stomverwonderde vraag, hoe hij aan die onzin kwam, vroeg hij me zeer onbeleefd mijn mond te
houden. Hij wist, dat ik een terrorist was, daar mijn
signalement juist vanmorgen was doorgegeven. Hij had
dus een goede vangst en dat zou hem vermoedelijk
weer een lintje ·opleveren.
Bij zijn verdere contröle ontdekte hij ook nog een Wehrmachtsmeisje, dat zonder verlofpas op reis was. Ook
deze "dameî" moest mede. Na een kwartiertje kwamen
we aan in de plaats van mijn bestemming, doch anders
dan ik verwacht had. Nu was ik gevangen en inplaats
van naar een bespreking te gaan, brachten zij me naar
de gevangenis om daar mi}n verdere dagen in marte•
Hng af te wachten.
Bij het uitstappen was de S.D.-er zo beleefd om de
dame voor te laten gaan, daarna volgde hijzell
Dit vond ik zo onbeleefd, dat ik vliegensvlug door het
andere portier dook en de vlucht nam. Ik rende een
straatweg op met aan de linkerkánt fabrieken en daar.
achter een groot bos. Ik dacht wijs te doen door mijn
heil te zoeken in dit bos en rende daarom een fabriek
binnen en verzocht een knecht mij achter uit te laten.
Hier volgde mij echter het noodlot De knecht kon de
sleutel van de achterdeur niet spoedig vinden - in
mijn gedachten duurde het uren - doch eindelijk verdween ik door de achterdeur. De S.D.-er was inmiddels
de voordeur binnengestapt en zond mij een kogel achterna, die mij echter niet trof. Ik liep op leven en dood
in de richting van het bos. Juist toen door mijn gedachten schoot: Jongen Je haalt het I stond ik voor een
. prikkeldraadversperring van ongeveer 2 meter. Daar
stond ik, letterlijk en figuurlijk.
Weer suisde een kogel naar me toe en raakte mijn
bovenarm, waar hij een stuk vlees meenam. Tegelijker.
tijd greep ik het prikkeldraad vast en slingerde mij op
de versperring. Toen ik boven aangekomen was, voel-

de ik een klap in mijn pols. Een kogel was dwars door
mijn pols gegaan. Ik viel van het hek af in het zand.
Ik trachtte nog weg te komen, maar al spoedig kon
ik door bloedverlies niet meer verder en zakte in
elkaar.
Na enkele minuten kwam de mensenfager bij mij _en
beduidde me door trappen en schoppen, dat ik moest
opstaan en verderlopen. Ik trachtte dit te doen en
strompelde enkele tientallen 'meters voorwaarts. Toen
kreeg ik' een tweeden geleider, een S.D.-officler met
diverse strepen, sterren en bc;dken ..
Hoewel ik bij 'de Duitsers slechts zelden een méns heb
ontmoet, moet ik van dezen zeggen, dat, niettegenstaande hij een mensenjager. was, hij toch nog enigszins mens was gebleven. Tenminste hij verbond me en
liet me van mijn eigen Cons·i nog eerr sigaret opsteken.Daarna moest ik weer lopen en werd na.cxr het Wehrmach!sheim te Ede gebracht, waar ze me met een
verpleeg_s tertje alleen achterlieten, terwijl zij het Proces-Verbaal gingen maken. Dit meisje vroeg mij of ik
niet ièts wilde drinken.
Ik had eens gehoord, dat, wanneer men veel bloed
had verlor~n, jenever zeer slecht was om te drinken.
[k vroeg haar om een glas jenever om maar zo ziek
mogelijk te_ worden. Misschien zou ik dan naar een
ziekenhuis worden gebracht. Inderdaad dacht ik, na
een vol glas jenever gedronken te hebben, dat mijn
laatste uur -was aangebroken. Ik heb me nog nooit · zo
akelig gevoeld, als op dat ogenblik, wat me blijkbaar
ook wel aan te zien -w as. Het .zust~rtje haalde tenminste direct een dokter, die na een kort onderzoek
verklaarde, dat ik er zeer ernstig aan toe was en
dadelijk naar een ziekenhuis overgebracht moest worden. Een half uurtje later lag ik in een burgerziekenhuis in Bennekom. Hoe de dokters en de - zusters mij
daar ontvangen hebben, zal ik nooit vergeten. Deze
waren van klein tot groot VADERLANDERS, gesneden
uit het beste hout. Direct hebben de zusters, vooral
-zuster Henny en•yde ~dokters · alles in •het werk gesteldom mij uit de handen van den Mof te verlÖssen. Dit was
zeer moeilijk, daar ik dag en nacht door twee agen ·en
van politie bewaakt werd, die er heel weinig voor
voèlden om mij te laten bevrijden.
De dokter ~ad er zorg voor gedragen, da_t mijn ploeg
gewaarschuwd was, ondanks dat deze enkele honderden kilometers van de plaats was -verwijderd. :
De ·volgende dag wist een koerier door -te qringen tot
bij mijn bed, zonder dat de agenten daar erg in hadden en \oen hij eenmaal aan bed zat, waren :ze zo
beduusd, dat ze hem niet wegstuurden. Deze koerier
heeft de hele situatie goed in zich opgenomen en is
.een half uur daarna weer afgereisd. Op een direct
daarop plaatsvindende bespreking met de K.P., onder
de bezielende leiding van Thijs, werd _ een .en ander
Uiteengezet en de mogelijkheden · VÇ>Or inijn bevrijding
besproken. Nog diezelfde middag .gingen Ruud en Henk
op verkenning naar Ede. De volgende dag volgden
Thijs, Martin en Duits Kareltje, met een slof aardbeien
waa.r in de revolvers lagen. Zodra Thij-s in Ede aan~
kwam heef hij zich in verbinding gesteld met de directrice van het ziekenhuis en den dokter. Hier werd het
plan de campagne in elkaar gezet~ Des avonds · zou
een goed politie-agent de waèht . hebben, da·n zou het
moeten gebeuren. Op een vergaderin·g met zijn mannen, plus vijf Werkers uit Bennekom en een zuster van
het ziekenhuis, besprak Thijs zijn gegevens. De leider
van de gro:p Bennekom stelde voor, den goeden politieagent van te voren in te lichten; hij wist, wat hij aan
hem had. Dit werd gedaan en deze , was er voor te
vinden, rµits hij zelf drie keer mocht schieten en hij
een schot in zijn been kreeg voór dekking.
·
Ik lag al die tijd echter nog in bed troosteloos mijn lot
af te wachten~ .Deze Zondag, die · mijn verlovingsdag
v.1as, kwam een poli_tie-agent mij . vertellen, dat ·hij vandaag voor het laatst wacht hield, daar ik de voktende
dag gefusilleerd zou worden. Prettige Zondagskost om
te verwerken. Gelukkig vertelde d!:! dokter mij een half
uur later stilletjes, dat alles voor mijn ontvluchting in
orde was. Zo martelde ik de dag door; het ene uur na
het andere verstreek. Het werd avond, elf uur, kwart
over elf, half twaalf en nog ni~ts. . . . tot. . . . ik een
deur hoorde ope·n gaan en de hel bij mijn bed losbrak.
Drie knallen hoorde ik bij mijn bed en daarna het rinkelen van glas. Nog een vierde ·schot, nu bij de deur,
0
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,,IK LAS IN DE KRANT"

waarna gekreun. Tegelijkertijd stond Thijs voor mijn
bed, met een nog rokende tevolvèr in zijn hand.
"Kom jongen, je bent vrij. Stap Je bed uit en ga met
deze dame mee naar buiten, wij komen zo." Vlug gooide
hij nog zijn overjas over mijn onderkleren en daar
renden we de trap af. Bij de deur drukte de directrice
en ~uster Henny me de hand en daar ging. ik, weer de
vrijheid tegemoet in onderkleren, aap de arm van een
fonge verpleegster met daarachter mijn redders. Na
een half uurtje in het bos gelopen te hebben, kwamen
we op een straatweg, waar iemand ons opwachtte met
mijn k~eren, kersvers bij mijn Moeder vandaan. Snel
trok ik deze aan. · We gingen een huis binnen en een
kwartier daarna lagen we allen te snurken als pasgeboren Jèinderen, terwijl een oude vrouw over ons allen
de wacht hield. De volgende dag vertelde Martin_miJ,
dat door mijn arrest_a tie Ruud gered was. Hij was Zater..:
dag namelijk naar mij vertrokken en diezelfde nacht
deed de Grüne een inval in zijn huis. Zonder succes!
Bij mijn bevrijding had e'èn der doktoren naar het ziekenhuis gebeld en om een der agenten gevraagd. De
goede agent had er voor ge~orgd, dat. de andere agent
naar c!e telefooncel ging, wàar hij prompt werd ont-
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êmicjludie
is

ln "Troqw" van ·s Jan. -1~47
een artike1 opgenomen, ·waarin zij. wil .· waarschuwen tegen
een te groot optim·sme, dat er bestaat, vooral
onder de boeren en arbeiders, ten aanzien van
het emigr~ren.
.
.
.
·
Onder· onze leze·rs zullen er wellicht ook velen
zijn. _d~~ met d~rgelijke plannen rondlopen -en
· tràchtén deze te ·verwezéri1ijken. Voor hen willen wij gaarne enige punten: uit dit artikel citeren.
.
Zo schrijft het blàd, dat er ongetwijfeld ta1lozeg zijn ·onder d"e em·granten, die zich een
juist beeld gevormd hebben van de harde toe.:
komst, die hun · in de · ·vreemde wacht en zkb
daardoor niet laten afschrikken. Anderen ·echtc-r, verwikkeld 'in een moeilijke formaliteitenstrijd, hebben slechts een vage voorstelling van
de toestanden _in .d~ landen, waa-r zij zich willen vestigen. En die zijn in de regel la'n g niet
zo rooskleur_ig · als wel gemeend wordt.
fn , ve~schillende . b.ieven; . on~vangen van _Nederlandse emigranten in Brazilië en Australië komt
dit tot uiting.
Zij klagen er over, dat het leven · in Brazilië
verschrikkelijk duur is en de Jonen ni.et dienovereenkomstig. Het eten is slecht . . De sociale
toestanden staan verre ten _a chter .bij die in Nederland en h:er in de vreemde voelen z~ h~t ge~
mis van sociale wetten.
Wil je als boer naar Australië? Goed, maar
da.11 alleen, wanneer je voldoende , geld kan meebrengen om voor -jezelf te beginnen. Anders
zal het een buitenkansje zijn, . wanneer ze Je beter behandelen dan een slaaf.
Brieven met een detgelijke bittere ondertoon
stemmen vele a.s. emigranten · misschien tot nadenken en moeten een a_a nsporing zijn voor de
Nederlandse reger'. ng om stappen te ondernemen om deze mensen vooraf in te lich ten, te
adviseren en daadw_erkelijk te helpen.

•

vangen met een dot chloroform en spoedig zo rustig
als een kind sliep. Daarna waren Thijs en Duits Karelije naar boven gegaan en haddeµ den goeden agent
een seintje gegeven, die daarop drie keer had geschoten, waarna Thijs hem een schot in zijn been gaf
met mijn N.f'., die ik voor mijn vertrek had moeten
achterlaten.
.
Ik was weer vrij en ben weer vrij. Dit heb ik te · dank~n aan ·de offervaardigheid en de kamez;.aadschapsz1n van mijn medestrijders, die voor het leven van een
vriend alles, zèlfs hun leven over hadden. WiJ hebben
het allen overleefd. behalve THIJS, hij viel door de
moordenaarshand van de S.D. op 2 September · 1944.
HANS.

M. S.

.: Voor _de komen:de L.O'.-L"KP.-fihn vraagt de.
leiding medewerke~s uit L.O. en L.K.P.-kringen. ·
-Wij hebben nodig:
____
·
Een man, die kan spelen VOO~ . metaalbewerker .
,
'.
omstreeks 35 jaar oud.
Een man, die kan spelen voor ·dominee, om- ·
streeks 35 jaar oUd.
Een man" die kan spelen _voor bo~khoude~, om.:
stre-eks 40 -jaar oud.
Een man, die kan spelen voor boer, omstreeks
50 jaar oud.
Een jongen omstreeks 12 jaar oud.
Een vroqw, 'die kan . spelen voor boerin, om- .
streeks 45 jaar oud_.
.
,
Een meisje, die kan spelen · vobr koerierster1 omstreeks 20 jaar oud;
•
'
·
Enige mannen als · K.P.-ers, · omstre~ljis . 25
1
jaar oud.
·
' -1.
2 Mannen als piloten, . die vlot Engels kunnen
spreken, omstreeks 25 jaaf oud.
Enige figuranten als· KP.-ers1 Duitse militairen
en publiek.
·
·
Een binnenhuisarchitect voor- . het ontwerpen .
van · décors en ,het uitvoeren .daarvan. Werktijd _ongeveer 12 weken.
·
·
'
Een goede vrouwelijke kantoorb;!diende, vlot
kannende typen, met sch~rpe opmerkingsgave, ·
als script-clerk. Werktijd 12 weken. .
,
Een fotograaf voor het maken van stills. Werktijd 12 weken.
·
2 Vrouwelijke jeugd:ge assistenten · voor dè
montage van de film gedurende ·4 maanden.
Werkt mee om deze film ook in dit opzicht
fot een ware L .0.-L.K.P.-film te maken en
vraagt althäns inlichtingen over werktijden en
over vergoeding.
..

Voor wie is er geen plaats mee:r in Nederland?
De barmhartigheid viert hoogtij. "n Barmhartigheid echte~.
zo walgelijk zoet, dat het je bitter op de tong wordt.
Speetaa l in re<.. hts geleerde kringen schijnt deze deugd met
een mateloos en thousiasme bedreven te worden, getuige
het vonnis van den Haagsen Kantonrechter, Mr. Ferguson,
Voor den E~e iachtbare verschenen twee mannen: de ene,
Schouten. een brigadier van politie, oud L.O.-er en diensvo lgens ex-politieke gevangene: de and~re, Lucas, vanaf
1934 lid en propagandist der N.S .B., de gelukkige vader
van enkele trouwe Oost Compagnie- en S.D.-kinderen en
di ensvolgens oorlogsslachtoffer. Schouten nu
had
geheel
langs de orde ijke weg vla Beheersinstituut · en Evacuatie, bureau na de bevrijding de sinds September 19H leegstaandè: en verwaarl 6osde woning Yan de fam. Lucas in
huur toegewe zen gekregen en, om zijn uit zeven personen
bestaand ge:::in een behoor 1ijk home aan te bieden, waren
de spaa cduitjes maar aangesproken. Lucas was een :zwaar
geval. dus was het vo ' gens insiders verantwoord. Toen
Lucas echter op de f ustitionele 1ichaal van minister Maarseveen weed geplaatst. bleek van :iwarigheid geen sp_rake
te zijn: en dus haastte men zicla des man in rechte te herstellen. Lucas mop[Ïerde nog wat over het hem aangedane
onrech( maat tenslotte kr~g de spreekwoordelij.k geword en "Groszmut" der N.S.B.-ers d.e overhand. Wie beschrijft echter zljn heilige verontwaardiging. toen hij in zijn
hu :sje den heer Schouten aantrof. n.b. nog wel een l!legalist. Erger had men hem toch werkelijk niet kunnen grieven en vol komen geschokt,stampvoette hij naar den deurwaarder. Toen Schouteo. de verregaande onbeschaamdhdd
had om het dwan g bevel te negeren, werden de twee pdr•
tijen voor den rechter gedaagd. Weet U het nog? De ene.
oud L.O.-er en diensvolgens ex-politieke gevangene, de
an cier propagandist der N.S.B. De ene, tot In het gevang
verdediger van het Recht. de ander verkrachter van dat
R ec ht totterdood (va n anderen). De Edelachtbare- deed de
blinddoek van vrouwe Justitia voor, opende het wetboek eJl
sprak recht.
.
.. Gij, Sc houten. zijt gehouden ten behoeve van Lucas, hel
huis per 1 M aart te ontruimen, i:onder vergoeding van de
daaraan ten koste gelegde gelden...... Volg-ende • zaak!"
Wie zegt daar. dat barmhartiglteià jegens slechten, wreedheid kan i:ljn jegens de goeden? Ssssst .. .... .. ..... ..

Verzoeke sd1riftelijke sÓilicitaties tf richten
(onder tóezending van (pas)foto voor zover het
de spelers be tr eft) · binnen 8 dJgen aan A.
Schlosser, Multifilmverhuur, Keizersgracht' 530
te Amsterdam C.

TOON.
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OPDAT MEN NIET VERGETE . . . .

I

(vervolg)

nderdaad; algemene, plaatselijke gedenktekens zullen, zo niet he~ talrijkst zün. dan toch wel
het meest tot de mensen spreken. Daarom mag een dergelijk monument niet gelijkvormig zijn.
Om de moeilijkheden op dit gebied te bezien, moeten wij de gang van zaken in zijn geheel
do"rnemen. In vele onderdelen loopt deze gelijk met die van incidentele herinneringstekens
en nationale monumenten.
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,,EEN VROUW WORDT BERECHT"

In een plaats of stadsdeel is een comité opgericht, om één of auder feit uit de bezettingsjarl!n

-

te gaan memoreren. Een lofwaardig idee, waarvoor bij de bewoners grote belangstelling
bestaat. Dus begint het comité met geld in te zamelen. Wonen er nu in het werkgebied van
het comité enkele zwarthandelaars, dan bestaat de kans, dat er meer geld binnenkomt, dan er
ooit geraamd werd.
Dit in tegenstelling met de gemeenten of buurten, waar minder kapitaal-krachtigen wonen.
Het is duidelijk, dat de Commissie Gedenktekens in alle gevallen om deze reden er op moet
letten, dat enertijds een niet te protserige herinnering gaat verrijzen, aan de andere kant het
comité haar kleinere inkomsten niet in een minderwaardig product omzet. Een treffend monument behoeft niet altijd het duurst te wezen. Ook voor dit soort gedenktekens werd een
nationale prijsvraag uitgeschreven .In het Stedelijk Museum te Amsterdam heeft men onlangs
de resultaten van het oeuvre der Nederlandse Beeldhouwers kunnen bezien. En alhoewel
smaken verschillen. het tentoongestelde is zo veelzijdig. dat ieder :comité er den beeldbouwer
van zijn smaak uit zal kunnen kiezen. Onder de deelnemers vindt men de namen van die
kunstenaars, die beroemd zijn over heel de wereld, maar ook namen van hen, die, blijkens
hun werk, bestemd zijn om bekend te worden. Deze tentoonstelling is zeer zeker een prachti,11e aanbeveling voor de Nederlandse kunsL
Gaan wij van deze tentoonstelling weer terug naar het punt van bespreking, dan zien we,
dat de comité's zich gaan bezinnen op de vraag, welk type herinneringsteken men zal gaan
1
neerzetten. ·
De provinciale Commissies Gedenktekens verschaffen hun natuurlijk desgewenst adviezen
en adressen van kunstenaars. Dat is haar taak; zij kunnen deze geheel onparttdig uitvoeren.
Ook bestuderen ze achteraf de ingezonden plannen en ontwerpen. Van beide diensten wordt
vet! gebruik gemaakt. Zo zijn b.v. alleen in de provincie Noord-Holland reeds ongeveer 90
morrumenten in bespreking.
De hier bcschrcvem:, is wd de meest vlotte gang van zaken, die meu zich kan denken. Mede
door de late instelling van de commissie kunnen zich veel moeilijkheden •oordocn. Een ·
vraag, die direct naar voren komt is: Wat gebeurt er, wanneer uit cigener beweging reeds
een monument, dat als permanent gedenkteken is bedoeld, werd ontworpen, aanbesteed of
zdfs · nee!Kezet?
Een rêëènf voorbeeld is het monument te St. Pancras bij Alkmaar. In een van de laatste bezc:tlingsmaanden werd hier een kleine spoorbrug opgeblazen. De daders bleven onbekend.
maar als repressaill<! schoot de S.D. hier op 15 April 1945, 20 willekeurige mensen neer alle gevangenen, waaronder 12 leden van de sabotagetroepen Amsterdam-Linie West.
Spontaan bracht de bevolking van de gemeenten Koedijk, St. Pancras en Oudorp na de bevrijding f 5.000,- bij elkaar. Een bevriend architect maakte een ontwerp en het Comitè
etuurde dit op naar de Commissies vç,or gedenktekens.
Tot zover was alles normaal. Toen kwamen echter de feiten, die de uiteindelijke moeilijkheden zouden veroorzaken.
Zonder ~tsluitscl van de Commi3sie gedenktekens gehad te hebben, zette een plaatselijk
Mnnemer - tegen kostprijs, een nobele geste - het monument neer. Op de verjaardag van
de fusillade werd het gedenkteken onthuld. De drie gemeentebesturen aanvaardden het en
b<'ioofden, het te zullen onderhouden op hun kosten. Thans staat daar bij de spoorwegoverpnl{ in ~e g_emeente St. Paw:ra.s een sierlijk !!lonument. ... dat ec.hter de ~ocdkeuring ~~n dl'
Commissie naet kan wegdragen. \,Vant de VrtJdag vóór de onthulling, onlvmg het Com1tc een
brief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dal zonder vl'rgunning
bct monument niet onthuld mocht worden. Maar wat zoudt U doen, wanneer U in een comité
zat? Onthullen natuurlijk. Zo ook deed men in St. Pancras. Prompt daarop kwam weer een
brief met de mededeling, dat men er rekening mee moest houd~n. een bevel tot vernietiging
te kunnen krijgen. Verontwaardiging, wederzijds.
Ongetwijfeld zijn hier door het plaatselijk comité fouten gemaakt, ernstige fouten. Ze zijn
in het bovenstaande al voldoende tot uiting gekomen.
Maar ook aan de commissies kleven gebreken, die, vóór men met de algemene bouw van
monumenten begint beter eerst hersteld kunnen worden. Men zie slechts naar de samenstelling van de provin~iale Commissies tot advies: een architect, een litterator, een kunsthistoricus, een planoloog en een beeldhouwer. Men zal direct toeteven: Ii_i_dien dit allen vakm~?sen
zijn, valt aan het artistieke resultaat van een monument met te tw1Jf~len. Aan het be~rrJpen
no de geestelijke achtergrond echter wel. Geen dezCI' peren, hoe vaardig O?k, zal van ZIJD opdracht tot beoordeling ic~ aanvaardbaars kunnen ma~n, wanneer ze niet zelf de verzetsgeest, de geestelijke idee, die het gedenkteken moet uitdrukken, intens aanvoelen. En dit is
nic::t te krijgen uit kranten of boeken, noch door één of meer samenspraken met de plaatsel ijke commissies. Terecht zal D_1e~ vragen, waarom voor het beoordelen van so~s. sl~chts_ é~n
zin een litterator in de Comm1ss1e wordt opgenomen. Zeer zeker zouden een mtl1ta1r, die m
de Meidagen'.van 1940 vocht, een verzetsman of iemand, die de bezettingsjaren ook geestel~k
intens doorloofd heeft, beter op de plaatsen van de litteratoren kunnen 2itten.
Op hetzelfde terrein zijn meer tekortkomingen bij de Commissies aan te wijzen. Het neemt
oict weg dat dergelijke colleges behoren te blijven bestaan, wil men niet een chaos krijgen.
Een gev~l als te St. Pancras moge eens te meer bewijzen, hoe dom het is, overhaast en onoordeelkundig tcwerk te gaan. Ook toont dit, dat de Commissies, waar dit uitzonderlijke gevallen betreft, niet soepel en vlot genoeg werken, zo ook niet voldoende aanvoelen het enthousia$me dat achter dergelijke gevallen schuilt. Niettemin, een monument is nu eenmaal geen
verbr;iksartikel, maar moet een leerzaam herinneringsobject zijn voor het nageslacht.
Tot slot punt 3. De landelijke, de nationale gedenktekens.
Men dacht zich ten hoogste vier van deze monumenten. En wel één, dat toont, wat de geallieerden deden voor onzc levens. Ten tweede een groot, alles omvattend, gedenkteken op
een centraal punt {men denkt aan de Dam te Amsterdam). Verder een monument op de
heldenbegraafplaats te Bloemendaal en dan wellicht één op <Ic Grebbeberg. Van deze vier
denkt men objecten te maken, zoals de cenotaven in Brussel, Londen en2. Het is te vroeg,
over deze objecten nu reeds te spreken. Wel is .het interessant aandacht te schenken aan
een artikel in "De Groene Amsterdammer" van 6 Dec., waarin het idee wordt geopperd,
om met het combir:.aliemonument, dat eventueel op de Dam zou komen, een ondergronds
museum te bouwen, waarin een permanente tentoonstelling ondergebracht ,wordt van alles.
wat de bezetting betreft.
Het blad toont reeds tekening van een dergelijk ontwerp, dat zeker de moeite waar d is, om
bti het vaststellen van de plannen beoordeeld te wor den.
f,,1oge men echter tevoren doen, wat de provinciale Commissies gedenktekens eo de plaatselijke comité's nu reeds verplicht zijn! Rustig en weldoordacht een herinnering neerzetten op
g"schikte plaatsen, ontworpen door kunstenaars, die niet alleen kunstenaars zijn, maar
vooral ook het uit te beelden feit intens aanvoelen.
Slechts dit zal de doden ere°' de bevrijders huldigen; slechts de resultaten van een dergelijke werkwijze rullen ons land weer aanzien geven.

P. D.

Opdat men n iet vergete ....

13 Januari is voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam berecht de bewaakster "Suzy", onder welke
naam wij haar in Vught hebben gekend.
De eis is "de doodstrar', maar omdat zij vrouw is, wordt
er verzachting aangevraagd, n.l. ,.levenslang".
Was het niet zo, dat onze regering destijds in Lond~n
van mening Wa3, dat er voor landverraders en -verraadsters in onze samenleving ~een plaats meer zou zijn?
Zij, die thans misschien een verzachtende straf zal ontvangen, was in Vught een sadiste en maakte vele vrouwen het leven tot een hel.
Even wil ik een blik terug slaan in 't Vughtse Lager
1944, en een paar voorvallen in herinnering brengen.
Op 15 J anuari 1944 werden 72 vrouwen uit het kamp
als bijzondere straf in een strarbunker van 2 bij 5
Meter geperst. Zij bleven daar in een ontzettende toestand van 's avonds 6 tot 's morgens 8 uur. 13 Vrouwen bleken gestikt te zijn, velen hielden een hartkwaal
over of waren psychisch geschokt:
Voor de kleine kinderen was zij een tyran! Sp.eelgoed
werd door haar ontvreemd of ze mochten er a1et mee
spelen .Moeders mochten haar kinderen niet meer naar
bed bren~en.
Pakketten nam ze vaak af.
Gebedéi'I werden verboden.
Persoonlijk beert zij eens tegen mij gcze!!'d, dat verschillende kinderen, volgens haar, achterlijk waren en
geschikt voor het crematorium.
Indien de oorlog eens niet zo vlug beëindigd was, wie
weet, hoeveel moeders ze nog diep'l:r ongelukkig had
,;emaakt.
Dit zijn slechts enkele feiten!
De dood van onze helden. die in de kampen zijn gestorven, is 't gevolg van die sadistische handelingen.
Hoe moeilijk het thans ook voor vele rechters zal zijn
om een vonnis uit te spreken, toch moeten we er tegen
waken, dat niet de juiste straf zou worden opgelegd.
Laten we niet in~luimercn. maar medehelpen, opdat
alles naar r echt :i:al geschieden.

EEN VUGHTSE GEVANGF.NE.

Nogmaals:

BRUNE
Mochten wij en'ge weken
geleden onze lezers bijzonderheden brengen over
het verraad van
Bert
Bnme en zijn medewerkster Puck Klostermann,
thans zijn wij, met medewerking van de Almelose
Recherche, in staat enige
foto's van Brune 1e publiceren, zoals hij indertijd
het beste bekend was in
de illegaliteit.
Dit zijn slechts enige van
de vele vermommingen,
die Brune bezigde, doch
ongetwijfeld zullen veil
L.0.-ers en K.P.-ers hem
van deze foto's herkennen.
Aldus gecall],Oufle~rd leef
de hij onder de namen
van
Wi!lemsen,
Max
Oom Jo en Visser.
Namens den Commissaris
van Politie te Almelo, verzoeken
wij
allen,
die
Brune van deze foto's herkennen of iets naders omtrent hem kunnen verklaren, zich mondeling of
schriftelijk te wenden tot
den Commissaris van Poli tie, J. H eidema te Almelo

•
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in Jmc111oria1n

Siemen Sleeswijk Visser (Sim)

Rients Westra - Sexbierum

T

1
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oen op Zaterdag, 19 Mei 1945, de dag
vóór P:nksteren, het overlijdensbericht
kwam van R. Westra. was er in Sexbierum algemene verslagenheid. Vele gebeden
waren opgestegen om het behoud van dit dierbare leven.
Reeds in November 1943 was R. Westra gearresteerd bij de beruchte razzia in Sexbierum, uitgevoerd door de Groninger S 0., na
schandelijk verraad door Franço·s Michon.
Bekend ,~as, dat hij in S~ptember 1--944, van
Vught mt op transport gesteld was naar
Duitsland.
Doch sterk leefde altijd de hoop, dat deze rasechte Vaderlander terug zou komen; echter
Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en Zijn
gedachten hoger dan onze gedachten. Wij
hbben te berusten en te zwijgen.
K. \X/estra werd 1 December J895 geboren
in Sexb·erum. Van huisuit opgegroeid in het
handelsleven, kenmerkte hij zich door zijn
held:r inzicht en nobzl karakter, als een zakenman van formaat, d·e door eigen energie een
zaak op.bo~wde in zaaizaden en pootaardappelen, die in het gehele land een solide naam
had.
1 loewel zijn huwelijk kimforluos bhief, was hij
een echte k'ndervriend en werkte veel voor de
jwgdverenigingen.
Als -0uderling van de Gereformeerde Kerk,
werd hij door de gemeente zeer f?ewaardeerd.
Ook ~!s Voorzitter der AR. Kizsvereo"ging,
was h1J de stuwkracht van veel actie, welke
da:irvan uitging.
N:iast zijn druk zakenleven,, wist hij altijd nog
tijd te vind ·n, om zich te geven voor velerlei
geestelijke arbeid.
Tegen het onr~cht. d:it de Duitse bezetter ons
volk aandeed, i<1vam het rechtschapen karakter
van R. \X?:estra in verzet.
Begin 1943 kreeg hij contnct met enk~le kopstukken µit de provincie en bezocht hij wekelijks de provinciale L.0.-vergaderingen te
Leeuwarden.
Dit werd de grondslag vao de L.O. in Friesland. Zijn helder inzicht en doortastendheid,
maakten hem één van de grote illegale strijders in deze provincie.
Met zijn grijze Op~) was hij sch'er elke dag ·
voor de Vaderlandse zaak op pad. Steeds opgeruimd, vol moed en liefde.
Menigeen, die hij bezocht, wist hij op te beuren en s'eeds kw:im in zijn gespr2kken zijn
sterk g~loof en Godsvertrouwen tot uiting. Vele
onderduikers wist hij te pla:itsen, tot zelfs buiten Friesland. Bij verschillende gevaarlijke ondernemingen was hij betrokken.
Toen 22 November 1943 de debacle kwam,
werd R. Westra gearresteerd en naar Gronin.gen vervoerd. In Februari 1944 stond hij terecht
voor de Du,tse r~chters te Assen en werd met
'vier jongens ter dood veroordeeld en naar Am-,
sterdam vervoerd (\'<1eteringsch:111s)
Alle vijf werden in één cel gestopt. Het licht
mocht blijven br:inden en de gelegenheid werd
gegeven, een afscheidsl>rief te schrijven aan hun
dierbaren. De nacht werd doorgebracht met het
voorlezen uit d~ Bijb:l en gebed. Ook zelfs in
deze bange nacht, wlst Westra zijn j~ugdige
medegevangenen te wijzen op den groten Verlosser. De volgende morgen werd de celdeur geopend. Vier werden gefusilberd, doch het vonnis werd aan Wes:ra niet- voltrokken. Hij kreeg
gratie.
In Augustus 1944 werd hij naar Vught vervoerd er in Sep~ember d1araanvolgende, toen
de geallieerde legers uit België oprukten en de
bevrijd ng zo vlakbij leek werd hij op transport gesteld ilaar Oraniënburg. Hier ontmoette

Willem Antonie Kervel
Rotterdam
Geboren 16 Nooember 1894 Ie Den Bo3ch.
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eeds bij het begin der bezetting van ons
land, is hij met het verzetswerk begonnen, h'erin door zijn drie zoons trouw
bijgestaan.
Na de oprichting van de L.O. was hij spoedig
een der vaste medewerkers van den Districtsleider, terwijl hij na diens arrestatie, als
contact van Rotterdam-Charlois, met C. M.
samenwerkte.
Voor de onderduikers zocht hij vooral in de
Gelderse Achterhoek en later in Zeeland en
Brabant plaatsen.
Op 18 Apr:! 1944, werd hij tengevolge van laf
verraad gearresteerd en naar het Haagse Veer
gebracht, vanwaar hij de 6e Juni naar Vught
werd getransporteerd. De 6e September werd
hij naar Sachsenhausen overgebracht, waarna
m<'n niets meer van hem heeft vernomen, dan
door een poliriehericht, dat hij de 5e December 1944 in h~t concentr:itiekamp moet zijn
overleden en te Neue Versen begraven. Hij was
een gelovig Christen, c1·e uit zijn geloof de
kracht put te alle gevaren te trotseren, wetende, dat geen ding bij geval geschiedt, doch
alle dingen g<·schicden naar Gods wil.
Hierdoor ontv:ng hij de moed en stond hij
dan ook rlai;- en nacht klaar, waar het de zaak
van h~t Vaderland betrof en wist hij ook tijdens
zijn verhoren, trots alle bedreigingen, te zwijgen.
Met hem is een goed Vaderl:inder heengegaan,
wiens nagedachtenis door ons steeds in ere zal
worden gehouden.

hij zijn zwager Jelle, die met hem ,'vas gearresteerd en in Assen was veroordeeld tot 15
jaar gevangenisstraf.
Groot was de blijdsch:ip bij het weerzien.
Lichamelijk en geestelijk was hij toen nog flink
en sterk. Vier weken heeft hij daar vertoefd
en werd toen vervoerd naar een buitenlager
in de buurt van Aurich.
De ontzettend zware ontberingen en slechte
voeding sloop·en spoed'g zijn krachten. Een
kortstondii;?e ziekte maakte een c'ndc aan dit
kostbare leven. Een ooggetuiirc, die aan zijn
sterfbed gest11an heeft, getuigde v:in het sterk
geloof van Westra. f"elen, zelfs in de gevangenis en concentratiekampen, i~ hij tot zegen
gewe?st. Op h?t stille kerkhof in Ceorgeheil,
een klein dorpje in de buurt van Aurich, slechts
luttele kilometers verwijd?rd van de Nederlandse grens. rust zijn stoffelijk overschot. Een
eenvoudig plekje, waarop de letters "R. W.",
gepl:iatsr door een vriend, d'e hem med~ begraven heeft, wijst de rustplaats aan van dezen
Vaderlander. Wij geloven en vertrouwen, dat
God dezen striirler heeft opgenomen in Zijn
Eeuwige Heerlijkhdd.
Rients W('stra laat in zijn omgeving een ledige
plaats achier, maar in de historie z:tl zijn naam
nog genoemd worden tot in verre geslachten,
als een nobel Christen, die veel heeft gedaan
voor de vrijheid van ons dierbaar Vaderland
en heeft geijverd voor de zaak des Heren.
'
Te weten, dat hij thans juicht bij zijn Heer en
Heiland, die hij gediend het'ft, is de grote
troost voor de bedroefde weduwe en familie.
OOM HENK.
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ij vernamen ~et diepe ontsteltenis, dat Sim io de ouderdom
van bijna 23 jaar door een motorongeluk het leven heeft verloren. Sim
is weggenomen, niet door en in de strijd,
die hij op 17-jarige leeftijd aanving tegen den bezetter.
Reeds in 1941 poogde hij via Frankrijk
de overzijde te bereiken, hetgeen echter
mislukte. N:t L.0.-werk te hebben verricht, reisd? hij in het begin van 1944 als
koerier voortdurend op de lijn Amsterdam-Parijs, welke werkzaamheden hij in
Mei. van ebt jaar verwisselde voor K.P.werk in Alkmaar, onder Frits Conijn,
waarbij hij steeds vooraan stond. Toen
deze ploeg uiteengeslagen was, richtte
hij met L. H. een ploeg op, die o a.
opereerde in Amsterdam, Den H:iag,
Rotterdam. In deze periode ligt de grote
overval op het Distributiekantoor Amstelveen.
In September I 944 trad hij in dienst
van de G.D.N., maar toen trof hem het
lot, dat ons allen boven het hoofd hing:
hij werd door het Sondcrkommando
Frank in Dccemb r 1944 gearresteerd.
Wij vreesden het ergste "oor hem en
zijn k:imeraden, maar het Fep gunstiger
af dan wij durfden hopeQ. en Sim kwàm
bij de Duitse capitulatie vrij.
Sim was in jaren jong, maar het werk
lreft hem vroeg doen rijpen; deze oevoelige jongen w:is van een intellige~te
en koele onverschrokkenheid, die hem
maakte tot een der besten
\'Çie zo jong het hard~, alles-eisende
verzetswerk begon en het beëindigde
met een evenwichtige tijpheid verdient
niet het predicaat "avonturier»; waannee
grote groepen lieden. die chans de h2roverde veiligheid misbruiken, de oudverzettcrs betitelen.
•
Hij gaf zich van ganser harte en in zijn
besche'denheid b~hoorde hij tot hen, die
meer zijn dan zij schijnm.
Het was voor ons een verkwikking hem
te ontmoeten en te spreken, omdat het
,.werk" hem niet m·svormde. Hij heeft
de poëzie van de rijpere jeugd niet gekend maar wel mogen we zeggen, dat
hij in de plaats daarvan kennis maakte
met beproefde kameraadschap en solidariteit, niet van het woord, maar van de
daad. En wc weten, dat dit voor Sim
zeer veel betekend heeft in de oorlogsbeproevingen en in de teleurstellingen,
die de bevrijding bracht.
Van hem blijft ons de herinnering aan
een gaven mens, aan een Nederlander
voor wien deze ,,vrede" te klein was, aa~
een màn.
J-..~oge deze herinnering baar troosten,
die als koerierster h"111 ter zijde stond
en thans als zijn weduwe achterblijft.
Sim, rust in vrede.
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·DAAGS~ RUBRIEK VAtl t>f CONTACTCOMMISSIE
OER 8~ COMP. GElA3STRO~PEN ( DUTR.ORENTE) 785 Mark Pieter Sjoerd van
Kleef, geb. 22-10-1914 te
IE<RHARIAtlT. /'\.H. DEUTZ-HO'!"Cti<Aot 127 0ERl31CHENHOEK
Gl\AT DB RBUNlB DOOR?
BIi de meeste leden van on.c contactgroep l•dt de id"
eeos eon reünie te ho.uden. In de vele brl<v•n. dit h•t
u.c.rttar1a;,t binne11lc.001en. en dat %ijn er nogal wat, (du:e
.,,ek kwam de ISOstt en dat In 3 maanden!). wordt ook,
dle 9edachtt naar voren gtbrar ht. Het mo•llijkste is wel
om een dag "ast te .tellen. waarop vrijwel l•dereen kan.
On..: leden zilttn over het hele land veuprold en het valt
dan heus niet mee om het zo uit te kienen, dot Iedereen of
ve.creweg: de meesten er aan dtel kunnen nemen. Maar er
moest datt tC>Ch maar eens iets gebeuren en :o ts dao Za-tudag 22 Febr. a.s. vastgesteld om een relinle te houden
te Pattrswolde. Vanzelfsprekend Is voor zolel$ wel een
b,,etje voorbereiding nodig om zo'n dag goed te doen sla,
9tst. We_ kunnen niet zeggen, .. Nou jongens. komt 22 Febr.
~aer noar Patè'rswold~. don zien we elkaar wel". Ne.e.n.
&et ls n.odJg. dat we. van tevoren weten. waar we e.U~aar
~unn en onrrnottcn en hoe wc dt dag :uJlcn doorbrengen.
In Yetband met dit aJI" 1ljn we In Paterswo'de eens we,
%t.n oeu:en e.n htb'bco we van den beer J. Arend, de toe•
:egglng gekregen. dat bij zfjn zaal voor dit doel bes· blk•
baar stelt. Het caU Jan Arend• Is gelegen aan de Hoofd.
we.g nabij de Vosbergorweg. Het Is nlrt meer dan iakelljk.
dat de beer J\rends wll weten op boc:veel personen ~~
cekc-ntn moet. Zoals ook reeds pu c:!rculaire is bekend ge, ..
maakt. Is er een regeling getro!len. die enige 1ekerbeld
biedt. leder. die aan de reünie wenst deel tt aemen, :ende
per postwissel f 3.50 naar M. H. Deutz, Museumschip
Klein .l\rt!s. Oosterbrug te ueuward en. Uit deze bijdrage
moeten de kosten van dtz.e samenkom!'lt gedekt worden,
waarbij o.~. Inbegrepen 1ijn een gezamenlijke maaltijd, het
verbruik van enige cons umpties. vugocding voor eventut'e muziek, en:. enz. Nu Is er bij de berekening no de;e
p,ljs rekening gehouden. dat er een deelnam• zal tljn van
50 ptrsonen. Onze groep bestaat momenteel uit 125 perso,
nen . W.aonee:c wc nu bedenke-n, dat ve.rschddtne leden hun
v.tou\\f of verloofde meebrengen. nu, g tn•·h redelijk. vc.rwncht wordeo, dat 50 niet te hoog geschat 1,.
We moeten dus met minstens 50 personen :fj-n. om dt on•
voorgestelde r~ûnfe door te kunnen lê\ten gaan. Btgln Prhr.
houdt de reûniecommlssle een bespreking om een omlijnd
programma voor die dag op te s t•llen ,
Het Is daarom
noodzakelijk, dat leder v66r 6 F ebr. zijn opgave xendt.
Voor de maaltijd en vooc vcr:t!lapednge" en:.. r, natuur,
lijk. nodig: boter, sulku. vlees. lr:aos en:. Daaroo, verzoeken
we led«. die een bonnetje te missen beeft. dit op te stu,
ren naar Leeuwarden. \Ve kunnen dan tijdig de nodige
bestellingen doen. Enige leden
zetten
reeds
bun beste
beentj e voor. Zo zond Mu Bron ons voor 125 gr. boter, 30(l gr. vltts, 125 gr. suiker en 100 gr. knas. K. Kit•
wiet zond 250 gr. boter. 300 gr. v 1ecs. 16:JO0 gr. brood,
500 11•· suiker en 200 gr. knas. Dtze giften zijn reeds e,n
mooie steun. maat het l\ nog lang niet genoeg. Er is heel
w11t nodig. Daarom noqraaals. ltder dlt maar even kan,
:ende l•ts- Elke boevtelbeld. al Is zt nog :o klein, is welkom . Beden!< dat nle klelntlu Hn grote makenl
Het znl va-n ons z.e 1 f t\fhttngu\ of d~ rtOnlc kon door"
gaan. 0Mrom allen het b,ste beentje voorqMet.
In on;e rubricl: "80 15 Febr. volgw oog oedtre medtdelin,
ll"n,

°"'

•

.

Leusden, beroep- wachtmeester der Marechaus.,ee,
post Heerde, groep Hattem, ondergedoken gew.
met Joodse familie, tijdens ondcrduiktijd illegaal
werker, o.a. wapensmokkel met De Wilde en de
fam. Bas van Pelt, verraden en gcarr. door de SD
in de nacht van 18 op 19
December 1944, opgesloten in de Willem Hl-kazerne Apeldoorn, vandaar vervoerd naar de Kruisberg, Doetinchem,
vandaar op transport naar :tjeuengamme, na
drie dagen naar Wöblin, kamp Heyerhorst bij
Ludwigslust. Laatste bericht ontvangen op 10
Febr. 1945 vanuit Do<!tinchem, daarna niets
meer van hem gehoord. La;,itstgenoemd kamp
is op 3 Mei 1945 door de Amerikanen bevrijd. Schuilnaam was Max Hendriks. Als
Max van Kleef op transport gesteld.

786 Drs. Willy Dols, geb. 21- •{.
3-1911, wonende te Sit- ,
tard. Op l October 1944
te Putten gearr., overgebracht naar Amersfoort.
Via Amersfoort n. Ncuen- '
gamme en Husum (Sleeswijk-Holstein) Zou in Husum zijn overleden op 5
Nov. 1944. Wie kan inl.
geven over zijn leven of
sterven?
787 Evert Tillema, geb. 25
April 1917, wonende te
~roningcn, omstreeks Juli 1940 naar Duitsland
vertrokken, als bakker
werkzaam geweest, laatste bericht ontvangen op
29-8-'44. Adres was toen:
Frans Waelkc, Berliner
Alice 123A, Berlin-Weissensee.

RECTlPJCATIE.
Wc betcc-uc-en. dat in 043 vorig stukje van ,,De gesçhfedcnls der Compagnie"' abusievelijk de nomen genoeo,d ,ijn
v.ln T. Legger en de Vtie~. Den~ rur,eten ec.hter respee"
tievclijk lulden: Honing en Dries.en. We hopen hiermede
de fout eldoende te hebben hersteld
liet blijkt. dat sommige leden e_r belang In stellen om •en
gctulgschcllt te bezitten. van de door ben doorgebrachte
dlen , tu1d. Be_n verzoek daMtoe kan word en gericht tot Ka,
piteln J. M. v. d, Zee, Militair Kamp te Belde, waarna
tcnendlng volgt. Datum van opkomst en vertrek bij het
ver:.oek vermelden t
Ver«btidmm onttr zifn opgeroepen In werkelijke ~lenst.
Ondu ~pa'11de voorwaarden kan uitstel of vrijstelling aangevraagd en vulcend worden. De betrokkene wende zich
daartoe op het bureau van mflitolr< :aken In de plaats
ûif\tt Inwoning.
Een brief. gtrirbt aan G. Maau,. Papegong 8a Groninge_n
kwom onbestelbaar terug. Wie weet :ijo adre•7 Hieruit
blijlr.t alwc,,r. dat bij verhulûog men tijdig %ijn adrenerandcrlng op moet geven.

Verloofd:

M. L~ONS (NICO)
en
L. DE HAAN.
Voorburg, 25 Jan. 1947.
Buitenrustpl. 3.
Geen ontva~gdag.
(P,rsoneel gevraagd m aang,boden pr. f 0.10 f,.'m.m.)
Oud L.O.-ster, G.G., sociaal werkster geweest voor
N.V.H. en Stichting '40-'45, zoekt een betrekking
op sociaal of maatschappelijk terrein. Uitstekende
referenties.
Brieven onder No. 126 Bur. van dit blad.
...--- - ----- -Oud L.O.-er, 23 jaar, G.G., zag zich gaarne geplaatst
als vertegenwoordiger. Welke onderneming of firma
wil hem hiertoe opleiden?
Brieven onder No. 127 Bur. van dit blad.

lfuishoudeljjke hulp gevraagd door klein gezin in
Eugeland. (Man, vrouw en jongen, 5 jaar). Bij
voQrkeur oorlogsweduwe van ± 30 jaar .Goed tehuis en prettige omgang verzekerd. Gelieve te schrijven aan: M,:s. Norma11 Cooper, ,.Heathcot", /leath
Lane, Willasto11-in-Wirral Cheshire, England, onder
opgave van ervaring, referenties en verlangd s:ilaris.
( Ruil- tm Zake11advertmties. Prjs f 0.45 fJer ' m.m.)
Wie kan CO.-er-be)pen aan f 3000 à f 3500 voor
het aankopen van een vracht-auto voor mijn bedrijf?
ArJossing en rente nader te bespreken.
Brieven onder No. 129 Bur. van dit blad.

OPROBP VOOR BBN SBCRBTARll\AT.
(H. 0.) Het is ml! nl•t langer moge' ljk het secretariaat te
hHjvf'n waarnemen. Oit zal voor velen ecu teleurstelling
oljn. want wann,er Ik :o de talrijke brieven doorlees, kom
Ut veel W,'\flrdering tegen !:n vindt mei'\ het conta rt op dtze
w,j:c r,us;,rhttg. Dnt Is het ook. Voor mij Is het niet mindtt teleurstellend genoodzaakt te zijn. dit werk neer te leg,
~en. tn me.n :al onwillekeurig mij don ook vragen, waarom
Ik niet langer kan aanblJJven. Ik wil daar gaarne een antwoord op ge:ven.
Br Is aan de vc:rtörgîng van de rubriek. alsmede àan de
beantwoo,Jln9 van de brieven veel tijd nodig. meer Hjd dan
men zo oppuv!akldg zou ~enken. Nu was mijn vrll• tijd beperkt. mMr nou /a. het lc6a et nog net zo tu,sendoor gtbeu,en, bocwt-1 het ene wel eens ttn balvt nachtrust kosttt. Nu
;.- de: wclnigc vrije tijd verdwr nt n , omdat ik een benoeminq
aengenor;ncn btb in ern .studltcommfsslt voor mkro.scopfscb
b:tct.ctlologi,ch ondcr2oek. d ie baot werk tot ovu oo:e
grenzen heelt.
..
.. Was het nodip dit. benoeming &on te nemen? , ral allicht
eentje vragen. En dan antwoord Ik:
Ot1s leven besteat uit de dagefijk~C' zorg voor het be.naan
e_n daarna.at hebben we onte llelhebberljeo. De aanvaarding van Je functfe In genoemde commiss ie Js voor mij een
levcns~cleng. Niemand zal me dus kwalijk kunnen nemen.
dat Ik die o.•ngen<>nien heb. Hier gn->t dus, o,n het eens
,prcekwoorde'iJk te 1eggen: het werk vóór het meisje.
Cn1trne vuwacht •k bcric-ht. wie vnn onze 125 leden het
we:rk vooc de: rubrtek en het secr:etadaat kon ovtrne.mtn.
MoC"bt « n·?cmand %ijn. dan komt onic:- rubrtelc te vervaJ ...
Jen, mau det Is toch ook weer niet de bcdoellog. Er moet
du,i un oplos,ing komen. Voor!oplg kan Ik de rubrltk nog
t n,aa,I pee roaand verzorgen, ma,\r er moet nkenia.g ge.houdt11 worden. dat ilr. dit In de toekoms t niet kan vol,
houden,
On:e volgende rubriek verschijnt nu IS Febr.

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING.
Op 15 Januari 1947 kregen wij zekerheid, dat
op 6 November 1944 op de Waalsdorpervlakte werd gefusilleerd, onze lieve Zooq,
Broer en Zwager
BERNARD CRAMER.
in de leeftijd van 22 jaren.
A. W. G. Cramer-Oosterwijk,
F. de Vries-Cramer,
M. de Vries.
's-Gravenhage, Frankenslag l 03.
De teraardebestelling heeft plaats gehad
Vrijdag 24 Januari om 11.45 uur op "Oud
Eik en Duinen".

788 Johannes Hoek, geb. . 6 Febr. 1920 te Goedereede, met de evacuatie uit het kamp Oranienburg, on 25 April 1945. op een boerderij,
genaamd Roseneck, nabij WittstoC'k, met nog
negen anderen ziek achtergebleven.

789 Hendrikus Kos, geb. 17
Maart l!HO, woonplaats
te Beverwijk, gearr. in
Mei 1943, op 6 Sept. '44
via Amersfoort n. Vu~bt,
overgebracht naar Oranienburg. Nadien niets
meer vernomen.

Het Hoofd van de P.R.A. te
Vlaardingen verzoekt een icdct,
die inlichtingen kan verschaffen omtrent de werkzaamheden
bij de S.D.-treincontróledienst
op verschillende trajecten in
Nederland, voornamelijk op de
lijnen
's-Gravenbage-Amsterdam, Amsterdam-Utrecht en
Rotterdam-Utrecht, van HARRY HENDRICUS FRANCISCUS GROENESTEYN, geboren te Rotterdam, 3-12-'14,
van beroep kapper, wonende te
Schiedam; Boylestraat 42 a, hiervan opgave te doen
aan het bureau van de P.R.A. te Vlaardingen, Schiedamscheweg 96, Tel. 3174.
En vergeet vooral niet het
SPECIAAL SERVlCE BUREAU
"STUDIO LELOX1', LIESHOUT

790 Menno Kornelis Kraaye- ITT'~
ma, geb. 25 Sept. l9 L1. ,
Gearr. door de S.O. te
Hilversum op 25 Jan.
1944, naar Amersfoort
gebracht. Eind '44' naar
Duitsland vervoerd,
dien nooit meer iets
hem geboord.

E. ,. ,

791 Tamme Hendrik Afman, !\~:
geb. 29 J an. 1922, als
onderduiker
gevangen
genomen op 25 Aug. '44.

~aa~a~d~:;n~; f;brx~~~ · .·.\·,.·;· · · .· . .
naar Amersfoort. Op 9 ::-;
Sept. 1944 naar concentratie~amp Neuengamme, /;
in een buiten.kamp bij
Husum gewerkt. Aldaar
overleden op 13 November 1944. Inlichtingen
over zijn laatste levensdagen of sterven.

'>

Een mooi "EX LIBRIS?
Passende sprekende reclame?
Organisatie van Bruiloften en feesten?
WIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR !
Door illegale werkzaamheden ben ik mijn passerdoos
kwijt geraakt. Wie helpt mij thans aan een goede
(met orleonpasser)?
Brieven onder No. 13,2, Bur. van dit Blad.
792 Hendrik, Willem Dikkcrs, (1 Icnk) geb. 5 September 1923. Gearr. te
Lochem op 26 .T uli 1944,
vervoerd n. de Koepel,
Arnhem, 38-6356, op 3
Aug. 1944 naar Amersfoort 4269-B. 10. Ongeè
N
veer 9 Sept. 1944 naar
Neuengamme 48943 BI.
Hu. Op 28 November '4-l
nog te Neucngamme. Ongeveer Juni 1945 via Rode Kruis bericht ontvangen, dat hij op 6 Mei 1945 in Sandborstel i~ ....;,
bevrijd. Nadien niets meer vernomen. 10 Mei ::
1945 was hij nog in Engels hospitaal bij Sandborstel. Bij controle op 15 Mei 1945 was hij 1
daar niet meer aanwezig.
Ö
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