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OVERBRUG DE KLOOF
~ op opent hier de mogelijkheid tot uitwisseling van gedachten. Die kans moet aangegrepen
/:,orden. De algemene strekking van dit artikel kunnen wij ten volle beamen. Toch geloven
wij niet, dat hij in alle opzichten de verschillen juist karakteriseert. Er zal echter straks zeker

gelegenheid zijn daarop nader in te gaan.

H

et is - schijnbare tegenstrijdigheid - voor
een katholiek niet zo gemakkelijk, om datgene, wat voor elke katholiek, hem incluis, zeer
voornaiim is. in een artikel vorm en gestalte te geven. Het onder woorden brengen alleen al, zonder
aan de opzet van een artikel te denken, is voor hem
een zaak, die nadenken. voorzichtigheid en bescheidenheid vergt. Het vergt ook enthousiasme, maar dat
Is minder.
Waarom het dan zo moeilijk Is een artikel te schrijven over de toenadering tussen katholieken en protestanten? Omdat de dingen, die een mens he; diepst
In z'n hart liggen, tevens de meest verborgene zijn en
hem het slechtst naar de lippen willen. Aan het diepste in hem gaat een mens liever in eerbiedig stilzwijgen voorbij. En als hij soms de moed vindt om aan
te kondigen, dat bij over het diepste in hem zal gaan
spreken, heeft hij eerst al tal van onbelangrijke dingen gezegd, om de lengte van de weg van het hart
naar de lippen enigermate te verdoezelen.
De toenadering tussen katholieken en protestanten
nu is zulk een verschijnsel, zo'n ideaal, dat ongetwijfeld door velen, vooral in de kring der oud-illegalen,
wordt gekoesterd en geliefkoosd, doch dat niet zeer
dikwijls de weg van het hart naar de lippen volledig
aflegt. Ik heb althans de indruk, dat men er vaak
niet over durft te spreken.
En toch is dit gewenst. sterker nog, dringend noodzakelijk.
Ieder heeft zo zijn dierbare herinneringen aan de tijd
van het verzet. Ik ook. En de meest dierbare herinnering is voor mij wel het contact als katholiek met
de andersdenkenden, Dit komt misschien, omdat de
felle strijd tussen katholieken en protestanten in die
troebele tijd van de Reformatie steeds zo'n grote indruk op me gemaakt heeft.
De gevolgen van deze soms bloedige en hartstochtelijke strijd waren tot 1940 nog heel duidelijk te zien,
zo duidelijk zelfs, dat men bij scherp toezien meende, dat het nooit tot enige, zelfs vluchtige, toenadering tussen deze twee groepen zou kunnen komen.
En de strijd was te totaal en van te lange duur geweest dan dat enkele tientallen van jaren de sporen
van het gevecht konden uitwissen en de ontstane
kloof konden overbruggen.
Doch In de jaren der bezetting gebeurde het wonder. Over die afgrijselijk gapende kloof tussen protestanten en katholieken werd in de kringen van het
verzet een brug geslagen, en zelfs een degelijke, stevige en hechte brug, rustend op de pijlers van onderling begrip, waardering en vertrouwen. Het ene. concrete doel deed de katholieken en protestanten eerlijk en openhartig met elkaar spreken en schiep een
sfeer, waarin het mogelijk was moeilijkheden uit de
weg te ruimen. Een ideale toestand, die mogelijk was
in tijden, toen buitengewone omstandigheden de mens
kracht gaven tot buitengewone dingen, een toestand,
die in gewone tijden en onder gewone omstandigheden zeker niet in zo ideale vorm kon blijven voortbestaan, maar die desniettegenstaande het onomstotelijke bewijs leverde. dat toenadering mogelijk en noodzakelijk was. Er is in die tijd samen gewerkt, gestreden, gebeden en fier de hand gereikt aan de dood.
De stevige band en het innig contact tussen de beide
groepen was een groot ding! En grote dingen hebben
tijd nodig om te groeien en tot stand te komen.

REDACTTE.

Echter niet om te niet te gaan! Latt>n we dat vooral
niet vergeten!
Ik wil daarmee zeker niet beweren, dat alle banden,
rood gekleurd van het bloed en hecht geklonken en
gesmeed in het laaiend vuur van een heilige geestdrift, op de heuglijke dag der bevrijding abrupt verbroken zijn en dat er niets, maar dan ook niets is
overgebleven uit die wrange en bittere tijd der bezetting. Maar wie zal durven ontkennen, dat het pijnlijk, ja zeer pijnlijk is, om enkele jaren na deze bevrijding te moeten ervaren, dat we weer leven in
een Nederland met schoties, .,,_tvljes van de bekende vooroorlogse gepatenteerde merken, religieuze,
partij-politieke. maatschappelijke, culturele en andere
schotjes. En als die nu nog maar gezonde wrijvingen en spanningen veroorzaakten! Helaas is het tegendeel waar,
Laat ik kort gaan. We weten het allen en bevoegde
waarnemers wijzen er ons meer dan eens op, dat er
weer een brede kloof gaapt tussen ons katholieke en
protestantse volksdeel. Dat is diep teleurstellend,
vooral voor de oud-illegalen, van wie velen de heilzame en vruchtbare invloed van een nauw samengaan tijdens de jaren der bezetting hebben gepeild.
Waarom te ontkennen, dat de verhoudingen in ons
vaderland er niet beter op worden, dat er over en
weer een wantrouwen groeit, dat zeker niet bevorderlijk is voor een goede gang van zaken in ons land
op een ogenblik, dat wij elkaar even dringend nodig
hebben als ten tijde der bezetting?
Maar deze overwegingen moeten voor de oud-illegalen
niet uitsluitend teleurstellend werken, maar tevens en
vooral opwekkend en aansporend, om waar en wanneer ook te proberen, deze kloof te verengen en te
overbruggen, daarbij profijt trekkend van de tact en
ervaring, welke zij in bezettingstijd hebben opgedaan.
En ik wil hier als katholiek spreken op de eer~te
plaats tot de katholieken onder ons.
Het eerste en allervoomaamste wat wij moeten doen
is begrip hebben voor een zekere, - laat ik het kort
en duidelijk omsclirijven - anti-papistische houding
van velen onzer medeburgers.
Het is zeer wel begrijpelijk, dat niet-katholieken van
de uitkijkpost hunner eigen levensovertuiging af, de
Katholieke Kerk verkeerd zien. Ik kan mij voorstellen, hoe zij er toe komen deze Kerk als een merkwaardig massa-instituut te zien met een uiterst geraffineerde organisatie, die zich In de loop der
eeuwen door alle wisselingen van godsdienstig.?, politieke en culturele aard weet te handhaven als een
machtige, uitwendig zichtbare instelling. Verbaasd zal
men hiervoor een verklaring zoeken, doch de eigenlijke verklaring moet de niet-katholiek uiteraard ont,.
gaan en dus komt hij er - volkomen begrijpelijk toe, een verklaring te geven, die in het algemeen zeer
ongustig zal zijn. Men kan zich niet losmaken van
dat beeld van een geraffineerd massa-instituut, waarvoor men zich moet hoeden en dat men moet bestrijden, waar dit maar mogelijk is.
Natuurlijk Is dit voor de katholiek erg pijnlijk, maar
hij mag niet onmiddellijk en zonder voldoend.? redenen kwade trouw gaan veronderstellen en beweren,
dat deze opvattingen door andersdenkenden worden
gehuldigd alleen om "pijn te doen". Integendeel, wij
moeten beginnen met aan te nemen, dat ook zij eer-
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lijke pogingen doen om hun beste krachten te geven
aan het algemeen welzijn en wij moeten tot het uiterste begrip hebben en tonen voor hun standpunt. Natuurlijk mogen wij verlangen, dat zij ons geen daden
en bedoelingen toeschrijven, die wij niet doen of hebben. Maar hier voel ik me verplicht onmiddellijk deze
vermaning te uiten: laten ook wij zorgen, dat we zo
iets omgekeerd niet doen. Hier past ook ons katholieken ontegenzeggelijk een "mea 1=ulpa".
En ons gedrag? Geeft dat nimmer ergernis aan anderen? Geeft dat nimmer voedsel aan wanbegrip over
het katholicisme? Ik geloof, dat deze vragen stellig
niet pertinent ontkennend beantwoord kunnen wor•
den. Op deze dingen vooral moeten wij scherp gaan
letten, eerstens, omdat ze ongeoorloofd zijn, tweedens, omdat zij ergernis geven en de kloof slechts
kunnen verbreden.
Wanneer andersdenkenden een foutief begrip hebben
van onze levensbeschouwing, is dat niet direct onze
schuld. Wel is het vaak onze schuld als zij een foutief begrip hebben van de katholiek en hem zien als
een "zwartkijker, die nergens de zonzijde van wil zien,
tenzij hij toevallig in een mildere stemming is, omdat zijn zaken floreren of, omdat hij een zonsondergang staat te bewonderen. Maar als hij volop functionneert is hij een onhandelbaar wezen, En of je nu
tegen hem zegt, dat de sla er dit jaar goed bij staat
en dat je weer citroenen kunt kopen op de hoek van
de Frans Halsstraat, bij is niet uit zijn tent te lokken.
zolang het niet in zijn kerkboek staat".
Deze valse indruk kunnen wij door ons gedrng Merk
ten goede keren.
Velen spre~e~ in __dit verband graag van "schuldige
onwetendheid . ZtJ houden er terdege rekening mede, dat het voor katholieken en protestanten moeilijk,
althans niet gemakkelijk is, elkaars levensbeschou•
wing en het daaruit voortspruitende gedrag te begrijpen, maar daarnaast zijn zij van mening, dat er
nog heel wat onbegrip overblijft. dat bij een ernstige
kennismaking met de betreffende levensbeschouwing
zeker onmiddellijk zou verdwijnen. Schuldige onwetendheid! Zij komt inderdaad in beide kampen voor
en . het uit de weg ruimen daarvan heeft mij geleerd,
dat dit de toenadering alleen maar kan bevorderen.
Het is tenslotte vanzelfsprekend, dat katholieken en
protestanten van elkaar geen dingen kunnen vergen,
die zij niet prijs kunnen geven zonder levensbeschouwing en leer prijs te geven. Zo zal de katholiek blijven strijden b.v. tegen het gemengde huwelijk of
voor de bijzondere school. Maar daarentegen zal hlJ
het onverbiddelijk en onvoorwaardelijk afkeuren indien dit tenminste waar is -. dat io Spanje protestanten verplicht zijn hun kinderen het R.K. godsdienstonderwijs op de staatsscholen te laten volgen,
een bericht, dat ik in een recente protestantse pu•
blicatie las. Eén ding moet ons steeds scherp voor
ogen blijven staan: het feit, dat wij beiden christenen zijn en dat houdt tevens in, dat wij de allervoornaamste basis, waarop het leven van een christen berust, gemeenschappelijk hebben, n.l. het geloof. Ik wil
toegeven, dat er tussen het geloven van een protestant en een kath'oliek verschil bestaat, maar dat is
dan hoogstens wat ik zou willen noemen een
.,accent-verschil", Voor de protestant is de geloofsact een louter persoonlijke daad van de mens, voor
wie de een of andere dwaling minder erg is dan een
verzwakking van het geloof.
De katholiek legt meer de nadruk op de inhoud van
het geloof. Hij neemt aan, dat er een objectieve
waarheid is, h'em geopenbaard door middel van de
H. Kerk. Maar een wezenlijk verschil noem ik dit
niet. Juist door het geloof immers richt de mens zich
op God.
Er bestaan verschillen, doch daar mogen we ons zeker nooit blind op staren, zodat we de vele punten
van overeenkomst in domme kortzichtigheid over
het h'oofd gaan zien.
Mogen een zuiver begrip voor elkanders standpunt,
een meer dan oppervlakkige kennismaking met elkaars levensbeschouwing en de vaste en taaie wil om
samen te gaan en één te zijn in verscheidenheid en
vrijheid, katholieken en protestanten te meer tot elkaar brengen, naarmate het ongeloof zich verder
verbreidt.

JOOP.

De medc-9evan9ene van "Frits de Zwerver", die de cel met hem deelde in de Arnhemse
Koepel, Bernard Verhoeven, schreef na de bevrijding neven$taande schets. Nu wij in ons blad
.,de kraak van de Koepel" beschrijven, vormt zijn bijdrage een prachtiye aanvulling daarop.

H

•.....een 23-jarige K.P.-er uit Amsterdam dezer dagen slaagde voor de onderwijsacte;
...... bij, toen de oorlog eindigde, slechts
over een lagere schoolopleiding be8chikte;
...... hij kans zag door ingespannen ar-

beid binnen de twee jaar de akte te
halen;
...... wij hem als voorbeeld stellen voor
onze jongens;
•••••• wij trots zijn op zuJke kerels.

DE "OORLOGSGRAYENSTICHTING"
Deze stichting is opgericht om hen, die
gedurende de bezettingstijd hier of in
den vreemde voor het vaderland gevallen zijn, een waardige rustplaats te verzekeren.
.
Velen van hen, die gevallen zijn, hebben
nog geen laatste rustplaats gevonden
in eigen bodem en de stichting stelt zich
voor daarin te voorzien.
De daarvoor benodigde gelden bedragen
naar schatting 7,5 millioen. Daarin zal
voor 1/3 deelgenomen worden door de
Staat, terwijl 2/3 uit particuliere bijdragen moet komen.
Er zullen daartoe door de Stichting
plaatselijke comité's opgericht worden.
Wij wekken onze lezers op naar vermogen deze sympathieke arbeid te onder-

•~en.
Adres der Stichting: Parklaan
Haag,

14, Den
Tel. 558802. Giro 401000.

Denk aan onze gevaUen kameraden?
Denk aan hun gezinnen!
U be&eft mi11schlen niet, wat Nederland te dankf'n heeft aan de Illegale
actie.
Lees dit boek en handel In de geest
van de Jllegale strijder.
FRITS DE ZWERVER.

De pers is éénstemml9 in haar lol
over dil boek. Bovendien kan men
voor de prijs van f ~so op dit
ogenblik 9een ander boek kopen,
dat op zo voortreffelijke wijze 11
uitgevoerd als dit werk.
Uw boekhandelaar zal uw bestel·
llng gaarne noteren.

ij kwam snel en beslist de cel binnen, en het
had i~ts humo~stisch, a!sof een mensenhand
een vis loslaat in een viskom. Even een flit,
sende duik, en dan·de maatj]ang van alle gevangenen
voor wie de tijd onbeperkt en de ruimte beperkt is.
Alle gevangenen komen :z:6 hun cel binnen, dat Is
het lichtelijk komische. We stelden ons aan elkaar
voor.
Natuurlijk deden we dat, want we hadden voortaan
met elkaar te maken, aan elkander gekoppelden in
deze kooi van zes vierkante meter. En bovendien is
het een eis van burgerlijk fatsoen. Grappig hoe r.irn
hartstochtelijk prijs stelt op manieren, wanneer men
een nummer geworden is in een horde van naamlozen.
Het is een vorm van zelfverdediging, van waardigheidsvertoon. het heeft iets van een stille, treiterende
triomf.
Hij noemde dus :z:ijn burgerlijke naam, en ik de mijne,
en ik voegde er, zoals het een gastheer past, een
welkomstwoord aan toe. Men doet dat met het meerwaardigheidsgevoel van de "habitué" tegenover de
nieuweling. Er heerst een onwrikbare hiërarchische
orde in gevangenissen en concentratiekampen. MPn
Is een nummer, maar er is een onderscheid tul.sen
nummers. Het lage nummer is de aristocraat, en de
boef die tien jaar voor manslag zit is meer gerespecteerd dan het groen, dat een pekelzonde uitboet. Ik
had een paar weken voorsprong op mijn celoenoot,
ik had tienmaal het omvangrijke huisreglemer.t bestudeerd en wist dus dat er niets meer van klopte gelukkige voorvaderen, die in een paradijs leefden!
~ ik wist hoe men het wolletje model moest vouwen,
hoe men door een kier van de luchtbuis een centimeter van de blauwe lentehemel kon zien, ik kende de
verborgenheden van dit merkwaardig pension, en dit
alles gaf mij een minzaam overwicht.
Onderwijl zwommen wij bedachtzaam enkele rondjes
als tweelingen van de viskom.
Mijn nieuwe slapie was dominee. Ik was dus gepromoveerd, ik maakte carrière. Dominee's voorganger
was een bejaarde jood geweest, kippig als de meeste
bejaarde joden, met een buitensporige corpulente bril,
die het hulpeloze van zijn figuur nog aandoenlijker
maakte. Toen hij mijn cel binnenkwam had hij zich
met een glimlach vcr.o.ntschuldlgd, dat ik een oude
Jood voor lief moest nemen. En toen hij 's morgens
werd weggehaald om naar een andere cel te worden
overgeplaatst, had hij de droeve glimlach van de
zoon van het oude, vervolgde volk, begrijpend, aanvaardend, maar bedroefd. Men went aan elkaar, men
groeit in elkander als men binnen een paar vierkante
meters op elkaar is aangewezen en niemand anders
heeft als steun en aanspraak. Wonderlijk is dit elkaar
bevriend enteren van schepen, op deze laatste, gedwongen rede. van schepen. die elkaar anders in de
mist hadden gekruist.
Hij was een zachte, mild-triestige man. een weerloosverslagene. Zijn ogen, geblindeerd door dikke brilleglazen. staarden nevelig naar het matgfazen raam van
de cel.
Hij had met een kolonie van lotgenoten een half jaar
lang in een mensonwaardig hol gehuisd, aangespoelden op dit bittere eiland der ontrechten. Duizenden
hebben dit lot gedeeld en zijn er ten gronde aan gegaan. We gaan voorbij als de priester en de leviet
van het evangelie - wat kan men tegen een natuurcatastrophe7 Maar deze éne, die ons nadertreedt uit
die vormloze massa, c!Je een menselijk gezicht krijgt
en het leed der duizenden vertegenwoordigt..... .
Hij was, na geslacht op geslacht, een eerzaam winkelier in een provincie-stadje, waar in een dwergachtige synagoge een handjevol Joden het eeuwige heimwee uitsnikten naar een eigen vaderland en later op
een eenzelvig kerkhofje met vreemde lettertekens bun
triestig geheim zouden meedragen in de dood, ballingen en vreemdelingen in de grond die hun eigenlijk
vaderland niet was. Zijn geslacht had zich ontwikkeld van marktkoopman tot gezeten neringdoende. tot
een kleine notabele, die de joodse gemeente als een
plattelandsrabbijn bevaderde. Tot het noodlot van
zijn ras ook hèm naderde en hij met zijn gezin onderdook. Een half jaar lang had hij als een levende dode
zich verborgen onder de grond, zonder vrije lucht.
Hij had er de kleur van een waspop van gekregen.
Alleen de magereo konden zich 's nachts door een
koker naar buiten wringen. Eindelijk had ook hij
zich laten verbidden om ook eenmaal in de buitenlucht te gaan. Toen hij zich. gezet als hij was, naar
buiten gewurgd had, stond hij midden in een razzia
en werd gevat.
Zo kwam hij bij mij in de cel, en met hem de smart
van een heel ras. Hij stond er soms in zich zelven
versteend als stond hij aan de klaagmuur van Jeruzalem, niet opstandig, niet aanklagend. maar ver,
plett<>rd van wanhoop en onderworpenheid. Hij praat,
te veel met het dikke keelgeluid van zijn volk. steeds
meer en van lieverlede genoegelijker. Het was het
gewone proces. Mijn God, dat in de twintigste eeuw
van Chri.~tus gevangenismuren een asyl voor opgc-
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Jaagden konden worden, dat een cd iets van een
paradijs voor hen kon worden. Muren, tralies en sloten sluiten van de buitenwereld af, maar ze schijnen
ook de buitenwereld af te sluiten. Dat is de illusie,
die de voortgejaagden in slaap wiegt.
De tijd tikt hier onder een stolp. Het tergend Jang:z:aam voortsluipen van de tijd, dat de een foltert, geeft
de ander een weldadige rust, een gevoc.-1 van veiligheid. Nu en dan knarsen de grendels. de stalen voorhang. die ons van de vrijheid scheidt, gaat met een
langdurige en plechtstatige procedure open, maar als
de cipier, die het schone wasgoed bracht, weer verdwenen is, is voor de een de sensatie een ontgoocheling geworden eo voor de ander een dreiging voorbij •
.,Kon ik hier maar tot het einde van de oorlog blijven", fluisterde de Jood, en hij keek met glazige og~
naar het verdoemde matglas. dat van schemering verglariede tot een donkerder schemering. maar dat ,·oor
hèm daglicht was, wezenlijk daglicht na een half jaar
Egyptische duisternis.
En nu was daar de dominee in zijn plaats. Een golf
van buitenlucht was met hem mee gekomen. een
glimp van vrijheid, een flits van vitaliteit. ,.Het is
met mij afgelopen", zei hij na de begroeting, ,.ik ben
een zware jongen".
Hij zei het zonder dramatiek. als terloops. en ging
over tot de orde van de dag. Snel en gedecideerd. als
een routiné in het vak, als een zware jongen die de
knepen van het ambacht kent. inspecteerde hij de cel
, en de bescheiden plichten die hem wachtten. De
plechtstatigheid, waarmee ik de nieuweling inwijdde,
ging hij vrij achteloos voorbij en deed als had hij zijn
leven lang in de gevangenis gezeten.
De Hemel mag weten hoe, maar hij bracht wórst mee,
een ongehoorde aanwinst. en daarnaast een lijvig
boekdeel over protestantse theologie, dat ons boekenp;irk aanmerkelijk uitbreidde.
Terwijl in de verte ergens de dagelijkse zingzang van
de rozenkrans begon en de eindeloze mars van klompen boven ons hoofd. zwommen wij op onze beurt
onze kennismakingsrondjes. Ronduit gezegd. uiterlijk
leek mijn dominee niet erg op een predikant, en als
zijn persoonsbewijs niet vals was gewee~t. had ik het
nooit fleloofd M.lar ht't th"ologlsc-h boekdeel sprak
boekdelen.
Zijn trekken waren scherp en concreet als van een
zakenman, zijn bewegingen schichtig en abrupt. Maar
het wonderlijkste aan hem waren zijn haren. Het was
of Iemand er inderhaast zijn palet aan had af9estre~
ken. :z:o'n allegaartje van kleuren zat er in. R~slg
was de dominant. en ik denk dat dit eerder de nlltuur
van de haren was dan het blauw dat er obstinaat
doorheen speelde. Bla~we haren had ik nog nooit ter
wereld gezien. en ik begreep. dat er Jets wonderlijks
aan deze man moest zijn.
De volgende dag, of twee dagen later, vertelde hij
mij zijn geschiedenis. Zo gaat het steeds: men peilt
enige tijd zijn celgenoot, alvorens hem in vertrouwen te nemen. De dominee had op een merkwaardige
wijze pech gehad. Hij was de Leider van een onderorondse beweging. en leefde onder een valse naam.
Maar het kon gebeuren, dat hij plotseling in zijn ge,
meente op de kansel verscheen. of ergens anders in
den lande. en weer in niemandsland onderdook. Ik
verstond en waardeerde zijn stijl: het was - wat zonderling voor een Godsman - die van een duiveltjein-een-doosje. Ik begreep de veelkleurige flambouw
van :z:ijn haren.
Op een avond werd hij aangehouden door een polltle-patrouille.
.. Ha, vriendje. nu ben je in de val", zei de brigadier.
..In de val? Hoezo?" antwoordde de Godsman.
.. Wou jij soms ontkennen. dat je Jofele Karel bent?"
Nu was Jofele Karel, reeds door :z:ijn naam pertinent
een jongen van de zware klasse der onderv,ereld, een
inbreker van erkende reputatie. Vergissen is menselJjk, en er zijn meer zware jongens dan alleen inbrekers. Ik gluurde naar de predikant met :z:ijn paljasachtige haardos, en begon steeds meer voor dit menselijke te voelen. Mijn celgenoot niet minder. hij nam
het met laconieke humor.
Intussen kon ter plaatse de Godsman die blaam niet
op zich laten.
.,Geef Je persoonsbewijs", zei de brigadier.
En zoals zo vaak in het leven, hier ging de klucht
tot tragedie over. Het persoonsbev.ijs bleek vals. Een
onder:z:oek bracht manuscripten te voorschijn, kersvers en fel, van brochures tegen de nieuwe orde. En
:z:o was hij nu hier. een gelegenheidsvangst, een troost,
prijs voor de tegenvaller met Jofele Karel. Altijd die
pech, altijd die:z:elfde verraderlijke valkuil van het
lot.
lk deed mijn best het vergrijp zo veel mogelijk te
bagatelliseren. Het is een soort van troost, die iets met
vleierij gemeen heeft.
Een trek van k'fcinering krulde zijn lippen, toen dominee zei: .. Wat heeft zo'n kleinigheid nu te betekenen. Pculschilletjes. Vergeet oiet, dat ik een zwáre
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jongen ben. Het kost mijn kop. Ze kennen mij als
Ome Frits."
Een nieuw element. Een predikant, die onder een
valse naam leeft, aangezien wordt voor Jofele Karel en inderdaad Ome Frits is. Nu kende ik noch
Jofele Karel noch Ome Frits, maar ik begon er ernstig aan te twijfelen, of deze dominee wel een heuse
dominee was.
Hij bleek in elk geval een genoeglijk celgenoot, deze
goochelaar met namen, in de daarop volgende dagen. We zaten nu eenmaal als Jonas in de wallevis
en maakten er van. wat we konden. Twee kunnen
meer dan één, en met dubbele relaties ontdekt men
makkelijker een lek. Ik had, sinds de komst van de
dominee. het aangename gevoel · weer tot de grote
wereld te behoren. waar geleefd en gecomplotteerd
wordt.
Een geest van conspiratie was in de cel binnengedrongen en zelfs had die samenzwering iets lichamclijks, want er slopen wonderlijkerwijs materiële geneugtetjes onze cel binnen. AI lang had ik er naar
verlangd, nu eens haarfijn onderrkht te worden over
sommige leerstukken van het calvinisme. Thans was
het de kans van mijn leven. Wanneer we dagelijks
onze portie Artis kregen e.n als wilde dieren in kooien
werden opgesloten om een rantsoen buitenlucht op
te doen, wanneer we aldus met het rhythme van
Artis-wolven achter elkaar liepen, bemijmerden wij de
mysteriën der praedestinatie.
Op een morgen. kort na het povere ontbijt, werd de
dominee opgehaald voor verhoor. Ik kende het procede uit ervaring. De wachtgelegenheid van de Sicherheitsdienst was een soort van kombuis, een halfdonker vooronder met één smalle lichtkoker, een lugubere provisiekast voor mensenvlees. Men stond er,
men hing er bijeengestuwd, :tonder voedsel. urenlang.
in deze schemering van angst, van gevaar en dreigement. Soms verdween er één voor het verhoor en
keerde er één terug.
"Hoe hebben ze je behandeld?", vroeg men aan de
weerkerenden, want het was de nijpende vraag van
ieder di.- zijn beurt afwachtte. ..Zij hebben me ge~lag.-n ", hoorde men wel naast zich, gesmoord in
een mond vol bloed. van een half-zichtbare gedaante
in de hangkast. En men praatte, over zijn daden, over
zijn kansen op leven en
dood soms. nuchter en laconiek. optimistisch, want
een mens hangt aan zijn leven en vermooit zijn kansen, maar met die sublir-rne
zekerheid, die niets van heldendom schijnt te hrbben e.n
er alles van heeft,
Het wachten duurde lang
op mijn celgenoot, een dag
duurt lang in de gevangenis als men alleen is. Weer
werd het staren door de
kier van de luchtkoker
naar de krankzinnig mooie
wolken in de krankzinnig
wijde hemel Dat er niensen
waren, dle dat in vrijheid
konden zien! En weer het
wachten aan de deur tegen
etenstijd, het gespannen
luisteren als van een roofdier naar het naderend geluid der klikkende etensbussen. Heel de manuaal van
een daglang eenz,1amheld.
Het Is de mens niet goed
alleen te
zijn. Alleen
een kind kan zó verlangen
als een volwassen gevanqene het kan.
Eerst tegen bedtijd kwam
de dominee terug, opge•
wekt als een forens, die van
de heurs thuiskomt en een
goede dag heeft gehad. Hij
verorberde. na de hele dag
gevast te hebben. lwt zorgvuldig opgespa11rde :11enu
van de dag. met een voor
hem ongewone schrokkerigheid, die mij het gebruikelijke kliekje ditmaal onthield. En hij vertelde zijn
verhaal, baast met de opwinding van een schooljongen om een goed rapport.
"Niets schijnen ze van me te weten. Alleen over het
valse persoonsbewijs en de brochures ben ik ondervraagd. Maar van Ome Frits geen woord. En toch
moeten ze weten. dat ik Ome Frits ben. Onlangs
is hier een jongen van mijn dorp ondervraagd. ,,Ken
je Ome Frits ook?" had men hem gevra'\gd, en
toen hij ontkennend antwoordde: .. Ken je dan dominee Xl" Een httl dossier ligt voor me klaar, Onze
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ondergrondse had als stelregel. dat de gearresteerden de schuld konden werpen op de kameraden, die
op vrije voeten waren. Ik heb het lang uitgehouden,
er ligt een strafregister voor me klaar. Een raadsel
is het."
"Maar één ding spijt me," vervolgde hij, .,dat mijn
jongens niet geweten hebben, dat Ik vandaag over
straat werd vervoerd."
Tegen de gewoonte in, was de dominee te voet, met
een gewapend geleide, naar het verhoor getransporteerd.
"Als mijn jongens dat geweten hadden, zouden ze
mij wel bevrijd hebben."
Ik had allle respect voor mijn dominee, maar ik
kreeg nu aanvechting om ook zijn fantasie te gaan
bewonderen. Ten slotte heeft men een traditioneel
besef van een Godsman, dat men niet onmiddellijk
met een gewapende straat-overval in verband brengt.
De volgende dag genoot ik weer van de celkameraadschap. die het lome koortsgevoel van de gevan•
genistijd verdreef. We achtervolgden, bij het luchten
in onze kooi, elkaars voetsporen als woudlopers in
de rimboe, en het op zich ongenoeglijk leerstuk d~r
voorbeschiktheid kreeg iets genoeglijks. De sfeer was
prikkelend, trots alles was het leven levenswaard.
Als een t("rdoodveroordeelde naast je een kans op leven krijgt, word je van de weeromstuit aangestoken
door een nieuwe levenslust.
En het was voelbaar, er zat grote politiek in de lucht.
Er gebeurden vreemde dingen.
Het sprookje kwam in mijn leven, toen de cipier tne
aankondigde, dat ik een bad zou mogen nemen. Het
was een plechtig moment in het gevangenisleven.
Het kwam sinds mensenheugenis niet voor, ten slotte
Is een gevangenisboef geen badgast. Werkelijk als
een badgast. die van het badkoetsje in zee afdaalt,
daalde ik zonder bewaking de ijzeren trappen af in
de koepelruimte, die in haar atmosfeer van kunstlicht
iets van een aquarium had. met op alle verdiepingen
bakken met exotische vissen.
Feestelijk is het vrijheidsgevoel, als badgast in de gevangenis zelfstandig de weg te kunnen vragen naar
de badafdeling. De afdeling was uitgestorven. op de
badman na, die mij naar een douche-cel bracht en
insloot. In het normale leven pleegt men zich in die

omstandigheden af te sluiten, het typische van een
gevangenis is, dat men steeds wordt ingesloten. Dit
systeem is gebaseerd op een consequent wantrouwen.
Het bedierf mijn stemming niet. De vreemde stilte
om mij heen maakte mijn uitverkiezing tot eenzaam
badgast nog exquiser. Ik nam prinselijk en somptueus
een douche en wachtte behaaglijk de ontsluiting af.
Ten slotte heeft een gevangene wat geduld geleerd,
en de tijdrekening is een aangelegenheid, waarmede
hij niets te maken heeft. Ik wachtte dus, en luisterde
naar wat zwakke geluiden in de verte. Het duurde,

duurde, en het hokje werd steeds kleiner en beklemmender, het begon op mijn ademhaling te werken. Ik
kuchte, aanvankelijk discreet, ik hoestte nadrukkelij•
ker, om er de aandacht op te vestigen, dat hier nog
iemand zat. Ik klopte bescheiden, dan gedecideerd.
Dan ging ik weer zitten, in de nu volmaakte stilte
van deze onbewoonde uithoek. Minuten schakelden
zich aan minuten. In wat voor een valstrik had men
mij gelokt? Het was eigenlijk een zonderlinge geschiedenis, deze hele badhistorie. Wat had men met mij
voor in dit uitgestorven stuk gevangenis, waar ik
moederziel alleen in een benauwend klein hokje werd
ingesloten? Ik riep en telkens als ik riep, leek het
vermoeden van geluid In de verte volmaakt te verstommen.
Een gevangene heeft weinig vrijheid, maar zijn fan•
tasie is onbeperkt, en de mijne werkte als een koorts.
Uren duurde dit, tot mijn telkens met vlagen weer
oplaaiende bonzen en roepen werd verhoord.
Ik kan niet ontkennen. dat ik de badman, die mij uit•
eindelijk verloste, ongenadït te lijf ging en hem
dreigde met beklag bij alJe gevangenis-autoriteiten.
die mijn verhitte verbeeldingskrachtkon produceren.
Ten slotte is een vrijheidsberoving in-een-vrijheid.~beroving een absurde droom-in-een-droom. De bad•
man nam het met ijzige gelatenheid en met een
zweem van een glimlach. ,.Dat moet u dan maar
doen", antwoordde hij op mijn heftige dreiging met
beklag.
Toen ik opgewonden in de cel weerkeerde, had ook
de dominee eenzelfde raadselachtige ghmlach. Het
bleek afgesproken werk te zijn: hij had middelerwijl
een conferentie gehad. terwijl ik zo grondig een badkuur onderging. Er groeide Iets geheimi:innigs om
deze dominee. een mysterie. dat ik eerst later ten volle
zou verstaan.
Twee dagen later verliet ik hem, weggeroepen naar
een andere, onbekende bestemming. Het deed mij leed
deze celmakker te moeten verlaten en met hartzeer
nam ik afscheid. óók - nu ja. zo zijn we nu een•
maal - omdat het juist de dag van de erwtensoep
was en deze in een gevangenis verrukkelijker is dan
ergens ter wereld. In• het voorbijgaan verontschuldigde ik mij bij de badman voor het standje, dat ik had
geschopt. Hij glimlachte met een geheimzinnige verstandhouding en hij begreep, dat ik het begreep. La·
ter pas begreep ik, dat ik het niet ten volle had be•
grepen.
Ik ging naar een concentratiekamp, en enkele weken
later kwam er een nieuwe lichting met de laatste mall.
Op de frootpaginit het sensationele nieuws over de
dominee.
Twee dagen na mijn vertrek was 's avonds een politie-detachement aan de gevangenis gekomen met een
bijzondere gevangene, die onmiddellijk moest worden
ingesloten. Aldus gaf men te verstaan aan de portier,
die zó laat opname weigerde, op grond van de reglementen. Toen hij, verbouwereerd door het hardnekkig
a:inhouden, de poort opende, werd bij ijlings onscha•
delljk gemaakt door de gewaande politiemannen. die
met een troep burgers de gevangenis hinnendronge:,
en de strategische punten bezetten. Dan werd prompt
de dominee uit de cel gehaald en het geuzenvenèel
verdween in de donkere, illegale nacht.
Ah! zijn jongens waren dan toch opgedaagd. Dominee
had waarachtig niet opgesneden. Het nieuws gaf me
een rilling van zaligheid èn spijt, dat deze kans op
bevrijding me rakelings v,ras voorbijgegaan. De grote
politiek sloeg mijn deurtje over.
Later, veel later werd het mysterie geheel onthuld.
Een cipier der vertrouwde gevangenis vertelde me,
dat de overval op de gevangenis was besproken, t<'rwijl ik met de goedgunstige medewerking van de hui•
selljke dienst de baden gebruikte. Ah, prachtige ke•
reis! De vaderlandse kwaal zat tot in de metalen kno•
ken van dit dwangbuis der nieuwe orde.
En nog weer later zag ik, in gezelschap van een
andere verduiveld zware Jongen, een roomse p;:iter
dit keer, dominee spreken in de Apollohal van Amsterdam. Dit waren de nieuwe geuzen, pater en do•
mlnee, broederlijk zij aan zlj. Ome Frits stond daar,
één van de zware klasse der ondergrondse, fel en
scherpgesneden, zoals ik hem kende uit de cel, maar
zijn haren vlamden onbelemmerd als een fakkel van
oranje..... .
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DE WET

D

E Tweede Kamer ontving in April het ontwerp
van een wet, waarin de pensioenen voor verzetsslachtoffers worden geregeld.
De bedoeling van dit ontwerp is getroffen verzetsmensen en nabestaanden een pensioen te geven, waardoor
zij redelijkerwijze kunnen blijven leven, zoals zij voorheen gewend waren.
De wijze, waarop men dit pensioen wil berekenen, wanneer het b.v. een weduwe betreft, kan zeer in het kort
als volgt worden weergegeven:
Nagegaan wordt, in welke omstàhdigheden het gezin
vroeger leefde. Laat ons aannemen, dat het een gezin
van een landarbeider betreft. De man is door de verzetsstrijd omgekomen. Nu wordt het pensioen voor zijn
weduwe niet afgeleid ván het vroegere inkomen van
haar man, maar van het tegenwoordige inkomen van
een landarbeider in dezelfde streek. Gesteld, dat in de
streek waar de man vroeger werkte, een landarbeider
nu f 1900.- per jaar verdient, dan zal voor de berekening van het pensioen van de door ons bedoelde weduwe uitgegaan worden van een pensioengrondslag van
f 1900.-. Dit is gunstiger, dan wanneer uitgegaan
zou worden van het inkomen, dat de overleden man
vroeger verdiende, omdat in dat geval geen rekening
zou zijn gehouden met het gestegen loonpeil, wat bij
de boven omschreven methode wel gebeurt.
Van de pensioengrondslag wordt nu het pensioen afgeleid. Wanneer in een gezin de man is weggevallen,
zullen uiteraard de uitgaven lager zijn, dan wanneer
de man mede-kostganger is. Het ontwerp van wet wil
dan ook aan de weduwe een pensioen geven van 65%
van de pensioengrondslag. In ons voorbeeld is dat
dus 65% van f 1900.- , dat is f 1235.- per jaar.
Voor gevallen, waarin de pensioengrondslag boven de
f 2000.- komt, daalt dit percentage.
Volgens het wetsontwerp krijgen kinderen, zolang zij
nog geen 21 jaar zijn, een pensioen, dat 10% van de
pensioengrondslag bedraagt.
Zou in ons voorbeeld dus de landarbeider een weduwe
met twee kinderen hebben achtergelaten, dan ontvangen deze tezamen aan pensioen f 1235.- + 2 x f 190.-,
dat is f 1625.- per jaar.
Zoals gezegd, is het de bedoeling van de regering om
het de getroffen gezinnen mogelijk te maken, dat zij
kunnen blijven voortleven, zoals zij vroeger leefden.
Dat betekent ook, dat, wanneer de weduwe andere inkomsten krijgt, het pensioen minder wordt. Volgens
het wetsontwerp zouden zulke inkomsten voor 70%
op het pensioen geminderd worden.
Stel dus, dat bovenbedoelde landarbeidersweduwe bijverdiensten krijgt van f 500.- per jaar, dan zou
haar pensioen met 70% van f 500.-, dat is f 350.verminderen en dus f 885.- worden. Haar totale inkomsten zijn dan: f 885.- pensioen + f 500.- bijverdienste, dat is f 1385.- per jaar, afgezien van het
pensioen der kinderen, dat niet verandert.
Wanneer we in enkele woorden willen zeggen hoe het
Hoofdbestuur van de Stichting 1940-'45 over dit
wetsontwerp denkt, dan is dat aldus: de gedachte om
het vroegere levenspeil te handhaven, wordt toegejuicht. De methode, die bij de pensioenberekening wordt
toegepast ook. Maar de bedragen worden te laag geacht. Het Hoofdbestuur zou een weduwe 70% van de
grondslag als pensioen willen toezeggen (voorzover
de grondslag niet boven f 2000.- ligt, daarboven
wat minder) en zou ook bijverdiensten niet voor 70%
maar voor 50% afgetrokken willen zien.
Inmiddels heeft de Tweede Kamer in het "voorlopig
verslag" haar mening over dit wetsontwerp gezegd
en het is verheugend, dat dezelfde wensen, die bij de
Stichting leven, ook door de Kamer zijn geuit. Het
wachten is nu op het antwoord van de Minister.

door Joh. van Hulzen en Ad Goede
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Er wordt aan gewerkt.
Tot je dienst, hij moet er uit. Een manhaftig besluit, een
tisch niet kunnen mislukken. Doch waar het geldt het leven
van een vriend te redden is er geen aarzeling. De man
dierbare wens, maar kunnen is ook wat. De Koepel is
geen ijsco-kraam, geen Bijenkorf, waar je in- en uitloopt.
waar het om gaat heeft zovelen geholpen. Nu het noodzakelijk is hem hulp te verlenen, wil niemand achterEn - hoe denkt de man in cel 53, om wie het toch
gaat, daar zelf over? Hij haalt zijn Hebreeuws op, dat
blijven. Maar zwaar blijft de verantwoordelijkheid
is nou allemaal goed en wel. maar
is hij zich bedrukken op de man, die hier het besluit moet nemen.
wust, een verloren man te zijn, als er niets voor hem
Het is zoveel eenvoudiger om maar te zeggen: och. het
gedaan wordt?
is toch immers niet mogelijk. En wellicht loopt het nog
Neen, het moge iedereen verwonderen, (en Joop, die
zo'n vaart niet. Er zijn er toch wel meer tussenuit gehem meermalen per dag soms, spreekt, verbaast zich over
draaid. Frits is er gehaaid genoeg voor.
zoveel rust, geloof, vertrouwen) de Zwerver zelf zegt
Je eigen en het leven van de jongens mag je toch ook
geen reden te hebben zijn zaak donker in te zien. Het
niet licht tellen. Die gedachten moet je wegduwen; diep
verhoor in eerste instantie is althans niet ongunstig
weg. Ze maken je zwak en ongeschikt voor het werk.
verlopen, zelfs vrij fatsoenlijk. Hij heeft het woord geEr moet geholpen. En snel. Je hebt jezelf een taak gevoerd, gelijk hem dat toevertrouwd is. Die brochure, ja,
steld en moogt die niet verwaarlozen. De strijd, die ze
die had hij geschreven, maar niet uitgegeven, omdat hij
strijden is er nooit één geweest zonder risico's. Stuk voor
dit, bij nader inzien niet "verantwoord" vond. (Dat is
stuk hebben de jongens de dood meermalen onder ogen
immers de zuivere waarheid; het was niet meer "verantgezien. Het heeft hen feller en verbetener gemaakt. Nawoord" en "de jongens" hebben gezorgd, dat de uittuurlijk, ze hebben hun ogenblikken van inzinking en
gave gestopt werd). Er is dus geen reden de zaak als
verslapping, de zenuwspanningen worden hen wel eens
hopeloos te zien. Dat hij "de Frits" is weten ze blijkbaar
de baas, soms dreigt de moedeloosheid hen te overmanniet. (Zie ook het verhaal van Frits' medegevangene,
nen. Maar op ogenblikken als deze is er geen aarzeling,
elders in dit nummer).
geen marchanderen. Nu moet alle vra~en het zwijgen
Beloof me één ding, zegt hij tot Joop, waag niet het leven
worden opgelegd, worden alle bedenkingen opzij gezet.
van de jongens om mij eruit te halen. Ik houd het hier
Natuurlijk, ook zij hunkeren er naar eens weer hun eiwel uit ...
gen leven te kunnen leven, gelukkig ~Jen ze zijn,' niet
Joop is er stil van, maar zit intussen niet stil. Gebogen
over zijn minutieuze situatietekening van de Koepel, zomeer vervolgd en opgejaagd. Maar dat kunnen, dat
wel van binnen als van buiten, vraagt Jelt aan hem wat
willen ze niet, zolang er nog zijn die op hun kamehij weten wil, wat hij weten móet. Het valt nem niet
raadschap, op hun hulp wachten.
mee, off het eerste gezicht. Een nauwelijks te ge:iaken
Er zullen mensen uit Apeldoorn, Twente en het Sticht
hol. Daar is allereerst de buitenmuur. Met het portierRkomen. Punt van ontmoeting Oosterbeek, rusthuis Hemelhokje. Ben je daar langs, dan moet je de binnenplaats
dal.
over, terwijl de portier met een belletje zijn collega in
Hemeldal, dat is een naam, die vertrouwen geeft. Daar
de eigenlijke Koepel te kennen geeft, dat er bezoek komt
woont de oom van Nico, waar hij een tweede tehuis
en de poort, de poort, open kan doen. Maar, zod~a hem
vond, toen hij door zijn illegale werk voor de GereforIets verdacht voorkomt, kan de buitenportier nog wat anmeerde Jeugdcentrale · in Groningen het hazenpad moest
ders doen, namelijk eventjes het gebouw van de SD opkiezen. Daar was het, dat hij van zijn broer Chris, eind
bellen, dat slechts 500 meter van de gevangenis staat. En
1942. hoorde van de nieuwe organisatie van Ds. Frits,
dat is minder fris voor de Frits en zijn werkers.
met wie hij toen onmiddellijk contact zocht. Van het
Maar er zijn toch al eerder mensen uit gevangenissen
Hemeldal uit heeft hij de eerste plaatselijke zaken van
gehaald. Op 18 Februari nog heeft Oom Jan uit NijmeArnhem, ·daarna die van het District en tenslotte die
gen met zijn jongens hun medewerker Loek uit deze
van de gehele provincie Gelderland behartigd. 't Hemelzelfde Koepel gehaald. Maar dat ging onder het mom,
dal is een begrip geworden in de L.O . Wat van het
dat de SD hem voor verhoor kwam halen. Zoiets gaat
Hemeldal komt, is welkom in het land en wie op het
geen tweede keer op.
Hemeldal belandt, voelt er zich thuis en volkomen veiJelt moet zijn jongens ervoor inzetten, maar daar gaat
lig. Voor wie het in de loop der tijden een rusthuis gehij zuinig, want verantwoord, mee om. Hij moet met
weest moge zijn, voor de gasten van de laatste jaren
alle eventualiteiten rekening houden, voor zover dit
was de rust er steeds ver te zoeken. Ze kwamen er om
althans mogelijk is. Het moet een rijp plan zijn met,
bonkaarten te brengen of te halen, om er vergaderingen
laten we zeggen, 90 procent kans van slagen. Het is
te bezoeken of om stempels, Ausweisen, PB 's en wat
geen program voor een vacantietrip, waarvoor je de
niet al.
reisvereniging kunt opbellen. Daar zit iets meer aan
Het ligt midden in de bossen en het geeft een gevoel
vast.
Jelt en Joop confereren, uren, uren lang, op de · kamer,
van veiligheid te weten, dat de operatie van hier uit zal
gaan geschieden.
lopend door Arnhems straten, of in een café-hoekje bij
de Rijnhaven. Nico is er dikwijls bij, brandend van verDe jongens uit Twenthe, Johannes, Geert en Harry, kolangen ook iets te kunnen doen.
men reeds op Woensdagavond Arnhem binnenvallen en
Tenslotte wordt de datum vastgesteld. Vrijdagmiddag,
natuurlijk stevenen ze naar "Tante Spiek" op het Euse•
12 Mei, tussen twaalf en twee, wanneer het minste perbiusplein, waar de hele KP-top en de KP-leiders uit het
soneel aanwezig is.
De KP-ers, die het plan moeten
uitvoeren, worden met zorg gekozen en de drie uit Twente,
die de spits zullen moeten afbijten, Johannes, Geert en
Harry, worden opgeroepen
voor een bespreking op de
vooravond van de operatie. De
,.
H.
operatie, ja. Konden ze dat ge3:
hate Koepeldak maar open11
z
rijten met een gigantische blik>
opener!
~
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Och, het wordt hier zo eenvoudig neergeschreven. Maar
tracht het u in te denken, wüt
; AA
l===B====---'-·_,___,
het betekent een dergelijk besluit te nemen. Om het leven
van één enkele mens tt: redden
A Portiershokje (met tel.)
H sleutelkastje
111 deur die dichtvalt door z,lf.
zullén straks een tiental andeB binnenplaats
K bewaarderswacht (met tel . )
sluiter
ren het hunne wagen. Dat kán,
C administratie { met tel.)
M kamer wnd die,
AA autos
dat mág alleen, wanneer de
P · cellen
D directeurswoning
plánnen zo zijn, dat ze prac1 t.m./v receptiecellen
E gang (met tel.)
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Oosten als kind in huis zijn. 's Avonds zitten Jelt en Joop
en de drie Twentenaren in schemerdonker op de bovenkamer met het uitzicht op het Eusebiusplein. Daar krijgen de plannen hun definitieve vorm. Er wordt zwaar
gerookt en dikwijls komt het potlood eraan te pas om
de situatie te verhelderen. Maar als uiteindelijk Johannes
met een klein vlammetje wat aantekeningen boven de
asbak laat verkolen, zijn ze het volkomen met elkaar
eens. Zo zal het moeten gebeuren en niet anders.
De volgende morgen wandelt Jan de Groot bij Tante
Spiek naar binnen en ook hij wordt onmiddellijk aan de
arbeid gezet, want er moeten twee marechaussee-uniformen komen. Hij moet naar Westervoort, naar Wachtmeester v. d. Wel. een stille in den lande, diè niet opvalt, m~ar altijd klaar staat als er geholpen moet worden. ( Helaas kwam hij kort na de bevrijding bij het
mijnenruimen, waarvoor hij zich vrijwillig meldde, om
het leven). En ook in Didam zit een Wachtmeester, die
wel tot hulp bereid is. Acht de risico's voor hen en
hun gezinnen niet gering, ingeval er iets verkeerd mocht
gaan. Vergeet niet, we leven in het jaar 1944, waarin
de terreur en het verraad wedijveren in het maken van
slachtoffers.
De Twentenaren gaan reeds naar 't Hemeldal en kennen de plattegrond van de Koepel nu zo goed, dat ze
er, bij wijze van spreken, met de ogen dicht de weg kunnen vinden.
Morgen, morgen zal de poging gewaagd worden. De
Zwerver is ingelicht. Hij verkeert in de hoogste spanning, maar hij gelooft niet, dat het gelukken zal. Telkens weer krijgt Joop te h'o ren: ,,Ze doen het toch wel
voorzichtig? Geen onverantwoorde dingen doen, hoor?

station om hem op te wachten. In de stad hangt hier
en daar een vlag uit, want "Leider Mussert" viert vandaag z'n verjaardag. Op het station krioelt het van
"zwarte mannen", die vanavond in "Musis Sacrum" gaan
feestvieren. Jan en Chris kopen een nummer van ,,Vova"
om in dit illustere gezelschap niet .al te zeer op te vallen.
Om tien over zeven komt de trein van Utrecht het
Oosterbeekse station binnen en gelukkig is Frits met zijn
mannen meegekomen. Duitse Hans, die in Den Haag zat,
heeft nog juist op tijd zich bij zijn ploeg kunnen voegen.
Jelt is op het stationnetje aanwezig en licht de jongens
op de korte wandeling naar 't Hemeldal zo goed mogelijk in. Veel tijd is er niet, want voor de aflossing van
de wacht in de Koepel plaats heeft moet de zaak gepiept
zijn.
Op 't Hemeldal heerst een koortsachtige bedrijvigheid.
De spanning is voelbaar en stijgt met de minuut. Zal alles
nog tijdig klaarkomen? Zullen er straks geen onverwachte verrassingen zijn? De één na de ander draait
tuss7: duim ~n vingers :-7at shag tot e~n sigaret, waarvan ze begerig de rook inhaleren. Gerrit CDK en Chris
liggen op hun knieën bij de auto's om de nummerborden
met "Polizei" erop bij te werken.
Dan rijdt er iemand in politieuniform de oprijlaan op.
De schrik krijgt ze even te pakken. Is er iets mis? 't Is
of je maag een slag om maakt. Maar onmiddellijk corrigeert het nuchter verstand die eerste reactie . . Een politieman alleen! Dat kan weinig om 't lijf hebben. En
straks lachen ze om die schrik, want de man kwam
alleen maar wat bonkaarten halen.
De rustige bezinning, een gemeenschappelijk gebed, dat
anders aan de meeste overvallen vooraf gaat, moet ditmaal achterwege blijven, doch vele van de jongens hebben er behoefte aan een ogenblik inet hun hemelse Vader alleen te zijn. Zij weten, dat niet het pistool en de
stoutmoedigheid beslissen over het al of niet gelukken
van deze hachelijke onderneming, doch dat Gods bijstand het slagen bepaalt. Zo vinden ze Johannes geknield
in zijn wagen en ook van de anderen zijn er die een stil
gebed opzenden. Straks vergezellen de gebeden van de
achterblijvenden hen op hun gevaarvolle tocht.
Twee auto's zijn beschikbaar voor de onderneming. Er
is een gloednieuwe Ford V 8, nog slechts enkele dagen
tevoren in Mijdrecht op de Moffen buit gemaakt. Twee
knapen, die graag bij de KP wilden, hebben hem dat
geleverd. Het is zo'n beetje het "werkstuk" geweest,
waarmee ze zich een plaatsje veroverd hebben in de rij
der "ambachtslieden". Geert, die een zwak voor techniek
heeft, heeft Bob de kop al gek gezeurd om die wagen
te mogen hebben voor zijn ploeg, maar voorlopig moet
hij tevreden zijn met het besturen ervan op de tocht naar
de Koepel. De verf van het keurig_e bord met "Polizei' '
erop is nog nat als Utrechtse Piet achter het stuur van
het Opeltje, de tweede beschikbare wagen, kruipt.
Nauwelijks een kwartier na aankomst van de Stichtse
KP-ers rijden twee volle auto's Oosterbeek uit. Voorop
gaat de Ford, die meteen met grote snelheid verdwijnt.

Er klopt iets niet ....
Wat gebeurt er echter in de middag van de llde Mei?
Er komt_een telefonisch bevel van de SD in de Koepel.
dat dominee Slomp de volgende morgen om tien uur op
transport gesteld zal worden naar Vught ..... .
Tableau.
Joop krijgt er de neus van en glipt er tussen de middag
tussenuit om de samenzweerders op de hoogte te brengen.
Een streep, een heel lelijke streep door de sluitende rekening. Wat valt er nog te doen? Morgenochtenè een
aanval op het transport ondernemen met pistolen en
handgranaten, de geboeide arrestanten verlossen en ontv?eren? Het wordt ampel overwogen. Wanneer Jelt in
die geest een beslissing mocht nemen, is zijn ploeg bereid
tot uitvoering.
Maar hij kan zulk een beslissing niet nemen, althans
niet in dit stadium. Hij weet zeer wel, dat zelfs na het
slagen van zulk een hachelijk straatgevecht op k!aarlichte
dag bij de achtervolging met alle mofse middelen en wapenen de KP. het toch moet afleggen. Neen, geen dolle
dingen doen, de arrestanten zijn er niet mee gebaat, integendeel. hun ' kans op ontsnapping tijdens een vuurgevecht is minimaal; bij mislukking is hun lot bezegeld.
Neen, over reële kansen gesproken, er is nog .'.llaar één
berekenbare mogelijkheid tot redding: het oude plan vervroegd uitvoeren en wel hedenavond. Er resten nog
slechts enkele uren. Zal het lukken alles tijdig in gereedheid te hebben? Gelukkig is Jan de Groot vroeger dan
verwacht met de uniformen terug en Frits krijgt een
seintje, dat hij met z'n Utrechtse jongens om tien over
zeven aan het station Oosterbeek moet aankomen.
Doch Jelt moet de Twentenaren, met wie hij alles bespreekt, beloven, dat hij zelf niet zal meedoen aan de
kraak. Dat valt hem zwaar. In de Top-KP is ook besloten, dat de Topleden zelf niet aan overvallen zullen
deelnemen. Doch bij belangrijke gebeurtenissen is· het een
heel ding de jongens er alleen op uit te sturen en, zelf
achterbaks te blijven. Maar het argument van Geert en
Johannes, dat hij als Arnhemmer in eigen stad te bekend
is, geeft uiteindelijk de doorslag.
Joop uit Apeldoorn zal om· zes uur met de trein in Arnhem aankomen. Chris en Jan de Groot trekken naar het

,, We hebben hier een arrestant."
Daarachter sukkelt het zwaar-beladen Opeltje langs de
nog lichte straten van Oosterbeek. Als de wagens vertrokken zijn grijpt Jelt zijn fiets en rijdt er, zo snel hij kan,
achteraan. Hij moet bij de jongens zijn voor het geval er
iets misloopt. Op 't Hemeldal wordt het hem te benauwd.
Niet ver van de Koepel neemt ,het Opel-gezelschap de
verkeerde weg. Ze rijden een doodlopend straatje in en
moeten terug. De opdracht is om de Koepel heen te
rijden en de wagens zo neer te zetten, dat. deze van het
portiershokje uit niet zichtbaar zijn. Als ze eindelijk op

leder parlement zingt
zoals het gebekt is.

*
De Senaat van de Verenigde Staten beleefde
een zitting van 31 uur, waardoor een aantal
senatoren kon voorkomen, dat een wetsont..:
werp ontijdig zou worden af gestemd. De heren losten elkaar in het spreken af en er was
er zelfs één, die 10 uur aaneen sprak; de senatoren hebben n.l. het recht zolang te spreken
als ze woorden hebben.
't Zal een leerzame zitting geweest zijn. Een
mens kan in 10 uren heel wat vertellen, vooral
als 't op het laatst hardop dromen wordt.
In Canada maken ze het tegenwoordig nog
bonter. Maurice Chevalier is da~r in het parlement geweest en heeft enkele liedjes voor de
leden gezongen.
Wat een wonder, dat de Russen een parlement
gemaakt hebben, waarin je alleen maar mag
zwijgen.

ongeveer 50 meter van de ingang stoppen, zijn de inzittenden van de Ford reeds uitgestapt.
Johannes en Geert, in marechaussee-uniform, met Harry
als geboeid arrestant tussen zich in, hebben verreweg de
moeilijkste taak. Als zij hun comedie goed spelen, zal de
zaak bijna niet meer kunnen mislukken. Doch elke aarzeling, elke aanwijzing, dat zij niet zijn waarvoor ze
zich uitgeven, kan bij de portier argwaan verwekken en
dan is de kans verkeken. Heel het welslagen ligt in hun
handen. De portier moet door de overtuiging, waarmee
zij optreden, toeschietelijk worden en hen binnenlaten.
Daar gaan ze dan. Ze verdwijnen om de hoek en nu
wachten de anderen in de auto op het ogenblik, dat voor
hen het sein komt voor verdere actie.
Zal het ze lukken? Het moet geen schietpartij worden.
Want er zijn mensen bij de straat, die onmiddellijk te h00p
zullen lopen en als zo dikwijls de Duitsers ongewild in de
kaart spelen. De hele scène moet ongemerkt in het portiershokje worden opgevoerd. En de telefoon moet duchtig in de gaten gehouden.
Ze kloppen aan. Met vaste hand, maar met angstig hart.
Portier opent raampje.
"We hebben hier een arrestant. Moet morgen in Nijmegen
voorkomen, Economisch Gerechtshof". - Johannes' stem
is vast en zonder de minste aarzeling. ., We komen van
Groningen . - moesten vandaag al weg, konden bij vertrek op morgen niet tijdig in Nijmegen zijn. Hij - z'n
hand duidt naar de arrestant, die zenuwachtige trekjes
langs de mond heeft - moet hier voor een nacht ingesloten worden. Morgen vroeg halen we hem weer op."
"Hebben jullie papieren?" vraagt de portier en z'n blik
gaat keurend van de één naar de ander.
,.Ja, natuurlijk."
Dan gaat de deur open. Ja, waarlijk ze gaat open!
Ook goeie avond ...... drie revolvergaatjes, want ook de
arrestant, die nu geen zenuwtrekjes meer om de mond
heeft, trekt, terwijl de boeien hem als bij toverslag afvallen, gelijk met zijn begeleiders, het pistool.
Een snelle greep naar de telefoon, maar nu niet van de
portier, doch van marechaussee nummer één, niemand
minder dan Johannes. Hij is bakker in zijn vrije tijd, maar
sedert Holland zijn vrijheid kwijt is, produceert hij nog
wat anders dan broodjes, hij bakt de Nazi's de ene poets
na de andere! En met niet minder vakkennis en bedrevenheid. Nauwelijks zijn de marechaussees en hun arrestant
binnen of de inzittenden van de auto's volgen hen, twee
aan twee. De eerste étappe is zonder moeilijkheden volbracht.

( W ordi vervolgd)

D e Telegraaf
N verband met het feit, dat "De Tele•
I graaf"
wegens het gevoerde beleid

in

Geachte Redactie,

•

Gaarne had ik voor het onderstaande een plaatsje
in "De Zwerver" naar aanleiding van het plaatje
en praatje van Ad in "De Zwerver'' getiteld:
,,Druivenkrenten".
Zo op het eerste gezicht is het plaatje wel geestig getekend en het praatje lijkt ook nog wel
onschuldig.
Toch zit er, bij nadere bestudering nog \Vel "een
addertje onder het gras". Er zit om bij de terminologie van dit pennevruchtje te blijven, .,een
zure bijsmaak aan". En daar moet ik een opmerking over maken. Liever had ik dit prentje
gezien in een of ander amusant prulletje b.v. ,,De
Lach" of "Sic", doch niet in ,.De Zwerver". Daar
hoo1·t dit prentje niet thuis.
Reken maar, dat de grote schare "vrijgemaakte"
en nog "logerende" politieke delinquenten bij
aanschouwing van dit fraais juicht. Om spreek- .
woordelijk te blijven, is dit: ,,een kolfje naar
hun hand"! Zo ver zijn vvij dus gekomen met de
illegaliteit, dat zij, die de berechting uit handen
hebben gegeven, inplaats van mede te helpen,
zich nu opwerpen tot "raadgevers". Het is zo
gemakkelijk om aan de kant te staan en critiek
te leveren. Weer een spreekwoord, wat toepasselijk hierop is : ,,De beste stuurlui staan aan
wal".

niet zo gemakkelijk sturen.
Er worden gelukkig ook nog groten gearresteerd.
Maar genoeg hierover.
Laten wij dankbaar zijn, dat er nog zoveel oudillegale strijders zich dagelijks geven aan dit
ondankbare werk. Te weinig wordt beseft, ook
door de oud-illegaliteit, dat hier de plaats was
geweest voor elke KP-er en LO-er. E1· wordt
geschreeuwd om zuivering en die is inderdaad
onvoldoende. Indien echter een ieder zijn plaats
had gekend en meegeholpen had, was het wel
enigszins anders uitgevallen.
.,Nu huilt men mee, met de wolven in het bos"
en maakt spotprenten met en zonder bijschrift,
inplaats van medeleven te tonen met de slachtoffers der oud-illegaliteit.
JAN 't HART.

COMMENTAAR
AMICE JAN.

Op z'n tijd komt er in "De Zwerver" ook eens een
plaatje en een grapje. Vooral het maken van spotprenten is een moe~ijk ambacht. Ze moeten, om geestig te zijn, alêtjd ,,sterk gekleurd" zijn. Neem daar geen
aanstoot aan. Het was altijd zo, dat mannen van
fonnaat het meest te lijden hadden van de caricaturisten. Dat was geen schande, het was een eer!
Voor een goed plaatje hebben we altijd een plaatsje.
Ook voor dat jij ons zond. al zouden er tegen dit
prentje dezelfde bezwaren kunnen bestaan, als tegen
dat van Jan Rot. 't Is niet erg eens in het zonnetje
te staan. En ik geloof, dat de meeste PRA-rcchercheurs er net zo over denken.
Spotprenten moet je niet "nader bestuderen" om
"addertjes onder het gras" te zoeken. Daar moet je
even om lachen. Anders niet.
Wij hebben heus ook wel waardering voor het goede
werk, dat door vele PRA-rechcrcheurs gebeurt. /\Jaar,
zeg eens heel eerlijk, elke PRA-man heeft toch wel
eens het gevoel, dat hij aan het "druiven-krenten" is.
En ik van mijn kant, neem gaarne San, dat de PRArecherchcurs er voor zorgen, dat er ook nog wel groten in het "krentenbakje" komen.
laat nou die oud-KP-er. die me de "hint" gaf ook
bij de PRA gewee~t zijn, Jan. Verlies je gevoel voor
humor niet. Dat deed je in de bezetting niet, doe het
ook- niet bij de PRA!
Ad.
P.S. Die nieuwe abonnees zijn hartelijk wcfkom. juist
omdat het PRA~mensen zijn.

r

*

Persoonlijk weet ik toevallig iets van het druivenkrenten af en ik heb het zelf meermalen gedaan. Ook het LO- en KP-werk is mij niet
vreemd, al lijkt druivenkrenten mij minder gevaarlijk. Bij het druivenkrenten heb je alleen
maar een schaartje nodig. Bij de KP beschikte
je meestal over een "vulpen". (\Veet je het nog
Ad, in die auto naar Hillegom!).
Nu de P RA-rechercheurs. 't Ware beter, dat de
oud-illegaliteit zich over deze stumpers ontfermde dan ze nu met spot en hoon een trap na te
geven.
I ndien die KP-er, die Ad de inspiratie tot het
schrijven van dit praatje gaf, ook een een kijkje
had genomen in de PRA-kwekerij, waar tot op
heden steeds nog groten en kleinen in het
" krcntenbakje" komen, dan zou hij vermoedeliJk
die PRA-rechercheurs niet naar het Westland
dirigeren.
Want tien tegen één, als je een PRA-rechercheur aan het druivenkrenten zet, dan komen er
uit de druivenkassen nog talrijke ontvluchte
politieke delinquen ten te voorschijn, kleinen en
groten.
N een KP-er, neen Ad, laten jullie die PRA-rechercheurs met rust. Ze laten zich· heus nog

LEVENSSTIJL•

De radio-nieuwsdienst deelde mede, dat,
toen de Nederlandse SD-er, Mollis, die
zoveel leed over ons volk heeft gebracht,
de doodstraf t egen zich hoorde eisen, er
een g e j u i c h in de zaal opging.
Er bestaat geen enkele wreedheid en
ook geen som van wreedheden, die de
wreedheid en ha r teloosheid van dit gejuich rech tvaardigen, op _het ogenblik
dat een mens, ondanks alles ook een
mens, met de dood geconfronteerd wordt.
Is Nederland dan niet groter dan dit
stijlloze gejuich tegenover een overwonnen misdadiger?
Is een Nederlands gerechtshof dan een
arena geworden, waarin het publiek zijn
hartstochten kan botvieren ?
Waarop baseert dit juichende publiek
eigenlijk b,et rech t om een vrij volk te
zijn, als het juichend bij voorbaat van de
dood van een ander geniet?
Misschien moet men zelfs in Nederland
naar "mensen" zoeken.
H. v. R.

bezettingstijd, na de oorlog niet meer mocht
verschijnen, heeft de redactie van het blad
een verdediging van dit beleid op papier
gezet.
Tegen deze verdediging schreef de beer
H. M. van Randwijk een brochure: .,De
Held en" de Rovers" ( een zwartboek over
,.De Telegraaf").
Wij hebben de verdediging van "De Telegraaf" niet gelezen. Het beleid was ons
duidelijk genoeg uit de Telegraafartikelen
zelf. Het is voor ons dan ook een onbegrijpelijke brutaliteit van de Telegraaf-redactie, dat zij achteraf niet alleen excuses
zoekt, maar bovendien een voorstelling van
zaken geeft, waardoor haar houding als
de beste gekwalificeerd zou moeten worden.
Dat noemt men lef!!!
Van Randwijk, aan wiens zwartboek wij
de gegevens ontlenen, neemt een hoofd·
artikel over uit "De Telegraaf" inzake de
Jodenkwestie, dat zo walgelijk pro-Duits is
en zo denigrerend spreekt over de jongeren
in ons land, die de moed hadden het voor
de Joden op te nemen door zelf een ster
te dragen en met Joden uit wandelen te
gaan, dat dit artikel alleen al voldoende
is om de redactie te brandmerken als één
van de ergste volksmisleiders in de bezet•
tingstijd. Wat denkt U van het volgende
citaat:
,.Zonder de .Jood zou der:e vernietigingsoorlog, waarin voor Europa alles
op het spél staat, niet ontbrand zijn.
Zouden al deze ontberingen, ellende en
opofferingen, die thans Europa in :i:ijn
geh ee,l m oet door maken, n iet van node
zijn.''
En van het volgende:
,,\Vanneer dus een Nederlander on•
danks de door de Jodenster duidelijk
getrokken scheidslijn tussen vriend en
vijand, toch voortgaat, omgang met
Joden, dus Duitslands vijanden, te
hebb~n, da n is dat niet loyaal."
Het is niet eens misselijk, het is onsterfelijk belacheliJk, als de redactie "De Telegraaf" noemt, ,,een toevluchtsoord, waar
zij (de Nederianders) hun vaderlandse gevoelens konden spuien" en dat men daarin
kennis kon nemen "van het "geestelijk
verzet, dat wij allen zo zeer nodig hadden". Het zou droevig zijn, wanneer een
fatsoenlijk Nederlander deze verdediging
au serieux nam, waarin "De ondergrondse
blaadjes" ervan beschuldigd worden, dat
zij aasden op het bestaan der bestaande
bladen.
Men wil zelfs een gedenk.steen aanbrengen
voor het werk van redactie en directie van
De Telegraaf" in oorlogstijd gedaan. Ik
~el voor, dat deze dan in Westerbork komt
te staan.
Wij hebben ons tot nu toe weinig bemoeid
met deze en dergelijke "beleids''-verdedigingen in Nederland, want het lust ons
waarlb1c niet, om voortdurend met een
stokje in de modder te roeren. Wij hebben
ook het goede vertrouwen, dat de waarheid tenslotte ondanks alles zal zegevieren
en dat het over het algemeen daarvoor
dienstiger is, om een grote zelfbeperking
aan de dag te leggen, dan om voortdurend
te hakketakken op het drabbig spel van
de collaborateurs.
Niettemin mogen wij onze lezers de frappante gevallen niet onthouden. En zo één
is het "Telegraaf" -geval.
H. v. R.

,

IN MEMORIAM
1

JOHANNES EN GEERT

1

VERBONDEN IN LEVEN EN DOOD
JOHANNES TER HORST
Geb. 1 April 1913. Gcfusill. 24 Sept. 1944.

V

erenigd in actieve verzetsdaden, in volledige bereidheid tot de meest vermetde ondernemingen tegen de Duitse
onderdrukker, kunnen wij niet nalaten, die beiden verenigd te gedenken. Johannes en Geert,
Geert en Johannes, ze werden immers steeds,
als er "wat op te knappen" viel, tezamen genoemd, tezameu gezien, tezamen verwacht.
Volkomen waren zij zich bewust van de gevaren, aan alle directe acties verbonden, zij
namen die risico's allerminst met het bravour
van roekelozen, doch weloverwogen en beslist,
gesterkt na gebed.
Deze representanten der Enschedese KP.
vormden in zekere zin een zeldzaam exempel
van wapenbroederschap - ze hebben (met name in het zwarte jaar '44) het verzet van
Twente en van Twente uit niet slechts geleid of
gestimuleerd, zij hebben het tezamen bezield en
ten laatste bezegeld, elk afaonderlijk, doch
kort na elkander, met het offer van hun leven.
Johannes ter Hor~t was 27 jaar, Geert Schoonman 22. toen de nazi in '40 hier het hakenkruis
plantte, de gehate vlag van het tirannistisch
regiem, -v1aartegen ze, krachtens hun levensovertuiging en gedreven door zuivere liefde tot
het vaderland, bijna onmiddellijk de strijd aanbonden.
Johannes, geboren en. getogen Enschedeër, was
bakker van beroep - het verhaal luidt, dat hij
deswege niet voor Engelandvaarder in aanmerking kwam! - maar hij vervoerde met zijn
driewielige bestelfiets wat anders dan broodjes
alleen. Reeds in Januari ·41 sleepte hij een radiozender van het vliegveld Twente weg, welke
in dienst der ille-gale berichtgeving te Glanerbrug geplaatst werd, de grensplaats, waar Geert
destijds commies was. Ik zeg: destijds, want
daarvóór was hij sergeant bij de genie. Hem
was het zendertje dus wel toevertrouwd. Van
toen af dateert de .,kennismaking'" tussen Geert
en Johannes. het contact. dat later verinnigde
tot een onafscheidelijk wapenbroederschap.
Het kan niet de bedoeling zijn van een "In
Memoriam'" een verslag. hoe summier ook, van
al hun verzetsdaden in chronologische volgorde
te geven. Als we de gegevens hierover nog eens
doorlezen - we hebben ze vóór ons - dan ko-

A

Is ik dit "In Memoriam'" over Joannes
wil schrijven, dan zien twee ogen van
achter brilleglazen mij aan. En ik zie
in deze ogen een brandende vraag.
Een vraag, die op een antwoord wacht; een zo
dringende vraag. dat ik niet verder mag schrij•
ven, voordat deze vraag beantwoord is.
Wat wilt ge, zo vragen deze ogen, wilt ge dit
"In Memoriam·· vullen met het vermelden van
daden van een mens? Of wilt ge in dit memoriam getuigen van de grote liefde van Jezus
Christus, zoals die vervuld is in mijn leven?
En ik weet ineens, dat ik met schrijven door
mag gaan, omdat ik door die twee ogen gedwongen word de eerste vraag met NEEN
te beantwoorden en de h,:eede met JA.
Johannes ..... .
In de kruisbanier, die hij door het leven heeft
gedragen, stond geschreven: ,.Dienstknecht van
Jezus ChristtL<i".
En hij heeft er in zijn leven twee dikke strepen
onder gezet. Die ene streep was zijn belijdenis,
dat hij een groot zondaar was. In zonden ontvangen en geboren.
Hij beleed het en loochende het niet: Alleen
kon hij geen stap verder gaan. Maar dat was
tegelijkertijd zijn grootste kracht. omdat hij zijn
hulp verwachtte van die éne Dienstknecht,
zijn Heiland en Zaligmaker. Jezus Christus.
En daarmee was ook de richting ln zijn leven
bepaald.

men we tot de conclusie, dat er welhaast geen
terrein was, waarop ze niet bezig waren. Hun
bijstand en actieve hulp aan Franse krijgsgevangenen, piloten, Joodse landgenoten, spoorwegsabotage, ,.kraken" in nazi-garages, waaruit zij zowel auto's als motoren en benzine
voor het illegale werk te voorschijn haalden;
hun wapensmokkel na de droppings etc. - al
deze daden vormen als het ware een omlijsting
van het .,grote werk": de bevrijding van de
gevangenen uit "De Koepel" en het Huis van
Bewaring te Arnhem en de gevangenis te
Zutphen. In dit en het volgende nummer van
ons blad worden deze zeer geslaagde operaties,
welke met elkaar in nauw verband staan, uitvoerig beschreven en voor de geschiedenis
van het verzet vastgelegd. Onverbrekelijk
zijn de namen van Johannes ter Horst en Geert
Schoooman hieraan verbonden. Natuurlijk gingen het initiatief en de organisatie dezer buitengewone drieste ondernemingen van de KPleiding uit en vele anderen namen aan de uitvoering deel, maar de Twentenaren werden
voor deze karweitjes speciaal naar Arnhem geroepen, verschillende malen zelfs ten gevolge
van ettelijke mislukkingen, speelde• in de uitvoering een belangrijke rol en - smaakten de
voldoening van het succes: zij bevrijdden in
Mei '44 oom Frits (Ds. Slomp) en Henk
Twente uit de Arnhemse Koepelgevangenis;
een maand later niet minder dan 54 gevangenen
uit het Huis van Bewaring te Arnhem; op dezelfde dag had de verlo5sing van een gcvan-

"MEER
DAN
OVERWINNAAR''

De richting en de taak.
De richting was: de kn1isbanier dragen in de
handen van zijn Heer.
De taak was: de opdracht van die Heer om
zijn leven te stellen in dienst van Zijn Koninkrijk.
En van die opdracht getuigde zijn leven.
Als jongen reeds was bij lid van de knapenvereniging. Later ging hij over naar de jongelingsvereniging. In dit verenigingsleven was hij
geen dooie diender.
Integendeel.
'
Hij was een levend lid. Wie hem gekend heeft
in dit tijdsbestek, heeft kunnen waarnemen, dat
hij al zijn krachten daaraan gaf. En .. .... bij heeft
het zelf later eens gezegd: met al de gebreken,
die hem aankleefden. Weet je, hoe wij hem
noemden? Dwarsdrijver.
De bijnaam heeft hij lang gehouden onder de
toenmalige leden der J.V. Echter ...... hij werkte
dan toch maar en elke opdracht in dit ~erk
werd trouw volbracht. Omdat de liefde hl'm
dreef.
Toen hij ouder werd gaf hij zijn krachten aan
de politieke strijd in ons land. Is het wonder,
dat op 10 Mei 1940 deze zelfde strijdlust zonder schokken en stoten overging naar het ver•
zet tegen de onderdrnkker?
Hier werd niet gepraat. De opdracht van zijn
Heer was niet ingetrokken. Veel van de toen•

gene uit het Huis van
plaats.
Beiden waren verloofd;
van hun verloofden niet
zoveel spanningsvolle d
naast hen in de hitte
trouwde in het begin v
nauwelijks 14 dagen lat
de Wierdense weg bij
darmerie aangehouden,
passeerde in dienst van
inbeslagneming van de
niet van zijn beulen af. d
trachtte hij op een fiets
achterhaald - aangesc
het veld op, viel neer.
streed hij zijn laatste s
op de nazi's af te vure
troon. Op de 24e Septe
ontzielde lichaam, same
er Blokzijl. bij de duike
dagen tevoren was opg
Twee weken later, beg
het einde voor zijn wape
man . .,Nederlandse·· Jan
lezer, de heren, die
landse rechters niet in
omsingelde de boerderij.
waar Geert aanwezig
ontvluchting werd hij a
schurken uitgeleverd a
hoor" op het vliegveld
vermoord - op welke
zekerheid vast.
Verenigd in hun daden
trouw en in hun bereidh
het hoogste offer. vere
blijven zij bij ons voort)
als exempelen van
verzettend geloof bove
Men kent en vindt hu
meer•..... ! - het mog
kransen, groenens nimm
immer toe. die 't al v
gewaagd èn gegeven.
Johannes' jonge vrouw
loofde kunnen wclhcht
ten in haar rouw.

malige leiders op polit
gebied, ja zelfs in de K
Johannes niet.
I::n vanaf dat ogenblik
belangwekkende tijden
Proberen om achter de
beren om naar Engela
lukt). hulp aan Fr
radiozender, jodenhulp.
KP-werk en B.S.
Het eind is: arrestatie,
ces doodgeschoten, De
Overwinning? De Ncd
Ja, naar menselijke ma
de Goddelijke.
Want ...... wij zijn meer
Hem, die ons heeft liefg
Wij vieren vandaag d
die ons een rechtsorde
machtswillekeur en bov
de éne rechtsorde van
Hij viert de eeuwige
Christus over dood en
de meest volmaakte ree
gebroken wordt.
Johannes. Wij zijn no
droefd, m;iar ook dankb
den heeft doen zijn.
EMchede.

beiden ondervonden
echts morele stewi op
en, maar ze stonden
n de strijd. Johannes
September '44 , de 22e, werd hij op
elo door de Feldgenen hij op een motor
t "werk·· ...... Met de
otor was hij echter
begreep hij wel. Nog
ontkomen, hij werd
en, vluchtte gewond
gend in het gras
door zijn revolver
--- tot de laatste paber vond men zijn
met dat van de LOte Usselo, die enkele
lazen.
October '44 kwam
akker, Geert Schoonacht - U weet wel,
lgens zekere Nederitse dienst waren! een wapenbergplaats,
s. Bij een poging tot
geschoten en door de
de S.D. Na "verwente, hebben ze hem
niet met
van zeldzame moed,
d tot het brengen van
d in de eeuwige rust,
en, Johannes en Geert,
vertrouwen en bergen
rustplaats zelfs niet
zo zijn, maar betere
moe, komen hun voor
r 't algemeen hebben
n Geerts jonge ver,
t dit weten troost putJOH. v. H.

k en maatschappelijk
rk, meenden van wel,
gon één van de meest
:zijn leven.
ontlinie te komen, proover te steken tmi~se krijgsgevangenen,
pilotenhulp, LO-werk,
onder vorm van proVERWlNNING. De
laag!
tstaf. Maar niet naar
an overwinnaars àoor
had.
aardse overwinning,
bracht van corruptie,
al van ,crhrcking van
ezus Christus.
verwinning van Jezus
onde. Hij ,1anschouwt
tsorde, die nooit meer
altijd ten diepste her, dat God on~ vrien•

G. B.

~

Naar de PariJSt •• Samedi Soit" v.1ststeh. netmt de waarde
van dt handtekeningen dec in Neurenberg gehangenen op de
bandu:keoingt.nbeurs stcCd$ r:aeu toe. Tijdens het proces kon
men voor 2 of 3 Amerikaanse. sigaretten de handtekeningen van
Von Papen, Saucktl of Schacht kopen. Die van Göring. Hess
en Ke:itel kostten toen al een beel pakjt, Na de ve,oordclingen
betaalde men voor Göring 5 dollar. voor R!bbenrrop 3: dit
vao Schacht en Von Papen werden echter na de, vrijspraak
waardeloos. Na de. terechtstefliog ,tegen de prijzen opnieuw.
Het record wordt evenwel geslagen door Eva Braun. witt
handtekeningen tot 50 dollar opbrengt.

.,,,,,

INUC~TINGEN VERSCRUFEN?

Sit.

(..Weltwoche").

•

Voor liefhebbers zij medegedeeld, dat onze Falsificatie Centrale (P.C.) al deze handtekeningen :net
aanmerkelijke korting kan leveren.

•

KONINGIN ONTVING "BBNBLUX"
De deelnemen aan de confere-ntit van de drie. lage landen der
interparlementaire Unie, Nedtrla.nd. Bclgit en Luxemburg. zijn
giS<trm1ddag om half vlJ! door H.M. d• Koningin op 't paleis
·t Loo ontvangen.

De Minister van Econ. Zaken antwoordde op Kamervragen over de brandstoffenvoorziening o.m.:

Een wel zeer originele naam voor deze nieuwe organisatie. H ij wekt associaties met gedachten aan zonverbrande benen, die met één of ander zalfje in de
gewenste kleur kunnen worden gebracht.

••Op grond van de e.rvaring mag worden aangenomen. dat het
kolenvcrvotr in d• wiot<r 1947-1918 getn belangrijk< storing
t'enflcvolge van vorst %al be-hoeven te onduvfndta.

Frederik Gombtrt. geb. i Oct. 18S9 te Almdo, wiakc•
lier, won•nde te Almtlo, Grore•traat 95. gehuwd, hetft
1 kinderen. Geref. Godsd., lengte plm. 1.65 M" grij,tnd
rtcbtopstaand haar, droeg bnl. had cnigs:ins blos op
dt wangen. Op Zattrdag 17 Juni 191i gearr., tijdens ill.
vtrgadtcing. Op transport gesteld naar Vught. ro:edio
Aug. uit de bunker overgcplaalSt naar htt kamp. Omstrte.ks DolJc Drn~dag ovctgebracht oaar Oranic.nburg. Sacbsenhausen. waar hiJ tot kort voor de bn·r11du1g vtrbled•
Op :iekencransport gtsteld. v:aar$c.bi_jnJijk •. Berge..n-Btl.~en... Zij,o naam bleek «bter niet in de adminisuatte
voor te .komen. Eind Febr. 1916 moet volgens berichten
in eeri lange lijst van oamen :ijn aE9troepen door de
Nordwtsrdeutsche Rundfunk. dat F«d«ik Gombtrt. oud
5ó jaa,, uit Almelo. verbl.,( In L.,p:,g. Volgens htt
Rode Kruis moet dit beticht op onwaarheid berustt-n en
zou frtdtrfk Gombert in ~1ei 1915 in Oranienburg :jjn
overleden.

Van de Stichting 1940-1945
vernemen wij :

•

Waar moet dat heen, als Ministers zich nu ook al
op het gevaarlijke pad der weersverwachtingen gaan
begeven?

Ee.n Ämt.rikaanst damt. die getroffen was door berichten. dat
er op \Valcheren een groot tekort aan katten bestaat. beeft
in New-York mtt een Nederlands schip een doos. inhoudende
een moederkat met twee Jongen. met gegeven. bestemd voor
Vlissingen waar de katte.nbevolkirtg zeer sterk gedecimeerd Is.
De katten :ijn thaa.s fn goede guondhcid fn ·buo nieuwe woon.plaats gearriveerd. waar zij Amtrikaarts kattenbloed aan de
potitnstand :utlen toevoegen.

•

8q Albert H<ijn te Zaandam wordt mom,ntttl het walvisvlees,
dat de •• Willem Bau:ndu·· ia bevroren toestand naar oaa land
littlt gebracbt. ingeblikt, Htt zal tt :ljnu tijd bonvrij worden
•ukocht.

lngaande 1 A ugustus 1947 zal het herstellingsoord in
het paleis 't Loo worden gesloten. Nieuwe aanl'ragen voor opname van vrouwelijke niet-t.b.c. patienten kunnen derhalve niet meer aan de Stichting Her•
stel/ingsoorden worden ingezonden. Van de thans
nog op ë Loo verblijvende dames zal het grootste gedeelte hersteld 11aar huis kunnen terugkeren; enk.•len
zullen, voorzover dit noodzakelijk mocht blijken, door
de zorg van de Stichting Herstellingsoorden elders
verder worden verpleegd.
V oor mannelijke niet-t.b.c. patienten blijft voorlopig
nog gelegenheid tot aanmelding en opname bestaan•
Wat t.b.c.-patienten betreft. hiervan kunnen zowel
mannelijke als vrouwelijke sollicitanten voor verpleging worden aangemeld.
Wij leggen er nogmaals de nadruk op, dat Nusaal
verband tussen ziekte en verzet aanwezig moet zijn.
Wij verzoeken U liet bovenstaande ter l:ermis van
Uw afdelingen te brengen.

(D agbladbericht).

(A.N.P .).

We zijn erg benieuwd wanneer "de kater" hierop
volgt.

Het bericht, dat walvisvlees "geen blik" waard Is,

•

moet dus wel uit de lucht gegrepen zijn.

•

De Bijzondere Raad van Cassatie heeft Woensdag de vroegere
leider van Nationaal Front. Arnold Meyer. vcroordteld tot
vier Jaar gevangenlsstrar met afccek van voorarrest .
Toeo hij na de uiupraak fo een gevangenl.swage.n zou worden
weggevoerd. verdrong dcb een aantal pe.rsonen om de wagen.
die. toto de "leider" naar buiten kwam. htm de fascistt.ngroct brachten.

•,Maar ik heb ten overtuiging en dac IS deze: dat ik door
een <.lood.craf niet g,scr3ft word. lk heb nooit angst voor de
dood gebad - toen n1tt: waaro.m zou ik het nu htbbtn1 Een
atcaf is een kwr.stlt van boctt:n. Door een deportatie t1aar een
of ander DuiveluHand of tt:n levtn.slange. gevangenis.straf zou
ik boeten:·

A rnold kan d us niet zeggen, dat z'n mensen "geen
poot" voor hem hebben uitgestoken.

Aldus sprak, volgens "De Vrije Alkmaarder" de landwachter, die in Noordholland de leiding had van een
bende, die tal van goede vaderlanders neerschoot. tot
zijn rechters.
We vragen ons af. waarom de man zo laat tot het
inzicht komt, dat de dood geen straf kan zijn. Heeft
hij dan alleen uit hulpvaardigheid gemoord?

Geef "De Zwerver" aan een van Uw tennissen ter Inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver".
Nicolaas W!tsenstraat 21. Amsterdam

•
O p het terras van een hotel fn Cairo zit een lnd!t-relzfger
ID eu luie stoel, Etn Nrdtrlander.
E eu Arab1tr tracht btm te bewegen voor 5 plasrcr zijn schoenen tt poet•en. De Nederlander beweert alleen maar vijf pond
te btbben, De A rabier zcgt het te kunn,n wisselen. De Nederlander knikt •n c!e Anbitr poetst. Als de operatie klaar Is
ge,·ft de Ntderlandtr zijn vijf pond. Promt :el de Arabl<r het
op ttn lopen. Vliegensvlug springt de Ntderlander uit zijn
luit stoel en ploft mttee..n plat op zJjo ntus en buik.
D e Arabier had zijn schoenve:ttr.s aan elkaar gtbooden.

Naam,
Adres,
Plaat,,
Provincie,
Ingang abonnement :

(.,Nwe Prov. Dr. Crt.") ,

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bil aanbieding van een po1tAls Nederlanders in Caïro voortaan niet meer op
schoenen, doch op trijpen pantoffels lopen, dan weet
u tenminste waar de schoen wringt.

FA MILIEBBJUCHTEN

t
fot ons allu diepe droefheid over,
l•ed beden la het St. Jozef-Zitken•
huls te Venlo. na eelt langdurig met
geduld gedragen lijden, tengevolgt
van oritbecing fo D1.1itse gevangen"
•chap, voorzien van de H.H. Sacra•
menten dtr S1«vend"1l, In de lttftijd
van 31 jaren. on-ie innig geliefde
::oon. broeder, oom en aed
ANTOON Pl!ETERS
Wij bcveltn de ziel van de dierbare
onrledene io Uwe godvruchtige ge•
beden aan.
Brockbuizcovorst, 21 Juni 19-17.
De dftpbedroefde Familie:
W ed. A. Pcttert-Dlreks
Jean P ttter•
Nelly .l'tettrs
Jozef P eeters
M. P etters-Gipman•
en k inderen
Martha Potters
Lambert Pceteu
De plechtige lijkd!tfl!t, gevolgd door
de btgrafenis, bteft plaats gehad op
Zattrdag 28 Juni J.I. om 10 uur In
c!e R.K. Noodkerk lt Brotkbul:tn•
\'OU(.

De Htr<: verblijdde ons mtt de gtboortt
van een Wtigês.chapen zoon
BRAND
H. Ktuithof.
H. Krulthof-'1 Hart.
H engelo (0.). 29 Juni 1917.
P utorltatra&l 35,

*

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

ADVE RT E NTI E- RUBRIEK

ONDERTROUWD:
JAN VAN VELZB
en
CORRY ALBLAS
Huwelijksvoltrekking D.V. 9 Juli 1947
Ic Doorn, KtrkeliJk• lnugening In de
Gtr, Kerk door de WelEcrw. Heer
Ds. J . W. l!sstllnk,
Doorn. Dorpsstraat 1 1.
Boschlaan 17.
Zondag 13 Juli a.s. zijn, 0. V. onze
gelle!de Ouders
A. MEINES (Tom • 006)
en
P. MEINl!S-KREMER
25 tur getrouwd.
Gelegenheid te feliciteren op Vrijdag
11 Jul! in "Btthel' • Bergstraat 29.
n.m. i-5.30 uur.
Groningen, Juli 1917.
Aak1e
Tuinbouwstraat 160a,
Klaas en Bt

Alf

VACANTIB,WON INGR U IL:
Moeder
mtt 3 kinderen, In Arnhem woonachtig.
w!I graag gedurtndt de maand Aug .
haar buis rullen met een ge::in dic:ht
bij zee. Aanwezig: 1 2-per<oousbed, 2
1-pen oonsbtdden en I kinderledikant.
B.,.·,u aan: Mevr. T, Verwoerd- Both,
N achtegaalpad 2, ARNHEM.
OPROEP:
Ondergecekcnde venockt te worden be-kend g=aakt mtt de adcesnn van de
zich noemende Heren J. JONGEJAN en
VERMIAAS, w•l kt in J9ii werkten
voor de INTELI GEN CE SERVICE ia
AAR H UIS (Denemarken) en ontmottin•
gen hadden ia de caft's GALE. MUTTI
en P ASSAGE voor buicbttn mei mijn
Z O ON. Ook :ij, die deze per3c>ntn gt•
kend hebben, verzoek ik bun adressen
op te geven aan H. V AN ROON.
Kat•nblankweg 12. NOORDWIJK AAN
ZEE.

*

Did: WIiiem Polmtr, geb. 3 Pebr, 1909 te Ponlianak,
leraar Lichamelijke Ocfeniog, word reeds 9 Dtc, 19'10
door de Duitsers geag"teerd, Hij zat in Scheveningen
tn Amersfoort en ontvluchtte daar 29 Mei l!>i2. Daan,a
heelt hij veel •amengewerkt met Gerrit v. d. Veen e,i
de Am'ltrdamse KP . Blj de laat,t< overval op de Wetenngschans (ook aan de voorgaande ove.rvalle:n nam. hij
c!tel) wist bij nog te ontsnappen, hoewel hij gewond
werd. Hij vertrok aau Aerdtnbout tn daar werd zijo
medewerking gevraagd voor htt verschaffen van mldde•
len om een gevangene. :tekte-vt.rscbijnn1eo te bezorgen,
waardooc hij oaar een zl~kenhui.s zou word~n geuartsportttrd, Toen bij hiervoor op htt adru Valeriusstraat
105 kwam. w<:rd bJj gegrepen door de SS. die het huil
be:ct hlcld. Hij werd eerst naar Haarlem, daarna naat
de Eufcrpestraat vervoerd , Voor het gebouw van de SD
ontsn,Lptt hij, doch werd gewond fn arm e.o. buik e.n gegrepen. Hq lag daarna
ia het ziekenzaaltje van de Wetcrlngschans, Op 7 Sept, is hij vandaar weggevoerd
niet •. u.nbekanotc Bcstimmuag'". De toevoeging •• fusilJiert' o.atbrak ecbttr. zodat mu
hoopte, dat hij nog in leven zou zijn, Tot nu toe hebben alle nasporingen gefaald.
Zijn scbuilnaa,en waren: Frederik Nijman, Herman Goedhart en Or. Visser. HIJ
w as 1.76 M . lang, blauwe ogen, blond haar. rechte houding en gang.
Wie Jets meent te. weten over zijn transport op 7 Sept. en h,tgecn daarna &nt.t
heru geschitddc, melde dit onder no. 299 aan het bureau van ons blad.

Janny

DIVERSEN
In Noord-Oost Drente, bij bos tn du!,
oen. pension aangebode.n, aan enige
mensen van Ch.r. Beg. b.v. echtpaar oE
2 melsj,s. Brieven onder ao. 296 Bur.
•. De Zwerver· •
DE
N EDERLANDSE VERENIGING
TOT BESCHERM ING VAN DIEREN.
AFD. URK het!t nog af te geven: prima
HONDEN, groot en klein, jonge POESJES en KATTEN. Dt:e dieren iijn te
verkrijgen voor wtinig of gttn gtld.
mits deze bij dierenvrienden gtpfaatst
kunneo worden. Anders moeten deze
dieten woi:dtn afgemaakt. Dierenvrienden HELP T tn SCHRIJFT ons. tn wij
zullen U belpen aaa een bond o! aan
een pou o l kat, Sccr, H, Gnodde,
Wijk 2 GO, 80,

0

~
;c

ON ZE SCHEPEN ZIJN "VAARKLAAR".
O.a. ruime keuze in motorkruisers van 6 tot 15 met er (alleen st anlbouw), woonschepen voor permanente bewoning,
onmiddellijk leverbaar vanaf fl 4500.-, Zeewaardige zeiljacbten, ldasseS<'bepeo, kajuitjathten v an 6 meter en grot er
m èt en z6nder ingebouwde motor, autobote.u, weekendemotorboten.

H. H. VAN H EUS DE N - J ACHTBOUWKUNDlGE
Surlnameplein 68
Telefoon 87942
Amsterdam.
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der LO-LKP-Stichting
LANDELlfK~ ORGANISATIE VOOR HULP
LoHe D•11u111er• IO aeat

,,DE EERSTE STEEN ....."
D

e kerkelijke arbeid onder de politieke deliquenten staat de laatste tijd sterk in de belangstelling.
Zo verschenen er berichten in de pers, dat onder leiding van Or. Gunning besprekingen zijn gehouden met een groep gedetineerde politieke delinquenten,
Het zou hier gaan om pl.m. 25 voormalige kopstukken,
waaronder Mr. Huygen en Mr. Pruin. Deze mensen
hebben een gemeenschappelijke scliuldbelijdenis opge,
steld, welke aan diverse vertegenwoordigers van alle
kerken in ons land is overhandigd. ZIJ nemen daarin
o.m. de schuld op zich voor het zenden van Nederlandse
jongens naar het Oostfront. Het Interkerkelijk Overleg (IKO) zou deze schuldbelijdenis, voonien van een
pre-ambule aan de aangesloten kerken aanbieden met
het verzoek hiervan een kanselboodschap te maken.
Het Kompas, voormalig illegaal blad, verscheen met
een uitvoerig hoofdartikel, gewijd aan de arbeid van
een predikant, die er zijn werk van maakt te spreken
met de ter dood veroordeelden. Het gaf daarbij als
tegenstelling een bericht en een advertentie in de dagbladen naast elkaar, t.w. Het bericht:
.,Het vonnis tegen de bekende collabor.:iteur Q ......, tegen wie door het Hoog Gerechtshof de dood was geëist, Is hedenmorgen voltrokken...... "
En de advertentie:
,.Heden ging in volle vrede van ons heen, onze zorgzame man en vader .. .... "
getekend door de familie Q.
Het blad zet boven het artikel: .. De stille helden van
het laatste uur". Dit slaat blijkbaar op de mannen, die
deze veroordeelden in hun laatste uren bijstaan.
Dan vonden wij in enkele bladen het volgende bericht:
"Met toestemming van de Kerkeraad van Hurwenen
ging in de Noodkerk alhier in de Zondagmorgendienst
voor. vergezeld van een bewaker, Ds. H., gewezen
S.S.-man, thans vertoevende in een gevangenkamp
en broeder van de huidige predikant Ds. J. Th. H.,
die zich als tekst koos: .. Wie uwer zonder zonde is
werpe de eerste steen op mij".
Later verscheen een rectificatie over de verdraaiing
van het tekstwoord.

*

Al deze dingen stemmen ons tot nadenken.
Er zijn mensen, die lachen om al dat nalopen van de
politieke delinquenten door de Kerk. Er zou voor deze
mensen geen plaats meer zijn in Nederland. Die is er
blijkbaar wel. Dat kunnen ze niet keren. Maar de
Kerk, die kan het wel keren. Die moet met deze !ie,
den niets meer te maken willen hebben, want het waren tenslotte aanhangers van een richting, die de kerk
te vuur en te zwaard wilde verdelgen.
Dat Is onze eerste reactie. Een verklaarbare, maar een
verfoeilijke.
Er is geen mens, hoe diep gezonken, waarvan de Kerk
zich mag afkeren. Christus is gekomen om te behouden hetgeen verloren was. En de Kerk, die zich van
deze grote boodschap zou afkeren kan geen Kerk zijn.
Maar nu moet men goed onderscheiden.
En het lijkt ons, dat dit onderscheid niet altijd juist
gezien wordt, noch bij on:z:e mensen, noch bij de politieke delinquenten.
,
Als de Kerk deze mensen de boodschap van Christus
brengt, komt zij niet (mag ze althans niet) komen met
de boodschap, dat terugkeer tot de Kerk een zekere
straffeloosheid of althans strafvermindering met zich
zou brengen. Het aardse recht moet zijn loop hebben,
ook al zou God de zondaar in ge'nade aannemen. En
bij de mensen, die hun vonnis wachten of reeds hoorden uitspreken, zal. wil het goed zijn, de erkenning
moeten zijn, dat zij de aardse straf volkomen verdiend

hebben.

Hier ligt een terrein, waar de uiterste voorzichtigheid
geboden is. Wij weten, dat er ook doortrapte listigaards zijn, die trachten de geestelijken, die met hen In
contact treden, te overtuigen van het feit, dat ze eigenlijk niets op hun geweten hebben; die hen eenvoudig
voor hun karretje trachten te spannen, dat hen straks
de vrijheid moet inrijden. Wij kennen een geval van
een geestelijke, die een dergelijk individu kende uit de
oorlogsjaren en nu van een collega hoorde, die de man
wilde terugvoeren in de armen van de Kerk. Hij sprak
met hem en toen bleek, dat er van een oprecht berouw bij deze man geen sprake was. De man speelde
eenvoudig de rol verder, welke hij ook In de bezettingstijd gespeeld had.
Niemand kan in het hart der mensen kijken. Dat kunnen we de illegale werker niet, we kunnen het nog
minder de politieke delinquent. Wij zien alleen hetgeen
voor ogen is. Maar daarmede hebben we dan ook te
rekenen. En wij vormen ons oordeel over iemand niet
alleen naar aanleiding van hetgeen de persoon zelf
ons vertelt. We vragen ook de mensen, die hem !an•
ger kennen.
Is er niets, dat de Kerk kan doen twijfelen aan Iemands
oprecht berouw, dan mag zij haar taak niet verwaarlozen.
De man tot wie Christus eens sprak: ,.Saul. Saul wat
vervolgt gij mij", werd later diens grote getuige.
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Doch het gaat niet aan - en hier komen wij op het•
geen zich te Hurwenen afspeelde - iemand, die zijn
straf uitzit of op de uitspraak in zijn zaak wacht. toe
te staan zelf op de kansel het Woord te bedienen.
Nu ligt de zaak te Hurwenen wel iets anders, dan In
de pers is vermeld, doch wat hier gebeurd is, moet
toch wel een ernstige waarschuwing zijn.
Wij hebben deze zaak onderzocht en daarbij bleek het
volgende:
De vader ·.,an de Ned. Herv. predikant, de emeriti.Il
dominee H., die ten hui · ~
aan een hartkwaal. De dokter acht het nodig de kin•
deren te waarschuwen en ook de andere ~n. dl•
candidaat in de theologie was, doch bij de SS tekende,
krijgt verlof van de kampleiding een week bij zijn va,
der te vertoeven. De vader had deze zoon nooit horen preken en êên van zijn liefste wensen was dit nog
te mogen meemaken. De predikant en de Kerkeraad
gingen hiermede accoord, hoewel de voormalige SSA
man nog zou gevraagd hebben of dit geen verkeerde
uitwerking zou hebben. De tekst was niet verdraaid,
zoals in de pers stond. Hij preekte over: .. Wie uwer
zonder zonde Is, werpe de eerste steen (dus niet, zoA
als gepubliceerd: op mij). Het schijnt, dat dit kon ge,
beuren, omdat er geen preekverbod ii- voor candidaten, welke geïnterneerd zijn.
Nu zegt men: ..och, het ging om de laatste wens van
een oud man, een vader. Mocht men dat weigeren? En
de betrokkene staat als een nobel mens bekend. In
het kamp Is hij de rechterhand van de kamp-predikant.
Het moge allemaal waar zijn. Er is naar onze mening
geen enkele omstandigheid, welke een Kerkeraad tot
een dergelijk besluit mag brengen. Als het een geintemeerd predikant verboden is op te treden, zou men
het een candidaat dan wel mogen toestaan?
En wat moeten wij zeggen van een dergelijke tekst•
keuze? We behoeven die tekst waarlijk niet te verdraaien om er bezw"',
ten voor zijn zonde en daarover oprecht berouw toont,
laat het aan Christus over om dit tot de gemeente te
zeggen. De tollenaar trad voor Gods aangezicht met
de klacht: .. Wees mij zondaar genadig".
Als een aantal vooraanstaande NSB-ers openlijk schuld
belijdt en eerlijk toegeeft, waaraan zij schuldig
staat, kunnen wij niet anders dan d-iarvoor dankbaar
zijn. Mits daarbij geen nevenbedoelingen voorzitten,
Als een terdoodveroordeelde in de cel Gods genade inroept, hebben wij geen recht daarover smalend te
glimlachen. En de man, die het middel in Gods hand
mag zijn om zo iemand tot inkeer te brengen, heeft
recht op ons respect. maar de redactie van het "Kompas" moet deze mensen niet schilderen als "De stille
helden van het laatste uur". Deze woorden wekken
herinneringen aan onze jongens en vaders, die met
geheven hoofd voor de vuurpelotons stonden van de
vijand, die het geloof in een vloedgolf van heidendom
wilde smoren; dát waren de stille helden van het laatste uur; de mannen, die in de concentratiekampen zo
onnoemelijk leden en toch hun medegevangenen wezen
op Gods liefde, zij verwierven de titel: ,.Stille helden
van het laatste uur." Maar als men dit woord verbindt aan de laatste uren van een terdoodveroordeelde van nu. ook al doelt men dan op de geestelijke,
die hem tot God trachtte te brengen, wekt men onjuiste gedachten-associaties.
De geestelijke, die zijn plicht doet, heeft ons respect.
Maar hij zal geen "stille held" genoemd willen worden. De veroordeelde, als hij tot God gekomen is, is
evenmin een held. Hij kan een begenadigde zijn, maar
hij boet voor zijn zonden.
Wij willen geen stenen werpen. Omdat niemand zonder zonden Is. Maar het is ook niet zo, dat alle moordenaars zalig zullen worden, omdat Christus die ene,
die met Hem gekruisd werd, het Paradijs beloofde,
Evenmin als een illegaal werker zalig zal worden, om,
dat hij zich op zijn illegaal werk zal kunnen beroepen.
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nkele leden in het bestuur der Stichting 19i0-19i5 menen,
dat de bJJzondere pensioenen voor slachtoffers van het verzet
volledig onaantastbaar moeten zijn, waarbij generlei aftrek
van inkomsten uit anderen hoofde mag plaats vinden.
In de Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag betogen de
ministers, .,dat in het ontwerp In generlei wijze een premie op het
verzet dient te worden gesteld. Zou hier de verzorgingsgedachte
worden prijsgegeven, dan zijn de consequenties niet te overzien".
Ziehier twee opvattingen, die elkaar niet·dekken.
Welke is de juiste?
In de Memorie van Antwoord wordt {bij art. 1) aJs rechtsgrond
voor het pensioen aangegeven de gedachte, dat de strijders In het
ondergrondse leger geacht moeten worden zich in dienst van de
Overheid te hebben gesteld (cursivering van mij. v. G.).
Maar dan rijst de vraag of de pensioenen, die worden toegekend,
niet beschouwd dienen te worden als "uitgesteld loon".
"Medewerken aan een "service public" brengt mede: stakingsverbod
tmerzijds, zorg voor behoorlijke arbeidsvoorwaarden anderzijds", zegt
Pro/. Mr. R,. Kranenburg in "Het Nederlands Staatsrecht''.
Tot deze arbeidsvoorwaarden behoren invaliditeitspensioen en we•
duwen• en wezenpensioen, ook al kon in dit geval deze materie niet
in bezettingstijd worden geregeld. De verzetslieden, die vielen, be·
taalden geen premie voor pensioenen, maar zij ontvingen ook geen
loon. Het toekennen van een aantastbaar pensioen aan de weduwen
der slachtoffers, mag men dan ook onder geen voorwaarde beschouwen als "een premie op het verzet". Men moet spreken van
een "ereschuld", omdat het betreft dienaren der Overheid, die gevallen zijn vóór het Nederlandse volk in de gelegenheid was, vast
te stellen, op welke wijze voor hun weduwen en kinderen moest
worden gezorgd. Zij verrichten hun taak en vertrouwden, dat Ne•
derland hun taak zou overnemen, als zij er niet doorheen kwamen.
Het toekennen van een "recht op pensioen" is dan ook te zien als
het begin van het aflossen der ereschuld. Die verzorgingsgedachte
In het wetsontwerp is een inconsequentie, want daarmee knabbelt
men weer een stuk af van het recht op penslot>n. De verzorgingsgedachte wordt gedenatureerd tot een economisch wapen om zoveel
mogelijk te bezuinigen.
Maar pensioenregeling is geen armenzorg! Bij pensioenen Is geen
11prake van be-deling.
Zijn de consequenties niet te ovenien? En de consequenties dan van
het pensioen, verleend aan de beide dochters van Mr. J. R. Thorbeclce. op grond van ellens uitstekende diensten, gedurende een lange
reeks van jaren aan den lande bewezen, welke op buitengewone
wijze behoorden te worden erkend, hetgeen geschiedde bij de wet
van 12 Nov. 1872, Staatsblad 1177
Bij dit wetsontwerp, dat door versterving, verlaging invaliditeitspercentages, hertrouwen, bereiken van de 21-jarige leeftijd, steeds
goedkoper wordt. behoeft men niet beducht te zijn voor consequeo•
ties.
Er is echter meer. ,.Verzorging met aftrek" kost een legertje ambte•
naren. De Memorie van Antwoord raamt de kosten hiervan niet en
rept ook niet over de morele bezwaren.
Maar een weduwe moet elk Jaar een ambtenaar toestaan zich te
mengen ln haar intieme aangelegenheden op precies dezelfde wijze
als "de steun" dit deed bij de werklozen. Als een weduwe een deel
van haar inkomsten verzwijgt. stelt zij zich bloot aan strafrechte•
lijke vervolging, want van het verhuren van een kamer, van de
verdiensten door wassen of uit naaien gaan verkregen, eist de
Staat 50"/o voor zich. En dat, terwijl voor een gezin met b.v. vier
of meer kinderen het maximum bedrag zal zijn 90 % van
f 1500.-, zegge f 4050.-. Waar blijft de sociale en morele zorg?
Men wil alleenstaande vrouwen activeren, maar zal door de aftrek
het tegendeel bereiken.
Weduwen met een bloeiende zaak hebben geen "hulp" nodig. Laat
men bier handelen naar analogie van art. H en 45 der Invaliditeitswet.
De grote meerderheid der weduwen stamt uit de arbeidersklasse en
de kleine burgerstand. Men wil de enkele rijke weduwen uitsluiten
en treft daardoor juist de arme! Want de helft van de verdiensten
wordt pas het volgende jaar ingehouden, terwijl niet de zekerheid
bestaat, dat deze verdiensten dan weer genoten worden. Dit schept
een mensonwaardige onzekerheid!
Conc/u.,ie.
Men verwijdere uit dit wetsontwerp de aftrekgedachte!
Dan kan:
1. de curator-ambtenaar thuis blijven.

2. de onder curatele gestelde weer vrijelijk ademen en haar finan.
dën zelf beheren.
3. de weduwe rustig zonder eeuwigdurende financiële en morele
spanning leven.
i. de weduwe niet in de verleiding komen onjuiste en valse opgaven
omtrent inkomsten te doen.
5. de weduwe niet het gevaar lopen verdacht te worden inkomsten
te verzwijgen en in aanraking te komen met de strafrechter.
6. de huisbezoeker de vrees opzij zetten, dat bij niet-inwj)liging van
bep.1alde fin.inciële vrrlangens door de Stichting 1910-1915 en
de wet zelf, dit door de belanghebbende aan hem verweten
wordt.
7. de Stichting haar hoofdaandacht besteden aan de niet door de
wet te verrichten werkzaamheden, als zedelijke, geestelijke bijstand. morele steun. hulp bij studie der kinderen enz.
8. De Stichting allerlei zorgen om het jaarlijks tekort van pl.m.
/ 2 millioen op te vangen door collectes, inzrunelingen, bedelpartijen, opzij zetten.
9. Het Nederlandse volk gerust zijn, dat de Overheid de ereschuld
volledig inlost en nakomt.
Derhalve: Geen korting op deze ereschuld! Geen kans op bedrog en
leugen! Geen curator! Geen aftreltl Recht en gerechtigheid verhoogt
een voJlc!

6 Juli 19i7.

D. C. VAN GINHOVEN.

AMSTERDAM LICHT VOOR
De gemeente Amsterdam heeft ten behoeve van
het Vreemdelingen Verkeer een in het Engels
gestelde brochure uitgegeven, waarin de geschiedenis van Amsterdam over de periode van
Juni 19H-Mei 19i5 verwerkt is.
Indien men op het standpunt staat, dat er In
die tijd ook in Amsterdam verzet bestond en dat
dit nogal belangrijk was. zeker belangrijk g,·.
noeg om er voldoende aandacht aan te beste~
den in een publicatie als deze. dan is deze brochure niet geslaagd te noemen.
De voorlichting over het verzet. daarin gegeven,
ls eenzijdig en geeft daardoor een geheel ver~
keerd beeld. Bovendien is de aandacht, aan net
verzet besteed, in geen verhouding met het be·
lang van dit verzet.
We zullen eens enkele eenzijdigheden en feilen
van dit boekje opnoemen.
Van de eerste overval op de Weteringschans,
die n.b. niet eens In de behandelde periode viel,
worden de namen van enkele belangrijke overvallers, daarbij betrokken, genoemd. Wij zien
niet in. waarom men zich ia deze brochure van
de tweede overval, die zeker zo belangrijk was
en die bovendien in de behandelde periode viel,
met een enkele zin afmaakt. Wij zijn niet gesteld op het vermelden van namen van KP--ers,
die buo leven gaven, maar men moet daar geen
misbruik van maken door altijd weer eenzijdig
namen uit een bepaalde kring wel te noemen.
Op blz. 11 en daaromtrent wordt het voedsel•
orobleem van "Amsterdam in nood" behandeld.
Heeft bet gemeentebestuur ooit gehoord van
illegale voedselwerving, door de LO çeorganiseerd, eo waardoor grote hoeveelheden voedsel, met name uit de Kop van Noord-Holland,
:le Zaanstreek eo de Haarlemmermeer naar
Amsterdam toevloeiden en daar niet alleen voor
de illegale werkers, maar ook voor allerlei
noodlijdenden beschikbaar gesteld werden? Die
voedselwerving was er al lang, voordat de hiergenoemde min of meer oHlciële werving begon.
Heeh het gemeentebestuur van Amsterdam
nooit gehoord van de kerkelijke activiteit op
dit gebied?
Op blz. 2 wordt melding gemaakt vao het feit,
dat door samenwerking van distributiedienst en
bevolkingsregister 20.000 valse papieren vrijgemaakt werden voor onderduilcers, hetwelk mo•
gelijk was door gebruikmaking van de papieren
van gedeporteerde Joden. Eenzijdig en matige
voorlichting. Heeft het gemeentebestuur van Amsterdam nooit gehoord van valse puntjes en
distributiekraken? Dat waren in hoofdzaak de
middelen, waardoor de onderduikers van boa.
kaarten voorzien werden.
In de maand, die hier behandeld wordt, werden
door die middelen, vanwege de LO 50.000 bon.
kaarten in Amsterdam verspreid en dat gebeurde goed georganiseerd en onder uitstekende
contröle. wat voor de vermelde 20.000 door de
LO altijd in twijfel getrokken is. Heeft het ge•
meentebestuur van Amsterdam ooit vernomen,
dat in Januari-Februari 1945 door de LO, in
samenwerking met de distributie echte puntjes
van de inlegvellen voor een totaal van 50.000
twee maal werdeo ingeleverd en gebruikt? De
grootste geruisloze kraak uit de bezettingstijd.
Van het verzet kent de gemeente Amsterdam
verder blijkbaar alleen de PBC, de BS en het
NSF. Wanneer het toevallig éénmaal de KP
noemt {blz. 17) is het net verkeerd, want dan
moet er BS staan. Ook wordt er een uitvoerige
beschrijving van het jllegale telefoonnet gegeven, maar een van de belangrijkste organisa•
ties daarvoor, de CID. wordt niet genoemd.
Heeft het gemeentebestour nooit vernomen, dat
in Amsterdam ook de landelijke bundeling van
de illegaliteit gestationeerd was en vergaderde
in Kern, Grote Advies Commissie, ContactCommissie eo Landelijk Werk Comité? Heeft het
gemeentebestuur nooit vernomen van het Amsterdams Werk Comté, dat voor Amsterdam de
leiding had in de illegale actie tegen de arbeidsinzet van Januari 1945?
Voor de illegale pers is geen plaats in dit boekje.
Waarom wordt voor de spoorwegstc1king slechts
het NSF genoemd en niet de LO, die het werk
uitvoerde. voor welk werk later in Amsterdam
ook samenwerking gezocht en gevonden werd
met de Vrije Groepen?
Waarom wordt alleen melding gemaakt van de
gelden door banken en concerns via het NSF
aan de illegaliteit toevloeiend en niet van de
gelden, die niet terugbetaald behoefden te wor•
den, en die de LO bij kleine bedragen tegelijk

over het gehele land inzamelde? Het waren de:z:e
laatste gelden, die voor de onderduikers be·
stemd waren en niet de NSF gelden, die voor
de achtergebleven gezinnen bestemd w:1ren.
Wij laten het bij deze opsomming eo adviseren
het gemeentebestuur van Amsterdam zich voor.
taan minder eenzijdig te laten inlichten. Dat
komt de voorlichting en de objectiviteit beide
ten goede.
En dan zal de vreemdeling bovendien, beter dan
uit dit boekje blijkt, leren, dat in Amsterctam in
dat harde laatste jaar niet alleen bitter geleden
is. maar bovenal ook fel gestreden.
Indien het de bedoeling van de vroede vaderen
is geweest, medelijden bij de vreemdeling op te
wekken, dan zijn zij geslaagd. Indien :z:ij bedoelden de vreemdeling te verkwikken met het beeld
van een strijdlustige democratie en met de vitale
vrijheidszin in de hoofdstad van ons land, dan
zijn zij gezakt. Eo daarom is deze brochure een
gemiste kans.
Men heeft de LO en de KP meer dan eens, en
zonder enige grond, verwNen, dat zij de eer
van het verzet voor zich opeisten.
In alle publicaties en op alle vergaderingen,
waar het verzet door onze mensen ter sprake
kwam, hebben wij andere organisaties recht laten wedervaren. Het blljkt thans, dat die schoen
door anderen moet worden aangetrokken, door
hen b.v" die het gemeentebestuur informatiea
gaven.
H. v. R.

Pater "LODEWIJK"
postuum onderscheiden
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Het Krui& van Verdienste u (postuum)
toegekend aan de maj.hulpaalmoezenier
pater L. A. Bleys.
Pater "Lode1vijk" wa., één der voor•
naatmte [iguren van de LO-Limburg,

In April 1944 ging hij met een 6()CCiale
opdracht van W en KP naar Engeland, waar hij, na een moeilijke en lange
reis aankwam. Als hulp-aalmoezenier
keerde hij naar Nederland terug. Tot
de bevrijding trok hij met ,,Frits de
Zwerver" door het land voor de ver~
vulling van spreekbeurten, In Aug. 1945
kwam hij bij een auto--ongevat om het
leven.

AVONTUUR
D
Bevolking toont
haar dankbaarheid

E

en September-avond ia 1946: er heerst spanning in

het kampement, want men weet: er gaat iets gebeuren. Eindelijk zal de Tijgerklauw worden uitgeslagen naar het Westen, om de stad eo het aan deze zijde van
de stad gelegen vliegveld te kunnen beschermen tegen de
verraderlijke beschietingen van de vijandelijke artillerie en
mortieren.
Met enthousiasme zal de zware opdracht worden uitgevoerd, hoewel de jongens van 2-6 weten, dat zij een zware
tijd tegemoet zullen gaan. En zo gebeurt het.
In de vroege morgen slaan de Tijgers van Semarang toe
en zij verdrijven de extremistische horden uit hun stellingen, totdat de P.Unten zijn bereikt, die bezet zullen blijven.
Dan volgt een tijd, dle inderdaad zwaar is, zwaarder dan
meo dacht. Er wordt hard gewerkt om steeds opnieuw
de stellingen en de kampementen te verbeteren, en..... .
de vijand gunt de man.oen hierbij geen rust. doch tracht
ze te vinden met zijn mortieren en artillerie.
Langzaam maar zeker dringt het tot de mannen door,
welk een goed werk er is verricht met deze strijd. De beveûiging van stad en vliegveld is niet het enige succes.
Ook honderden kampongbewoners zijn nu veilig voor
de terreur van vijandelijke benden,
Zij komen terug, deze mensen, die gevlucht zijn voor
het oorlogsgeweld, dat hier woedde. Eerst nog wat angstig, doch spoedig gerustgesteld door de goede zorgen,
welke het Rode Kruis aan deze stakkers besteedt. ZIJ komen bij tientallen, honderdtallen...... uitgehongerd, ziek,
haveloos en opgejaagd door haatdragende benden. ZIJ
komen bescherming zoeken blj de Nederlanders om eindelijk weer rustig hun sawah's te kunnen bebouwen. En
:a:IJ komen niet vergeefs. Kampongs, die lange tijd In het
voorterrein hebben gelegen, worden weer bevolkt. Sawah's
die braak lagen, worden bewerkt. Rust en veiligheid ls
teruggekeerd in dit vruchtbare, mooie land.
Het burgerlijk bestuur wordt ingeschakeld - dagelijks
komt het Rode Kruis om met geduld en liefde de zieken
te verzorgen, hongerigen van voedsel te voorzien en
allen te helpen met kleding.
Wij hebben de resultaten kunnen volgen van de geboden
hulp en van het wederzijds in elkaar gestelde vertrouwen. Welk een verschil: deze bescheiden, doch gelukkige,
gezonde en goed-gevoede taai van thans met de stakkerige vluchtelingen van toen. De bebouwde sawab en
de bevolkte passar van nu ...... zij getuigen van de IJver
en vreugde, waarmede de bevolking hier werkt.
Dit alles uitte zich In een feest, hetwelk de bevolking ult
dank voor de bescherming en de hulp, haar door de Nederlandse soldaat geboden, thans aan deze soldaat aanbiedt. Een dank- en wajangfeest voor de mannen van
2;.6 R.I., die thans in het kampement van PersUan llggen.
Dit feest...... het doet een ieder, die het meemaakte, Ineens terugdenken aan alles, wat aan de bezetting van
dit gebied vooraf en daarmee gepaard ging.
Het doet een ieder beseffen, dat zijn werk wel zwaar,
maar niet vergeefs is geweest. Nu ontvangen de jongens van Persilan de dankbaarheid van een gelukkige
bevolking en veleo zien weer opnieuw de taak, waarvoor
:i:lj naar hier kwamen - het brengen van rust en veiUgbeid aan dit volle.
Helaas...... dit Is slechts een klein deel en wij weten, dat
nog zovele anderen levend aan de andere kant van de
demarcatielijn, ook verlangend uitziende naar beschermlng en rust ..... .
Velen hebben dlt feest kunnen meemaken, ofOcieren, onderofficieren, korporaals en manschappen.
Er was een kamponghuisje, ingericht voo,· de
wajang-voorstelllng. Tegen de wand het witte doek met
de olie-lamp er voor. Daartussen de dalang met zijn poppen, waarmee hlj zijn wajang golek - schimmenspel speelde. Opzij het orkest, dat het spel met de eentonige,
maar toch vaak aangrijpende gamelan-klanken begeleidde.
Hier zaten de Hollaodse Jongens en zij zagen dlt spel
van een volk, dat zijn dankbaarheid uitte aan zijn beschermers en helpers. Een spel, onbegrijpelijk voor deze
joagem, 111aar tevens onvergetelijk in hun herinnering.

irect na de bevrijding is er door ons land
het praatje gegaan, dat heel de actieve verzetsbeweging maar een stukje avontuur was.
Wij hebben dit allen wel gehoord die gelijkstelling, illegaal werker en avonturier, actief verzet
en avontuur.
In de wijze, waarop het gezegd werd lag maar
al te vaak iets van minachting.
Toch willen wij daar eens wat dieper op ingaan!
Er is in de oorlog allerlei vorm van verzet geweest, actief en passief.
Nu speelde bij dit alles ook het karakter een
rol. Over het algemeen deed ieder mede aan die
vorm van verzet, die hem het beste lag. Er waren persone"!l, die echt thuishoorden in de OD,
anderen, die geknipt waren voor de KP.
Ik denk dan aan mensen uit het passieve verzet met een ongelooflijke moed, mensen, die ik
me echter niet kon denken met een vuurwapen.
Zo is het ook waar, dat voor het actieve verzet,
het verzet metterdáád, nu eenmaal nodig was
een zekere Just tot avontuur.
Zonder lust voor avontuur kon je je niet thuis
voelen in het actieve verzet.
De mens, die enige hang heeft voor het avontuurlijke, houdt van een beslissing terstond,
hier en nu.
Het avontuur vraagt om resultaat.
Het avontuur heeft ook iets roekeloos.
Het avontuur lag de meesten, die deelnamen aan
het actieve verzet. Dit was ook wel eens gevaarlijk. Sommigen werden door deze karaktertrek
wel eens wat al te zeer meegesleept, al hielden
de andere werkers van de groep, de roekelozen,
wat binnen de perken. Onder hen, die zich
na Augustus 1944 bij het actieve verzet voegden, waren meer avonturiers in de slechte zin
dan onder de oud-gedienden.
Dit heeft ons ook parten gespeeld na de bevrijding.

Allereerst is ons volle alttjd rustig-gezapig-burgerlijk geweest de laatste eeuw.
In de tweede plaats zag ons volk terstond na de
bevrijding die sector van het verzet voor het
voetlicht treden, waarin het actieve verzet was
samengebundeld, dus juist de mensen met de
meeste neiging tot avontuur, een karaktertrek,
welke juist tegenovergesteld is aan het karakter van de doorsnee-Nederlander van de laatste
25 jaar.
De tijd na de bevrijding was bovendien moeilijk,
verward, onevenwichtig en groot was het gevaar voor de mensen met lust tot avontuur om
te komen tot roekeloze daden.
Juist zij hadden in vele plaatsen het eerst de
teugels in handen, wat voor hen, in die gegeven situatie, temidden van zulk een volk, gevaarlijk was.
Zo heelt ons volk in vele gevallen niet meer gezien dan wat avonturiers. En toch betrof dat
avontuurlijke bij de meesten alleen de buitenkant. Het was de laksheid en slaperigheid van
ons volk, dat zij niet verder gezien hebben. De
fouten waren er wel, maar hadden zij nu in de
oorlog geslapen en gedut - hadden zij nooit Iets
gehoord?
Ik schrijf met opzet, dat bij de meesten het
avontuurlijke slechts de buitenkant betrof, omdat ik graag eerlijk en nuchter over dit alles
schrijf.
Er waren er helaas ook voor wie het avontuur
het eigenlijke was. Nu moet U niet zeggen, dat
kan niet, want voor het avontuur alleen waag je
je leven niet.
Er zijn mensen, die medestrijden in iedere vrijheidsstrijd, voor wie iedere vrijheidsstrijd schier
alleen avontuur is.
Bij het merendeel lagen de eigenlijke beweegredenen echter dieper.
Welke waren die beweegredenen?
Daar objectiviteit nu eenmaal uitgesloten Is,
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valt het moeiijk deze precies te omschrijven.
In de eerste plaats denk ik aan de idealisten,
aan diegenen onder de verzetsmensen, die meenden, dat de mensheid op weg was naar het geluk. Zij zagen de vijand van de mensheid heel
concreet voor zich, zij konden hem heel concreet
bestrijden en zo zouden zij kunnen medehelpen
om te komen tot het ongeschonden geluk. Voor
het ogenblik was daarvoor nodig om geweld tegenover geweld te zetten, doch dit was slechta
een voorbijgaande fase.
Zij bedoelden eigenlijk geen geweld, zlj bedoelden zeer beslist de vrede en het onschendbare
geluk. Daarom spraken zij graag over de opbouw van het land na de oorlog. Naast een zeer
practisch aanpakken in het heden, konden zij
zich soms voor de toekomst overgeven aan bespiegelingen of bouwden luchtkastelen, omdat
zij meenden, dat het ogenblik van geluk aanstaande was.
Naast deze idealisten zie ik als tweede de groep,
die leefde in de schaduw van het k:rul.s van
Jezus Christus.
Zij wisten dat deze samenleving rot was, zij
hadden er ook weinig verwachting van, maar zij
wisten ook, dat deze wereld gered was door het
offer van Christus.
Zij leefden uit het offer van Christus, in Wie
bun redding lag. Zij bevonden zich solidair en
één met deze wereld in schuld en nood. Zij behoefden zich niet te rechtvaardigen of goed te
praten; hun gerechtigheid en voldoening lag
alleen in het offer van Christus.
Toch was dit alles niet dogmatisch precies duidelijk voor ieder. Het was maar een samengeraapt stelletje uit allerlei kerken: Rooms-Katholieken, buitenkerkelijken, Gereformeerden, Hervormden. Zij hadden een zwervers- of hunnebeddentheologie.
Zij kenden de voosheid, maar zij beseften ook,
dat Christus het totaal had goed gemaakt.
Daarbij leefden zlj simpel. Zonder grote verwachtingen over een heilstaat na de oorlog.
Zij begrepen, dat de terugkeer van de Koningin nog iets anders was als de komst van het
Koninkrijk Gods en dat het leven na de bevrij"
ding een leven zou zijn, rauw, hard, niet begrepen.
Hiernaast of ook vaak hieronder zaten verschillende mensen, die meer dogmatisch geschoold,
duidelijk de richtlijnen zagen op alle terrein des
levens. Bij hen traden meer op de voorgrond bepaalde beginselen, die naar zij meenden waren
afgeleid uit de Heilige Schrift.
Toch waren zij in de oorlog niet eng of sectarisch, zij zagen hun taak in nationaal verband.
Nuchter en kalm gingen zij de weg van gehoorzaamheid.
Nu liepen deze drie groepen natuurlijk door
elkaar.
Het is nu eenmaal niet mogelijk alles precies
onder één schema te brengen zonder mensen in
tweeën te snijden.
Weer hebben wij in dit artikel achterom gezien,
niet om in het verleden te blijven steken.
Maar nu wij er enige jaren achter staan is het
ons mogelijk op een afstand de zaak van het
verzet iets anders te bezien.
Nu kunnen we beter de houding begrijpen van
het Nederlandse volk na de bevrijding tegenover
de mensen van het actieve verzet, het volk, dat
helaas niet meer dan de buitenkant en de oppervlakte heeft gezien. Bovendien is het toch ook
wel eens goed. dat wij onszelf analyseren. Naast
de concrete beslissing is ook het beschouwelijke,
het achteromzien nodig.
Opdat wij onszelf toetsen op de motieven van
het verzet en ook op de vraag in hoeverre het
avontuur en andere motieven {door mij misschien niet genoemd) onze houding hebben bepaald.

,door Joh. van Hulzen en Ad Goede j
Het wachten is op het antwoord van de Minister, schreven wij verleden week naar aanleiding van het voorlopig verslag van de
Kamer over "de wet". Het antwoord is er, en
wanneer wij onze mening daarover kort moeten zeggen, dan luidt die: dankbaar maar
niet voldaan.
De Memorie van Antwoord van de regering
wordt begeleid door een voorstel tot wijziging
van het ontwerp van wet. Die wijziging houdt
winst in: de minimum grondslag voor de berekening van de pensioenen wordt verhoogd
van 1000 tot 1500 gulden. Bijverdiensten zullen niet voor 70% maar voor 50% worden
afgetrokken.
Maar er blijven vele en belangrijke onvervulde wensen. De Stichting kan nog niet rusten,
rust ook niet: op het verschijnen van de
Memorie van Antwoord volgde een bespreking met de commissie uit de Tweede Ka-

mer, die het voorlopig verslag samenstelde;
volgde een bespreking met de Minister van
Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Oorlog; volgde een nieuw gesprek met de Kamer,
waarbij de wensen van de Stichting nogmaals werden herhaald, ook schriftelijk.
Uit deze nota van de Stichting aan de Kamer
halen wij aan:
"Op de twee punten, die voor de betrokkenen
het belangrijkste zijn, is echter door de regering geen verbetering voorgesteld, ondanks
de instemming van een groot deel van de
Tweede Kamer met hetgeen wij in deze hadden gevraagd ( maximum-pensioengrondslag
en artikel 1 7 letter a).
Ook volgens het gewijzigde wetsontwerp zal
de weduwe zonder kinderen ten hoogste ontvangen J 2.675 en de weduwe met een groot
aantal kinderen ten hoogste J 4.050, althans
indien geen andere inkomsten worden genoten.
Het is duidelijk, dat dit ver blijft beneden
hetgeen nodig is om "binnen redelijke grenzen onder hun vroegere materiële omstandigheden te (kunnen) blijven voortleven, wanneer men bedenkt, dat er onder de weduwen
zijn, wier man als arts, tandarts, hoofdambtena~r,
burgemeester, bedrijfsdirecteur,
een inkomen had van J 10.000 of meer.
De Stichting zeJf gaat dan ook in dergelijke
gevallen aanmerkelijk hoger, vooral wanneer
er meerdere kinderen zijn.
En deze bedragen zijn, gezien de stijging van
levensonderhoud, thans nog als zeer bescheiden te kwalificeren."
Verder worden nogmaals de belangrijkste
wensen van de Stichting geformuleerd:
1. Het maximum van de pensioengrondslag
niet op f 4.500 docp op f 6.000 te . stellen;
2. in artikel 17 onder a de percentages van
65 voor de eerste J 2.000 en 55 voor het
overige gedeelte te vervangen door 70%
voor de eerste f 2.000, 60% voor de volgende f 1.000 en 55% voor het overige
gedeelte.
Wanneer ge deze regels onder ogen krijgt~
zal waarschijnlijk de openbare behandeling in
de Kamer reeds achter de rug zijn en zullen
de dagbladen U kunnen vertellen, welke resultaten uiteindelijk zijn bereikt. Wij ver~
wachten van de Kamer nog alle steun.
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en druk op het belletje is het sein aan de binnenportier om
open te doen. De deur naar de binnenplaats gaat open en
de man van het economisch delict, alweer geboeid nu,
schrijdt met gebogen hoofd tussen de marechaussees èe
binnenplaats over. Maar waarom gaat die poort niet open?
Wachten. En dat duurt en dat duurt maar. Klopt er nou
weer iets niet?
Jelt staat inmiddels buiten in de uiterste spanning te wachten op het weer verschijnen van de jongens. Hij heeft zich
op de hoek van de Utrechtseweg geposteerd met het voor~
nemen: als de SD mocht komen, zijn revolver op de ban~
de~ en de chauffeur leeg te schieten. Hij kan juist de
auto's van de jongens in het oog houden en maakt een
praatje met een passerende Duitser, wie hij een vuurtje
vraagt voor zijn sigaret. In 8 minuten moet het gehele
geval opgeknapt zijn, maar er is nog geen teken van Ie~
ven voor het Koepelgebouw te zien.
Het wordt een kwartier, loopt al naar de twintig minuten.
Hij houdt het niet langer uit en moet zien wat er aan de
hand is. Hij laat de mof schieten, springt op de fiets en
sjouwt tegen de steile heuvel op.
Wachten is wel de zwaarste taak, welke je kan worden
ooaedraaen.
Het is e-en mooie zomeravond en de mensen hangen uit
de ramen, maken een praatje met elkaar op straat en dan
kun je de gedachte niet van je afzetten, dat ze er iets van
doorkrijgen. 't Is of je hart in een hogere versnelling gaat
draaien. Fluistert daar niet iemand iets over een overval?
En et duurt maar. Duurt maar. Veel te lang om in orde
te kunnen zijn. Angstige voorgevoelens gaan door je kop,
pompen je hoofd leeg, zodat je niet meer denken kunt ......
Je krijgt het benauwd ..... .
Ook de jongens in de portiersloge zitten in ondraaglijke
spanning. Ze gluren tersluiks over de binnenplaats, waar
hun vrienden nog altijd maar wachten om binnengelaten
te worden. Johannes komt nog een keer terug naar de
portiersloge om ten tweede male te bellen. En de kostbare
minuten gaan de één na de andere verloren.
Er is geen vaste dorpelwachter na zeven uur; er is des
avonds veel minder personeel dan overdag. Daar zit een
klerk in het administratielokaal. Marechaussee Geert tikt
op het raam en roept: ,,Hoe zit het? Komt er nog wat van?"
Hè, hè, dat schijnt begrepen te zijn, want de ridder van
de pen grijpt naar de telefoon. Maar wie zal zeggen, wie
hij nu oproept? Wel is het portiershokje bezet, waar de
verbinding met buiten tot stand gebracht moet worden,
doch er is nog een mogelijkheid om via de directeurswoning naar buiten te bellen.
Als hij nu eens de SD opbelt? Zolang er actie is blijf je
de zenuwen wel de baas, maar dit moordend V'achten
dreigt je evenwicht te verstoren. Het vreet langzaam aan
je moed en je vertrouwen, kruipt je bij de keel omhoog,
waar nu en dan een brok moet worden weggeslikt.
Johannes grijpt een ogenblik naar zijn pistool, doch er
komt reeds beweging achter en ten laatste in de poort. De
administrateur heeft de sleutelmeester gebeld.
Zo moet het ook. De "geboeide" is direct na het binnentreden reeds los en de marechaussees met hun delinquent
maken de dorpelwachter zonder gerucht, maar niet minder dringend, duidelijk, hoe laat het is.
Hij maakt geen kapsies.
Ze bevinden zich nu in de hall, aan het einde waarvan
de deur is, welke toegang geeft tot de eigenlijke Koepel.
Rechts is het Administratielokaal, waar zich de klerk bevindt, links naast de receptiecellen is een telefoontoestel.
leder heeft nu een eigen taak. De portier moet bewaakt.
het telefoontoestel voor alle zekerheid buiten gebruik ge.steld en de klerk moet ook nog uitgeschakeld worden.
De klerk te overtuigen van de ernst der situatie schijnt
aanvankelijk minder eenvoudig. Op het zien van de ge.richte revolvermond, trekt hij ...... de vulpen uit zijn zak:
,,Ik ben ook zwaar gewapend", lacht hij.
Toch niet zonder gevaar, dat manuaal, voor hem, noch
voor de anderen, maar voor de zaak bovenal. Want een
seconde dacht Geert, dat er wat anders getrokken werd ,_,
hij stond op het punt de auteur koud te maken.
Intussen zijn de andere KP~ers, voor zover ze bier hi.ln
taak hebben, binnengekomen. De sleutels worden uit het
sleutelkastje, dat zich om de hoek van de deur op de bin~
nenplaats bevindt, gehaald en de receptiecellen draaien ·

open. Daar worden voorlopig . de b~ide portiers ,en de
klerk ingesloten. Als de klèrk naar binnen wordt geloodst
vraagt deze aan Bart: ,,U is toch niet van plan ons in te
sluiten?" Met grimmig genoegen antwoordt Bart hem:
"Waarom niet? U sluit dagelijks zoveel mensen op, die niet
in het gevang horen, dat het helemaal niet erg is, wanneer
u nu eens een poosje wordt vastgezet."
Nu verzamelen de KP~ers zich voor het laatste bolwerk,
de deur van de eigenlijke Koepel. Als die geopend wordt,
weet ieder zijn taak. Enkelen zullen de aanwezige bewakers onschadelijk maken en bij hun collega's insluitea, an.deren gaan naar de kamer van de waarnemend directeur,
die links naast de deur ligt en dan is het ogenblik daar
om de gevangenen te bevrijden.
Johannes vindt de directeur met de rug naar de deur, verdiept in zijn dagblad. Hij rookt tr genoegelijk een sigaret
bij. Hij vat de gebeurtenis nogal sportief op, denkt niet
aan sneuvelen op het veld van oneer.
De bewakers staan juist voor appèl aangetreden en kun~
nen zonder veel moeite en bloc worden af gevoerd naar de
receptiecellen, waar Bart de wacht houdt, omdat men geen
kans ziet de deuren te sluiten, want wel zijn de sleutels
daarvan aanwezig, doch na het openen zijn de sloten
uitgesprongen en men weet niet hoe ze weer in de juiste
stand te brengen om de zaak hermetisch af te sluiten.
Daarom blijft Bart bij de receptecellen op wacht.
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En inmiddels zit "de Zwerver" in zijn cel te schrijven. En.kele dagen tevoren is zijn celgenoot naar Amersfoort vervoerd en hij heeft alle gelegenheid om over zijn toestand
na te denken. Hij gelooft niet in het gelukken van de over"
val.
Vught? Daarheen zal God zijn weg leiden. Hij kan en
durft nu niet meer bidden voor zijn bevrijding. God kan
ook in Vught een taak voor hem hebben. Zit daar niet
zijn broer Tieme? En anderen zal hij er ook allicht tot
steun kunnen zijn.
Dan is er gerucht op de gang. Een revolver wordt door
de opengeworpen schaftklep gestoken en een stem vraagt:
,, Wie bent U?"
,.Ds. Slomp".
Dan draait de deur op zijn hengsels en twee KP~ers staan
voor de dominee. De jongens staan er even van te kijken,
Ze moeten een dominee bevrijden, maar schrikken van zijn
verschijning. Ze zien een sjofele figuur met een ragebol
van gekleurde haren voor zich. Hij lijkt meer op een
polderwerker dan op een zieleherder.
,. We komen u halen."
De ogen van de Zwerver gaan van de één naar de ander.
En hij herhaalt maar: .,Is het echt waar? Is het echt waar?
Zou alles wel goed zijn?"
Doch Joop uit Apeldoorn gaat hem al voor naar beneden.
Johannes, die achter hem komt en de c~l weer afsluit, ant~
woordt: ,.alles is goed". En dan rolt Frits meer dan hij

·•••• een passerende Duitser, wie hü een vuurtje vraagt.~.
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loopt de trap af. Als Johannes en Joop beneden komen,
vinden ze een toe-deur. Dat is een ogenblik, dat het ze
even koud langs de ruggegraat loopt. Een gesloten· deur in
een gevangenis is een kwaad ding, vooral als je er c;1an de
verkeerde kant van staat. Johannes kijkt door het sleutelgat om poolshoogte te nemen. Hij ontwaart Bart, die voor
de receptiecellen op wacht staat en fluit door het sleutelgat om zijn aandacht te trekken. Bart kijkt om, begint dan,
langzaam achteruit lopend, naar de deur te komen, want
voor geen geld van de wereld wil hij de bewakers een
kans op voortijdig ontslag uit de voorlopige hechtenis
geven. Dan blijkt, dat de deur aan beide zijden te openen
is, maar dat hebben ze in de haast niet opgemerkt.
Jan de Groot en Geert hebben cel 9 inmiddels geopend,
doch Henk uit Twente kan aanvankelijk niet geloven, dat
men hem komt bevrijden. Hij is daarvan ook niet op de
hoogte, zoals Frits. Ze praten met hem, maar hij wil er
niet aan. ,,Jo, je bent vrij. Leve de Koningin", roept Jan
de Groot. Dan dringt het tot hem door.
,,Maak je snel klaar."
Henk slingert zijn klompen uit, die kletteren over de vloer
en op zijn sokken holt en rolt hij omtrent de trappen der
étage af, waar hij nu bijna een maand in pension is geweest.
Weg nu, snel weg, naar buiten, maar niet opvallend snel.
Receptiecellen dich't. Gelukkig is er nu één, die zich herinnert hoe de deuren gesloten moeten worden. Neen, geen
smoesjes, allemaal achter slot en grendel. Geen risico ,_
en het is tenslotte in het belang van het personeel, dat
zich netjes heeft gedragen. Voor wat, hoort wat.
Als de laatste jongens klaar staan om te verdwijnen, komen
Duitse Hans en z'n metgezel, die nog een loslopende bewaker ontdekt hebben, naar de hall terug, maar dan slaat
ok he11 de schrik om het hart, want opnieuw is de deur
dichtgeklapt en ze weten niet, hoe ze zichzelf kunnen redden. Ze trommelen op de deur en gelukkig gaat ook voor
hen de poort naar de vrijheid weer open. Snel worot de
laatste bewaker bij_ zijn collega's gestopt en dan naar bui- ·
ten.
"Gefeliciteerd jongens", roept Jelt en meteen is hij op de
fiets al weer verdwenen in de richting Oosterbeek. Enkele
ogenblikken later snorren de auto's al langs hem 'heen. Ze
hebben de motoren niet behoeven te starten. Ze kunnen
ia van de hoogte afrijden en als even later de motor aanslaat, schieten ze met e envaart van 100 K.M. de Utrechtseweg op; naar 't Hemeldal.
,,Jongens, jongens," brengt Oom Frits er telkens uit ,_
"jullie zijn ...... " Och, op zulke ogenblikken zijn gevoelens
niet te verwoorden. Maar gelijk ze op de heenweg in stil
smeekgebed verzonken waren, zo schieten de gemoederen
nu uit in zuchten van oneindige dankbaarheid, terwijl de
propvolle auto's voortsuizen door de Mei-avond, - de vrijheid in.
,,Jullie zijn ...... helden."
,,'t Ging niet uit eigen kracht, dominee!"
,,Knijp me toch, dat ik; kan voelen of ik het wel zelf ben,"
zegt Frits tot de jongens.
Naar Oosterbeek. Voor de Ford, waarin de beide bevrij~
den, is het maar een peuleschilletje. Maar het amechtige
Opeltje, nu' nog bezwaard met een extra-passagier, omdat
de Ford nu twee man meer te vervoeren kreeg, kan z'n
draai maar niet _krijgen. Dat is ook geen wonder, als je een
wagen ' Iaat rijden met aangetrokken handrem. Maar, dat
weet helaas niemand. En de chauffeur gelooft het nu nog
niet, al plagen ze er hem dan ook duchtig mee.
Maar hoe het zij, na ongeveer een kilometer te hebben
gereden, begint het product van Adam Opel te roken en
te piepen, alsof het er benauwd mee heeft te hebben
· meegewerkt aan een onderneming tegen lieden, die eenzelfde bakermat hebben als ras-zuivere Opeltjes.
Piet voelt zich heel niet op zijn gemak achter het stuur
van het chicanerende Moffen-wagentje. Hij wil het maar
liefst ergens opbergen, want hij vreest, dat het straks nog
in brand zal raken. Maar het moet beslist naar het Hemeldal terug.
Langs een omweg komt men in de Valkenburglaa.n. Daar
stappen de jongens uit en gaan door het bos v.erder. In
het bos wacht Chris de bevrijden op. Hij krijgt nauwelijks
de gelegenheid om een woord van welkom te spreken. Frits
valt -hem letterlijk om de hals. -Het is als het weerzien van -

vader en zoon na een lange bange scheiding.
"C::hrisje, jongen, ik ben vrij. Hoe is het mogelijk? Hoe is
hèt mogelijk? Nu is het wonder toch gebeurd."
Nico, die bij de telefoon da wacht heeft gehouden, komt
naar buiten rennen en dan herhaalt zich het tafereel, zoals
het zich daareven tussen Frits en Chris afspeelde.
Ze zijn letterlijk overdonderd van geluk, kunnen geen
woorden vinden om dat te uiten. Nooit hebben de bolle
ogen van Frits met hun kinderlijk verwonderde uitdrukking
zo gestraald als vandaag. Henk heeft al z'n eerste sigaret
te pakken en zuigt, diep genietend, aan één stuk door de
rook naar binnen. Dan gaat het in triomf naar het Hemeldal.
Al hakkelend eµ stotterend komt ook het Opeltje op stal.

Hoe graag hadden ze nog een poosje met mekaar in dit
gastvrije rusthuis willen blijven_ Er is zoveel, waarover
ze nog wat willen spreken met elkaar. Het kan niet, het
mag niet. Er moet mee gerekend worden, dat de SD straks
de wegen en stations afzet. Jelt roept de mensen bij elkaar
en geeft opdracht zo snel mogelijk te vertrekken. Verspreiden en verdwijnen is het parool na elke onderneming, doch
zeker na deze. Een hand, een schouderslag, een lach van
dankbaarheid, een enkel woord en dan ...... vaarwel! Behouden vaart en goede wacht ..... .
De Stichtenaren, jonge Frits, Bart, Hans, Piet en Jan,
wandelen naar het station Wolfheze, nemen de trein en
staan om negen uur al weer op het Utrechtse Centraal;tation, waar ze zich de weelde permitteren in een "Jan
Plezier" huistoe te rijden.
[n een paar uur uit en thuis. Wie het vlugger lappen kan,
mag het zeggen.
Jelt en Apeldoornse Joop trekken langs de spoorbaan terug naar Arnhem. Uit de verte zien ze, hoe alles nog rustig is bij de Koepel. Niemand heeft argwaan gekregen en
de SD gewaarschuwd. Even later staan Jelt en Joop, de
man van het gevangeniswezen", tegenover elkaar En
als deze hoort hoe prachtig alles geslaagd is, stromen
de tranen hem over de wangen. Bij zo'n gelegenheid mag
een man z'n tranen de vrije loop laten.
,,'t Is de mooiste dag van m'n leven," zegt Joop.
Maar nu alles achter de rug is, vinden Jelt en Joop het
jammer, dat ze niet van de gelegenheid gebruik gemaakt
hebben om er meer lui uit te halen. Het had prachtig gekund.
Het is een les voor de volgende keer.
De Twentse ploeg rijdt met de grijze Ford-limousine naar
Tonny in Heelsum door. En daar wordt onmiddellijk begonnen met het overspuiten van de auto. De volgende
morgen voor twaalf uur is de wagen reeds van kleur veranderd. Een keurig glanzende zwarte wagen staat daar
dan op Geert en z'n makkers te wachten. Want in de
algemene blijdschap heeft Geert kans gezien Jelt tot het
afstaan van de wagen te bewegen. Geert heeft z'n draai.
Wat een fijne wagen. Hij liefkoost hem als was het een
edel ros, dat even op de hals wordt geklopt na een goede
prestatie.
Een grijze limousine, meldde het politiebericht! Ze kunnen
er lang naar zoeken. De zwarte wagen, die op weg gaat
naar het land der weef getouwen, zal niemand herkennen.
De jongens liggen dubbel van h'e t lachen, wanneer een
landwachter met een bochel hun onderweg het bevel geeft
te stoppen. Dat is een kolf je naar hun hand. Kerels, die
een gevangenis kraken, zijn niet bang voor een bultje op
de weg. Met geheel ingedrukt gaspedaal vliegen ze hem
voorbij. Hij mag het nummer ook opnemen. Nummerborden genoeg!
Frits en Henk hebben een bad genomen. De Zwerver trekt
z'n vuile hemd over de warrige haardos, om er een van de
frisse buitenlucht doortrokken verschoning voor in de
plaats te stellen. Na wat tot rust te zijn gekomen wordenbeiden door Nico en Chris in het duister van de avond
naar Wolfheze gebracht, waar ze bij de familie W. (het
nieuwe hoofdkwartler) gastvrij worden ontvangen. Des
Zaterdagsavonds gaat Frits op de fiets door naar Wageningen, waar hij weer op zijn oude duikadres terugkeert.
Henk verdwijnt kort daarop naar een veilig adres in ZuidHolland.
In "Musis Sacrum" is het feest die avond. Niet vanwege
de bevrijding uit de Koepel. Het houdt verband met de
verjaardag van kameraad Mussert. Er is veel zwart en
veel rood en goud. En gelukkig ook nog een borrel. Maar
midden in de feestvreugde valt het alarm-bericht, dat er
gevangenen uit de Koepel ontsnapt zijn. Links en rechts
zijn er, die nu op pad moeten om de snoodaards te vangen. Maar ze kunnen de mannen, die de "leider" dit kostbaar cadeautje aanboden, niet vinden. En dan keren ze
maar snel tot de borrel terug om hun boze humeur te verdrinken.
Maar nou die Joop. die man van het opvoedingswezen.
Heeft u hem soms tijdens dat machtige halfuurtje gezien?
Neen, maar dat is ook de kunst van de organisatie. Hij
onderduiken? Waarvoor? Zou zonde wezen. Hij is veel
te hard nodig op zijn post!
IJskoud (maar je moet hem van binnen eens bekijken!)
stapt hij de volgende morgen op de gezette tijd naar
,,school" met zijn tasje onder de arm,- kijkt eens naar de
Koepel, of h'et dak er nog opzit, stapt binnen. ,_ ,,Morgen
,. . . ., goeie morgen" ,_ en hoort belangstellend, maar -niet al
te sprakeloos-ontzet, welke loer dat ondergrondse geboefte

de vorige avond het nobele bewakingspersoneel gedraaid
heeft.
Natuurlijk komen de heren der SD er aan te pas en vragen,
vragen. Joop is er niet bij geweest, die is zo helder ars
een brandje. En wat kan de SD verder in gemo~de op de
gedragingen der bewakers aanmerken? Voor overmacht
bij overrompeling bezweken. Ja, hadden ze maar de be.schikking over machinepistolen of ander kanon gehad, ze
zouden dat tuig wat graag neergeknetterd hebben. Want
tuig, dat bleef het! Er viel geen alarm te maken ook,
anders ..... .
De conclusie van het SD-onderzoek komt hierop neer,
dat het zaakje zo geraffineerd uitgevoerd is, dat de SDers er zelf welicht "ingeluisd" zouden zijn. En dan te
weten, dat er juist bericht uit Den Haag ontvangen is,
dat die Ds. Slomp de beruchte "Frits", was, waarachter
ze nu al zo lang jagen!
En Joop hoort nog meer complimenten voor de KP.
De Directeur zelf stond aan zijn huisdeur een Meiluchtje te schepen, zag de bedrijvigheid om kwart voor
acht bij zijn etablissement even aan en zei tegen zijn
buurman: ,.Ze hebben het nog druk vanavond binnen ... "
Of ze het druk hadden, _directeur! Dat wil zeggen: in
de receptie-cellen! ..... .

( W ordi vervolgd)

... . kijkt hij eens naar de Koepel, ofhet dak er nog opzit .•.

BERDElfKINGSPLECB'llC:EElD
bij de

B.P.M.

In het laboratorium van de Bataafse Petroleum Maatschappij vond Vrijdag -4: Juli een treffende gebeurtenis
plaats, waarbij in het hoofdgebouw een gedenkraam
werd onthuld ter nagedachtenis aan de 17 employ~·s, die
in de strijd tegen de bezetter sneuvelden, werden gefusilleerd of omkwamen in een concentratiekamp. Bij
deze bijeenkomst waren aanwezig nabestaanden van'
de slachtoffers, vertegenwoordigers van de directie der
B.P.M. Den Haag, de directie van het laboratorium en
vertegenwoordigers uit het personeel.
Prof. Ir. R. J. Forbes droeg namens het personeel het
3-delige raam over aan de directie van het laboratorium
en herinnerde aan de vooral geestelijke strijd in bezettingstijd, waaraan ook de gevallenen hun aandeel
hadden geleverd.
·
Namens het personeel, in 't bijzonder ook namens de
verzetsmensen, sprak Drs. K. van Nes. Plechtig klonk
het lezen der 17 namen van de gevallen collega's. ,.Niet
om ze met een · stralenkrans te eren als helden, .is dit
raam door het personeel geschonken. Ook niet slechts
als dankbare herinnering. Doch allereerst is h'et bedoeld
als een dagelijkse herinnering aan het door deze collega's gebrachte offer. Opdat wij ze niet zullen vergeten en ze het personeel tot een symbool zijn van eeo
offerbereidheid, waardoor een leven pas betekenis
krijgt."
Paul Huf declameerde enkele verzen, o.a. enige couplet.ten van het Wilhelmus. Als directie van het laboratorium sprak Ir. J. H. Vermeulen een kort woord tot de
nabestaanden en verdere aanwezigen, waarna enkele
kransen werden gelegd namens directie Den Haag, Amsterdam en personeel laboratorium en tankinstallatie.
Het personeel onderbrak tijdens deze plechtigheid de
werkzaamheden en volgde het gesprokene door luidsprekers. Na afloop van de bijeenkomst defileerde men langs
het raam, ontworpen en uitgevoerd door de kunstenaar
Max Nauta. Het raam is rijk aan symboliek en vertolkt
o.a. de strijd tussen licht en duisternis. In de beide zijramen staan de namen der 17 gevallenen en in de voet
van het middenraam de tekst: Gij zijt tot vrijheid geroepen.
Op allen maakte dit prachtige raam een diepe indruk.
Menigeen werd een ogenblik herinnerd aan de bezettingstijd toen het laboratorium met recht door de NSBers genoemd werd een geallieerde nederzetting in bezet
gebied.
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e
meermalen is de redactie van "De Zwerver" gebleken.
da er bij de lezers, speciaal bij de verzetsweduwen, behoefte
nestaa aan een soort vraagbaak, waarin bepaalde vragen berding kunnen vinden.
oefte laat zich verstaan.
Deze eijd is er een, die zwaar gaat van problemen: grote, principiè1e maar daarnaast ook duizend en een kleine, practische.
Probl en van. huishoudelijke aard, problemen van financiële
a, van welke aard eigenlijk niet.
en het gezinsschip goed tussen alle klippen door loodsen
naast de normale stuurmanskunst een beetje kennis van
wet geen overbodige weelde. Een tikkeltje economie kan
min kwaad.
r een man aan het stuur, zo eentje van ,,'t sal waerachtig
wel g. n", dan behoeft er nog niet direct ,,gedespereerd" te worden; aar hoe, als de stuurman van de brug weg is geslagen en
het r •r in handen is komen te liggen van vrouwen. die de regeLs
t navlgeren slechts van horen zeggen kenden?
schillende brieven, die we in de loop van de tijd van de
rouwen" ontvingen, spreken een maar al te duidelijke taaL
t diepste respect voor de persoonlijke moed van vele alleenvrouwen, hebben wij toch moeten concluderen, dat somop een klip dreigen te verzeilen.
t zeer te betreuren, temeer waar er nog goede stuurlui aan
de w
staan, die een dergelijke averij hadden kunnen en willen
voorko en.
Wij
bben daarom besloten aan de behoefte van verschillende
lezere ji.en tegemoet te komen door een contact te bewerkstelligen ~ hen en goede "stuurlieden". Dat contact, die ontmoeting, ·~ wekelijks plaats vinden in de nieuwe rubriek: Contact.
Wij o tveinzen ons niet, dat deze tegemoetkoming maar een zeer
besch den bijdrage zal betekenen in de oplossing der dagelijkse
moeil'
eden. Voorzover die bijdrage echter zal kunnen worden
gelev
willen wij niet in gebreke blijven.
leder weduwe, want speciaal ten behoeve van hen is deze nieuwe
rubrie die met bepaalde zwarigheden "zit", zal die voortaan aan
de re ctie voor kunnen leggen. Ook belangstellende vragen van
ander zijde, welker beantwoording van belang kan zijn voor de
Stich gsweduwen, zijn welkom. De redactie legt op haar beurt
het
te luisteren bij die instanties, waarvan het juiste advies
verw •ht kan worden, en geeft dan die adviezen op deze plaats
door.
Hoew de grenzen niet te nauw zullen worden getrokken, dienen dj vragen toch in verband te staan tot de practische moeilijkhe(j~,;- van de Stichtingsgezinnen, waaronder wij natuurlijk niet
de huis-t uin-en-keuken-probleempjes, waarmede elke
vrou nu eenmaal heeft te kampen.
Vragei dienen te worden gezonden aan de redactie van "De Zwerver'', oorzien van naam en adrea van de vraagstel-ler ot -t1ter.
Wij v
achten veel vragen en hopen menigeen met een antwoord
nst te kunnen zij11"

COMMENTAAR.

Geachte Redactie#
Voor me ligt een prospectus van "Onder•
.Jrukking en Verzet". &n standaardtuttk
voor tijdgeooot en nagalaû,t. Prijs f 122.-.
Bijna had ik zonder meer de hele zaak aan
de kant gelegd. want zo iets kan niet be•
kostigd worden door de "gewone man".
Maar bij het omslaan Vilf? de bladen van het
bijbehorende inlegvel viel mijn oog op de
regels: .,Het wuk nog enige uitbreiding te
geven. o.a. verband houdende met het feit.
dat de Grote Advies Commissie der Illegaliteit haar oorspronkelijk plan. zelf een ge•
denkboek over het illegale verzet uit te ge•
ven, heeft laten varen." Dat dit zo was. had
ik nog niet gehoord. Ook heb ik niets daarover in .De Zwerver" gelezen. Dat kan gebeuren. want ik ben Moeder van vijf kin•
deren en dan moet men de kranten wel l'em
een keer met de Franse .lag afdoen.

Er blijkt in den lande nog zoveel begripsverwarring te bestaan over ons
gedenkboek, dat we aan de hand van
de afgedrukte brief nog eenmaal in duidelijke taal de feiten Willen weergeven.
Maar lees het dan ook, want het is
niet voor het eerst, dat we de feiten
tentoonstellen.
Er komt geen gedenkboek van de
Grote Advies Commissie. .,Onderdrukking en Verzet" is géén gedenkboek vall""
de illegaliteit, noch van de Grote Advies Commissie.
Het Gedenkboek van de L.0.-L.K.P.
Stichting beschrijft het verzet van de
L.K.P., de Landelijke organisatie V(IOr
h ulp aan onderduikers en de Centrale
lnllchtingen dienst van het verzet.
Dat is het gedenkboek, wat de schrijf•
1ter bedoelt, en dat reed.Il herhaaldelijk
door "De Zwerver" is aangekondigd.
Thans nog een vergelijking tussen "Onderdrukking en Verzet" en ons Gedenk-

fi

boek.

Toen ik het dan ook las en even goed over
de zaak nadacht. had ik eenzelfde g~voel,
als 14 Mei 'fO, toen'• avonds om 7 uur door
de Radio werd omgeroepen: ..Nederla11d
heeft gecapitukerd''. Wij in Friesland wa•
ren toen al etn paar dagen bezet. maar toch
konden wij niet hebben, dat Nederland capitul«"k. We hebben de hele oorlog door
het gevoel gehad, alsof we nog in de strijd
waren. En we waren het ook Onze marznen moesten onderduiken, omdat ze langzamerhand te veel op hun kerfstok kregen.
Eer,t door het hdpen van onderduikers 11an
al «'ie daarvoor in aanmerking kwam en
daama voor piloten-hulp en wat er nog
meer te doen viel. Wij vrouwen met gezinnen konden niet altijd doen wat de mam:~
deden. maar toch gingen we zo goe:J. en zo
~waad dat ging in hun voet.sporen verder. l-Ve
hadden compleet een restaurant en deelden
in de krappe tijd alles me.t de "jongens", die
op alle mogelijke en onmogelijke tijden ku•a•
men aanwaaien. '• Nachts werden er ver•
gadttingen gehouden bij ons aan lwi$. Meer
ian 2 maal kwam de SD, waarsçhijnlijk niet
om een ondergedoken man.
Men dacht, dat we sliepen, maar in werkelijkheid hielden we wacht aan de voordeur om
te kunnen waarschuwen als er gevaar
dreiJJde.
In

"De Zwerver"

wotdt ons get·egeld

moed ingesproken. Dat is waar, maar we
beginnen nu toch wel ee111 te denken, waac•
voor hebben u-e er zovttl voor gedaan?
De mogelijkheid om een Geden!cboclc aa11
te schaffen, wordt ons zelfs ontnomen.
Want de "gewone man" kan gee11 boek
voor f 122.- kopen. Die prijzen zijn alken voor welgestelde lui en voor zwarthandelaren en door de mazen van het net
gekropen collaborateurs. U begrijpt dus,
dal de ,,gewone man", die waarschijnlijk
niet het kleinste aandeel zal gehad hebb.?n
in het venet, het een teleurstelling r.al i•irt•
den, dat het Gedenkboek niet in zijn bezit
zat kunnen komen voor een $1;(,appelijke
prijs. ___ _

"Onderdrukking en Verzet" schrijft over
a lles wat gebeurde in de jaren 1940 tot
1945, o.a. over het verzet.
Ons Gedenkboek beschrijft alleen het
verzet.
"Onderdrukking en Verzet" kost rond
f 130.- .

Ons Gedenkboek zal omstreeks f 30.kosten. De bedoeling Y&n het Gedenk•

onmogelijk.

G. OFFRlNGA-DB BON.

de eerste vraag.

.,Onderdrukking en Verzet" wordt ge1chreven door belangrijke personen., dia
h un persoonlijk inzicht in dat boek verwerken.
Ons Gedenkboek wordt geschreven door
de grootsten van onze Nederlandse
schrijvers, die het feitenma teriaal zullen verwerken, dat in de afgelopen jaren verzameld is door schriftelijke en
mondelinge inlichtingen van al On7A
nog bereikbare "enetemedewerkers.
Daardoor wordt het Gedenkboek een
UD.lek blstorlsch verantwoord b oek over
ltet verzet.

s het ontwerp pensioenvoorziening voor deelnemers aan
rzet, alsmede voor hun nagelaten betrekkingen, verliezen
n, die hertrouwen het recht op pensioen. Komt dus de
echtgenoot te overlijden, dan zal zij niet weer opnteuw
ensioenregelipg vallen.
. te W. vindt dit niet juillt.
iens behoorde de wedm:ve in zo'n geval opnieuw in het
van pensioen te worden gesteld, daar het Rijk toch een
ijk voordeel heeft gehad aan het hertrouwen der weduwe,
edurende dat tweede huwel\)'k niets behoefde te worden bee weduwe had ook niet kunnen trouwen en dan had het
n het pensioen vast gezeten.
wil n u weten, wat eigenlijk het motief is voor deze z.l. niet
regeling.

"Onderdrukking en Verzet'' la aan het
uitkomen.
Ons Gedenkboek komt volgend jaar uit,
Ga dus rustig slapen. De L .0.-L.K.P .
Stichting waakt.
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Waeldtlad dw LO-LD- ltichthag.
Abonnement1prij1 J t.50 per kwar-

taal.
Dasrom had er een gooenkboek moeten komen volgens oorspronkelijk plan. t·an minder groot formaat dan "Onderdrukking en
Verzet" en voor kleiner prijs, zodat met
een beetje goede wil ieder het ioo k~nne,1
iiopen.
Hoogachtend,

re~rn

boek is, dat iedere medewerker en
sympathiserende het kan kopen. Deze
prijs is voor iedereen nog t.e betalen.
Een lagere prijs is vanwege de kosten
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Nicolaa1 Wit1enltraat 21, A'dam.- C.
Giro : 10'588 LLV, L0-J.JU'•
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Telefoon : , 41 5 6 6 - 41 41 t O2.
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"bben ons licht eeo.a opgeatoken op het Hoofdbureau der
g, waar men ons het volgende mededeelde:
en van de herleving '1an het wedu-npensioen na een
uwelijk zijn wtj van mening, dat der.e mogel~kheld niet ID
wordt geopend, aangezien men daarbij van de gedachte 18
an, dat weduwen, die hertrouwen, in geheel nieuwe leven.sdigheden treden, waarvan eventuele consequentlea niet
aUen onder de verantwoording van het :verzet."
ad ll,fkt ons dit een te billijken standpunt. Volgens art.ik.el
tatuten van de Stichting acht het verzet zich verantwoorvoor het maatschappelijk welzijn der veruts,Iachtoffers
een weduwe echter trouwt gaat die verantwoordelijkheid
verzet over naar de echtgenoot dier weduwe. Dat spreekt
. Zo spreekt het ook vanzelf, dat die verantv.-oordelijkheid
~ tweede echtgenoot eveneens de zorg voor later, &la hij
sterven, irulluit. Die verantwoordelijkheid, overgenome11
t verzet, kan zwaarder wegen dan de gewone van man
er vrouw, maar, eenmaal getrouwd, is die zorg voor later
dezelfde als die in andere gezinnen.. Het gaat dan met meer
in zo'n geval nog preferentie te laten gelden.
Ie consequenties komen dan ntet meer voor rekening van
et, maar voor d ie van de ~chtgenoot.
kinderen uit het eerste huwelijk betreft, dezen blijven naonde-r de verzorging van de Stichting !.9t0-'.t5 vallm,
w-ende het tweede h uv.-elijlc.

.....

IN MEMORIAM

Albert Christiaan Bijlsma

Piet van Maanen

ij is in 19-42 aan de Amsterdamse Academie
voor Lich. Opvoeding als nr. 1 geslaagd en
werd in het najaar van l 9-42 benoemd als
leraar van het R..O.G. .,De Kruisberg" te Doetinchem. In 1943 moest hij als militair (hij had in
de Betuwe gevochten) in krijgsgevangenschap en
dook prompt onder Hij studeerde bij Prof. Casi•
mir paedagogiek en reisde van het Noorden uit,
waar hij verschillende onderduikers verzorgde, heen
en weer en kwam nu en dan thuis ('s nachts).
Wij hadden een afspraak. dat we elkaar niets
van ons \\·erk vertelden; dit was veiliger. Wel weet
ik nu, dat hlj in verbinding stond met verzetsmensen in Doetinchem, A•sen en Den Haag.
Het laatste werk. dat hij in Drenthe heeft
gedaan was het onderbrengen van een groot aantal jongens, die in begin Sept. 19+4 deserteerden
uit de kampen van de arbeidsdienst.
Een deel van de distributiekaarten voor zijn jongens ontving hlj van n'jn verloofde, die hier op
het distributiebedrijf ,i,erkte.
Een van de redenen, waarOJ'.ll hlj fel gebeten was
op de moffen, was het feit, dat zijn studievriend
Hans Geul in de herfst van 1943 door de moffen
was gefusilleerd in Amsterdam. Met de verloofde
van Hans en enige anderen, had bij een ontsnappingspoging voorbereid, die plotseling overbodig
werd. doordat de moffen in grote baast tot executie overgingen.
Op 18 Septembtt 19-44 werd Roel Oosting door
de landwacht aangehouden, toen hij een radiotoestel vervoerde. Hij wilde vermoedelijk dit toestel in
:rijn schuiladres plaatsen om regelmatig in verbinding te blijven om aan de eerste oproep van Prins
Bunhard gevolg te kunnen geven.
Hct was In die spannende dagen nl. een wachten
op het parool voor de strijders boven de grote
rivieren. Roel was een door de Drentse landwacht
gezocht persoon, die door Albert van een vals PB
was voorzien. Albert beeft toen p1.m. 3 uur bestted
aan het waarschuwen van alle mensen, waarmede
Roel en hij in verbinding stonden. Toen men
hem er op wees, dat hij zelf groot gevaar liep en
moest verdwijnen, antwoordde hij: ,.Samen uit, samen thuis". Ik concludeer hieruit, dat hij nog ge•
poogd httft plannen te maken. Roel te bevrijden,
doch kon hiervan geen bevestiging verkrijge~
Om zeven uur verliet hij de woning van zijn oom
om naar een ander schuiladres te gaan. Op ongeveer 200 M. afstand werd hfj door twee landwachters aangehouden, die hem sommeerden mee te
gaan naar het hoofdkwartier van de land1:1.'l!cht.
Hij voldeed aan dit bevel, doch bij de brug over
het N.W. Kanaal ontvluchtte hij op de fiets, na•
gezet door de beide landwachters, die hun pistoltn op hem Jeegschoten. 400 M. verder knapte de
ketting van zijn fiets en de "helden" arresteerden
hem opnieuw onder bedreiging met hun revolvers.
Beide jongens zijn toen in het landwachtgebouw
(dit blijkt uit de processen-verbaal) gemarteld m
geslagen. bijna verdronken in ~en radku1p, maar
ze hebben geen woord ove-r mede-werkers losge•
laten. Niemand, ook wij niet hier in Doetinchem,
hebben ooit een buiszming gehad. Bij de verho·
ren van de daders bleek dit ook.
Teneinde raad werd de SO cnn gebaald en deze
heren, <f Nederlandse SD-trawanten, hebben na
goedkeuring van hun Duitse chef, de beide jongens aan elkaar geboeid en gebracht naar het
Zeyerveld in de gemeente Vries bij Assen en u
daar als honden neergeschoten. Een van onze
jongens riep, toen ze van achteren werden neerge•
schoten, nog: .,Vrijheid". Dit laatste volgens het
proces-verbaal van een der beulen.
Begin October 1944 kregen wij het bericht, dat
beide lijken waren gevonden. Wij kunnen niet anders doen dan hem Jn diep respect eren, voor wat
hij heeft gedaan.
Zijn Vader.

o November 1946 werd op de hegraafplaab te Oe95tgust, namffiS de
B.S.S.G. de steen over-gedragen aan
de familie van wijlen Piet van Maanen,
die tijdens de bezetting vele werkzaambe<len bedt verricht in dienst van de KP,
RVV, LO m later .sectiecommandant
werd van de B.S. te Oegstgeest
In een sobere plechtigheid werd Piet herdacht. In Juli 1945 gaf hij zijn leven voor
zijn kameraden, toen hij hen met zijn
lichaam beschermde voor een handgraoaat, waaraan hij een constructiefout
ontdekte. De explosie kostte hem het
leven.
Hij bHjft in onze gedachten, als een wakkere strijder voor Vrijheid en Recht.
De woorden: ..Hij gaf zijn leven voor
zijt? kameraden", zullen als vlammende
toortsen altijd ons vooruitgaan.
God. onze Vader, die over het leve» be,
schikt, die dood en leven in handen heeft,
:zende Zijn troost aan de familie, die het
een eer mag noemen, zo'n zoon gehad te
hebben.
Hij zij ons un lichtend voorheekl van
trouw en doodsverachting.
JOOP.

Prinssen

I

H

...

Petrus Aroo1dus

Hij gaf zijn leven voor zijn kameraden.
Je was een held, Piet, een kameraad in nood·
Je was een bevrijder ..- Niets wa" je te veel/
Je vocht VOOf' de a,rijheid, met voor ogen de dood;
Je 9af je leven voor anderen - de dood wa., je de.el.

Je vocht voor je leven - toen je daar stond
, Met de 9ranaat al rokende .- ik zie no9 je gezicht
Als in een waas .- je ogen, die staarden - maar je vond
Geen andere plaats, dan je ei9en lichaam, dat werd ontwricht,
Je laatste woorden - waren die van een vriend
En je f7r04!9 naar ons .- toen je ogen braken;
Je keek verbaasd en vra9end - Het is in mijn ziel 9epriemd,
Je daad, je trouw, bewezen aan je kameraden.
Nu sta ik aan je graf, aan het koude graf,
Er staan veel meMen - Maar be9rijpcn ze dan
Hoe je vocht - toen...... hoe je je leven 9af
Voor je kameraden - hoe geblust werd die le11ensvlam?

Ik
Je
Je
Je

sla daar en zie met een ontroerde :ziel
steen onthuld: de woorden daarop, vermelden ;e trouw,
trouw aan je jon~ - waarvoor je viel;
trouw aan 't Vaderland, aan rood, wit en b/BUW,

Je gaf je leven voor je kameraden
Je gaf het - voor veler leven.
Je gaf het we9 - fier en vastberaden;

Je dacht niet aan jezelf -

og altfJd lengt :tich die rf} van
helden, die het voorrecht genoten, door God geroepen te
zijn tot het verzet, dfe rij van fiere
mannen en vrouwen, die gelouterd door edel verzet. tenslotte
spontaan bun leven oüerde» als
een subtiel en kostbaar onderpand
voor de toekomstige grootheid van
hun volk.
Zo dwalen onze gedachten en vuwijlen vandaag bi} onu onvergete,
lijke vriend en medewttktt In de
LO en de KP, Piet Prinssen. geboren H September 1915 te Wanroy (N.B.).
HIJ was één dier kerels, die reeds
vroeg, koel en nuchter, de die)>te
van het onheil, dat in Mei 1940
over zijn vaderland kwam, peilde
en onmiddellijk de zijde koos van
recht en vrijheid
Na de moedige, maar ongelijke
atrljd aan de Grebbe, nam zijn verzet geen einde, integendeel. Toen
wi) hem ontmoetten en spraken
over werken in georganiseerd verl>and, kwamen wij tot de ontdek,
ldI!g, dat Piet In het iodividued
verzet zijn sporen rttds verdiend
had. En door karakter en activiteit werd hij van mede-werker W
plaatselijk leider van de LO en
KP.
Na de bevrijding van Nederland
zag Piet zijn taak niet voltooid.
Aan de evenaar lag oog een
dttl van Neerlands Koninkrijk,
smadelijk vertrapt in onrecht
en knechting Ook daar wa.ttn mannen nodig, die zich wilden inzetten voor God en gerechtigheid en Piet was één der eersten,
die her land. hem dierbaar door
zijn meedogenloos harde strljd
voor de vrijheid, die hij er bad gestreden, verliet en zich ten striJde
gordde in Indië. Hij sneuvelde op
2 Mei 1946 te Semarang op Java
als sergeant I-1 Reg. Stoottroepen en offerde God het hoogste en
mooiste wat hij bezat.
Bij de eenvoud, waarin Piet steeds
werkte, past het niet een opsomming te geven van zijn daden: hlj
stoI!d klaar, altijd, voor alles en
allen! Wat deze simpele zin echter aan onbaatzuchtlgheid en opofferingsgezindheid omsluit, kun•
neo alleen de mannen van het
vroegere verzet enigermate of geheel begrijpen.
In pieus gedenken en in trouwe
aanhankelijkheid aan de idealen,
die Ptet bezielden, staan w,j ill
gedachten ergens aan de eve,
naar ...... een rood-brandende zon,
een onbeweeglijke palm, die zijn
strakke schaduwen werpt op ee.a
grafheuvel met een eenvoudig
kru~. Daar staan wij en bldckn
en fluisteren bij het weer heengaan; Jij was een held! Rust zacht!
PIET LO.
JOOP KP.

N

niet aan je streven.

Wij allen zijn trots op je - trots op je daden.
Nu geen zwarte aarde meer, maar een beschreven steen:
,,Hij 9af zijn leven, voor zijn kameraden",
Deze woorden, zij zweven steeds om ons heen.

JOOP.

Hoe warm het dit voorjaar i• gtweest. blijkt wd uit het (elt,
dot reeds thans, uitzonderlijk vroeg, de boeren op verscheldellt
plaatsen In ons lan:d attt het hooien begonnen dja.

( Onderschrift bij foto van hooioogst
in " Het Lichtspoor").
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•DAAGJE RUBRIEK VAft DE' COMTACTCOMISill
DER 8t COMP. GElAGfrftOEPEN (DUTR.DRENTE)
Secr.: J. WIELINGA, Taco Mesdagstr. 8, Gronincen
DB AUTOBUSTOCHT VAN 9 Aug. 1). W,J
H,crovu hebben we ucds ultvorrfg gesc.hre.ven in dt rubdtlc
••• 10 Mei J.1. Achteraf blijkt. dat het niet meevalt om zoveel
mogelijk al oDze oud comp. mensen bij elkaar te krijgen, Want
door bttl btt la-nd iitttll u: vtn.prtid en voor vtltn betekent
btt ttn verlies van 3 dagen Vet.l meer votlt men tr voor
w ederom in het voorjaar bij e.Jkaar te komen co dan meer in
het centrum van het land. VaD on:e 137 leden hebben er 71
bericht gt:onde.n tot bun spijt niet mee re kun.nen om vtrsebU.lcnde redenen. Wanneer we dan nog bedenken, dat 23 man In
lndlt lltten. dit vanzelfsprekend ook niet mee kunnen. dan fs
llet voor 9-t personen onmogtltJk mtt te gaêln. Van de over•
gebleven i3 hebben er ruim 20 bericht guoaden, dat zt mee
gaan. Nu kan de tocht a11ee.a doorgaan. wannttc wc de bus
•ol hebben, anders worden de kosten te boog. Er Is dus nog
gelegenheid in te schrijven en de verschuldigde / S.- te stor·
ten op giro i77623 teen nam• van J. Wieling•. Groningen. E.-n
"1l aoder moet v66r 15 Juli geschieden. Kan de tocht niet door•
gaan dan wordt het ge1d retour gezonden

BBLBVBNISSBN MET DB COMP. i. (H .

Oz).

Waone« et geen ttansporte:n. hulszotkingt.n e.d. waren, dan
werd dt dienst onderhouden mtt exccrcltits. scbittotEeningt:n,
tbtorle over de wapenen en krijgstucht. Bij dt excercitlcs tn
marsen dtden zich vaak bij velen moeilijkheden voor met het
schoeisel. totdat de 31ste Augustus kwam en deze moeilijk•
htdtn voor een groot dttl uit dt weg geruimd werden. Op
dt%t dag n.l. ont,dagen we: het eerste paar officiële schoenen!
D at was een bt.le: gebeurtenfs voor ons. want het was btt
eerste oHicitlc. dat we ontvlogen en du na een bestaan van
ruim. 4 maande.al En wat voor scboenenl Als Je ovtr natte
wege.a hei, kwam btt warer tr door tn na een paar dagen
liep de halve comp. naar de .. hospik" voor tenenbe_bandeling,
1tfant de teenstukken van de scho,nen waren over 't algemeen
te smal. Het wa.ren tenslotte ook afgtd~nkte, niet te gebruiken
1choeneo van het Canadtst leger c:o die waren voor die Hollandse vrijwilliger• nog wel go,d g,noeg. Maar .-nlln. we
hoddeo schoenen en voor ditgcnèll. dle belemul niets aDders
baddtn was het H .:.D uitkomst. Tenslotte gaan die nrt tent!\
we) ,a,·eer ove-c· êll uftcindelijk wen Je overal aao. Die 31stc
Aug. haalt nog cater betinnttiogtn naar vorea to ik denk aan
htt sporlterrcln, gtlegen tcgenovtr dt school. lo verband met
de verjaardag van H.M. de Koningin werden daar allerlei
sportwedstrijden gehouden en de organiSatoren hadden on:c
commandant Ytnoc:ht assistentie te willen verlenen bij het
h andhaven vao de orde, want ec werd een grote drukte vec..wacht. Ongevte.r iO mao wud aangcwe:en deze taak te vervullen. t<rwijl ·a andtre ploeg In de stad zelve handelend optrad. Waar Je als vtijwllliger al niet voor gebruikt kan wor•
deal D• taak werd opgewekt uitgevoerd en ook tot tt\'rtdenheid
van de po1itlt. zodat we hiermee alwtcr tea goed figuur maak-t en. Vermocitod wa.s htt o.iet en ook wel g:ezt.Hig. ZcH behoor-de Ik bij de . .bulppolitie' op het sportt«rf:io eo natuurlilk
stond /• met je neus overal bo"enop en keek /e bijv. met
belang•tellJng naac 20 grote mensen. dit in 2 ploegen verdeeld
tkh fa ·t %weet stonden te trekken aao. een stuk touw. Maar
wan.neer Je tijdens de pau:t'.s bee.n en weu moest lopen.
bandjes op de rug, nu en dao opdringerige mensen achter de
touwen terug duwen enz .. dan kwam J• toch tot de ontdekking.
dat het tocb niks leek om politieagent te worden. En all, 40
zwoeren we. na afloop vao onze militaire diensttijd, dit ambt
.zeker niet te aanvaarden. Tenslotte Is het nftt voor iedereen
weggelegd om agent tt worden. En dat is maar goed ook.
Verondc.rstel. dat Iedereen politieagent zou worden. Dan wan.n
er geen burgers aieer. en dat gaat ook oietl
Due eerste Koninginnedag na de bevrijding werd door de
coOlJ). besloten met een ge,amenlijke optnlucbtmaaltljd. waarbij
tevens enige bevorderingen wuden bekend gemaakt.
Het biubovm ge.noemde sportterrein wud door ons steeds
gebruikt voor veldoefeniogt:n, txcercitits, enz. Theorie ovtr
de wap,neD gebeurde in de school. Die theorie werd door ons
om beurtt.n gehouden. dat was e:tn goede maatregel. wa11t op
deze wijze leerde Je alles het be,te en l~ts wat voor so111migeo
van heel veel belang was: het ltrtD sprek-en i11 het openbaar.
Bij die theorieeo ging het er altijd gezell!g toe en vaak werd
u gelachen, wanneer de Hn of ander plotseling niet verder kon
vanwege- plankenkoorts. of iets ve.rkeerd uitlegde. &n voorval
wil Ik hier memoreren. De d.d. olflcler gaf les ovtr l,:t Lee
Enfieldgeweer en vertelde o.m" dat hieraan een oogdopvizler
bevestigd zat. Toto ttn onzer aaogewuen werd het gewttr
ter band te ntm.u en alle onderdelen eens moest opnoemen,
bleek dat hl/ het genoemde voorwerp niet goed bad geboord
en verteld• hij met etn doodernStig gezicht. terwijl bij weea
op de oogdopvizler: .,l?n dit Is een boofdolfcie,·. De klas lag
krora van de lach en was niet m'-tr rustig tt krijgen tijdens
duc les. waaraan een crndc kwam op het bevel: ,.Aantreden
voor exercitie'. Ter verontschuldiging diene. dat de Jongt•
mu nog maar e.e..n week in dien,t waJ en voordien in ht.t
burgerleven wd eens over een hoofdofliclu had horen praten
tft nu mteo.de. dat zoiets aao et.tl geweer :..at.

PAMILIEBBRICHTBN
Op Woensdag 2 Juli 19i7 werd Ik geboren en vader Is. J . Davids ga( me
b ij de Burg, Stand o p als
JAQU ES JOHANNES
Z e willen mi/ echter noemen
JACKIE
en Ik weeg 6 pond en -t ons.
D avids-Schalker
Moeder Riek
voelt
zich erg goed, ze ligt thuis. in de De·
la goutraat 59 te D en Haag.

DIVERSEN
T e koop aangebod en: Motorbootje. tea k•
hout. Clcca 7 M. lang. met voorruit
en tent. f 850.-, Te zien: Ten W olde,
Krommenie. & . o. n o. 302 v. d , blad.

Nu is "Het Lichtspoor" het rechte karrespoor toch wel
bijster. Je kunt een geweer misschien wel laten omsmeden tot een hooivork, maar dan moet je toch ook
weten wanneer het hooitijd is.

•

•

Na 2,f Juli ra l geen visum metr nodig zijn voor re1z •n naar
Zwitserland u1 Bngeland. De Zwitse.rs zijn er op utt de vcitndscbapsbande11 met de: Engelst...11 te verstevlge!l. Wanneer je ziek
wordt. b.v. lul krijgt van Je blindedarm tn niet op
zellde
dag meer aaar huts kunt, word je opgenomen l.a eltll 4r:wit.strs
Ziekenhuis, gtopttttcd en vcr:zorgd tot je weer kunt reizen.
En het kost f• niet&.
THE MANCHESTER GUA DlAN.

H et zal stil worden in de Engelse ziekenhuize . Alle
blindedarm-lijders gaan natuurlijk voortaan naar Zwitserland inplaats van naar een ziekenhuis. M
om die voorkeur voor Britse blindedarmen?
onze van minder makelij?

Hee .. Haagse VacanUe Comité" heeft la de Houtrusthafle11
aldaar een drietal c:oac«teo van hd Ru1dt.ntltotkest georganine:rd. Zaterdag J.l. bad het laacstt. concert ia de.ze serie
plaa11.
De temperatuur in de bal was. 11iettegcnstaande de h.hte u de
glazen kap van de hallen draaglijk. In de hallen wordt oamelijk
in. de wintumaanden een kunstîjJbaan geüploiteerd. De koelInstallatie van de ij,baan was thans In werking gesteld ~ zo
:zaten de bezoeke.rs inet hua votten op ten bodem, die een
temperatuur van uul graden bad1.. ....

Waarom alleen voor concerten? Als het Vredespaleis
niet meer in trek is bij de internationale politici,
waarom proberen ze dan niet ze in de Houtrusthallen
te vangen. Resultaten verzekerd.

•

We staan voor dt waarheid van het volgende b«ácht 11ict geheel hi. maar moeten toegeven. dat al, bet nad. waar la. het
toch wel aardig verzonnen fs,
Ee.n Z weeds vlssersvaartutg dat lei de Baltische zee experi.a:aet1•
tetrde met radar h1stallatle voor het peilen van visscholcn.
het.Et ee,n uer onverwacht succes geoog.st. Toen men n.l. volgens de aanwijzingen vao btt radarapparaat op een bepaalde
plek htl net had ultgeworpèll. bleek dit bij het ophalen een ......
kist te bevatten met tien flu,en cognac. De kist bleek destijds
verloren te iijn geraakt, toen ecu $moltktlschlp in woe.lige zee
door de douane werd aangehouden.
Se oon c vero .•....l
8

Bind Sept. werd het M.G. te Winschoten opgeheven e
28ste van dtze maand werd een afscheidsavond door h
gegeven in dt zaal van Wisseman. Ot::e afscbeidsavo
een om gauw te vergeten. We meenden een gez:elllgc
krijgen. maar het programma zat :zo ,aal In elkaar en de
wisten zovtel onbelangrijks te vertellen, dat het gehe
vlel. niet alleen ons. maat ook de vele burgus. welke
,i,arcn.
En toen de pau,z c aanbrak was dit voor velen. het roo
te vertrekken. Misschien mag dit vertrekken onbehoo
ooemd wordtn, maar te vcrklare.n fs het wel. Men had
ontbinden VOD het M.G. betu een vrolijke avond kunne
want tenslotte wn ·1 toch zo. dat ieder blij was, dat h
ophield te bestaan. bthalve dan misschien diegenen, die
belang bij hadden. Nu \'leien er be:oekers werkelijk bij i
Het is njtt iedereen gegeven om naar viool- en cello
luisteren. afgewisseld door een saaie. spreker.
Neen. dan die Canadese shows. welke vrij regelmatig
werden. Er waren in Winschoten nog \•rij vetl Canad
Jegerd en hiervoor .kwamen Ie klas Amerikaanse e.n
cabarets optuden. waar ook wij gratis toegang badde.n
was het Engels voor velen niet te volgen, de prachtige
costuums. zang- e:n variéttnummers vergoedden alles.
Ander amustment was nog de bioscoop, welke door d
de::en werd getxploiteerd. Verde.r werdt.n er voetbalwe
gehouden ttge.n clubs uit de omgeving en ook deelgeno
een mariwedsulJd te Groolngtn. ,waar de te prij1 werd
Maar de meeste verstrooiing hadden we bij de burgerij.
leder had adressen. waar hij de avond kon doorbre
daarvoor kunnen we het Winschotet publiek niet dank
noeg :ijn. Mtnlg gezellige avond Is in huiselijke kri
gebracht. Het contact met dt burgerij werd gelegd op
toen door de comp, een feestavond aaagtbodtn wer
boerderij van de Boer. dit tot vtr in de nacht duurd
alle op:!cht.-n alaagde,

*

Wie kan L.O.-er helpco aan / 1500.voor z.ijn baodel om die voor t te ztt•
ten tegen behoor lijke rente en aflos·
sing. HIJ Is in 't bezit L.O. leg.
bew. en inguchrtven op het Nat. Doe.
bur. Br. o. no. 306 .•De Zwerver'.

OORLOGSWED. zoekt voor baar zoon
van 17 jaar de eerste drie weken in
Aug . in Christelijk gezin. een tehuis op
tandgrood. Gezond doch heeft hooi•
koorts. Gaarne daar waar Jongt.os zijn,
Br. Briokmans Boekhandel, Westzijde 1,
Z aandam.

De juiste vindplaats is bij de redactie bekend, doch ze
wenst deze wetenschap voorlopig niet prijs te geven.
Brieven met prijsopgave van te koop zijnde tweede~
hands radar-installatie onder het motto: ,,vis moet
zwemmen" aan onze administratie.

•
Duitstrs. dit bun naaste ce.o hak willen zetten., passen het vol•
gtndc geraHineerde trucje toe.
Ze schrijven hun slachtoffers een briefje. met dnsncde:R lo. dtz•
trant: .. Het waa etg prettig weer eena wat vao je te boten.
Sinds w~. samen bij de SS warèll bad ik nitta mu, van I•
vernomen •
De brief wordt. m~t vermelding vao een gefingeerde afzender,
ovu de post ve.rzondt.n. waardoor hij In handen van dt e:ea,or
komt e:n de geadrH-H:etd• tn moe:tli1kbedea komt.

(Weekblad "Trouw").

to fo

Als dat voorbeeld maar geen navolging vindt. Verbeeld je, dat iemand je een brief zou schrijven, waar•
ln hij er aan herinnerd samen met Je illegaal gewerkt
te hebben. Brrr...... je moet er niet aan denken.

Geef "De Zwerver" an een van Uw kennissen ter inza ge en la a t hem(haar)
onderstaande bon l gevuld zenden aan de administratie van " De Zwerver",
Nicolaas Witsenstra 21. Amsterdam
Naam,
Adres,
Plaat11

Ingang

Abonnementsgeld

rdt per glro/postwlssel/of blJ Qanbledlng van een po,t-

kwitantie betaald.
Gironummer 109588
(Doorhalen wat niet

•rlangd wordt).

V ERZETSWEDUWB
MET
V IER
KINDEREN vaD 8-17 Jaar 1n bosrijke
atrttk wonend. zoekt voor 3 wtkeo in
A ug. o l van 26
J ull-1 S A ugustus
wooiogruil met lam. aan zee. Ook ge•
neg<n g.-d. buis te huren tegen normale
prijs. Brtevu aan familie den Hartog ,
v. Pallandtstraat 10, Velp.

WIE KAN HBLPBN?
Oud Illegaal werker zoekt zo spoedig
mogelijk voor enige maanden verblijf
op een boerderij ( tegen vergoeding)
voor algeheel herstel. Leelt!Jd 23 jaac.
P .C. Be. o. no. 307 bur. v. d. blad.

(,.Onze Marine").

LITHO

.v . LO.•LltP-SUcbtlng.

*

apontane med e"
erking bij de opbouw van mijn bedrijf
d e grote belangstelling bij de o p.-.
iDg, maken wij van deze gelegenheid
ebrulk, allen. die hieraan meegewerkt
ebbeD, hartelijk dank te zeggen,
cheveningen, Door nstr. 55.
WILLEM DE ZEEUW
VOOR ANTHRACIET
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MIJLPAAL
Verleden week is er een mijlpaal bereikt, en o.i.
ongetwijfeld de belangrijkste, i,n het afwikkelingswerk der illegaliteit.
De wet op het Rijkspensioen voor verzetsslachtoffers en bun nagelaten betrekkingen Is In de

Tweede Kamer aangenomen.
Als persmuskiet kan men nu twee wegen bewandelen. De eerste is, dat men de kroon van
het hoofd der tegenpartij afneemt, en de tweede
is, dat men een pluim op zijn eigen hoed steekt.
En in dit verband betekent zulks, dat men of wel
critiek begint te oefenen op het werk van regering en volksvertegenwoordiging of wel de loftrompet gaat steken over het succes van de
illegalileit ten deze.
Andere mogelijkheden staan m.i. over het algemeen in de pers niet ter beschikking. Om het
eens huiselijk te zeggen: men kan een ander op
zijn hakken trappen of men kan, met een vrij
duidelijke, maar min-sociabele uitdrukking gezegd, zich zelf opvrijen.
Dat is de vrij tragische situatie, waarin iedere
persman zo ongeveer schijnt te verkeren, wil hij
interessant blijven.
Misschien is dat maar een karikatuur van het
nobele perswezen, maar als men in dit licht de
• kranten gaat lezen, dan valt er toch veel bombast en reclame voor eigen standpunt af te
romen.
Wie zichzelf een beetje respecteert, is daardoor
wellicht geneigd op de vlucht te slaan uit de
pers, maar die kans hebben wij helaas niet, want
wij moeten schrijven over de Wet op het Rijkspensioen.

En we beginnen dan maar met de pluimstekerij.
De behandeling van verzetsslachtoffers en hun
nagelaten betrekkingen door de oud-illegale
vrienden is het enige werkelijke en indrukwekkende succes geworden van de voormalige illegaliteit. Op nagenoeg alle overige gebieden, en
dat lag dikwijls in de aard der problemen, bleken tekort aan inzicht, aan onderlinge harmonie
en aan daadkracht. Maar op dit terrein van de
verzorging was de harmonie uitmuntend, de
technische bekwaamheid meer dan voldoende en
de activiteit, althans van velen der verzetslieden,
prijzenswaardig.
Daardoor is de verzorging tot een groot succes
geworden, een succes, dat in het buitenland niet
geëvenaard is, noch in organisatorische zin, noch
ten aanzien van het financièle pijl en het verschaffen van hulp en gerief op allerlei gebied.
BiJ de beoordeling van de situatie op dit ogenblik moet men deze feiten voorop stellen en
daarvoor zeer tlankbaa.r zijn. Dankbaar, omdat
wij tenslotte geslaagd zijn in een zeer zware
taak, en een particuliere organisatie op konden
bouwen, die haar weerga niet heeft op het gebied van de sociale voorzieningen (men denke
aan het medewerkersapparaat), terwijl ten slotte
door de voorlichting en aandrang der Stichtingsmedewerkers een Wet op het Rijkspensioen tot
stand kwam, die er wezen mag.
Zeker, de Wet op het Rijkspensioen had beter
kunnen zijn en al zijn wij dankbaar, wij zijn toch
niet voldaan. Maar dankbaar zijn wij in de eerste
plaats, want ze had ook minder goed kunnen
zijn en ze is in feite in vele stadia der voorbereiding minder goed geweest.
Door het overleg met het Ministerie en het Departement, door de activiteit van verzetsvrienden in het Parlement is ten slotte toch een wet
verwezenlijkt, waardoor een belangrijk deel van
de last, die op de schouders van de Stichting
1940-1945 rust, overgenomen is door de Staat,

1
--- -

d.w.z. door het Nederlandse volk als belastingbetal1,;r.
Deze laatste toevoeging is belangrijk, maar ze
mag het feit niet maskeren, dat de garantie door
de Wet vanwege de Staat in het leven geroepen
t.a.v. de verzorging van de verzetsslachtoffers
een waarborg biedt, die de Stichting 1940-1945
met de beste bedoeling overigens, nooit had kunnen verschaffen.
Nogmaals, deze feiten moet men voorop stellen
en men moet ze zich goed realiseren, alvorens
met de kroonstoterij te beginnen.
Maar dat moet ook gebeuren, indien dit artikel

in journalistieke zin allround genoemd wil wor
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den.
Het springende punt in de Kamerdebatten en
ook het twistpunt, dat in de Stichting 19401945 verdeeldheid bracht, is de aftrek van inkomsten uit anderen hoofde. De grote meerderheid in de Stichting stond op het standpunt, dat
hiertegen geen bezwaar is. Het was ook het
standpunt van het Ministerie, zij het dat dit een
aftrek van 70% van die .;11<.,msten voorstelde,
een percentage, dat veel te hoog is.
Gelukkig is het Ministerie voor de gezamenlijke
aandrang van de Stichting 1940-1945 en de
Tweede Kamer gezwicht en is dit percentage op
50% gesteld. Dat is het enige werkelijke succes
van de Kamerdebatten, waarbij zich het geringere succes voegt van de vrijstelling van aftrek
voor de eerste f 750.- jaarinkomen (terloops zij
hier opgemerkt, dat de suppletie vanwege de
Stichting 1940-1945 niet in die aftrek betrokken
zal worden).
Vele Kamerleden, onder aanvoering van Mr.
Roosjen, hebben zich tot tolk gemaakt van de
minderheidsopvatting in de Stichting 1940-1945.
Deze minderheid was van mening, dat deze aftrek een ernstige inbreuk zou meebrengen in
het gezinsleven van de verzetsslachtoffers, omdat een jaarlijkse contröle op de inkomsten zou
moeten plaatsvinden. AJ.s dat werkelijk zo zou
zijn, dan delen wij dit bezwaar ten volle en dan
betreuren wij het alleen al daarom, dat Min. Beel
het amendement te dezer zake ingediend torpedeerde door te rammelen met zijn portefeuille.
(En natuurlijk niet alleen hierom is dit portefeuillegerammel ons onsympathiek. Het is een
ondemocratische methode van regeren, die na de
oorlog hoe langer hoe meer ingang schijnt te
vinden bij de Regering. Steunt zij op sterke regeringspartijen dan is zij door dit middel in
staat alles gedaan te krijgen wat zij wenst, maar
dat worden op den duur Pyrrhus-overwinningen
voor de democratie, want het parlement wordt
op die manier lamgeslagen. De beste remedie
hiertegen is, zo'n :Ministerie werkelijk eens naar
huis te sturen. Er zijn nog genoeg Ministers in
Nederland te vinden en de paedagogische waarde van zo'n retraite is van grote betekenis voor
de democratie en voor een eventueel toekomstig
wederoptreden van dergelijke Ministers.)
Intussen hopen wij, dat deze aftrek niet tot
stand zal komen door een gezinscontröle, maar
door de contröle van het belastingbiljet. Als dat
het geval is, zijn onze bezwaren weggenomen.
Het argument van de minderheid is namelijk
bovendien, dat door die aftrek de pensioensgedachte is losgelaten en men in het vaarwater van
de Armenzorg terecht komt. Dat argument
houdt geen steek. Er is in het ontwerp geen
sprake van armenzorg.
Weliswaar is niet het pensioen zelf onaantastbaar, maar wel de pensioengrondslag. En dit
betekent, dat door de Wet in combinatie met een
deel van de inkomsten uit anderen hoofde in ieder

geval een minimum verzekerd is. En dat mlnlmum is het normale levenspeil van het betreffende gezin, dat onder de huidige omstandigheden moet leven zoals het zou geleefd hebben uit
de Inkomsten van de gevallen verzetsman, indien hij niet in het verzet gevallen was.
Dat heeft dus niets te maken met armenzorg.
Er is een ander punt, waarover wij ons wel bezorgd maken. Dat betreft het maximum van de
pensioenuitkering. Voor een gezin, waarin de
man uitgevallen is, en dan nog alleen een gezin
met een aantal kinderen, is het maximum pensioen f 4050.- jaar. De Stichting 1940-1945
stelde voor, dit maximum met minstens f 1000.te verbogen. Ook op dit punt rammelde de MiJ
nister met zijn portefeuille, en met het door hem
gewenste succes.
Bij dit maximum van f 4050.- zal een groot
aantal Stichtingsgevallen door de Stichting van
een suppletie moeten worden voorzien, indien ,
men werkelijk de ve1-plichting wil nakomen, dat
het levenspeil hersteld wordt.
De Minister argumenteert, dat de Wet inderdaad het levenspeil herstelt, maar hij kan beter
weten. De achtergrond van deze halstarrigheid
is de zorg van het Ministerie, dat deze Wet geen
uitzonderingspositie gaat innemen in het raam
van de gehele sociale wetgeving. Die zorg is ongegrond, want de verplichting tegenover het
verzetsslachtoffer is een geheel andere, dan die
welke beoogd wordt met de normale sociale wetgeving. Voor de verzetsslachtoffers treedt het
element van de vrijwilligheid, van het niet 1n
loondienst zijn, en bovea .alles ,1ln de Inuit van
het leven op. Dat zijn voldoende redenen voor
een uitzonderingspositie en het Ministerie had de
kans op dit punt aan moeten grijpen en het
royaal gebaar moeten maken, dat zij in woorden in de Toelichting ook maakt, sprekende van
de ereschuld, ten overstaan van de verzetsslachtoffers.
De Stichting 1940-19-15 had ook voorgesteld het
percentage, dat afgetrokken zal worden van het
pensioen, in verband met het feit, dat het uitgevallen gezinshoofd daardoor ook geen verbruiker meer is, te verlagen. Ook daartoe was de
Minister niet bereid.
Over dit punt kan men lang of kort strijden, afdoende argumenten om voor het een of andere
standpunt te kiezen, zijn er niet.
In het algemeen behoefde het Ministerie tegen
een redelijke verbetering van de Wet niet te argumenteren met de oplnerking, dat de fianciële
consequenties daarvan ernstig zijn. Deze wet
voorziet immers in een tijdelijke aangelegenheid,
heeft geen consequenties voor de lange duur, en
de door de Stichting verlangde verbetering van
de wet had over een periode van 20 jaar (en
daarmee zal de wet haar belangrijkste taak verricht hebben) een bijkomende last voor de Staat
van niet meer dan 20 millioen gulden meegebracht.
En dat is over zo'n tijdsverloop voor een Staatsbegroting van geen betekenis.
Het resultaat" van dit alles is dus, dat de Stichting 1940-1945 van een belangrijke zorg bevrijd
is, maar dat zij, in meerdere mate dan zij gehoopt had, in vele gevallen zal moeten blijven
suppleren. Dat vordert in de komende jaren
veel enthousiasme en een belangrijke krachtsinspanning van de oud-illegale werkers en omdat
er helaas velen zijn, die in dit opzicht doen alsof
hun neus bloedt, komt deze ,·erpllchting voor
rekening van de medewerkers t>.n functionaris-<
sen van de Stichting. En middels hen voor rekening van het zich van zijn verantwoordelijkheid
bewuste deel van het Nederlandse volk, dat
periodiek in de beurs zal moeten tasten.
Een mijlpaal is bereikt. De Wet op het Rijkspensioen voor verzetsslachtsoffers is een feit geworden. Wij zijn dankbaar, maar niet voldaan.
De kaarten liggen nu op tafel, de balans kan opgemaakt worden en de Stichting 1940-1945 kan
zich rekenschap geven van het aandeel ~ de
ereschuld, dat zij in de toekomst voor haar rekening moet nemen.
H. v. R.

AAN DE

PER K.L.M. NAAR LEEUWARDEN
k heb De Terrorist gezien.
~ Ik heb De Terrorist gezien, zoals de oude
Romeinen Napels gingen zien, dat wil
zeggen zonder hun enthousiasme om daarna te
sterven. Dat "ligt" een gewoon mens nu eenmaal niet zo erg. Enthousiast ben ik overigens
wel. Er wordt daar op Ameland zo stilletjes weg
iets groots verrichL
Elke veertien dagen komen daar een 25-tal
mensen, KP-vrouwen hoofdzakelijk, genezing
zoeken voor smarten, waarvan de ziel meer weet
dan het lichaam. Veertien dagen lang ( en zo nodig nog langer) wordt er kracht en opgewektheid gelepeld, neen, ingegoten haast, waarvoor
,,de patient" als enige tegenprestatie niet anders heeft te doen dan maar te slikken.
Welke doktoren eraan te pas komen en hoe zij
te werk gaan, daarover straks. Eerst .......... .... .
DE REIS.
Schiphol.
Epos der Techniek.
Uit het dreunende rhythme der startende vliegtuigmotoren weerklinkt daverend 's wereld harteklop.
Die motoren, die donderende motoren, zij vormen
de baspartij in het veelstemmige lied, dat de
hele dag rond tegen het klankbord van onze planeet opklinkt.
Vliegtuigen komen, vliegtuigen gaan.
Glanzende auto's rijden af en aan, hakkeploffende DKW-tjes schieten kris-kras over het veld
en KLM-ers in blauwe overalls lopen bedrijvig
heen en weer.
Dit alles, het is adembenemend, groots.
En, verdronken haast in dit machtige leven,
kauwend op een peuk, staat Uw dienaar, onnozel, schuchter: Uw verslagg~ver (vergeef het
hem). Naast hem, zo mogelijk nog onnozeler,
nog schuchterder, zijn wouw, met een gezicht
van: jij te pletter, ik ook! Roerend.
Er zijn mensen, die vliegen heel gewoon vinden.
or die doen alsof. 't Staat erg globetrotterig en
zo: Ik heb 't ook geprobeerd, dat trotterige, maar
't ging niet. Net een haan, die een ei Wil leggen.
Stom verwaand. Laat ik maar eerlijk zijn. Ik vind
vliegen fantastisch, ontzaglijk. 'k \.Vil er wel
voor uitkomen ook. 'k Was blij toen de ietwat
hese luidsprekerstem de reizigers voor Groningen en Leeuwarden vel'zocht om zich naar het
toestel te begeven. 't Was een Douglas Dakota,
waar een 24 peJ:sonen ingaan. Niet zoals op
het achterbalcon van de Amsterdamse tram,
half op je eigen benen, half op die van een
ander, neen, alle vier en twintig in een bed van
een fauteuil. Deze Dakota's zijn omgebouwde
legervliegtuigen, die de geallieerden o.m. gebruikten voor het parachuteren van de ,,luchtborelingskes". De maximum snelheid bedraagt 280
km. per uur. De steward vertelde het me. Hij
vertelde me nog meer, kennelijk om me gerust
te stellen. Telkens voordat een vliegtuig de lucht
in gaat, wordt de hele zaak van A-Z gecontroleerd. Na elke honderd vlieguren wordt de motor. grondig gereviseerd. Na vierhonderd vlieguren wordt het toestel zelfs uit de dienst genomen om in de nieuwe KLM werkplaats de motoren te laten demonteren en van nieuwe onderdelen te doen voorzien. Safety first. Tenslotte vervoert de KLM per dag zo'n 1500 passagiers, die
geen van allen gesteld zijn op buiten de dienst
vallende landingen. Toen de steward me blijkbaar voldoende gerust gesteld achtte, nam ik
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eens de tijd om een blik door een der kleine ronde
raampjes in de diepte te werpen. We vlogen op
een hoogte van plm. 450 m. Het weer was helder. Onder ons schaarde zich weiland aan weiland, doorsneden door op het oog lijnrecht gelijkende sloten. Heel Nederland scheen één immense legkaart. Hoewel het er petiterig uitzag,
was alles toch duidelijk te onderscheiden. De
koeien stonden rustig te grazen zonder zich iets
aan te trekken van het dreigende gegrom boven
hen. De hedendaagse, verlichte koe, die electrisch
wordt gemolken, is allang heen over de kalverachtige angst van haar voorvaders uit de vorige
eeuw voor lawaai en snelheid. Ze haalt gewoonweg de staart op over de half-zachte verhalen
van Opa Stier, die in 1839 getuige was geweest
van de ingebruikneming van het spoorlijntje
Amsterdam-Haarlem, waarlangs de eerste spoortrein in ons land was komen razen met de dui~
velse snelheid van 35 km. per uur. Oma had,
volgens Opa, met da- karnemelk in de uiers rond
gelopen van schrik. Nee, het enige wat het
stoïcisme van de koe van vandaag nog zou kunnen breken is de atoombom of een vliegenplaag.
Al vliegende en peinzende ontwaarden we plotseling Leeuwarden. Langzaam gleed het vliegtuig af naar de grond, bonkte een paar maal op
en neer over de betonnen baan en kwam vlak bij
de uitgang van het vliegveld tot stilstand. Het
grootste gedeelte van de reis naar Ameland was
achter de rug, althans het grootste gedeelte uitgedrukt in kilometers. In minuten uitgedrukt
was het maar een klein gedeelte, want precies
veertig minuten na het vertrek van Schiphol
arriveerden wij te Leeuwarden. Een dure hoed af
voor de KLM!
NAAR AMELAND.
Het was met een enigszins spijtig gevoel, dat we
in de bus stapten, die ons naar de aanlegsteiger
te Holwerd moest brengen. Een mens went nu
eenmaal gauw aan comfort en snelheid.
Het riante uitzicht op het Friese landschap,
waardoor heen werd gereden, vergoedde echter
veel. Aan weerszijden van de weg vruchtbare
akker- en weidegronden. In de verte, hier en daar
verspreid liggend, de z.g. terpen of wierden,
vluchtheuvels uit de tijd, toen de Friese en Groninger lage landen nog niet waren beschermd
zoals thans. De meeste van die terpen zijn afgegraven terwille van de vruchtbare grond, die als
terpaarde voor de landbouw grote waarde bezit.
Ook Holwerd is op een terp gebouwd.
De bus bracht ons de pier op (plm. een km. lang)
aan het einde waarvan de "Waddenzee", een boot
van de Rijksveerdienst, reeds lag te wachten.
Het was er uitzonderlijk druk, zodat we als haringen in een ton gingen. Een paar minuten van
wachten, waarna stampend en stotend koers werd
gezet naar Ameland. Een flinke bries dreef de
koukleumers al spoedig naar de warme kajuiten. Zij, die zich het fraaie zeegezicht niet wilden
doen ontgaan, trotseerden de frisse zeewind en
bleven aan dek. Allengs verdween de Friese
kust en werden de dorpen Buren en Nes en de
vuurtoren nabij Hollum zichtbaar. Boven een
boomgroep stak hoog uit de mooi gebouwde RK
kerk te Nes, een werk van de beroemde bouwmeester Cuypers en de dol'Pstoren, een oud zeebaken. Na ongeveer een uur varens werden
de trossen uitgeworpen. Ameland, .,de parel der
Noordzee" was bereikt. Dit eiland, zich uit-

strekkende in Oost-Westelijke richting, heeft
een totale lengte van 25 km. en is ongeveer 6000
ha. groot. De vier dorpen Buren, Nes, Ballum en
Hollum zijn onderling verbonden door een hob·
beldebobbelde straatweg. De bevolking vindt
haar bestaan in het uitoefenen van het landbouw- en veehoudersbedrijf en de buitenlandse
zeevaart.
Vroeger, in de zeventiende eeuw, was de walvisvaart een zeer belangrijke bron van inkomsten en heerste op Ameland grote bloei. Vele
walviskaken, afkomstig uit clie tijd, doen thans
nog dienst als hekpalen, zoals men in Nes en
ook in Hollum kan zien.
Nes, de standplaats van De Terrorist, is een
schilderachtig dorp. De naam duidt op aangeslibd land. Het toont prachtige oude gevels. Het
oudste huisje van Nes is wel dat van 1625. De
voorgevel was geheel met een dikke cementlaag bedekt maar in 1926 werd het gerestaureerd, zodat het thans een goed beeld geeft van
de eigenaardige Amelandse bouwtrant uit die
tijd. Nog veel meer bezienswaardigs biedt clit
dorp, doch het doel van de reis was......
DE TERRORIST.
Weggedoken in een diepe duinpan, een honderdtal meters bezijden de Badweg, staat, fris groen
geverfd, het KP vacantiehuis De Terrorist. Niet
anders dan een zandweggetje dwars door de
duinen kan U er brengen en zo verscholen ligt
het daar, dat ge het als vreemdeling niet gemakkelijk zoudt vinden. Gelukkig weten de
Amelanders het U goed te vertellen., want De
Terorist staat er in een goede reuk. Toen we,
pas op het eiland aangekomen, aan een oud
boertje vroegen naar De Terrorist. wist bij het
zonder dralen haarfijn uit de duiden. ,,Een ketiertsje lope, meneer".
Even verder nog eens iemand naar de we{; gevraagd was het bescheid: .,Een half uurtsje
lope, meneer", zodat we direct al door kregen,
dat men het met de tijd niet zo nauw neemt in
dit land. Voor mensen, die dagelijks gedwongen
worden zich te buigen voor de tyrannie van de
tijd, moet dat alleen al een gelukkige gedachte
zijn. Eens niet om half zeven op, niet om zeven
uur ontbijten, niet om half acht met de tram
mee ...... enz., vul zelf maar aan, is het niet om
te watertanden, zo'n vrijheid? Na een ,,half
uurtsje" lopen stonden we inderdaad "oog in oog"
met De Terrorist. De leidster, Truus heette on.s
welkom en introduceerde ons meteen maar in
de kring der gasten, gezeten in de gezellige, comfortabele conversatiezaal. Even voorstellen,
handdrukken, een paar vragen en je voelt je er
thuis. Dat spoedige zich-thuis-voelen is iets zeer
eigenaardigs in deze en soortgelijke kringen. Er
is geen sprake van stroefheid, van zoeken naar
gebruikelijke beleefdheidsfrasen, zoals te doen
gebruikelijk is bij eerste ontmoetingen. Integendeel, er is dikwijls een direct contact, een praten van hart tot hart. Het is voor de leidsters
van het vacantiehuis, Truus en Jannie, dan ook
niet moeilijk om er een goede, ongedwongen
sfeer te scheppen, hoewel ge%egd dient te worden, dat hen de rol van vlotte en vrolijke gastvrouwen wel bijzonder goed ligt. Haar devies Is:
't Zij regen of mooi weer, wij bewaren steeds
een goede sfeer. En zij lappen het 'm. Bij mooi
weer is het erg gemakkelijk, want dan zie je de
gasten meestal niet anders dan bij de maaltijden.
Voor de rest van de dag zijn ze op het vlakbij
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n Ons Baken" van 5 Juli 1947 schrijft
de" redacteur Diamant een artikel,
waarin hij oproept tot bundeling en
activiteit der oud-illegalen in verband met het
Regeringsbeleid met name ter zake van de zuivering.
Dit artikel is zo duidelijk, dat het om een reactie onzerzijds roept.
Welnu ons antwoord is kortweg, dat wij dit
soort voorlichting funest en onverantwoordelijk
achten.

gelegen si.rand of in de bossen te vinden. Maar
ook als het regent (en dat deed het dit weekend;
het plensde gewoon) komen ze het devies na.. Allereerst is er dan de zeer gevarieerde boekenen tijdschriftenverzameling, dan de gezelsschapsspelen, verder zang, muziek en conversatie Bovendien schijnt slecht weer een gunstige invloed
uit te oefenen op Jannie's moppenknobbel. Het
.is misschien gemeen om het te verraden, maar
één mop, die traditie heeft gekregen op De
Terrorist, wil ik U niet onthouden. Maar beloof me dan, dat U, wanneer U ooit op De Terrorist mocht komen, van niets weet.
Er hangt 'n schilderij in de conversatiekamer. Een
vijver met daarin verschillende waterplanten.
Geen zwaan is daarbij geschilderd, onthoud dat
goed, vooral geen zwaan. Nu gebeurt het echter meermalen, dat een argeloos bezoeker zeer
onnozel wordt gevraagd hoe of hij dat schilderij
vindt. Al naar de mate van zijn beleefdheid zegt
ie dan: .,wel aardig, mooi of prachtig." .,Die
zwaan, vindt U die niet prachtig?" ,.Die
zwaan.... .., ik zie geen zwaan ......, even dichter
bij kijken...... Nee, geen zwaan ...... " ,,Ziet U 'm
niet? Nou, dan is-t-ie zeker net ondergedoken!"
Meelachen, zij het meestal pijnlijk, is in zo'n
geval wel het beste wat de argeloze kan doen.
Dat schilderij is overigens niet het enige bezienswaardige in de conversatiezaal. Er staat ook nog
een schemerlamp, een gewone schemerlamp maar
met een bijzondere kap. Die kap is nl. bespannen met een gedroogde varkensblaas. Op de hierbij geplaatste foto kunt U hem zien. Ik zou
daarop niet speciaal de aandacht hebben gevestigd, ware het niet, dat mij onder strikte geheimhouding door een der leidsters van het huis
was verteld, dat de blaas niet van een varken,
maar van een gekidnapte "blanke" was geweest,
daarmee te kennen gevende, hoe primitief en
"natuurlijk" men nog op Ameland leeft. Dat
p~imitieve bleek trouwens ook wel uit de pomp,
die op een 25 meter afstand van het huis is geplaatst, bij gebrek aan waterleiding. Ook wel uit
de trage postverbinding, die de krant van Maandag eerst op Donderdag in De Terrorist doet
verschijnen. Dat mag echter allemaal niet "hinderen". Niemand, die eraan denkt zich over zoiets te beklagen. Waarom zou men? Zijn er niet
de duinen, de zee en het strand? Neen, een
klachtenboek heeft men niet nodig daar op
~eland. Men zou trouwens een gegeven paard
m de bek gaan zien, want ieder die er verbijft,
verblijft er gratis. Dat is de wens van de Friese
KP, wier eigendom dit vacantiehuis is. Van
Mei tot October is De Terrorist geopend en elke
veertien dagen is er een dertigtal KP-weduwen
te gast. Men heeft zich in Friesland niet afgevraagd hoe het geld er moest komen, maar men
zei eenvoudig, dat het er moest komen. En het
kwam er. Vraag alleen niet, hoeveel moeite het
heeft gekost. Dat gaat tenslotte niemand iets
aan. Het is er en daarmee uit.
Zo is men in Friesland.
Er zou nog veel zijn te vertellen over dit Amelandse dorado, maar ik eindig. Vraag een oud
gaste eens naar haar ervaringen, het zal U beter
dan vele kolommen druks overtuigen van de
waarde van dit KP-huis. Ik heb er zo maar eens
een weekendje rondgeneusd, zoals U weet terwijl
het plensregende.
Een ding is me echter wel duidelijk geworden
daar in Ameland. Dit, dat er zo stilletjes weg
Iets groots wordt verricht.
TOON.

werkers er de verantwoordelijkheid voor, dat
die oud~illegale werkers teleurstelling op teleurstelling zullen stapelen, maatschappelijk zullen
derailleren, en soms zelfs, omdat zij tenslotte van
hun machtspositie gebruik zullen maken, waartoe
gij ze opgeroepen hebt, in de gevangenis terecht
zullen komen
De vorming van machtsposities was de methode
van Hitler en is de methode van het communisme. Maar het is een verfoeilijke methode voGr
ieder, die de vrijheid en de democratie als zijn
leven bemint, voor leder, die cJaarvoor zijn leven
heeft willen geven.
Gij eindigt met de oproep: ,.Denk aan de verantwoordelijkheid tegenover hen, die het van U
hadden verwacht toen zij stierven".
Ja, ja, in naam van hen, die stierven, worden
argeloze oud-illegale werkers opgeroepen dezelfde methoden te gebruiken, die de Duitsers ge,
bruikten en '\/'oor de bestrijding wa1J.rva11 hun
vrienden stierven.
Denl< aan Uw verantwoordelijkheid, Mijnheer
Diamant, tegenover hen, die het van U verwachtten, toen zij stierven, dat gij zoudt denken
aan Uw verantwoordelijkheid in de voorlichting
van ben, die nog leven.
H. v. R.

De schrijver bepleit een weer op stapel zetten
van de zuivering "waarom geen her-zuivering
ingevoerd".
En dat zegt men twee jaar na afloop van de
oorlog, nadat een nog in zijn kracht staande verzetsbeweging gefaald heeft om door aandrang
en voorlichting de zuivering tot een goed einde
te brengen.
Deze oproep is met zekerheid tot mislukking
gedoemd, en wanneer zij maar een begin van uitvoering zou krijgen, zou Zij talloze oud-illegalen,
die daarin tot a:ctie zouden komen, doen derailleren (dat is het onverantwoordelijke van deze
oproep). terwiJ1 de resultaten, als ze er zouden
komen, niets beters zouden opleveren dan de
afgelopen zuivering en de chaos en het onrecht
nog zouden vergroten ( en dat slaat op het
funei,te van deze voorlichting).
Weet de Heer Diamant niet, dat de zuivering
niet alleen mislukt is door een gebrek aan activiteit van de voormalige illegaliteit, maar vooral omdat dit een onoplosbaar probleem is?
Omdat er geen strenge scheiding is te maken
tussen verkeerd en goed, omdat er geen normen zijn om het optreden in de bezettingstijd
te beoordelen, omdat de zeer persoonlijke over- De motoren staan nog niet stil, of daar schrijdt
wegingen, die een mens verkeerd doen schijnen, reeds Pater Pruim, de aalmoezenier van 1-4 R.L,
terwijl hij in werkelijkheid goed is, en die een naar voren, om ons te verwelkomen. Wij wormens goed doen schijnen, terwijl hij in werke- den naar onze kamers geloodst, frisse kamers
lijkheid gezuiverd zou moeten worden, nooit in met openslaande ramen en een tegelvloer, uiterst
rekening te brengen zijn in het zuiveringsbeleid ? sober gemeubileerd. Even later spoelen wij in
De klaarblijkelijk verkeerde gevallen leveren àe badkamers het vuil van de Lembangweg van
geen moeilijkheden op. Zij behoren zelfs voor
het Tribunaal of het Bijzondere Gerechtshof. on.s af.
In dat opzicht heeft iedereen nu nog een plicht. Het klooster is oorspronkelijk eigendom van de
Maar daarvoor is geen her-zuivering nodig, en Eerw. Zusters Carmilatessen, en het blijkt, op
geen agitatie van de voormalige verzetslieden, onze "verkenningstocht" door het klooster, dat
die tot nu toe reeds de ene teleurstelling op de er nu 20 kamers voor onmiddellijk gebruik geandere gestapeld hebben en nu door de Heer reed zijn, terwijl men voor de overige restauraDiamant voor de Sinterklaas-verrassing van een tie nog wacht op de onontbeerlijke materialen.
nieuwe teleurstelling geplaatst worden
Ook de recreatie-zaal en de refter zijn weer met
Als de Heer Diamant zich een ogenblik reali- eenvoudige middelen bewoonbaar gemaakt, en
seert, wat hij oproept In het hart van vele oud- zij vormen op zichzelf reeds een hulde voor die
illegale werkers en welke ongelukken hij daar- stille werkers, die hier weer eens een unieke
door teweeg brengt, dan zou hij, als hij Zijn ver- prestatie hebben verricht. Wat moet ik U verantwoordelijkheid wilde zien, dit artikel intrek- tellen over de retraite, de gedachten, die daar op
ken en niet meer naar het hart van Jeruzalem je los stormen, de goede voornemens, die je daar
spreken, maar tot het hart van Jeruzalem. Dan maakt. Een ieder, die ooit een retraite heeft
zou hij niet meer meedrijven met de stroom van meegemaakt, weet, wat zij voor je geestelijk
onvervulbare verlangens, die in het hart van leven kan betekenen. De anderen moeten maar
alle oud-illegale werkers (ook van mij) onrust eens een retraite gaan beleven. Het is een grote
wekken en tot actie oproepen, maar dan zou schoonmaak, een totale opruiming van alles wat
hij werkelijke voorlichting geven om die onrust lelijk en minderwaardig is. Het is een opnieuw
te bezweren en af te wenden. Want het is een
heilloze onrust, die in de praktijk op niets uit- je vizier instellen op het enige doel, dat wij in
loopt en de oud-illegale werker steeds verder deze wereld hebben: Onze zaligmaking. Wij woraf doet dwalen van de weg, waarop hij komen
den ons weer bewust van de hogere geestelijke
waarden, van onze macht, de wereld beter te
moet, het normale maatschappelijk leven, waarin hij zijn plaats moet vinden en waarin hij
maken.
de winst in karaktervorming, door het verzets,,Verbeter de wereld, begin bij jezelf". Zo mewerk opgedaan, dienstbaar kan maken aan de diteren wij drie dagen in uren van overpeinzing
toekomst van ons volk.
en bezinning. Doelbewust het kompas richten op
De Heer Diamant wil de oud-illegaliteit opnieuw
Hem. ,,Wat baat het de mens, wanneer hij de
bundelen en tot actie brengen. ,,Het roer om gehele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn
bij de ex-illegalen".
onsterfelijke ziel?"
"Vormt de machtspositie, die er komen moet Maar het is niet alleen mediteren. Wij spelen
voor het gehele land".
hier ook volleybal, of pennen naar haar, die onHeilloze voorlichting.
Wat wilt U doen met die gebundelde illegaliteit?
ze zorgen met ons deelt.
Wilt u er een staat in de Staat van maken? De maaltijden...... ? Enorm! Van verschillende
Wilt u een machtspositie verwerven, zoals de zijden werd er gesolliciteerd naar de betreltking
E.V.C. dat doet in haar politieke stakingen en van "djongos" bij de Zusters.
waardoor de democratie, waarvoor onze vrien- ,,Maar'', zo waa het antwoord...... ,,de Zusters
den gevallen zijn, ondermijnd en in gevaar ge- believen haar karige rantaoenen zelf wel."
bracht wordt?
zo werltten alle omstandigheden mee, om deze
Gij hebt de gelegenheid, evenals iedere verzets- retraite te doen ala.,.en. Daarom wu er bij het
man en iedere Nederlander, om langs de nor,.
male democratische kanalen invloed uit te oefe- plechtig danklof slechts grote dankbaarheid in
nen ~P de gang van zaken. Alles wat daarbui- ons hart. Dank...... op de eerste plaats aan Hem,
ten om gebeurt in de vorming van machtsposities maar ook aan Pater Pruim, de Eerw. Zusters
is een moordaanslag op de democratie. En wan- Ursulinen en alle anderen, die ons de gelegenneer voor deze moordaanslag oud-illegale wer- heid gaven deze mooie retraite mede te beleven.
kers opgetrommeld
worden,
dan
gij, ,.;....
Mijnheer
Diamant, en
Uw bond
van draagt
oud-illegale
1 _ _ _ _______ ____ __ _ __ _ _ _,
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; door Joh. van Buizen en .Ad Goede

OPENBARE. BEHANDELING

D

e Tweede Kamer heeft gesproken, de Minister
heeft geantwoord. Winst, waardering aan beide
kanten voor de Stichting 1940-1945, krachtige
steun van de Kamerleden voor de wensen van de
Stichting.
Daartegenover: een kleine tegemoetkoming van de
zijde van de regering aan de geuite wensen, maar geen
verandering in twee belangrijke punten: de maximum
g-rondslag blijft 4500 gulden, de weduwe ontvangt 65%,
resp. 55 % van de grondslag en geen 70, resp. 65 en
M% zoals de Stichting en vele leden van de Kamer
gaarne hadden gezien.
Conclusie I: de Stichting zal hard moeten aanpakken
om het werk voort te zetten zoals zij zich dat van de
aanvang af heeft gedacht.
Conclusie II: veel verwarring in de Kamer ( en m het
land) omtrent de bedoelingen van dit wetsontwerp en
de verhouding tot andere pensioenregelingen; verwarring omtrent de begrippen recht op pensioen, onaantastbaar pensioen, armenzorg, verzekering en sociale
zekerheid. Daarover een· volgende keer nog iets meer;
ditmaal alleen nog een chronologie van de voorgeschiedenis van dit ontwerp om te zien, wat er alzo
aan vastgezeten heeft.

Nauwelijks veertien dagen na de Koepelkraak
komt Nico ontsteld bij Jelt. ,,Nou hebben ze mijn
oom gepakt ...... "
Dat is ontzettend. De gastheer van het Oosterbeekse rusthuis. En wat voor een gastheer! Daar
bent U getuige van geweest, lezer. En dan weet
U nog niet het zoveelste part van wat hij voor
het illegale werk deed.
Arme kerel! Zoveel gepresteerd voor de goede,
de grote zaak - en nu ten leste toch gevallen in
handen der beulen, waaruit hij zovele anderen
wist te houden!
Hij had het voelen aankomen. Eén der vele onderduikers, met wie hij in relatie stond, was gearresteerd, verhoord en had "doorgeslagen".
Op vragen, van wie hij zijn persoonsbewijs en
bonkaarten ontvangen had, noemde hij tenslotte
de naam. Z. werd gewaarschuwd en verdween
dus. Maar niet ver genoeg ......
De S.D. haalde Hemeldal ondersteboven, vond de
onweerlegbare bewijzen (p.b.'s, glasplaat voor
vingerafdrukken, een verdachte auto in de garage), dat de villa een illegaal hol was; snuffelde
de omgeving af, de huizen der buren en vond
in één ervan de eigenaar van 't Hemeldal.
Die auto is een kwaad ding
't Wagentje heeft al in geen drie maanden gelopen, zegt Z.
Maar dat weten de heren wel beter, want de accu
blijkt nog gevuld te zijn
Nu schopt dat smerige Opeltje de zaak toch nog
in de war.
Mee, naar het S.D.-gebouw.
Als Nico dit hoort, heeft hij rust noch duur.
Z. wordt des nachts gearresteerd en reeds vóór
acht uur is Nico bij J elt.
,,Jelt, hij moet er uit. Kun jij mijn oom niet helpen? "

Juli 1945: het bestuur van de Stichting 1940-1945 begint de interne besprekingen over de wijze, waarop een
wettelijke regeling tot stand zou moeten komen.
Oct. 1945: het hoofdbestuur van de Stichting keurt het
ontwerp pensioenregeling, dat hieruit voortkomt, goed.

Nov. 1945: de Minister van Binnenlandse Zaken
vraagt aan de Stichting om haar mening te geven
omtrent een toekomstige pensioenregeling. Het bovenbedoelde ontwerp wordt door de Stichting ingediend.
Jan./April 1946: overleg tussen Stichting en Ministerie om tot een ontwerp van wet te komen.
Zomer 1946: de Ministerraad brengt nieuwe wensen
ten aanzien van de ontwerp-regeling naar voren.
Sept. 1946: regeringsverklaring, waarin wordt medegedeeld, dat afstemming van de regeling op die voor
militairen en zeelieden noodzakelijk geacht wordt.
Oct./Nov. 1946: hernieuwd overleg van de Stichting
mèt de regering omtrent gewijzigde ontwerpen, gevolgd door een aantal nota's van de Stichting aan de
regering in de daarop volgende maanden
12 April 1947: indiening van het wetsontwerp bij de
Tweede Kamer.
19 April 194 7: spoedvergadering van het hoofdbestuur

van de Stichting, waarin het standpunt van het bestuur ten opzichte van dit ontwerp wordt bepaald.
28 April 1947: nota van de Stichting aan de leden
van de Tweede Kamer.
29 April 194 7: mondeling overleg tussen vertegenwoordigers van de Stichting en verschillende fracties
uit de Kamer.
6 Mei 194 7: tweede nota van het hoofdbestuur aan de

leden van de Tweede Kamer.
20 Juni 1947: verschijning van het voorlopig verslag
van de Tweede Kamer over het wetsontwerp.

I Juli 1947: verschijnen van de Memorie van
woord van de regering aan de Tweede Kamer.

Ant-

3 Juli 1947: overleg van de Stichting 1940-1945 met
de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer;
overleg van de Stichting met de Raad van Binnenlands Bestuur uit de Ministerraad.

4 Juli 194 7: laatste nota van de Stichting aan de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer en mededeling daarvan aan de regering.
7 Juli 1947 : briefwisseling van de Stichting met Ka-

mer en regering.
8 en 9 Juli 1947: openbare behandeling in de Tweede
Kamer. Wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming

aanaenomen.
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Wat denkt Joop er van, de onvolprezen paedagoochelaar van het Arnhemse spinhuiswezen?
Als er niet gauw wat gebeurt, zal de. gegrepene
(naar menselijke berekening althans) geen lange
draad meer spinnen.
De lezer dient te weten, dat Joop niet alleen In
de vermaarde Koepel, maar ook in het Huis van
Bewaring wat-je-noemt als kind in huis is.
Nog voor Joop die morgen zijn taak aanvangt,
heeft Jelt, die op de fiets naar het Willemsplein
trekt, hem al te pakken. Joop moet op onderzoek uit. Er hangt ook voor de organisati~ zoveel van af. Zal Z. kunnen zwijgen? Hij weet
practisch alles van de organisatie. Als de SD
hem tot spreken dwingt, kunnen de kopstukken
van LO en KP wel naar andere adressen omzien. En als hij iets moet zeggen om over andere
dingen te kunnen zwijgen, dan moeten zijn vrienden toch weten welke adressen voortaan "taboe"
zijn en welke onbesmet blijven.
Doch Z. is nog niet in het Huis gearriveerd. De
dagen, dat hij bij de SD vertoeft is er geen enkel contact met hem en verkeren zijn vrienden
in angst en zorg over zijn lot.
Op een dag - wie worden daar nou weer in het
Huis binnengebracht? Geen voetbalteam, al is
het een elftal. Elf delinquenten.
Daar staan ze keurig in de rij aangetreden. De
namen worden afgeroepen ter controle.
Als Z. zich present meldt, kijkt Joop, die in de
hall aanwezig is, hem aan en fluistert zacht:
,,Nico", waarop Z. nauwelijks merkbaar, bevestigend knikt.
Een woord, nauw verstaan. Maar voor de man
van Hemeldal een woord, dat een wereld opent.
Zie, hij beheerst zich meesterlijk en nauwelijks
merkbaar knikt hij bevestigend.
Als alle namen af geroepen zijn, gaat Joop
de rij langs en vraagt
wie nog lectuur wil
hebben voor de Pinksterdagen.
De man van Hemeldal
is natuurlijk één van
de gegadigden.
,,Ik zal er voor zorgen".
..
w
" w
Nadat Z. ingesloten is,
kan de opvoeder binnen de cel, behalve
een stapel boeken,
ook nog wat anders
leggen: contact.
,,Heb je wat bekend?"
"Niets. Voorlopig geen
gevaar''.
"Moed houden. We
zullen nog wel eens
zien, wat er voor je
te doen valt".
Houd 'r de moed
maar in. Dat liedje
is al meer en gemakkelijker gezongen.
Maar als je bij een
volgend verhoor met
~en gummiknuppel afgetuigd wordt, gelijk
Z. - en als je de vijf
kruisjes achter de
rug hebt, dan zing je
het op een zwaardere
wijs.
Vooral, wanneer de
wreedaards je in de
boeien slaan; boeien,
waaraan een gewicht
van vijf kilo hangt.
Het lijkt middeleeuws,
maar het is heus
waar.
Hij zegt dan ook, als
Joop een volgende
.,Geen voetbalteam, al is het een elftal. Elf delinquenten."
keer weer In zijn cel

Drie keer mis
Vierde keer raak.
i(
(Het Bv.ia van BewariD.g
te .Arnhem).
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verschijnt: ,,Ik weet niet, of ' ik het uithoud,
jongen. Doe je best voor me". En ze doen hun
best.
De dagen zijn vol van actie nu voor Jelt en
Joop. Er wordt links en rechts geïnformeerd, gewikt en gewogen. Zullen ze tijdig klaar kunnen
zijn met hun plannen? En ook Nico en Chris
spannen al hun krachten in om behulpzaam te
zijn met alles wat de KP maar van node heeft.
De gedachte aan de verzuimde kans bij de Koepelkraak doet hen telkens met vernieuwde ijver
aan de zaak werken. Ze popelen van verlangen om er op los te gaan, want, geleerd door de
Koepelkraak, toen achteraf bleek, dat men gemakkelijk veel meer mensen had kunnen bevrijden, staat nu van het begin af vast, dat men
niet alleen Z. zal bevrijden, doch er zovelen zal
uithalen als maar enigszins mogelijk is.
Het ziet er ingewikkeld uit, veel gecompliceerd€r dan de opzet der Koepelcampagne. Men vergete niet, dat het Huis veel lastiger te benaderen is; het wordt griezelig goed bewaakt. Het
ligt aan het Walburgplein, met de Grote Markt,
het Eusebiusplein en de Rijnbrug in de onmiddellijke nabijheid.
Aan de zijde van de Grote Markt · grenst de binnenplaats van het Huis, dat een elleboogvorm
heeft, aan het Gerechtshof. Tot dit laatste gebouw weet Jelt, met welwillende medewerking
van een vaderlandse parketwachter toegang· te
verkrijgen. Nu kan hij nauwkeurig overdag de
situatie opnemen. Brr ...... dat zit niet mee. De
legale, koninklijke weg voorin, dat zal ditmaal
niet gaan. Het moet helaas een inbraak worden
en zonder geweld zal het niet lukken.
Daar is allereerst de vier meter hoge buitenmuur. Daarachter surveilleert dag en nacht een
politiemart. Die moet besprongen en overweldigd
woràen. Daarna kan men pas de deur en de hekken door, die naar het Huis leiden. Samen met
Johannes en Geert en de parketwachter _b eziet
Jelt in de middag voor de overval nogmaals de
situatie.
Na ampele bespreking met de plÓeg worden de
plannen vastgesteld. Z. is ingelicht. Hij wacht en
bidt in zijn cel. Doch ...... hij doet nog iets anders.
Hij heeft bij de controle kans gezien zijn mes mee
te smokkelen en hoewel de boeien hem danig
belemmeren bij zijn arbeid, ziet hij kans een
stukje hout uit het niet al te kostbare meubilair
van de cel te snijden. En daaraan kerft en kerft
hij tot het een sleuteltje is geworden, waarmee
hij zijn boeien kan losmaken.
Nog voor de Mei-maand is voorbij gegaan zal de
poging gewaagd worden, in de nacht van de
Tweede Pinksterdag, van 29 op 30 Mei, zal het
gaan gebeuren. Een dozijn KP.-ers, grotendeels
dezelfde als bij de Koepelkraak ( alleen de
Utrechtse ploeg is ditmaal vervangen door vijf
man uit de Betuwe, onder aanvoering van Joh.
van Zanten) staat aangetreden om in de sterheldere nacht erop uit te trekken. Het plan is
zich tussen 1 en 2 uur toegang tot de gevangenis te verschaffen en daar tot 4 uur, wanneer de
spertijd eindigt, te vertoeven. Dan zullen alle
politieke gevangenen, welke er voor in aanmerking komen, is vrijheid worden gesteld:
Maar zover is het nog niet.
De ene groep vertrekt van de schilderijenhandel
van de familie D. in de Broerestraat, waar de
vervalsers van de Persoonsbewijzen (PBS) hun
werkadres hebben. Doch die zijn met de Pinksterdagen naar elders vertrokken en Nico heeft onmiddellijk de hand op dit adres gelegd om als
uitgangspunt voor de ene groep van de KP.
dienst te doen.
De tweede groep vertrekt, met medeneming van
enkele ladders, van het huis van "Tante Spiek".
Ze heeft er nog wat oude kledingstukken bij
moeten leveren om aan de bovenzijde om de
staanders te wikkelen, zodat ze geruisloos tegen
een muur gezet kunnen worden. Later bemerkt
Tante Spiek tot haar schrik, dat ze haar wasmerk met de initialen nog in één van de geluid-

de verbinding met de binnenplaats tot stand
moet brengen omlaag. Jammer, de ladder is iets
te kort. Jelt bindt er een touw aan, om hem
aldus behoorlijk op de grond te kunnen plaatsen.
Het gespannen touw nijpt smartelijk in de hand.
Nog is de grond niet bereikt. Het touw hangt
nu nog maar aan één van zijn vingers. En nog.....
Dieper buigt hij zich over de muur. Dan komt
plotseling µit de schaduw een bewaker naar voren, die enkele meters naar voren loopt, in de
richting van de muur kijkt en ...... weer bijft
staan. Doodstil wachten de beide figuren op de
muur. De ogen van Joop en Jelt blijven strak
op hem· gericht. ,
Wat zal hij doen? Het kan haast niet anders, of
hij moet de ladder en · de mannen, die daar over
de muur gebogen hangen, zien. Jelt tracht nog
met de uiterste krachtsinspanning de ladder te
houden...... Dat het nu toch ook zo helder is!
Hij moet de arm zover mogelijk naar voren
strekken, want de hangende ladder gaat draaien.
Als hij de .muur raakt zal de bewaker het zeker
horen en is alles verloren. Die ogenblikken zijn
vol van pijnigende onzekerheid. Of er geen eind
aan zal komen. Verwarde gedachten vliegen
door Jelt's hoofd, hij bidt God vurig hem te willen bijstaan. Lang zal hij het niet meer
kunnen
houden. Dan zal hij de ladder
moeten
laten schieten.
Daar stevent de
bewaker al regelrecht op de ladder af. Jelt

dempers heeft laten zitten, doch dat speelt verder gelukkig geen rol.
Beide groepen zullen langs verschillende wegen
tot de binnenplaats trachten door te dringen.
Naast het Gerechtsgebouw aan de Grote Marktzijde is een gang, welke met een hoog ijzeren
hek is afgesloten. Uit deze gang kan men op
een plat komen, dat aan de binnenplaats grenst.
Daar zal de Twentse ploeg zich posteren. Joop uit
Apeldoorn en de Betuwse groep nemen een gangetje, dat van de Eusebiusbinnensingel achter
de huizen om loopt, vanwaar ze met behulp van
een paar ladders eveneens tot de binnenplaats
zullen kunnen komen. Is de bewaker aan de
zijde van het Gerechtshof, dan zullen de jongens van Joop en van Zanten zich op de binnenplaats laten zakken en de bewaker overmeesteren, is de bewaker aan de andere zijde,
dan zullen de Twentse jongens die taak op zich.
nemen.
Jelt zal met Johannes, Geert en Harry meegaan
om te zien hoe de eerste toebereidselen zullen
slagen. Het hek aan de Grote Markt is geen
zware hindernis. Donker en dreigend ligt de
smalle steeg voor hen. Doch daarboven welft
zich wolkenloos de sterrenhemel.
Ze maken geeri gerucht. Sluipen voort langs de
muren, werken zich omhoog naar het platje,
houden zich zoveel mogelijk in de schaduw en bespieden de binnenplaats, die flauw verlicht is
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door de sterren. Als Jelt hen veilig op hun uitkijkpost weet, gaat hij naar de andere groep om
te zien, of daar alles in orde is. Ze staan juist
met de ladder klaar om hun klimpartij aan te
vangen. Samen met Joop gaat Jelt dan poolshoogte nemen bij de muur, die ruim een halve
meter uitsteekt boven de dakgoot van de huizen
aan deze zijde. Roerloos liggen ze daar en staren
in de zware slagschaduwen, welke de sombere
gebouwen over de binnenplaats werpen. Maar
er · is geen voetstap en geen gerucht. Alles is
beangstigend stil.
Voor van deze zijde tot de aanval overgegaan
wordt wil Jelt weten hoe de waarnemingen van
de Twentse ploeg zijn. Opnieuw aanvaardt hij de
tocht om het dreigende gebouwencomplex. Voorzichtig, nu en dan luisterend. Klinken daar voetstappen?...... Ja, zware met ijzer beslagen
schoenen stampen op het plaveisel. J elt duikt
onder een heg. Twee Moffen lopen er rakelings
langs. Als ze voorbij zijn, zet hij zijn tocht voort.
Jelt wacht vol ongeduld op het resultaat van
Johannes en Geert's speurtocht. Johannes schuifelt na enige tijd voorzichtig terug en deelt
fluisterend mede, dat de bewaker zich blijkbaar
vlak onder de plaats waar zij zich bevinden ophoudt, zodat het wellicht beter is, wanneer de
jongens van de andere zijde trachten binne.n te
dringen.
Jelt verdwijnt dan weer door het gangetje, neemt
opnieuw het hek en sluipt dicht onder het Gerechtsgebouw en de huizen aan het Eusebiusplein naar het gangetje aan de Eusebiusbinnen&ingel, waarin Joop uit Apeldoorn en de Betuwse ploeg verdwenen zijn. Ze hebben de twee
ladders met zich meegevoerd en wachten om te
kunnen afdalen op de binnenplaats, zodra zulks
nodig mocht blijken.
Als Jelt komt en de situatie uitlegt, kruipen Joop
en Jelt in de dakgoot van de huizenrij, welke tegen de muur van de binnenplaats is gebouwd. De
binnenplaats ligt leeg en verlaten voor hen. Dan
moet van hieruit de toegang maar geforceerd
worden. Als ze de tweede ladder hier laten zakken, kunnen ze waarschijnlijk de binnenplaats
wel bereiken. Geruisloos zakt de ladder, welke

laat het touw glippen, roept "Handen· om•
hoog, of ik schiet", maar de politieman is reeds
op alles voorbereid. Het antwoord giert rakelings langs Jelt heen. Twee scherpe knallen rijten de nachtstilte vaneen. De waker heeft het
vuur geopend.
Jelt en Joop duiken in de dakgoot achter de
muur en het pistool van Jelt geeft het antwoord
waarom de man beneden vraagt. Hij heeft echter al dekking gezocht achter de hoek van het
gebouw.
Jammer, jammer. Nu is de kans verkeken. Er
is niemand gewond, doch dit luidruchtig voorspel moet tevens het slotaccoord zijn voor van•
daag. Weldra zal de bewaking, de SD gealarmeerd zijn.
De terugtocht moet aanvaard. En snel!
De gevangene, die op bevrijding wacht, hoort
het vuren. Hij heeft niet geslapen. Vannacht immers zullen ze komen. Hij heeft z'n boeien reeds
losgemaakt. Doch nu hij de schoten hoort, weet
hij, dat alles uit is. Misschien vallen er thans
jongens voor hem, of worden straks gegrepen
en hier binnengebracht. Straks sluit hij zelf weer
de gehate boeien met hun ijzeren greep om zijn
polsen. En het is of hij het slot van de celdeur
voorgoed achter zich dichtmaakt!
Op de Rijnbrug, een 150 meter verdere maken
Duitse schildwachten brullend alarm, zoals alleen zij dat vermogen. ,,Feuer, Feuer".
De een na de ander duikt van het plat omlaag.
Ook Johannes, Geert en Harry hebben het schieten gehoord. Weg, voor de terugtocht onmogelijk
wordt. De sokken erin. Daar is het hek. Langs
de spijlen trekken ze zich omhoog. Geert en
Harry staan al op de Grote Markt, doch Johan•
nes uit Twenthe raakt boven op de scherpe
ijzeren punten met zijn jas va1.t. Hulpeloos zit
hij daar boven op 11et hek, de benen gekneld tussen de spijlen. 't Is eigenlijk lachwekkend, zoals
zijn silhouet daar, als een enorme vleermuis tegen de lichte nachthemel fladdert.
Maar er is geen tijd om te lachen nu. Het is een
wedloop met de dood. Harry en Geert missen·
hun makker, zien zijn benarde positie en komen
terug om hem te verlossen. Johannes bevrijdt z'n
(Wordt vervolgd pag. 8).

---

- --------------·

W.at
TE DOEN STAAT?
r is al meer dan eens in ons aller lijfblad
,,De Zwerver" gesclu·even over wat zo ten
naastebij de houding moet zijn van de gemiddelde "oud-illegale" in ons bevrijde Vaderland, dat tegenwoordig ook wel eens wordt aangeduid met het ,,Nieuwe Nederland". Ik wil aan
de voo:rtreffelijkheid, verdienstelijkheid, zelfs
aan de paedagogische in.slag van al deze, soms
goed geschreven artikelen, niet iets toe of afdoen. Integendeel. Waar het mij om gaat is dit:
Ik mis in al deze artikelen het concrete, het tastbue, het doodeenvoudig nuchtere, het z.g. met
.,beide benen op de grond staan".

E

Geloof toch waarachtig niet, dat wij, kleine groep
als we zijn, en dan nog wel van verschillende
politieke overtuigingen, richtingen, godsdiell.Sten
enz., ook maar de kleinste verandering tot stand
kunnen brengen in de politieke chaos van Nederland.
Laat dat aan de politieke partijen over, waarin ieder voor zich een arbeidsterrein zal kunnen
vinden, zo hij dit wenst en waarin hij Z:n poli-

tieke aspiraties kan uitleven of bewerkstelligen.
En geloof tevens gerust, dat iedere \Terkelijk
oud-illegale (versta mij goed) zo langzamerhand wel doordrongen zal Zijn, dat hij zijn arbeidskracht in dienst moet stellen voor de wederopbouw van zijn land. Op dit aambeeld is
ook al zo veel gehamerd, dat het m.i. niel no.dig is ten overvloede te wijzen op de spoorwegen, politie, enz.
Ik geloof niet, dat een oud-illegale zich met opzet buiten het arbeidsproces zal plaatsen. De
harde noodzaak en de eenvoudige strijd om het
bestaan zal hem daartoe wel dwingen.
Ik heb het "genoegen" om pl.m. één-derde gedeelte van de dag door te brengen in volle spoorwegcoupé's, bussen, restaurants, kortom alles,
wat zOILl bij het personenvervoer in ons land te
pas en te onpas komt. Zwijgzame en drukdoenerige reizigers, van eenvoudige tot de meest
hooggeplaatste op de maa.tschappelijke ladder,
met al de nuanceringen van dien. In vele fabrieken, zowel grote als kleine, ben ik kind in huis.
Met dit alles wil ik slechts zeggen, dat ik, wanneer ik 's avonds thuis kom, menig gesprek, zowel &evoerd als beluisterd, heb te distilleren.
En weet je wat mij dan opvalt; dat wij de meest
eenvoudige dingen vaak vergeten, omdat ze juist
zo eenvoudig zijn, bijvoorbeeld:
Wat ons te doen staat?
Om ons heen zien of er nog een kameraad in de
put zit en of die geholpen kan worden. Want
heus, ze zijn er. Vooral onder de jongeren. Kijk
dan niet zo ernstig tegen die z.g. papieren rijstebriJberg op, maar help hem, desnoods een Ukje
illegaal! ..... .
\\'at ons te doen staatr
\\'anneer er werkzaamheden moeten gebew'en
voor de Stichting 1940-1945, zeg dan niet: ik
heb geen tijd, maar werp je daar met hart en
ziel op. Collecteer en organiseer onder toezicht
van 't bestuur, help mede zijn taak te verlichten en draag een steentje bij om dit grootse
werk te vervolmaken.
Wat on.s te doen staat? Hen niet vergeten, die
hun man, vader, zoons of !>roers in de strijd tegen het nazisme hebben verloren. Ga er eens
heen, maak een praatje. WerkeliJ'k, dat doet hen
zo goed, wanneer de vrienden en medestrijders
van hun geliefden hen niet vergeten en meeleven met het achterblijvende gezin
Wat ons te doen staat!
Voor je oud-illegale makker in de bres springen. wanneer de
thans zo s p r ~
"Crapeaux-en-club-vaderlander" hem met z'n

verr)Jmge critiek wil belagen.. Sla dan maar eens
met de vuist op tafel en laat de splinters er
maar eens afvliegen!. .....
Wat oas te doen staat 'l
Te :zorgen, dat de kameraadschap van onze
kleine groep blijft bestendigd. Een groep, die
met de daad het "Nieuwe Nederland" heeft getoond wat het betekent te strijden voor Vrijheid
en Recht; wat het wil zeggen, offers te brengen
enz. Toon die kameraadschap waard te zijn.
Weest er trots op, dat je bij dit kleine leger der
"gezochten" hebt behoord en dat je door God in
de gelegenheid bent gesteld om hier e.en simpel deel van te hebben mogen uitmaken.
Wat. oos te doen staat!
Poch nooit tegenover die z.g. ,.huis-en-tuin-vaderlanders" op je illegale prestaties of tracht
nimmer tegenover hen het werk van anderen te
kleineren. Je doet dan, misschien onbewust, afbreuk aan het grootse werk, dat is gewrocht.
Teveel en zelfs klakkeloos wordt er tegenwoordig in boeken en tijdschriften geschreven over
,.kraakjes", ,.droppings", .,overvallen", om dan
daarmee schijnbaar te trachten onze genoegelijke
"c.c.-vaderlanders" nog eens een paar aardige
uren te bezorgen.
Wat ons te doen staat!
Ons vooral niet op de borst slaan om te willen

demonstreren, dat "wij het zout der aarde zijn".
Maar waar ooit een Nazi- en of moffenvriend in
een of andere overheidsinstantie op ons volk zal
worden losgelaten: protesteer dan, maar spreek
dan zo'n duidelijke, klare en vooral harde taal,
dat ze je in...... Den Haag kwmeD boren.

J. H. DE VRIES-,.OMKE".

•
Vliegende schijven boven J\mrrika ,
Atoomprot,•en?
Het blijken weuballon.s van meteorologische stations te zijn.
Vlieg•ndt schîjven boven Australîê.
Een hoogleraar verlc.laact. dat het gezic:hrsbedrog a.s. \'Uoorzaakt
door bloedlichaampjes, die zich voor htt neivliu langs bewegen,
N"Nk.rLa.n.d bli;lt. gduk.lds, ni<t"t .-<.ter" O.,,lt ba.vrtt (';t'ftainge..e
de oc.lt.ijvta grom. Het blttk echter clät de waadel.aa<. die
ze wa"rn11m. recht bad ingelopen tegen de ondergaande zon.•
De . . vliegende schotels" bleken in we:en niets anders N: :::ifn
êAa. de mocsju. die. men z:iet. wa.utH:t me.n. na bjd.1~ in dt:
Sterk orubl.iade,adc :oonescbij! bedt ges~d.

•'I•

Dagbladberichten.
Gelooft U nou werkelijk, dar het allemaal gezichtsbedrog illJJ
,,De Zwe.Ner" weet wel beter. De internationale. politici zij,n aan het damspel.en ge.slagen en gebruiken
daarvoor door atoomkracht gedreven "schijven··. Let
s.v.p. op wie de eerste ,.dam" haalt. .,Blazen" is bij dit
spel niet geoorloofd.

•

D• Am..tuda....e n1cb=htu. M,. J. J\. Blou ~ , steeds lustig aan :.flll . .Bijen korf-aHaiff." V cijd;,g hield Z. Edelatbtban :leb bezig met het bcstudtttn van ck p<ijzci>. doos de
Bjjetlk.orf berekend voor va(pennen. pap,erwaren en b)·Outtrfec:tl,
Vutpemten met stalm ptn, gct,uttrd op / 3,50 w.-rdta vedtocht
voor pnj:ffl vanütJtde van J 9.95 tot f 1-tS0. De byolltux..a•
alfairt ontlokte de pre.siden., de. opmtrklllfl' •• Voor de. oodog
expottcude.n wij dne dingen oa~r de Oost. waai ie bij de
Papo~·s ~ruild werden lt!J"fl parndifsvogels. De. betrokken
VOOLWUJ)tn haddu wij guocht VOO< eu pa.u kw.utjU In Tsjecb<>Slowakije. Waa, deze zelfde voorwerpen Dil doot' d" Nc<l..-laodse vrouwen gekoclit wudtn voor een paar ticntJu. l<aJl ik
niet anders con.scatert.n dao dat deze. vrouwen de: cigeruchappcn
van d• Papor;r $ hd>bon .-oerovttd."
0

A.N.P.
Dat zoodm d~ dames wel willen. Maar de kroesharen
die bij de Papoea-vrouwen "natuur-echt" zi}o, moeren
onze dames zich door een kapper laten "aanmeten".

•

De 8ij:ondere Politic:rcc:htu te Anth..,. beeft xith. boo.s ;-llltt
ovu de Acbtubockst bouffl, _Telkm.t waaotu u .,. . tnMlwt",
aldus de mag/straat, .,kt>st dat de Staat etll kot, Vukensvleu
tt ertn, dat er wel voldoende Js, vnlfkhn deze heren. Het Is
ui.u nJtt d<:ftig ~ - · Ea da.11 101!1 tt maft ttll koe daadntlcn Ht lood!<,.

(,.Strijdend Nederland").

Is het dan wch waar van die "koe op zoldtt?"
In de Achterhoek blijkbaar wel.

•

Een vru.mdc optocht. btstaande uit een. dertigtal kinderen In de
meut vrtemdsoortige zwemkledij, wand•l,i, Zaterdagmorgen het
pohtfebu"u te Roctttd:om. billlMll, l,~el<ad dooc tt<>ue agm.tca
en 9""olgd door cnigt mla of mttr •aoiitwaardlgdr nden "
Jt>O«<Urs.
Dit ..... btt gevolg vaa een ,a::::la. die de politie. 11aa.r aaalcidlng van klachten van de afdding onderwijs der gemeente
Rotterdam had uftgtTOerd op het terrein Jongs de W aall,a•m.
._.,.u de lcindeRA, voo, rtn ded OAdCt tor.icht vaa. bun oudèff.
tn met voorbijzien van bun kboolpli<.btrn. aan latt baden. warc.A.

( .. De Tijd").

Anne ouders.

't Is haast niet meer bij te benen. Vroeger
kon je te kinderen naar school sturen. Dan was ;e
van de zorg af. Nn moet je ook al mee om te zorgen
dat je kinderen hun "spijber-uren wel goed bdteden.

•

ER IS GOED l\'1EUW$.

,,._, btt Ocp;astemmt ..-n Ecortomudie Zaken " bct. vraae•u.k

Velell hebbe• de laatste weken teve:r-

lo. studie: genomen van het l,g,ali.,e.ren van de boD.Dt.nhaodtl.
m.a.w. om rot wettelijk toel1:atba.ar te verklarca. dat men :-ijrt
teve:el aan bomun. Vf'.rkoopt.

geefs getraeht nog een exemplaar
van "Den Vtjand Wederstaan" te be-

machtigen. Doch de eerste druk bleek
g'dled uitverkocht
Bij het vel'l!ch.ij,nen \'Wl dit nummer
hl de t '" e e de d r u k gereed gekomen. Men kau dus weer nar bar-

teltJSt besteDen.
De prijs van J 4.50 bleef ongewijzigd.

De Russische autoriteiten in Duitsland hebben bepaald, dat ra
hun zóne $le<:ltts a.n htt boanm voor kvtn!lllldclelu - worden uitgereikt. die •. p,odu<:tieve ar~d" vuriàta..

(,.De Volkskrant").
Wie t~fflwoord111 :1jn di.1ttibotiel,cstheidu - t afbalen b ,·uplicht bebalvc ZJJn HaJIÛ.Nrt ook h«t srrookjt ait de ]halt.ttbott&h04:k """ ~ vorige bonk..a,t over te ]eggen.
E, zijn echt•tr httl wat liedffl g,:wust. we aicl :.uinig rijn geWttSt op de btdoelde st,ookjes. En dezulbn worden nu - naar
blij lr.t ult een lnguooden stuk iJI Nn va,, de kranta Vllll Ha
hunon- - voor hun vttagaucu zorgcloo.,J,rid gestraft. doordat
::ij voor elke ontbrekende twee stcookj~s slechts tb nieuwe: boa.kN.tt oatvaug.en en. bovudia ~e11 sa.oe.p- of rokuskaart kunnen
inca.s.se.nu. Hoe zij dan de. vo(gude: keer aan 'V'Oldorndt li:nkttbovmh~kstroolcj~, modffl komn t$. ttn Aieuw r&llllbd..

(.,Je Maintiendrai").
Uit de beste bron kunnen wij echtu mededtlen. dat de
L.O. het verzoek om haar arbeid voor de bonkaartmvoorziening wel ter band te v.;llm nemen, voorlopig nog
httft algeweztn.

C

IN MEMORIAM

WTM LINDENBOI?N (PTM)
geboren 5 April 1910 ,-, Den Helder.
Wim Lilldenbom, eerst werkzaam als onderwijzer op de Vondelschool te Aerdenhout, kreeg
in 19½1 een aanstelling als Rijksconsulent te
Dokknm. doch werd na 9 maanden overgeplaatst naar Zwolle.
Hoewel hij in Dokkum reeds enige contacten had
gezocht, wist hij zich in Zwolle eerst recht
verdienstelijk te maken door het uitgeven van
honderden zegeltjes voor PB's en duizenden
bonkaarten, wefke hij vaak meenam voor onderduikers in Haarlem en omgeving.
Voor ieder wist hij een plaatsje te vinden, voor
een Jood, Engelse vlieger of onderduiker.
In Augostus 19+4 sloot hij zich aan bij de LKPgroep Almelo, en kreeg na enige tijd met Theo
de leiding van de KP-afdel:ing Zwolle.
Menig gevangene heeft door hem zijn vrijheid
herkregen.
Een frappant staaltje was '\\'Cl, toen het hem
gelukte een arrestant op het penon te Zwolle
uit Duitse handen ~ bevrijden en hem met
boeien e:i al te vervoettn.
Uit hoofde· van zijn betrekking moest hij dikv,ijls besprekingen voeren met Burgemeesters.
Wanneer het nodig 'Was, bracht hij, tijdeos zijn
bezoeken ten stadhuize, de situatie aldaar in
tekening, zocht tegelijk de goede contacten uit
en gaf alles dan door aan de KP ter plaatse,
die dan een gelegenheid afwachtte om hun
slag te slaan.
Zelf heeft hij ook verscheidene keren aan kraken deelgenomen.
Soms deden Zich lcomiscbe situaties voor. Zo
werd een burgemeester bezocht, de zaak uitgewerkt en daags daarna de kraak. De volgende
dag legde hij weer een bezoek af bij de Burgemeester. Deze vertelde hem: .,We hebben vannacht gentlemen-inbrekers gehad. Een van die
lui zei tegen me, toen hij mij naar een ander
vertrek bracht: ,.Denk er om burgemeester. bier
is een opstapje, valt U niet?"
Een ander keer plaatsten zij de twee bewakers,
vastgebonden aan een stoel, aan de kant van
twee verschillende tafels. Wanneer zij zich nu
verroerden., .zouden ze van de tafel afv;:illen.
want de poten van de beide stoelen waren met
een touw aan elkaar vt>rbonden. Zodoende Iconden de KP-ers de kraak rustig uitvoeren. Op
weg naar huis kwamen ze echter tot de ontdekking, dat ze een tas hadden laten liggen. Er was
minstens al een kwartier verlopen. Zij keerden
terug en vonden de beide bewakers nog net in
de zelfde situatie als waarin ze achtergelaten
v,aren.
Kreeg Pim de kans, dan maakte bij midden op
straat
in Zwolle Duitse auto's, bussen en
vrachtwagens onklaar.
Geheel alleen hee.ft hij in October 1944 op een
a\tond de spoorlijn naar Deventer opgeblazen,
waardoor de treÎll ontspoorde.
Tevens kreeg hij de leiding bij het afwerp•
terrein "Gerard", in ~ N. Oostpolder, en zorgde voor het transport, de verdeliJ:lg eo het verbergen der wapens in Zwolle en omgeving.
Door al deze verdiensten werd hij, toen Theo
uit Zwolle weg was, Commandant van de
Zwolse KP, in December 1944.
In November echter werd hij reeds gezocht
als ..Pim van de Wapens". Bij een inval in zijn
kosthuis, waarbij hij zelf afwezig was, werd
een foto van hem gevonden. Nu was zijn signalement bekend.
Tot Maart 1915 heeft hij zijn gang kunnen gaan.
Doch op zekere dag vielen Pim en zijn verloofde, die ook gezocht werd, door een noodlottige samenloop van omstandigheden in handen van de moffen. Beiden werden meegenomen.
Pim speelde het echter klaar, dat zijn verloofde mocht vertrekken en toen bij daarna zelf de
kans kreeg, nam ook hij de benen. Tijdens de
achtervolging beschoten, raakte Pim zo ernstig
,gewond, <iet hij %ijn vlucht moest opgeven. Hij
werd naar een ziekenhuis overgebracht. Direct

DTRK CORNELIS DB GRAAF
geb. 16-7-1888 te Haarlemmermeer;
ooer/eden 23-11-1942 te Neuengamme.
Dirk Cornelis de Graaf was een eenvoudige,
hartelijke kerel
In .het vervee.ndersvak groot geworden, vertrok
hij later jaren uit Haarlemmermeer naar Zunderdorp, geaieente Amsterdam.
Daar ter plaatse heeft hij nog enige jaren dit
bedrijf uitgeoefend, om daarna over te gaan tot
het oprichten van een brandstoffenhandel.
DC>Ol'dat hij altijd langs de weç was. kende
het kleinste kind De Graaf om zijn vriendelijkheid en goedmoedigheid.
Door zijn goed verstand en helder inzicht in
zaken werd bij al spoedig van ~schillende
verenigingen bestuurslid, o.a. van de Wilhelminavereniging te Zunderdorp, voorzitter der
Pluimvee-vereniging te Broek in Waterland enz.
De oorlog kwam met al zijn narigheden en toen
de .gehate mof.
Wat kon hij er tegen in opstand komen! Op
de eerste Koninginnedag tijdens de oorlog, 31
Augustus 1940, heeft hij nog de driekleur met
wa~ijpers aan de drooglijn opgehangen uit
pure vades-landsliefde.
In September 1911 heeft hij 5 Engelandvaarders geholpen weg te komen.
Waar hij kon en op alle manieren deed hij de
bezetter afbreuk.
Het is hem noodlottig geworden. Er was vanzelf verraad in 't spel.
3 DecembeT 1941 werd hij bij zijn werkzaamheden in het bedrijf gevangen genomen en naar
de Weteringschans te Amsterdam vervoerd.
Daar heeft hij tien maanden doorgebracht en
is velen tot steun en zegen geweest.
6 October 1912 werd hij overgebracht naar
Amersfoort. Op 16 October werd hij op transport ge.steld naar Duitsland en belandde via
verschillende gevangenu.sen in het ziekenhuis
van het concentratiekamp te Neuengamme, waar
hij 23 November 1942 Is overleden.
Zijn Jijden hier is niet van lange duur ge•
wttSt.

In al de briefjes, welke zijn vrouw, die bij zo
innig liefhad, moch.t ontvangen, schreef hij, dat
hij trachtte geduldig en be.rustend te zijn en
maande baar ook zo voort te leven.
Hij was een voorbeeld voor velen en was -z;jn
Koningin en Vaderland getrouw tot in de
dood.
Hij stierf als zovelen, die gezucht hebben in
gevangenkampen, in de ouderdom van 54 jaar,
zijn vrouw alleen achterlatende.
Zij, zijn familie en vriendenkring zullen hem
nooit vergeten.

1
beraamden zijn jongens een plan om hem er uit
te halen, doch diezelfde avond werd Pim onder

bewaking per brancard naar de gevangenis gebracht. Ook nu stelden zijn jongens nog pogingen in het werk hem te bevrijden, doch door
een overrompeling, waarbij twee jongens het
leven lieten. mislukten deze plannen.
Pim, die tijdens net vervoer buikvliesontsteking
had gekregen, overleed op 22 Maart in de ge•
vangenis te Zwolle.
Zijn stoffelijk overschot werd te Zwolle begraven en lat.er overgebracht naar de begraafplaats Vergierdeweg te Haarlem, waar door
een van zijn jongens één door hem buitgemaakte
sten-gun op het graf geplaatst werc!.

)

JACOB Bl?UGGBMA.
Geboren 30 Juni 1909. Gefusillttrd 12 Oct. 'H.
Zijn vader was timmerman en reeds vroeg pakten de jongens mee aan en bekwaamden zich
verder in 't vak, :zodat we de architect Bruggema
een "self-made~ man k = noemen.
0Jt jen .tekent ~pi karakter, stoer ea onbuigzaam.
Volhouden en doorz.etren, niet op zij gaan.
Was het won.der, dat reeds emd 1910 Jacob
Bruggema bard aan de o_pbouw van het ve.i:zet
meewerlcte? Opbouwen, organiseren, de lijnen
uitstippelen, dat was zijn kracht. Hij verzorgde
naar architectenaard a1les nauwkeurig tot In de
puntjes. Hij was niet alleen tevreden in Veendam, :z'n WOO(lplaats, de zaak georgamseerd te
hebben, maar ging vm:ier de provincie in en
~.kte als één der een.ten aan de opbouw van
het verzet, in allerlei schakeringen, in heeJ V..'esterwolde, mee. Hij ging vooraan, dooht uit en
gal vorm en wezen aan de plannen.
Later trok bij in z n eentje ·t land zell door en
plaatste Jodenkinderen, onderduikers, verzorgde
Joden en hielp mrt bonkaarten en PB·s.
Ik geloof 11iet, dat er een terrein is op illegaalgebied aat Jaap niet heeft betreden. llo 00-verband '!iJ.•er.kte hij o.a. samen met Harm Molenkamp en "Piet Surrogaat".
Veel hee.ft hij gedaao voor V.N" later voor
"Trouw". Hij gaf ;afw.erpterre.inen door en
hielp de I.O. aan .inlichtingen.
Hij "dreer een wapenhandel en organiseerde
een uitgebreid contribuaotenstelsel voor hulp
aan onderduikers. Hij %orgde voor kleding en
sdhoeisel en bezocht b.v. trouw een Jodenfamilie --- verstopt in een kelder.
Hij wist ittlfs de Ji:dderb-·ooers een "hoogtezon" te bezorgen als vervangmgsmiddel voor
de echte zon.
Toen z'n koerierster met een belangrijk bericht
van hem - hij was toen OistrictscommanJa11t
OD - gepakt werd, dook hij 011der in bl!'t bos
te Anlo (Dr.). In dit bos was een hol, ~,aar
vele illegale vrienden zich hadden vers=hoieo.
Tijdens een .militaire oefeniog .kregen de Duitsers de lucht hiervan. 't hol werd ontdekt en
arrestaties volgden, ook van Jaap.
29 Sept. 1911 werd hij gearresteerd en ~eeds np
12 Oct. 1944 werd hij gefusilleerd te WPstcrbork. Dat was het einde van Jacob Bruggcma.
Hij stierf in de opgang van het leven, 35 1r1ar
oud.
't Is me vreemd te moede, au ik, zijn intiemste
vriend, dit alles m neer te sehrijven. Dat hud
geen onzer kunnen denken, toen we de la;-:gc
besprekingen hielden op z'n architectenbureau.
Toen we de vele krantffl vouwden of de stempels van ~ 0D drukten op de armbanden.
He1: is alles voorbij.
Hier zit ik nu alleen, aan m·o bureau, en al de
ding.en, die we samen hebben gedaan en aJ de
vriendschap, die hij mij heeft bewezen, komen
jo m'n ]1erionering.
Jaap, op wiens schouders ik stond, om de SSplakkaten te kunnen afrukken. die de bezetter
sch~ndend op onze scholen plakte. Zelfs z'n
gebeente is verbrand.
Maar de droefheid mag ons niet overmeeste,
ren. want ook hier is licht. Het licht van de
Zoon des mensen, die de dood - ook deze
doo.d --- overwon. En ik hoor Jaap het weer
zeg.gen~ ,.Huib. 'Ic zal uiterst voorzichtig 'Zijn,
maar dit werk doen we krachtens Gods gebod
en daarom geve.Il we het niet over".
}aap's vertrouwen was op de Her!! en deze
heeft hem niet beschaamd. Van de bloedige fusilladeplaats van Westerbork is zijn ziel opgestegen tot God en ook hem zijn de woorden
gezegd: ..Kom in gij gezegende des Heren, over
weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zaJ
ik u zetten, gaat Jn, in de vreugde uws Heren.·•
God sterke zijn bedroefde ouders m geve hun
kracht ook dit te dragen - ofschoon ze niets
overhielckn --- drie kinderen dood. - Ook hierin zal de Here - li.ij kau .clit alleea -- het
voorzien.
HUIB.

(vervolg va,i pag. 5)

benen uit de stalen greep en springt.
Geluidloos rennen de schimmen verder door
Arnhem's straten. Ze glijden van de ene huizenschaduw in de andere, gluren bij een hoek omzichtig of alles wel veilig is. Ze kennen de weg
in Arnhem niet te best. Maar_ in de eerste plaats
willen ze weten hoe het met de anderen is afgelopen. Of ze wellicht hun hulp nodig hebben.
Wat is dat? Daar naderen nog twee schimmen,
die op dezelfde wijze hun weg zoeken. Weggedrukt tegen een muur wachten ze. Aarzelend
naderen de anderen. Dan zien ze plotseling, dat
het J elt en J oop zijn. Samen beraadslagen ze
even wat ze verder zullen doen. En ze komen
tot het besluit, da t het 't beste is als de Twentenaren maar zo spoedig mogelijk met h un auto
Arnhem verlaten. J elt en Joop, die de weg in
Arnhem goed kennen, gaan, de pistolen in de
vuist, voorop, daarachter volgen de anderen. Zo
gaan ze door de na uwe straatjes van de Arnhemse binnenstad naar de Veemarkt, waar de
auto van de Twentse KP staat. Nico heeft zich
daar ergens in de huizenschaduw geposteerd,
want hij wil weten hoe de zaak afloopt. Als de
geheimzinnige groep aan komt, horen ze, dat er
ergens in de schaduw wat voetengeschuivel is
en wederom wordt er beraadslaagd wat ze z ullen doen. Ze vermoeden onraad, maar zullen
hun kans wagen. De Twentenaren z ullen in de
auto springen en wegrijden en de beide a nderen
zullen de aftocht dekken voor het geval er inderdaad uit de schaduw belagers naar voren
mochten springen. Eén keer weiger t de motor
aan te slaan doch de tweede maal is het raak.
Jelt en J oop staan gereed om te vuren als er
iets mocht gebeuren. Doch het blijft stil. Gelukkig. Er schijnt toch geen onraad te zijn.
Dan gaan beiden weer door de nacht naar h un
slaapadressen. En ook de man, die in de schad uw met zijn voeten schuifelde, maar niet te
voorschijn durfde komen, omdat hij vreesde dat
er iets niet in orde was, zoekt de weg terug. Het
is Nico. Dan zijn de Betuwse jongens de schip brug al weer over, op weg naar huis. De Schipbrug? Staat daar dan geen politiepost? Neen,
toevallig niet , vermits er een afspraak is gemaakt met de "goeie" Hollandse Hermandad, de
brug die nacht voor de bevrijden open te houden.
De bevrijden - eilacie! Er is niemand bevrijd en
de KP-ers zelf mogen God danken, als ze er vannacht goed afkomen.

't Gebeurde in de tweede trein ••
van Leeuw.arden naar Groningen,

. . . . . . de heer D. Jonker, tijdens de oorlog hoofd van
het Bureau voor Sociale Zaken in de gemeente Weesp,
lid was van de Nederlandse Volks Dienst;
...... hij het volle vertrouwen genoot van de N.S.B.burgemeester Brouwer;
. . .. . . hij een melkleverancier aan de gemeente uitsloot,
omdat bedoelde leverancier (H. Grotendorst, Achtergracht} niet wilde geven aan Winterhulp;
• . . . . . hij direct na de bevrijding is geschorst;
. . . . . . hij thans AMBTENAAR IS BIJ DE STICHTING POLIT IEKE DELINQUENTEN, en als zo·
danig toezicht uitoefent over zijn vroegere chef
Brouwer.

DE KP OP HET GROENE KU SSEN.

Op Vrijdag 25 Juli 's middags om 2 uur
zal te Ooltgensplaat als burgemeester geinstalleerd worden de Heer T. Hordijk,
voorheen "Peter Noord" van de KP.
Op Zaterdag 26 Juli 's middags te 1.30 uur
zal te Spijkenisse geïnstalleerd worden als
burgemeester de Heer P. J . Bliek, voorheen "Daan" van de KP.
Wij wensen onze vrienden van harte geluk met deze benoeming en hopen, da t zij
de vroede vaderen en hun gemeenten met
wijsheid en niet met de revolvers zullen
rege r en.
DE LO-LKP STICHTING.

Nw. Prov. Gron. Courant.

Geef "De Zwerver" aan een van Uw tennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon Ingevuld zenden aaD de admlntatratle van . .De Zwerver"
Ntc ola cu Witsenstraat 21, Amsterdam
Naam1

De volgende morgen dragen enkele· politiemannen een paar l adders door de Koningstraat. E r
hangen nog wat oude kiedingstukken aan de
staanders. Dat zijn de spullen van Tante Spiek,
maar dat weet de politie gelukkig niet.
Vaandeldragers van de mislukking!

Adrea:
Plaat,,
Provincie,

_________________.

Ingang abonnement :
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of btJ aanbieding van een poatltwltantle betaald.

( W ordi vervolgd)

Gironummer 109588 t.n.v . LO.-LltP•Stlchtlng.

!Doorhalen wat niet verlangd wordt).
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-- r-------------------------FA MILJEBEii.lCHTEN
M•t blijdschap geven wij kennis van de
geboorte

vao

ons

zoontje

en broertje

JOHANNES JACOBUS
G. v. 't Land
A. v. 't Land-v. cl.
Bertha
Janoy
Willy
Hc11ny
Jan Cornelis.
Epe, 5 Juli 1917.

Boro

Juliana Ziekenhuis.
Apddoorn.
Met dank aan God maken wij bekend
dat on~e ouders
J. JONGEJAN
tn
J. JONGEJAN-DE JONG
op 26 Jul! a.s. hu11 25-Jarigt tehtverenlgin9 hopen te gcdt.oken.

Hun dankbare lclodoren,

Wil het meisje, dat ong. Maart-April
opgepakt word door de Landwacht tt
Driebergen. ten 1poed,gste baar 1ulste
adrts opgeven of zij. dit lnl!chtingen
haar

\-;unoen

verstrekken.

Haar

onderduiktrsnaam was CARLA. ZII had
rouig baar. Br. o. no. 309 "De Zwer•

ve:r··.

Net persoon, 32 Jaar, CED. DPL.
ONDEROFF.
biedt
1ich
aan
als
JACHTOPZ .. BOSWACHTER. PORTIER. CONCIERGE of ieu dergeliJks.
Gotd ontw.; adm. ond«ltgd. B,kcnd

TE ZIEN: TEN WOLDE.
KRO MMENIE. Br. o. no. 311
v. d. blad.

motoren. Br. o.

no.

MOT ORBOOTJE, teakhout. Circa 7 M. lang. met voorruit en
tent. f 850.-.

31.of

KAMPEERTERREIN en vanaf
1 Aug. 2 TENTEN te buur.
K. SCHOL, Hoenderloscbeweg 1,
HOENDERW.
GEVRAAGD:
CARROSSERIEBOUWERS
WAGENMAKERS
PLAAT WERKERS
BANKWERKERS
SEN'S WAGEN- EN
CARROSSERIEBEDRIJP.
Nekkerstraat, T elefoon 1
(Wijde W ormer). PURMEREND.

*

1

REM & Zn. N.V.
WORMERVEER
~

DUIZENDEN
OGEN
lezen Uw advertentie wanneer U

V. D. LINDEN EN JAN-

DIVERSEN

over

TE KOOP AANGEBODEN,

.. DE ZWERVER".

T,idtlijk:

Kcrkstraar 6,
BOSKOOP.

WEDUWE VAN ILLEGAAL WERKER met ,oontje van 10 Jaar :ockr
VACANTIEADRES tegen matigt vtr·
goedin9. genegen enige uren io huishouding mede te helpen. B,. aan: Wed.
Bu,ser. Gtuzenkade 72 1. Amsterdam.

met auto en

De trein vertrok uit Leeuwarden om 6.30 uur
en de reis ging naar Groningen. Zoals het
's Maandagsmorgens meestal is, veel drukte, soldaten, die naar hun garnjzoenen terugkeren,
scholieren en weekendmensen. Nog waren de
wagons niet allemaal bezet. Verschillende sta•
tions werden gepasseerd, de plaatsen werden
schaarser, de trein liep vol. Vijf militairen zaten nog steeds "alleen" in een coupé voor
acht personen.
Grijpskerk-Zuidhorn:
alle
coupé's bezet, de gang overvol, de hele trein
uitpuilend volgeladen. De vijf militairen in een
coupé voor acht personen: .,Hier is nog plaats
vrij" en "wij kunnen wel staan, we zitten al
van Leeuwarden af." Militaire beleefdheid
Goed zo! De goeden zullen het van de slechten winnen!
Maar de zeer geachte mevrouwen en hooggeachte heren bleven liever al slingerend op hun
benen staan dan zich zo te verlagen door in
een coupé met militairen te gaan zitten!
Groningen ...... 5 militairen in een coupé voor
acht personen. De trein loopt leeg. Twee onder-officieren, een korporaal en twee soldaten
gaan terug naar hun onderdeel.
Wij vragen aan het reizend publiek: .,Heerst
onder de militairen de pest?" Doe dan ook niet
alsof!
Draagt Uw neef of broer ook 's Lands Wapenrok! Schuw hem dan ook!
Dit was militaire en burgerlijke beleefdheid, ja
wel zeer burgerlijk. Of ligt het aan de niet
aé!nwezige Engelse sigaretten?
0 Nederland, let op Uw saeck!

die de volgende
keer hier plaatst 1

FABRIEKEN VOOR
HOUTBEWERKING

~
KISTEN
KRATTEN
Ronde stokken in elke diameter
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DE BESLISSING GEVALLEN
•

ra een lange weg van onderhandelen is
dan eindelijk in Indië de beslissing gevallen.
Zondagmiddag zijn de Nederlandse troepen in
Indië in beweging gekomen om de orde en rust
te herstellen in het gebied van de republiek. De
Nederlandse regering, die daartoe van meetaf
de bevoegdheid had binnen het gebied, waarover de republiek twee jaren lang poogde een
nieuw gezag in te stellen, is tenslotte tot de
daad overgegaan, waartoe die bevoegdheid haar
het recht gaf en waartoe haar verantwoordelijkheid haar verplichtte.
De lankmoedigheid heeft een einde genomen. Nu
de regering der republiek bewezen heeft haar
gezag niet te kunnen bevestigen, en het onheil
voor de, aan de Nederlandse overheid toevertrouwde, Indonesische bevolking, hand over
hand toeneemt, nu blijkt, dat de regering der
republiek de overeenkomst noch wil, noch kan
uitvoeren, nu is er nog maar één weg, een
harde weg, voor sommigen zelfs een onmogelijke
weg; het herstel met de wapens van orde en
r.ust.
Het inslaan van deze weg mag niemand onvermengde vreugde verschaffen. Er gebeurt thans
wat gebeuren moet, inderdaad. Maar dit gebeuren zal in de historie gegrifd worden met het
bloed van Nederlanders en Indiërs en veel leed
en tranen hier en overzee zullen op de weg naar
Djokja meegaan.
Daarom is er ook maar één rechtvaardiging
voor dit ingrijpen: Dat het plicht is. Plicht boven
alles tegenover de Indische bevolking. Als het
zo niet is, is dit gewapend optreden een m isdaad. En wie deelneemt aan dit alles en in zijn
geweten niet van deze roeping overtuigd is,
zal geen vrede vinden in zichzelf op dif oorlogspad, zal geen zegen mogen verwachten van zijn
deelname, ook al schijnt hij succes te hebben
met de wapenen.
Kan er dan vrede zijn in het hart, met een karabijn in de hand, kan er dan zegen zijn op een
weg, waarop het geweld beslist? Ja, en nogmaals ja. Zo niet, ik herhaal het, dan is dit ingrijpen een misdaad. Er is geen keuze.
Er is lang geschermd in dit conflict met een onware en ovwigens oude leuze. Zij luidt, dat tot
elke prijs geweld vermeden moet worden.
Oud is deze leuze, omdat ze al dienst deed om
de democratieën weerloos te maken, toen Hitler naar de macht dong in de wereld (het gebroken geweertje) .
En onwaar is deze leuze ook, want zij negeert het
geweld, dat gepleegd wordt, juist gepleegd
wordt, als men met de· armen over elkaar gaat
staan glimlachen tegenover hen, die daarvan
. misbruik maken.
Twee jaren lang is in Indië geweld gepleegd,
geweld tegenover de orde en welvaart, die mogelijk geweest waren, als het Nederlands Indisch
gezag direct hersteld was. Geweld boven alles,
tegenover de Indonesische bevolking zelf, waarvan er meer dan een millioen door honger, ellende en terreur zijn omgekomen.
Het is onze plicht, hieraan thans een einde te
maken. Het is onze roeping de Indonesiërs een
stil en gerust leven te hergeven en te waarborgen, en hen de mogelijkheid te openen zich werkelijk m vrijheid verder te ontplooien.
De leuze: Tot elke prijs geweld vermijden, heeft
Indië veel bloed en tranen gekost en dit feit heeft
niet weinigen in ons land reeds lang geleden de
overtuiging gegeven, dat onze lankmoedigheid
al in 1945 een einde had moeten nemen, temeer
omdat de revolutie nooit anders d an dictatuur

1~

of anarchie baart en de. praktijk daarvan (in dit
geval van h&t laatste) dagelijks duidelijker
werd.
Ik zal dit verschil van inzicht laten rusten. De
beslissing 1s thans gevallen en we behoeven het
slechts daarover en over haar consêquenties te
hebben.
Men kan vast geloven in het goed recht en de
dure plich t van dit ingrijpen en niettemin de
noodzaak ervan zien als een zeer bittt-re. Dat
geldt niet alleen de doden en gewonden uit
deze strijd. Dat geldt ook de ontreddering, die
door deze strijd in de harten der levenden achterblijft. Sommige gezinnen zullen uiteen gerukt
worden, enkele mannen zullen voor hun leven ontsporen.
En als men naar Indië ziet, dan zal ook daar
het leed niet beperkt blijven tot het verlies van
mensenlevens. Het ,grootste gevaar is, dat troepen, commandanten, de burgernasleep, enz. misbruik van hun macht zullen maken tegenover
de overwonnenen. Er is geen wreder zaak in
een oorlog (en daarin su-at dit politioneel ingrijp,.>n met r>f.'ln cot>h>g O
•lru1 zu!lt een hf•
hartig machtsmisbruik.
Men moet vrezen, dat I ndië daarvan kwade gevolgen zal moeten dragen, gevolgen, waardoor
de klok der ontwikkeling aldaar achteruitgezet
zal worden.
En toch mogen wij hopen, dat in dit opzicht ons
leger met ere en met een hoog moreel zal strijden en het onvermijdelijke tot een minimum zal
kunnen beperken.
Onze troepen hebben in hun brieven ons land
reeds lang ervan doordrongen, dat de toestand
in de republiek onhoudbaar is en dat de T.R.I.
zich ongedisciplineerd, verraderlijk en wars van
alle overeenkomsten gedraagt. Ieder, die onze
militairen heeft kunnen beoordelen in hun optreden, heeft het hoogste respect gekregen voor
hun zelfbeheersing. Hun lankmoedigheid en geduld is eindeloos geweest. Wat er ook verder gebeuren moge: dit is de roem van onze Neder~
landse soldaten in Indië. En dat geeft ons het
vertrouwen, dat zij zich ook, nu de strijd ontbrand is, waardig zullen tonen.

Xo.nlncfai
richt zich tot familie der
soldaten in Indonesië
*
,.Gelijk de regering u bij monde van de ministerpresident heeft medegedeeld, is zij overgegaan
tot politioneel optreden met de strijdkrachten
ter zee, te land en in de lucht op Java en
Sumatra.
Ik weet dat gij allen, die een man, zoon of
verloofde in Indonesië hebt, dagen van grote
zorg en spanning tegemoet gaat. Ik behoef
u wel niet te verzekeren, hoezeer ik met u
medeleef en begrijp wat in u omgaat.
Ons volk is kortgeleden door onnoemelijk zwaar
leed en beproevingen heen gegaan en het!ft
deze met moed en fierheid gedragen. lk ben
overtuigd, dat het deze nieuwe beproeving even
flink en dapper en met hetzelfde vertrouwen
'
in de toekomst zal doorstaan.
God zegene U en die U in Indonesië lief zijn.
WlLHELMINA.

Geve God, dat iedere soldaat zijn verantwoordelijkheid begrijpe. Zij moeten reeds in de strijd
de vrede winnen; zij moeten tonen, wat gezagsherstel is en dat betekent, herstel met kracht,
maar ook onmiddellijk daarna gezag als een
r oeping tegenover de Indische bevolking.
Ons leger, de bezettingsautoriteiten en de burgers, die terugkeren naar het binnenland moeten ervan doordrongen zijn, dat een Christenplicht ons daar terugbrengt, dat de adeldom van
een natie, waarin de Christelijke beginselen ln
ere gehouden worden, allereerst een rechtvaardig en liefdevol optreden vordert. Indien wij dit
niet kunnen tonen, ia deze strijd reeds thans verlore:aDit alles sluit niet uit, dat 't herstel van het gezag
met kracht moet gebeuren, noch, dat daarna
ook het economisch herstel met kracht ter hand
genomen moet worden. Dat is allebei tot heil
van de bevolking zelf.
Maar 't betekent, dat op geen enkel gebied een
reacUonnalre politiek gevoerd mag worden, en
vergeten mag worden, dat de laatste vijf jaren
een nat ionaal ontwaken meegebracht hebben.
Terugkeer naar 194.2 zou funest zijn.
Er zijn twee gevaren voor het verdere verloop
der dingen. Het eerste schuilt in een eventuele
stakings- en zelfs terroristi.!iche activiteit der
communisten. Nu ik dit schrijf, is daarvan nog
niets gebleken, maàr de communistische pers
heeft ha.ar public](' ,1aar•1p rf'"ds lr.ng voor-.,..reid,
Iets dergelijks zal de overheid me~ kracht in tle
kiem moeten smoren, omdat het onwettig 1s,
(wij hebben een parlement, dat spreken kon en
nog kan) en, maar dat is een bijkomstige reden,
omdat de communisten daarmee niet het belang van Indië of van onze soldaten op het oog
hebben, maar de onrust en de revolutie, als politieke middelen om de macht tenslotte in handen
te krijgen. Ik beklaag de mensen, die dit niet inzien en zich voor deze duistere doeleinden de
straat op laten sturen. Er is intussen geen andere weg, dan hen weer in huis te jagen, kracht ig en snel. Ook op dat punt wordt het tijd, dat
de democratieën, en ons land in het bijzonder,
gaan inzien, dat er een lankmoedigheid kan
zijn, die met onverantwoordelijke nalatigheid
gelijk staat en die geen deugd meer is.
Het tweede gevaar is, dat men half werk doet,
dat men incidenteel optreedt en dan weer gaat
onderhandelen. Er bleek in vredestijd niet te onderhandelen met de leiding van de republiek; dan
is het in oorlogstijd volstrek t onmogelijk. En wie
zich laat misleiden door, dank zij militaire successen afgedwongen, concessies en zo weer 'gaat
hopen op een andere koers in de republiek, die
zal schuldig zijn aan het bloed van onze soldaten en van de Indonesiërs daarna, aan de ellende in het dan nog republikeinse gebied, want de
republiek heeft nooit verzoening gewenst en zal
dat nooit wensen. Zij wenst maar één ding: weg
met de Nederlanders, onafhankelijkheid, een
autoritair regiem in Indië. En zij zal met deze
mensen aan het hoofd altijd weer tot dezelfde
taktiek terugkeren.
De minister-president heeft waardig gesproken.
Er sprak geen oorlogsstemming uit zijn rede,
maar een diep verantwoordelijkheidsbesef. Het
is te hopen, dat de regering in die stemming volhardt en dit ingrijpen niet lichtvaardig zal opvatten. Dat betekent enerzijds, dat zij ons leger
niet in een luchtige oorlogsstemming zal brengen, noch anderzijds dat leger in een twijfelmoe~
dige stemming zal brengen over de uiteindelijke
bedoeling, of het nodeloos zal afremmen.
God zegene onze overheid en haar besluiten, God
zegene ons leger, opdat, wat gedaan moet worden, snel en afdoende moge gebeuren. God
zegene ons volk, opdat het daarna meer dan ooit,
beter dan ooit zijn verantwoordelijkheid in I ndië versta.
H . v. R.

STICHTING
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Secr,1 Wijnstraat 8-f zwart, Dordrecht.
Beste Vrienden,
Mag ik even aandacht, ook namens Pastoor Apeldoorn (,.Victor") voor bovengenoemde Stichting.
Wij willen heel graag wat doen voor de kinderen
van onze geval!en vrienden. Nu hebben de heren
Hofstede en Ooste'rbeert uit Dordrecht het plan opgevat, om de kinderen van alle oorlogsslachtoffers
eel! week vacantie aan te bieden in eën vacantieoord. Dank zij spontane medewerking van overheidszijde werden vijf prachtige vacantie-oorden ter beschikking gesteld, n.l. in Drente, G&lderland en Limburg, gelegen in een mooie omgeving van bos en
heide. Er is een speciaal R.K. kamp.

•
Totn mtvrouw de wtduwt 8 elli~cs. thans wone.ndt te Charleroi,
Dog maar een kJejn meisje was, vertrok baar oom, Abraham
Dt~irant, naar BatavJa a :ij hootdt nir:no:1et mttr iets van
llun. Dezer dagen ontving mevr. Belheru bezot.k v~n ttn
aotaris, die haar kwam mc:dedelcll, dat haa, oom ovultde-n was
e.a baar ••o derd• g•d•the ,•an zijn lor1uin, :ijnd• 240 mlllio•o
Belgische francs. bad vermaakt. De rest van z.ijn naJatensc:hap
komt ten goede aan een fa.mille te Kortrijk e11 aan v1jf andere
ntvt n en nichten. ..

(.,Ei.!j•,. Dagblad").

We hebben zo het vermoeden, dat die familie ujt
Kortrijk wel naar een andere woonplaats zal omzien, want ze zullen er zeker niets \.oor voelen om
kort rijk te zijn.

•
l,,Nwe Dr. Crt.' ).
Zouden we de uitdrukking: .,'t Is bij de konijnen af''
nu maar niet afschaffen?

•
Oe:u dagen werd in Ossendrecht ••• bruidspaar aan de ingang van he.t stadhuis opge:wacbt door tto aantal stotrt kerels,
gcwapc.cd mtt biJle..n tn zagen ...... Het drama liep minder bJot-dig af dan het a,mvanl<thJk l,ek. D, b1jltn en de zagen mo•scen
1}echts dse.n,r doeo oui hu bruid$pa,u dt nodigt eet te btwijzeo.
De bru:degom was n-1. employé 1e·an ttll Bugcn op Zoom.$e
hou1händel.

(.,A.N.R."),
Waar gaan we heen?- - Straks komen ûe slagers met
hun messen, de boksers met boksbeugels, smeden
met voorhamers en...... LO-ers met bonkaarten.

•
In hu Brabanl.Se dorp Alphen Is de 65-J&rlgt Mieke Balmok<ra
:.ich komen vesüge.n met haar .mevtouw. de 9~-ja:rJge .nedame

Bouwel de laatste telg van de gcliiknamige griffiersiamilie uJt
Turnhout, bij wie Ml•k• met minder dan 65 jaren ooofgcbrokeo In dltost is. Ze klaagt alleen o"r wat p,jo io de
rug ......

Kinderen van 9-14 jaar worden uitgezonden. Kosten
f 25.- per· kind. Er is voor de 6.000 kinderen, die
zich hebben aangemeld: f 150.000.- nodig. Overal
wordt dit plan toegejuicht met het gevolg. dat er al
een / 100.000.- binnen is. Dit Is echter oog niet voldoende, er moet nog meer komen. Daarom wilde ik
U vragen~ Helpt U mee?

De Stichting 1940-'45 kan niet helpen, omdat zij
haar handen al vol heeft. L.O.-ers en K.P.-ers, en
alle vrienden van de illegaliteit, brengt even een bedrag bijeen. Klopt eens even aan bij kinderloze echt•
paren, die graag een "petekind" willen hebben. Beste
vrienden. Ik geloof, dat wij bier helpen moeten. Pak
dan even aan.
Wij hebben dan de vreugde, dat ook de kinderen
van onze gevallen vrienden met vacantie kunnen
gaan. De stortingen kunnen geschieden op rekening
van de Stichting "Het vierde Prinsenkind" bij de
Rotterdamse Bankvereniging, bijkantoor Coolsingel
te Rotterdam, onder motto "Actie Klaver Vier". Gironummer 177800.
P.S. Van Pastoor AP4;...,_x,rn krijgt U een volgende
keer een "brief"; dit moest ik U al vast zeggen. Hij
is nog altijd een klein beetje boos op mij om mijn
artikel "Fantasie en Werkelijkheid". Máar 't was
niet zo erg of ik kreeg nog wel een lekkere sigaar
van hem op de laatste vergadering. Wij werken weer
samen. 't Belooft veel voor de toekomst.
Och, dat mijn fantasie werkelijkheid ware, dan trekken we op andere terreinen ook weer samen op.
Met hartelijke· groeten,
FRITS DE ZWERVER.

•
Ond<r d• declo,mers aan de Mararhon b,vond zich ook "Opa"
Wey uit Apeldoorn, die samen met -:ijo zoon, se.rgt. We.y,
dtelnam , Het was de I)• Marathon van due 57-Jarige athlett,
die na :ijn aankomst (hij liet er nog 5 achter :leb) vorklaarde
nog volkomen fit te ujn eta over i Jaar weer mee ce 'Q,lllt.n
lop•nl

(,.De Waarheid"),
Ook niet prettig om zo'n opa te hebben. De kleinkinderen leven in voortdurende angst dat opa hun
zal vragen een eindje met hen te kuier.!n.

•
Etn parachuust, die op het punt stood met ctn aantal collega 1
pe:r vliegtuig vao TuriJD naar Rome. te vertrekken. onrvmy het
be.richt. dat :ijn vrouw zo Juist het lt\·cn had gtSi..nunkcn a~n
een -:oon. De ondcrncoiende vader vroeg e.o ven .cteg toestem ...
ming om .:ich op zijn wijze naar het kraambed te b~g~ven,
Op het ogenblik, dat he, v11eg1uig boven :ijo woonplaats Spe:ia
vloog. sprong de parachutist uit het toestel. Hij kwam rn zee
te:rti:bt en ben.iktc al ;wemmtnd bt:houde.n de kust. Enkele
ogenblikken later kon de gelukkige vader de jooggebo«oe aaoschou'\\·cn.

( .. A.N.P."),
Als de kleine groot ge;'-'orden is zal hij z'n papa natuurlijk vragen of hij onderweg de ooievaar ook tegengekomen is.

*
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Het is in dit artikel niet de plaats, bij deze dienstperiode en bij de omst/Uldigheden, waaronder ze is
voorbijgegaan, uitvoerig stil te staan. Aan deze onderwerpen hebben we reeds eerder in ons weekblad aan•
dacht geschonken.
Die periode is echter voorbij en thans il> het de tijd
om ons te stellen tegenover de vraag: Wat nu?
Schrijver dezes koestert de hoop, dat we ons op het
ogenblik bezinnen op het vraagstuk van de demobilisatie.
Immers, vijfduizend soldaten, Nederlanders in merg
en been, die voor het merendeel eerst in de verzetsbeweging, daarna in de stoottroepen (in het Zuiden
des lands) of in de B.S. en toen als OVW-er, ons
land op weergaloze wijze van dienst zijn geweest,
moeten teruggebracht in de burgermaatschappij. Een
maatschappij, waaruit zij even hard zijn gegroeid als
uit bun burgerpakje.
Nu kan men deze mannen rustig naar het vaderland
laten terugkeren, hen bedanken voor de bewezen diensten en met een ere-certificaat, dat van trouwe dienst
in den vreemde getuigt, naar huis sturen.
Men kan dit ook doen met een vergoeding voor de
eerste onkosten op zak.
Maar of dat verantwoord is?
Er zullen zich als gevolg van deze demobilisatie
talloze problemen voordoen en het lijkt ons van het
allergrootste belang, dat hiervoor tijdig de nodige
voorzorgsmaatregelen worden .getroffen.
Onze militairen hebben er recht op, dat we ons bezig
houden met hun zorgen. Zij hebben in het verleden
onder de moeilijkste omstandigheden - die in het
afgelopen week-end nog zoveel zwaarder zijn geworden - hun plicht voor het vaderland gedaan
als zodanig hun sporen ten volle verdiend!
Doch thans is het woord aan ons!
De demobiliserende mannen mogen aanspraak maken op ons medeleven en onze sympathie.
Thans hebben wij tegenover hen een plicht. Een plicht
om begrip te tonen voor bun moeilijkheden, voortvloeiende uit het aanpassen aan het "gewone" leven,
dat hen straks weer staat te wachten.

e?

( .. De Stem"),
Daar zou je 't ook van in je rug krijgen, als Je 65
jaar onafgebroken in dienst bent. En dan nog zo
vooruitstrevend! Want niet de mevrouw komt zich
vestigen, maar de dienstbode. Ze neemt haar mevrouw
gelukkig mee, ondanks de rugpijn.

EGEN het einde van dit jaar zullen, indien
althans de omstandigheden dit toelaten, ongeveer vijfduizend militairen van de eerste contingenten oorlogsvrijwilligers uit Indië, naar het
vaderland terugkeren.
Deze militairen hebben op dat tijdstip dan twee lange
jaren in de tropen voor het vaderland hun dienstplicht
vervuld.
Hun diensten zijn onder uitermate moeilijke omstandigheden verricht en we kunnen ons daarvan in Holland,
ondanks de voorlichting, die wij d.m.v. de radio en
de pers meerdere malen hierover ontvingen, waarschijnlijk slechts bij benadering enige voorste!Hng
maken.
In ieder geval staat wel voor ons vast, dat de terug•
kerende militairen gedurende de twee jaren afwezigheid, rijke, voor ons veelal onbekende, ervaringen
hebben opgedaan en dat hun persoonlijkheid zich in de
harde practijk van de dienst geweldig heeft ontwikkeld.
Zij zijn geen kinderen meer en hun kijk op het leven
zal aanmerkelijk zijn verbreed.
Men kan met recht zeggen, dat onze grotendeels
jonge militairen, gedurende deze jaren "iets van de
wereld hebben gezien".

Het is niet bij een plan gebleven. De eerste kinderen
zijn al een week met vacantie geweest. De voeding
is prima. Goede kampleiding. Medisch toezicht. Na
een week zijn de kinderen opgetogen van blijdschap
over de heerlijke vacantie.

Wanneer U / 25.- stort, zorgt U voor één kind.
Wlj schieten zo ontzettend veel te kort in zorg voor
deze kinderen.

Bq de landbouwer V. tt Vorden bedt ttn zeug in ttn worp
ajct minder dan een en dertig biggen levend ctc "-'tre:Jd gebrachl, Ee_n nJdz.ame worp, waol h,t aantal biggen. dat ge.woonl1jk door te.n vatke.n Jo ttta wotp ru wereld wordt
gebracht is ci,ca 10.

T

DEl!]GE~ OPEN
Jn Roemenië is de leider van de oppositie Manioe
door de regering ( de communisten) gearresteerd, benevens vele van zijn medewerkers.
Na Polen, Joegoslavië en Hongarije, volgt thans
Roemenië.
De reden is niet belangrijk. Belangrijk is slechts, dat
in de democratieën de ogen open gaan voor de ont·
sluiting der dictatuur in alle Oost-Europese lauden.
Toen Hitler de weg van intimidatie en dictatuur
opging, hebben we het aangezien en het soms niet
geloofd. Zullen we thans weten en geloven wat op
het spel staat met de communistische taktiek en doeleinden?
Vroeger of later zal de breuk komen, zullen we een
keuze moeten maken, zal het spreken met hen, welker
woorden niet door hun daden gedekt worden, gestaakt moeten worden.
Het zal niet te laat mogen zijn. De vrijheid staat op
het spel en in Oost-Europa leeft men thans reeds in
slavernij.

RECTIFICATIE,
Ic het art. ,.Bijzonder pensioen of ouderwetse bedeling"
in het no. van 12 Juli 1947 staat een storende drukfout.
In regel 24 van boven staat: ,,Het toekennen van een
aantastbaar pensioen aan de weduwen."
Het is duidelijk, dat hier precies 't omgekeerde moet
staan van "aan tastbaar", n.l. ,.onaantastbaar".
REDACTIE.

*
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Het is alleszins begrijpelijk, dat niet alleen Je militairen zelf, maar ook bun ouders, vrouwen, verloofden en overige familieleden zich op hun terugkomst
verheugen. Een afwezi_gheid van twe'! jaar is lang,
en zeker wanneer de omstandigheden van dien aard
zijn geweest, dat men ter"echt vele redenen heeft
gehad om bezorgd te zijn.
Het gevaar is daarom zeker niet denkbeeldig, dat
men uit louter blijdschap over het aanstaande weerzien te weinig oog heeft voor de ; roblcmen, die zich
na de terugkeer van deze jongemannen zullen voor•
doen.
Zal er voor al die mensen een passende werkkring
zijn?
Ongetwijfeld zal een deel van hen in de oude werkkring kunnen terugkomen. Maar een ander, groter
deel zal dat niet kunnen of zal voor het eerst een
,verkgelegenheid moeten zoeken.
Zal dat .gelukken? Zal men daa11n slagen?
De ervaring leerde, dat deze zijde van het demobilisatie-vraagstuk niet de eenvoudigst<? is.
Bij de oorlogsvrijwilligers zijn d.! moeilijkhedén nog
des te groter, omdat - in teg.:nstellin11 met een
normale demobilisatie van militair~n van alierlei l:chtingen - een belangrijk gedeelte v:;m hen bestaat uit
jongelui, wie het aan opleiding voor een bepaald
beroep of vak. of aan studiemogelijkheden, ontbreekt.
In de achter ons liggende oorlogsjaren is daar immers

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

WEG TERUG
voor verreweg de meesten hunner, niets van terecht
gekomen.
De terugkeer tot de burgerlijke maat:;chappij zal
voor tallozen van hen - wanneer :z:e a 1thans aan
hun lot worden overgelaten - een weg vol doornen
blijken te :z:ijn.
Als men on:z:e mannen dl'Zl' ,.weg terug" op eigen
houtje zal laten zoeken, dun :z:ullen zij dikwijls hun
hoofd stoten.

*

Bij de bekendmaking van de aanstaande demobilisatie,
in de dagbladen van de afgelopen weken, zijn on•
willekeurig veler gedachten teruggegaan naar de cnste
maanden na de bevrijdsng 1n 1945.
Ook t~~ ":e~~rerden wij a.h.w. m een periode van
.,demobrlisatte , al was dit dan geen normale demob,li~atie, zoals men die na de Meidagen 1940 tn
eerder na de oorlog 1914-1918 in ons land had
meegemaakt.
\V1e ::icb gedurende de laabte weken voor de bi?·
vrijdsng de ill1L~1e had gemaakt, dat na de algehele
cnp1tulatie van het Duitse leger, alle zoriJen en mo.?i•
lijkhcden waren overwonnen, had zich - dit bleek
air.is - deerlijk vergist.
Zeker, de problemen, waarvoor men zich zag gestdd, waren v:rn t>en heel ander karakter en uiteraard
van. minder ernstige aard, dan die gedurende de oorlogs1aren. Doch. ook toen zag men zich in sociaal
en maats~hap_pclijk opzicht voor vra.igstukken gepli111t5t, die met met een handomdraai v.aren op te
lossen,
De zaken lagen m die tijd ook waarlijk met eenvoudig. Enige honderdduizenden onderduikers, ewn:z:ovde "Duitslandgangers" (w.o. vrijwilligers en gedeporteerden), krijgsgevangenen, leden van de Binnenlandse Strijdkrachten en - last hut not least - ,•en
gr0ot aantal illegale werkers, moesten in een zeer
abnormale overgangstijd, zonder dat men hiervoor
werkelijk iets belangrijks had voorbereid, in de maatschi!ppij worden teruggehrai:ht.
Men mag bij de beoordeling van de el'rtijds op d,t
gl'b1cd vernchte werkzaamheden, een beroep doen
om begrip voor de verwarde omstand1ghede11, wa.irondl'r ,.de weg terug" moest worden inge.,lagen, men
mag voorts van oordeel zijn, dat dit onderdeel van
het herstel van ons volk uitsluitend aan de :z:org van
overheidsinstanties overgelaten had moeten kunnen
"'orden. men mag tenslotte v.ljzen op enkele - o.i.
vrij sporadisch - bereikte resultaten, doch in het
algemeen kan men over het verloop van tkze demobilisatie" niet bepaald de lof be:z:ingen.
"
Zeker, wij hebben een open oog voor de pogingen,
die destijds in deze zijn ondernomen. Ooi< willen wij
gaarne begrip tonen voor de ontzaggclijke moeil11kheden, waarvoor zich èn onze Regering en ons volk
na de . bevnjdang zagen geplaatst. Doch in het algemeen 1~ het ons niet mogelijk van veel waardering
te getuigen voor de wijze, waarop de vele beloften
zijn nagekomen.
Ons volk en onze Regering zijn gedurende de afgelopen jaren veel tekort geschoten tegenover hen. die
op hun medell'ven recht hadden.
D,!M kunnen wij in oud-illegale kringen van meepraten.
Wie nu denkt, dat het in ons voornemen ligt, in dit
artikel oude kol'ien uit de sloot te halen, of wie h~t
vermoeden heeft. dat we de demobilisatie van on2e
militairen met beide handen aangrijpen om over het
verleden nog eens een stukje te "kankeren", vergist
Zich.
Integendeel, gaarne zijn wij bereid een streep te zetten
ond,r dat, wat is gepas.•eerd. 't Lijkt ons niet de
beste methode, te blijven mokken over iets, dat achter
de rug is. Beter is het, wanneer we er on:z:e winst
mee doen voor de toekomst.
Erva_rin? leert. ~~ wanneer deze ervaring niet al te
prettig 1s, dan 1u1st kimnen wij er een goede les uit
leren.
v.-·e zullen met de herinnering aan het uer/eden, oog
m~eten hebben voor hetgeen ons thans ~taat te doen.
Juist. wanneer men de teleurstellingen van de naoorlogse jaren aan den lijve heeft ondervonden zal
men - wil het i1lthans goed zijn - een open' oog
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en een warm hart nweten tonen voor de zorgen en
problemen, die zich voordoen bij een deel van ons
volk, dat binnenkort "de weg terug" inslaat.
Want, zou men zich t.a.v. het wrleden misschien kunnen verontschuldigen met de argumenten" dat er practisch geen gdegenheid is geweest om iets voor te
bereiden; dat de moeilijkheden toen op andere terreinen groter en belangrijker waren of, dat er te
lichtvaardig beloften waren gedaan. deze argumenten
zullen thans niet meer kunnen gelden.
De grote verplichtingen, die wij als Nederlands volk
tegenover deze mannen hebben, moeten dit keer volledig worden nagekomen.
Het moet worden voorkomen, dat zij, die :z:ich met
veel opofferingen voor het vaderland jarenlang hebben "ingezet, op alle mogelijke manieren worden ten
achter gesteld of zelfs maanden na hun terugkeer
nog geheel op e,gen houtje naar een passende werkkring moeten zoeken, zoals we dat na de bevrijding
in oud-illegale kringen QP grote schaal hebben mee•
gemaakt.
Ook aan deze oorlogsvrijwilliger.s zijn beloften gedaan
en nîpm;md :z:al durven beweren. dat er gl'durende hun
afwe:z:igheid geen gt.'legenheid is geweest het inlossen
van deze beloften voor te bereiden.

*

Het is daarom verheugend, dat de dagblitden van
dl! afgelopen weken melding ma,1kten van hetgeen met
het oog op de aanstaande demobilisatie is voorbereid.
Wc ontlenen hierilan het volgende·
De d1cn,-t "Inspectie voor Demobilisatie in Neder•
land'' heeft grootse plannen. Onze mannen wordt
zowel mogelijk de behulpzame hand geboden.
Reeds nu is het van het allergrootste belang, dat
de soldaat, in Indië weet: als ik thuiskom laten ze
mij niet aan mijn lot over. maar word ik door de
eerste moeilijkheden heen geholpen.
En dit helpen verloopt volgens t.'en tot in de kleinste
bijzouderheden uitgewerkt pl,m.
De sold.1at, die in Indië is, krij\jt op l'l'n goede dag
bezoek van een officier, die hem een lijst vol vragen ,
stelt. Deze vragen betreffen :z:ijn studil', zijn vakopleiding, zijn evt. vroegere werkkring, zijn ambities;
voort~ over hetgeen de betreffende militair denkt te
gaan doen, als hij weer io Nl'derland is.
Ook de Commandant van de troep, waartoe hij behoort. wordt om een uitvoerig oordeel gevraagd. Als
alle vragenlijsten klaar zijn. worden zij naar de Inspecteur Oemobllisiltie gezonden, die dus nauwkeurig
op de &hoogte is van de plannen der afzwaaiende
soldilten.
Doch ook de soldaten in Indië zelf weten op bun
beurt weer, hoe de zaak in Nederland Prvoor staat.
De Inspectie Demobilisatie houdt hen n.l. in de
soldatenkranten voortdurend op de hoogte van de
werkgelegenheid in het vaderland.
Direct nadat het schip met de demobiliserenden in
Nederland ls aélngekomen worden de mannen naar
huis gebracht met een verlof van vier tot zes weken,
vooraf verrijkt met verlofpas, geld. levensmiddelenbonnen, Cadi-rantsoenen en attenties. die als welkom~tgroet door verscheidene inManties worden aangeboden.
De famUie krijgt vh de Burgemeester bericht vlln de
aanst,iande thuiskomst. Ook de Dominee of de Pa~t°<:>r'. de plaatselijke bladen en .:o mogelijk de verenrgangen, waarvan de demobiliserenden lid zijn. worden gewaarschuwd.
Dit alles geschiedt om de demobiliserende mannen
zo feestelijk mogPlljk te ontvangen.
En dan breekt er een prettige tijd van rusten aan,
gedurende welke periode de scldaat eens rustig kan
overwegen. hoe hij de plannen zal kunnen uitvoeren.
Degene, die naar zijn oude werk terugkeert. heeft
al een stevig houvast. dat hem een aardiq eind op
weg hPlpt. Doch ook zij. die llailr een nieuwe werkkring moeten omzien. zullen niet voor onovl'rkomeliike moeilijkheden worden geplaatst. Zij worden ge:
bolpen door de Sociale Dienst van het M. v. 0.,
wiens officieren geregeld het land doorreizen om
Pmplooi te zoeken voor de af:z:waatende militairen.
Dezl' dienst, die voor dit doel van 17 tot 25 door
het gehele land verspreide gewestelijke bureaux is
uitgebreid, werkt nauw samen met de diverse ,ubcidsbureaux. En ook doordat vele firma's zich tot de
eerstgenoemde wenden, om arbeidskrachtrn, kunnen
vele drr werkzoekenden door dr:z:e dienst worden ge•
holpen,
Mocht het zoeken naar een nieuwe werkkriuq niet
zo vlot verlopen, dan behoeft men niet te wanhopen,
want voor een bepaalde periode is een wachtgeldregeling In voorbereiding.
Voor hen, die absoluut niet weten. welke richting zij
uitmoeten. is een Psycho-technische Dienst in het
leven geroepen. die de twijfelaars bij hun beroepskeuze raad geeft.
De soldaten. die hun studie willen voortzetten, voor
een ander beroep willen gaan studeren, hrrschoold
wensen te worden of zich in een nieuw vak willen
bekwamen, kunnen ook rekenen op de steun van de

Ge en bad, m aar toch een dou che.
· c h ll ,·acanlH', ,. . ' dt ki->k slaat.
lf'duc<A nttml btt tr..-n ,a dt.:t mooie :omtr. Na
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Zti11 ,.dt gtW0nt man - Wit kfnl btm nitt7 iondlgdt van de W«-t>k voor de: radio :IJD vacanUt
• 1n. HIJ g~at te e<httr niet :o ue:r op uit. Er br ..
su1.,1 w•t pl•nnC'.n om e:tn .. d.iagie"• re g•u vfssrn
e:n mi.n<'bien worJt e:r nog ,,,.r1 rtn dag g:upcn•
drt"td om e:e:n bt:oe:k te brengen aan :110 ,·t:rmaordc
,.voll,ned". doch ven een echte: vacantie U
Wttt wel i.n re.a grote badpJaau kan niet Yt'tl
k<>mrn. W, gntn btm groot gtl11k, Allemaal vttl
tr duur. Je .,.,.. 111 zo'n badplHtJ - ond~nl1 d,
aangekondigde va11gutdde pttJ!ffl van de pr sbeh,..nlng - nl<1, wur J< 9,ld blijft •
\\, • boord to d•ar glsltru oog
frappant 1ta1I•
tJr van. Een .staaltje. •·aaraao wc vt-rdtrt bd,tnd•
~e:Jd willtn gtvtn.
t Gtbcurdr in Noordw11k. Adrrs: GRAND H OTEL

••11

.. HWS TER DUIN''. E<n joog «btpau -

,. be·

boordu 1n de ht·::rtt ng1-tqd toe on:c orgaai.sauu bradu o·n dag ,a Noord•·q'k door btJ enige: v1Jra•

dta. 't Was ttn btttlqke dag . . .Q dag van zon
•• vr,ugdt. \V1e bn d11 jon~e pautjt kwah1k
ntmcn. dat "Zij ntt tlJP beraad bolotcn er nog ttn
dAg aan vast te knopen?
Voor de inwendige mens zouden bun vrienden
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Sociale Dienst. Hun lesgelden worden bekostigJ en
voor mogelijk kostwinnerschap wordt eveneens ver,
goeding betaald. Tenslotte is het ook nog mogelijk,
dat er mensen zijn, die vroeger een zaak hebben
gehad, welke tijdens hun dienstUjd is verlopen, Deze
zakenlieden kunnen een crediet krijgen om de zaak
weer fl<1n het draaien te brengen.
Waneer dit alles geregeld is, volgt de defimtieve
demobilisatie. Dit vindt plaats op het Demobili~tie•
centrum te Huis ter Heide.
·
De jongens ontvangen daar een 1.1Irekening ,•an de
jaarwedde of soldij. alsmede een bonus van f 100.plus voor ledere maand dienst f 10.- tot een maximum v.111 / 200.-. althans volgens de voorlopige
bepalingen.
Zij worden voorts door verschillende artsen grondig
onderzocht en dan komt het moment, waarop zij
vertrekken.
Zij krijgen gratis een burgerpak of voor de aan•
schaffing daarvan f 70.- met de nodige textlel;:,unten.
Bovendien zal ervoor worden zorggedragen, dat de
man kan aanschaffen een winterjas, twee stl'I ondergoed, twee overhemden, twee paar sokken en ren
paar schoenen.
Tensloltl? is men bezig met de vorming van een
landelijke contact-commissie uit de burgerij, met het
doel het bewijs te leveren, dat het Nederlandse volk
beseft. dat het een taak heeft ten opzichte van hen,
die hun plicht deden.

*

Men kan zich bij kennisname van het bovenstaande
verblijden. Wij willen er ook graag melding van
maken, dat deze voorbereidende maatregelen ons ten
zeerste verheugen.
We vergissen ons echter, wanneer bij ons nu de idee
leeft, dat we er met deze hulp :z:ijn.
Zal dit grootscheepse plan kans van slagen hebben?
Zullen de voor deze demobilisatie in het leven ge•
roepen instanties voldoende medewerking ondrn·in•
den?
De Inspectie Demobilisatie kan alleen veel voorl>ereidingen treffen. De Sociale Dienst M.v.O. kan bij vele
moeilijkheden behulpzaam zijn. On, Nederlandse volk
zal echter met een ontvankelijk hart deze instanties
tegemoet moeten komen.
Hier passen behalve waarderende woorden, prac~
tische, hulpvaardige daden.
Het betrdt hier een ereplicht!
Nederland, let op Uw s;ieck!

..FRITS".

KERSEN ETEN
Het was Zaterdag 5 Juli nu wel niet zulk erg mooi
weer, maar het was toch geen verhindering om van
de uitnodiging van de heer Verrijt gebruik te maken
om kersen te komen eten met de kinderen van de
verzetsslachtoffers uit Eindhoven.
Zoals gebruikelijk bij dergelijke gelegenheden, was
het vertrek door onvoorziene omstandigheden wat
later geworden dan was afgesproken.
Om kwart voor drie vertrokken wij van de Broekseweg per autobus, die voor dit doel gratis ter beschikki1_1g was gesteld door de fa. van Gerwen uit
Veldhoven. Dat ons plan om er een middag op uit
te trekken mogelijk gemaakt werd door de bereidwilligheid van de heer van Gerwen, stellen wij zeer
op prijs en daarvoor dan ook onze hartelijke dank.
Zonder één van de jongens of meisjes onderweg
verloren te hebben, kwamen wij via Geldrop, ergens
tussen Mierlo en Nunen, bij de boerderij van de heer
Verrijt aan.
In de boomgaard was het een toer de jongens uit
de bomen te houden, ze wilden zelf de kersenpluk
terhand nemen. Dat dit minder gewenst was, behoeft geen nader betoog.
Gelukkig werd hun geduld niet langer op de proef
gesteld, want binnen vijf minuten waren allen voorzien van een zak kersen en wàt voor kersen. Wie
nog noöit Mierlose kersen gegeten heeft, heeft nog
nooit goed kersen gegeten. En het mooie is, dat je
ook kunt zien, dat er k ersen gêgeten zijn. Sommige
kinderen hadden zichzelf door het kersensap omgetoverd in halve Indianen.
Het was de bedoeling, dat de kinderen zoveel kersen mochten eten als ze wilden, maar de meesten
kregen hun zak niet eens leeg en begonnen al
spoedig naar ander vertier uit te zien.
De grotere jongens hadden in de wei al gauw een
goal uitgezet en gingen direct in het edele voetbalspel op" Dat er nog pas kort geleden koeien in de
wei hadden gelopen, gaf nog wel eens aanleiding
tot een onverwachte slipper, maar dat kon toch aan
het enthousiasme geen afbreuk doen.
De dames deden ondertussen spelletjes met de an- .
dere kinderen, die zich ook best vermaakten.
Al gauw, veel te gauw, was het tijd om boterhammen te gaan eten. Voor melk had de heer Verrijt
gezorgd. Door onze gastvrouw was een keurig ge•
dekte tafel aangericht voor de leiders, die alle eer
werd aangedaan.
Hierna was het al spoedig vertrekken geblazen. Bij
wijze van afscheid hebben de jongens en meisjes een .
"lang zullen ze leven" aangeheven ter ere van onze
gastheer en gastvrouw en ik geloof, dat ze het werkelijk meenden. De ontvangst ·is dan ook buitengewoon geweest.
Onderweg moest de jongste passagier om dringende reden de bus verlaten, wat tot' een kleine opstanà aanleiding gaf, want plotseling meende ieder
om dezelfde reden te moeten uitstappen. Gelukkig
konden de gemoederen gekalmeerd worden. Merkw_aardigerw:ijze werd dit onderwerp in het geheel
met meer ter sprake gebracht, toen we gearriveerd
waren.
Voor de terugtocht hadden we nog een mandje kersen meegekregen om in de bus uit te delen, maar
daar hebben we maar mee gewacht tot we in Eindhoven waren, zodat ieder bij het naar huis gaan nog,
wat kersen te eten had.
Ditmaal was het ni~t mogelijk de kinderen van buiten Eindhoven mee te nemen, maar de volgende
keer als we op 'stap gaan, op 15 Augustus, zullen
we alles in het werk stellen om ook de kinderen
van buiten Eindhoven een prettige dag te bezorgen.
Tot zolang dus jongens en meisjes.
De Ontspanningscommissie.

De Christelijke U.L.0.-school in Kampen
rnaakte op 27 Juni een schoolreisje en collecteerde onder de deelnemers voor de Stichting.
Resultaat: f 12.50 voor het Stichtingsfonds!
Hulde! Wie volgt?

j

Î]
d~em

door Joh. van Hulzen en Ad Goede j

hun Plymouth razen de Twentenaren Arnult. Op de straatweg naar Zutfen bij het
S.S.-kamp Avegoor, een zwaaiende, rode lamp.
Stopsein. Groene politie.
Geert zet de remmen- aan, banden schuren over
het plaveisel ten bewijze, dat hij aan het stopbevel gevolg geeft. Vlakbij gekomen, poot hij
zijn voet plotseling op het gaspedaal, zodat de
wagen met een vervaarlijke sprong voorbijschiet.
Dan - met gedoofde lichten in vliegende vaart
voort! Schoten knallen achter hen. Lichten flitsen aan - een boom! Zjiet... rakelings. En nog
brullen de kerels van het lachen, omdat ze plotseling Johannes weer voor zich zien, zoals hij
hulpeloos tussen de spijlen van het hek gevangen zat. Reactie van ontspannen zenuwen.
Bij Voorst draaien ze een weg van het landgoed
"De Beele" op, en besluiten hier de morgen af
te wachten, rustend in de auto, want ze vrezen
terecht, dat de brugwacht bij Deventer gealarmeerd is. Ze dommelen de enkele uren van de
korte Meinacht door. De prille ochtend hier is
schoon en de vogels zingen in het hout en zingen maar, nimmer zingensmoe.
welk een réveille voor deze soldaten!
De heren tappen water uit de radiator, gaan
zich scheren en opknappen om er wat civieler,
althans minder verdacht uit te zien. Wanneer
ze dan op het punt staan te vertrekken, komt
er iemand aanwandelen. Blijkbaar een boer, op
weg naar het land om te gaan melken.
nGoeie morgen".
,,Ook goeie morgen".
Bent jullie onderduikers?"
"Als we dat nu eens wel waren .... ro"
"Dan zou ik je raje, d'r as de bliksem vandeur
te ga~n, want het zit hier vol moffen en de
kommandant leupt al
deur het bos".
.,Bedankt".
Motor aan. Daar gaan
ze. Nog geen honderd
meter verder
een
grote bouvier, een fiets.
met e~n mof er op. Dat
moet dus de "kommandant" zijn. Hij wordt althans agressief, actief,
zet zijn fiets weg, springt
vóór de auto.
,,Wat doen jullie hier?
Papieren!''
\1:ijnheer is leider van
het "Kinderheim", Verwalter en van de Kriminalpolizei. Komt meer
voor, maar meestal is dit
soort jonger. Herr Singenstreu echter kan wel
zestig zijn.
Terwijl Geert de motor
aanhoudt, besluiten de
inzittenden, na mompelend overleg, dat er niets
anders opzit, dan die
ouwe baas in te laden.
Harry zegt: ,,Ik zal hem
de papieren wel laten
zien, stapt resoluut uit,
houdt hem de revolver
onder de neus en verzoekt hem in te stappen.
Als dit niet vlot gaat, of
liever ernstig stagneert,
ter oorzake van 's mans
begrijpelijke onwil, port
Harry hem het kanon
tussen de zoveelste en
zoveelste rib. Maar dan
blijkt Singenstreu niet
bang te zijn want, hoewel
hij ongewapend is, grijpt
hij Harry's revolver vast,
die hij pas loslaat, als
Harry het wapen afJohannes vuurt uil de wagen

schiet, zonder evenwel iemand te kwetsen. Daarmee is het ernst geworden, want een schot in
het ochtendstille park, dat is alarm. Johannes
vuurt uit de wagen op 's mans benen, om er
een eind aan te maken. Een schreeuw - Sin-.
genstreu strompelt brullend weg. Hij is in het
been geraakt.
Maar nog een ander hinkt; en weJ naar de auto.
Dat is Harry ...... Johannes' kogel heeft - hoe
dan óok - een grillig baantje gemaakt, van
vijand naar vriend. Harry bloedt uit het dijbeen
als hij de wagen ingeholpen wordt.
Geert wil een eind aan het gebrul maken, dat
mogelijk andere moffeil kan alarmeren. Hij richt
op 15 meter afstand zijn pistool. Singenstreu ziet
het, grijpt in radeloze angst een tak van een ,
struik en houdt deze voor zijn gezicht, als zoekt
hij dekking. Geert vuurt en roept tegelijkertijd
" jènt". Singenstreu slaat neer in het zand. Dood.
De hond jankt bij het lijk.
Ja, daar ligt hij nou, Singenstreu. Das hat man
ihm auch nicht an seiner Wie ge gesungen .... .•
Voort nu, voor de ontdekking tot achtervolging
leidt. De wagen giert de oprijlaan uit, maar tegelijkertijd begint hij te zwieb,,ere'n of hij qpk
d
·
k R nt
aangeschoten is. Eén van de ban en is 1e . tP n
rode binnenband wapperen uit het zieke wiel.
Voort! Voort! Tot de motor raast en kookt, en
h et niet langer kan bijsloffen en afslaat! Geert
heeft hem nog op een zijweggetje kunnen zetten.
Maar de wagen kan daar niet blijven staan. Het
zal niet lang meer duren of de telex-apparaten
zullen hun opsporing verzoeken, overval-auto's
zullen langs de wegen razen. De wagen moet
onderdak en Harry moet geholpén. · Doch het is
de vraag of de motor nog weer br;uikbaar zal

.......

op 's mans benen, om er een eind aan te maken, ••

Een nachtelijk
avontuur

.--k

V
blijken. Er is maar één remedie. Maar het is een
waagstuk. Water erover.
Johannes sleept water aan in een verroeste
nachtsIUegel - waar heeft hij die georganiseerd?
Als hij er mee bij de wagen komt, aarzelen ze
toch even voor ze het besluit durven nemen. 't
Kan haast niet goedgaan. 't Ding zal van de
plotselinge afkoeling uiteen barsten. Maar lang
hier blijven staan is nog erger. Moeten ze zonder de wagen verder, dan is het ook niet zo
erg als de motor barst.
,,Gooi maar over", zegt Geert.
Johannes plenst het water over het ·g loeiend
metaal, waar het sissend verdampt.
Gelukkig, er gebeurt niets bijzonders. De hoop
herleeft.
Johannes sleept water aan v~r een tweede, een
derde douche, Geert stapt naar de grote weg en
klampt de eerste de beste voorbijganger aan. Hij
plaatst z'n robuste gestalte voor hem op de
weg, kijkt hem met zijn doordringende blik aan
en zegt: ,,Ben jij Nederlander, ja of nee? Ben
je het niet, wind er geen doekjes om, anders
komt je dat •duur te staan".
De man is wel wat van streek, maar stamelt,
dat hij op en top Nederlander is.
"Prachtig", zegt Geert. ,,Wij proberen een klein
beetje onze plicht te doen, doe jij nu ook een
klein beetje, stuur zo gauw mogelijk een vertrouwde dokter, want we zitten hier met een
doodzieke onderduiker. En wijs ons een plaats,
waar we de auto zolang kunnen opbergen."
De man wijst hun een schuur, waar ze de wagen
in kunnen rijden. Doch nu komt het erop aan.
Zal de motor nog weer willen draaien? 't Is
haast niet aan te nemen. To uiterste spanning
wachten ze of de motor wil aanslaan, als Geert
start. Hij moet het enkele malen herhalen. Als
Geert dan opnieuw het gaspedaal indrukt, begint
de motor zachtjes te reutelen. Het wonder gebeurt. Ze kunnen wel dansen van plezier. Alleen
Harry niet, die ligt al die tijd maar achter in de
wagen te krimpen van de pijn.
Geert en Johannes · gaan even op de grote weg
kijktm of de dokter nog niet komt. Ze staan in
de zijweg . een sigaret te ro:\{en, als ze de overvalwagens zien voorbijstormen.
De dokter komt en onderzoekt Harry. Het onderzoek heeft een bevredigend resultaat. De
kogel zit in het been, wat uiteraard zeer pijnlijk
is, doch levensgevaar is er niet. En als de eerste
hulp verleend is, behoeft er geen bezwaar te zijn
om de reis voort te zetten.
Johannes en Geert hebben nu de gelegenheid een
reservewiel op te zetten ter vervanging van de
aan flarden gereden band.
Waarheen?
Naar Apeldoorn maar, naar Harry's zuster,
want die jongen moet ,zo spoedig mogelijk ergens geborgen worden. Voort gaat het, biddend
dat ze niet zullen worden aangehouden - met
een gewonde in de wagen.
Een paar honderd meter voor het kruispunt
Zutfenschestraat- Deventerweg slaan ze rechtsaf, naar het gastvrije dak. Dat is een bestiering,
want op het kruispunt staat een controlepost
met opgestelde mitrailleur, waar ze niet makkelijk gepasseerd zouden zijn..... .
Tegenover Harry's zuster rijden ze pardoes de
garage van een brandstoffenhandelaar binnen.
wie de schrik in de benen slaat als hij de luxewagen ziet aanstormen. Wat kan het anders zijn
dan S.D.?
Hij is spoedig uit de droom geholpen. Geert tilt
Harry als een klein kind uit de wagen, hoewel
deze niet direct tot de licht-gewichten behoort
en draagt hem naar het huis, waar hij voorlopig
veilig zal zijn.
De auto wordt bij een boer ondergebracht, doch
later op het kruispunt "De Kar" in een gesloten
trailer-veewagen van de Nederlandse Arbeidsdienst gereden en naar Borculo vervoerd. Harry

wanneer de spertijd ingaat, moeten ze op hun
bestemming zijn. De divan staat op zijn plaats.
Geert kruipt erbij en dan wordt er een lading
vlas voor gestouwd.
Nog geen Johannes? Starten maar.
Als Johannes met Joop even later de straat inkomen, kunnen ze nog juist de auto zien verdwijnen. Dan huilt die stoutmoedige Johannes
als een kind, omdat hij er niet bij kan zijn als
het erom gaat zijn vriend te beschermen.
De inzittenden van de wagen besluiten vanwege
de controle op de heenweg niet meer over Zutfen, doch over Deventer te rijden. Op de hoek
van de Osseveldweg staat echter een dertigtal
S.S.-ers en Landwacht te controleren. Vrijwel
elke wagen wordt aangehouden en gecontroleerd,
doch juist de hunne niet.
Als ze van Deventer uit Markelo binnenrijden,
voert hun weg langs het gemeentehuis, waar
tevens een distributiekantoor gevestigd is. Even
ervoor is een diepè geul in de weg, waardoor het
water van de ene kant van de weg naar de
andere loopt. Daar moeten ze even heel langzaam rijden. Het gevolg is, dat de negen Landwachters, die het D.K.
bewaken moeten, argwaan krijgen en met het
geweer in de aanslag
naar buiten rennen, blijkbaar in de veronderstelling, dat er een distributie-overval op komst
is. De "Coöperatie tot
steun in de strijd" heeft
voor vandaag echter andere bedoelingen en snelt
verder in de richting En·
schede. Om vijf minuten
over tien hoort "Moeke"
__ .45 lllÎ.n Uw,>J.1 1)
van de "Hölterhof". waar
Harry verder verpleegd
zal worden de auto ko,, !-dat\~:nt. \,t,jjd
. ..,;,,··HP
men en onder de uitroep:
"Och mien Harry, mien
.. · ,.. ·r ..
Harry" omhelst ze hem
even later.
>

wordt spoedig door een dokter behandeld, maar
is er enige weken mooi mee. Er is belangstelling
genoeg, ook van de S.D., die hevig naar een
"gewonde" in Apeldoorn speurt, want die heren
hebben bloed' geroken, en Singenstreu's bloed
moet gewroken. Ze iopen de doktoren van het
Veluwestadje af, die natuurlijk van niets weten.
Dan maar een paar geneesheren wegslepen als
gijzelaar naar Arnhem, naar het Huis van Bewaring. Daar zucht nog altijd Z. in zijn cel.
Harry wordt kostelijk verpleegd in Apeldoorn,
maar kan er uiteindelijk niet blijven. Er wordt
gepraat over de aanwezigheid van een aangeschoten terrorist, en op een keer weet het dienstmeisje te vertellen, dat de kinderen op straat er
al van spreken. Dan zoekt Johannes onmiadellijk contact met de L.O. in Enschede. Er moet
een auto komen om Harry te ·vervoeren.· Johannes en Geert zullen hun strijdmakker op die
gevaarvolle reis vergezellen. En de auto kbmt.
Dezelfde dag nog. Met grote letters staat er op:
,.Coöperatie tot steun in de strijd, Enschede".
Ja, die Enschedeërs varen ditmaal niet onder
valse vlag. Maar dat 1::?etekent nog niet, dat de
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De dader stáát
op het kerkhof

De Zaterdag na de
schietpartij wandelen Johannes en,.. Geert alweer
door Arnhem, of ze er
horen, en dit laatste is
ook zo, want ze houden
niet van half werk. z.
moet er uit, als het maar
7"~:tr:n::n;rthi li'.'j'ic:-_
en tHÜ
even in hun vermogen
,l"J,.t:.: t.,,,~,!;i.d. 10,kt.,.i:,1..~,ig; t Au.i;Q .
1
ligt.
j:/ ···r00d Of\ 11i.ftliJt., lH\)J~i;!1'iiY!J::§~t' ;.)i:
Daar nadert iets plechë~~ -.-:: <-~ t- 1 :eU$f=ê""?'~:s--~1::v\iit f:ê':t:··"vr ,o J • -~~ i:1 ·x\: ~-re; "tl e
tigs. Een dode wordt uit;J,0,.d;.;,,.t.Q..;;...../i·;;r.gar(ï.{J(1 wox:d t :v~ .;; . . . ~G .• t .... 02-:, . ,
gedragen - met Duitse
militaire eer.
ri t~_t?.,,S{Y.J
>.
Johannes en Geert volgen
r,
., ..... ,, ..,,..,,..,
:..- .., _, ..
de stoet naar het kerkhof, zijn getuige van de
'
teraardebestelling en zien
daar bijeen vele, vele ge- ·
strekte armen, onder
meer van het tweemanschap der bezettingsmacht: Seyss Inquart en
Rauter, omgeven van
hun lijfwachten en adjudanten. Hitler distanop alle fronten en
Het Labasbericht (Landelijk berichten- en alarmerings-syst,:em), waarin de op- cieert
in die Schweinhundische
sporing der daders van de aanslag op Singenstreu gevraagd werd.
Gau Holland
worden
brave
Duitsers
vermoord, zoals deze Ver.
walter Singenstreu ..... .
inzittenden gevolg zullen g even aan alle hun
Kransen worden eerbiedig n eergelegd, er is er
gegeven bevelen. Op weg naar Apeldoorn woréén bij van de Führer. Rauter treedt naar voren
den ze bij de politie-opleidingschool aangehouen spreekt. Hij zegt onder meer, dat Singenstreu
den. Ze gooien er echter een schepje bovenop en
uit een hinderlaag verraderlijk neergeschoten is.
staan even later tegenover het huis, waar Harry
Geert weet, dat het even anders toegegaan is,
ligt. Maar dan is er al een patrouille van de
ook Johannes kan er als getuige over oordelen.
opleidingschool uitgestuurd om de wagen van de
Uit een hinderlaag was het niet. Ware het nodig
Coöperatie te zoeken.
geweest, in dienst van de zaak, waarvoor ze dag
Er moet snel gehandeld worden. En ze durven
en nacht het leven inzetten, ze zouden het ~k
.Harry niet maar zo in de auto te sjouwen, want
uit een hinderlaag gedaan hebben. Maar uit \\,;;'ioveral loeren S.D. en S.S. Dan moet hij er maar
ke mond klinkt hier: verraderlijk? En dat in
met divan en al in. Het divankleed gaat over
tegenwoordigheid van die Oostenrijker!
het hele geval heen, er worden een paar kussens
Als de plechtigheid g eëindigd is gaan ze met
bijgestopt om de zaak wat op te vullen en dan
hun tweeën heen, stram (voor zover die ene dan
schommelen ze met het meubelstuk de trap af
stram kan gaan), verbeten en dorstend naar
en de straat over. Onder het kleed klinkt nu en
wraak op onschuldigen.
dan een kiagelijk steunen, want de kogel zit
Ook het andere tweemanschap verlaat de doden-·
Harry nog altijd in het been.
akker, dorstend naar de gerechtigheid, die na't Is acht uur, doch Johannes, die mee zal rijden,
dert, nadert iedere dag.
is nog altijd niet aanwezig, maar er kan niet
(Wordt vervolgd.)
langer gewacht worden, want voor tien uur,
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DE ILLEGAAL WERKER FOKKEMA VRIJG ESPROKEN

Menigmaal is er door de onzen geschreven en gesproken, dat wij in onze verwachtingen teleur zijn
gesteld. Vooral het punt zuivering en berechting beantwoordt niet aan de gestelde verwachting. Maar
toch zullen en mogen wij het nooit moede worden dit
onrecht, dat ons en onze gevallen vrienden wordt
aangedaan, naar voren -k brengen en scherp te belichten. Wij moeten en zullen strijdbaar blijven en
bij het minste vertoon van fatalisme bij ons en onze
vrienden daartegen strijden.
Tijdens de Duitse bezetting konden wij, met de mitrailleur in onze rug, vechten tegen het ons en medevaderlanders aangedane onrecht. Zouden wij dan nu
kunnen zwijgen, als één onzer vijanden wordt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs?
Wij willen hier gaarne het bewijs leveren, wat voor
vaderlandse houding beklaagde heeft aangenomen tijdens de bezetting. Het gaat ou over L. Fokkema, van
begin 19'13 tot Mei 19'15 Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam.
Dat deze "illegale"-werker voor het Rotterdamse
Tribunaal terecht stond en niet voor het Bijzondere
Gerechtshof wekte allereerst onze verwondering. Dat
hij tijdens de zitting hoog opgaf van zijn goed vaderlanderscbap verwonderde ons niets, want zelfs Seyss
Inquart gaf voor Nederland geholpen te hebben. Het
spijt mij oprecht, dat ik geen bijdrage voor het N.S.F.
bij deze broeder heb gevraagd. Tijdens de rechtszitting van Fokkema had ik weer zo'n spijtgevoel. Waarom is op dit Arbeidsbureau zo laag en hartstochtelijk
gevochten? Onze jongens hadden maar naar hun directeur behoeven te gaan en alle risico was voor hem
geweest. Genoeg ironie.
Allereerst wil ik de rechtzitting met de getuigen á
dêcharge belichten. Eén der getuigen meende ik stellig te herkennen van het SS Afrikacorps; een ander
moet zich vergist hebben toen hij onder ede verklaarde, dat hij met vacantie was. In een tijd van
bezuiniging vind ik een vacantie van meer dan 2 jaar
onverantwoord van het Ministerie van Sociale Zaken. ( Mijnheer zal zuiveringsvacantie bedoeld hebben).
Zelfs de vroegere Directeur-Generaal van het Rij!tsarbeidsbureau ontbrak niet op het appèl. In de topvergadering van de samenwerkende illegale organisaties Augustus 1944 in Amsterdam werd besloten,
dat deze heel gekidnapt zou worden.• Het zou te ver
voeren alle brave mensen te· belichten, hoewel er
nog wel het één en ander over te schrijven ware.
Eén getuige á décharge wil ik nog wel even bezien,
omdat ik niet wist, dat het gebruikelijk was. dat zuiveringsambtenaren van het Ministerie van Sociale
Zaken als pleiter optraden en verklaarden, dat Fokkema niet ongunstiger afsteekt. als verschillende directeuren van de arbeidsbureaux.
Het zou met de Arbeidsbureaux in Nederland wel
treurig gesteld zijn, als deze bewering· een grond van
waarheid zou bevatten. Nederland zou zeker een
goed college arbeidsbureaudirecteureo rijk zijn. die
voor hun functie uitermate geschikt waren, gezien de
sociale opvatting. die Fokkema ten voorbeeld gaf.
lk kan me nog goed herinneren, dat ik tijdens de hongerperiode op het Arbeidsbureau kwam en mij heerlijke geuren als vanuit een restaurant tegenkwamen.
Tegen mijn illegale contactman zei ik: Jullie hebben
het hier nog niet zo slecht, waarop hij antwoordde:
.. Het dagelijks diner voor de directeur wordt klaar.gemaakt". Na de bevrijding bleek een kast vol half
rotte aardappelen aanwezig te zijn en dat, terwijl
zijn ambtenaren ( ressen) met hongeroedeem hun werk
deden. U zult •zeggen: dat is niet strafbaar. Dat beweer ik ook niet, alleen maar "sociaal voelend"
Toen Fokkema zijn intreerede hield. qaf hij zich. aangehoord door talrijke Duitsers, N.S.8.-ers en h'et gehele personeel, dat gedwongen deze voorstelling bij-
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Naar

ons ter ore komt,
zal op 16 Augustus a.s. een monument worden onthuld ter nagedachtenis aan het overlijden van Pater Bleys (Lodewijk}.
De onthulling zal geschieden op de plaats,
u,aar Pater Bleys in Gorkum door een autoongeluk om het leven kwam. Nadere bijzo11derheden omtrent het juiste tijdstip enz. zullen in de eerstkomende nummers van De
Zwerver worden bekend gemaakt.
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woonde, de schuilnaam "zum Befehl". Hij beloofde
zichzelf, dat het Arbeidsbureau Rotterdam een modelbureau zou worden en gebood het personeel de Duitse orders stipt na te leven, op welke naleving hij
persoonlijk zou letten. Het Tribunaal vond dit toeµ
wel erg, in de bewoordingen "ongelukkig gekozenn.
Zoiets verwachtte men toch niet van een goede vaderlander. Maar...... vrijspraak - onvoldoende bewijzen. Bestaat er niet zoiets als ontzegging van het
recht een openbaar ambt te bekleden?
Er wordt ons zo gaarne verweten, dat wij revolverhelden zijn geweest. De slappelingen van het Arbeidsbureau kunnen U het tegendeel vertellen. Bij talrijke
van deze heren zijn we op visite geweest, om hun
te vragen niet meer naar het Arbeidsbureau toe te
gaan, omdat dit ongezond voor hen kon worden.
Steeds werd aangevoerd, dat hun opdrachtgever
Fokkema beloofd had geen opdrachten voor de
Duitsers meer te zullen geven, welke belofte echter
even zovele malen weer gebroken werd. Het ging er
hier om mensen naar Duitse werken te bemiddelen en
het graven van putten voor de vernielingen der havens. Voorwaar een Nederlands belang, waaraan
"zum Befehl" zijn volle medewerking gaf. Meerdere
malen is onze KP-hulp ingeroepen voor actie en bescherming van onze illegale vrienden op het Arbeidsbureau, die doorgevochten hebben tot het bittere einde en wat verschillenden met hun leven hebben moeten bekopen.
Al deze verhalen met bewijzen zouden een boekd,~o?l
kunnen vullen, maar steeds was de ondergrond: niet
dat de Duitsers het onze vrienden zo lastig maakten,
maar de directeur Fokkerna en zijn spionnen. Het
Tribunaal adviseerde echter vrijspraak...... omdat
de beschuldigingen, die tegen hem ingebracht waren
maar van lagere beambten afkomstig waren, die niet
voldoende oveq;icht hadden over het geheel.
Het spijt me echter te moeten opmerken, dat vanuit
de illegale topleiding van bet Rijksarbeidsbureau de
Duitse orders en hun tegenmaatregelen eerder bij de
illegale ambtenaren binnenkwamen. dan dat de Directeur en Duitse Fachberater hun qiders kregen en
dat het juist de Rotterdamse illegale ambtenaren van
het Arbeidsbureau \\laren, die leiding aan het verzet
der Nederlandse arbeidsbureaux gaven.
Het Tribunaal hoorde echter alleen de vriendjes van
Fokkema en stond toe, dat er aanvallen op de :iudillegale figuren werden gedaan, die grove leugens
waren. De laatste woorden, die wij via een medegevangene. van onze grote medewerker Aart Pols na
zijn verhoor door de SD-er Hoffman, vernamen:
"Daar zit Fokkema achter". Hij werd in Rotterdam
aan de Hoflaan gefusilleerd. - Dit is geen bewijs,
want anders had dit stukje niet geschreven behoeven te worden. maar het geeft toch wel de verhouding van Fokkema en de illegale werkers van het
Arbeidsbureau weer. Een gevecht op leven en dood.
Het Tribunaal concludeerde vrijspraak!

EnMe. citaten uit de int~e van
de :Kee1t fJ,o./ifl.ema.
..... .Als ik hier thans voor het eerst ols Directeur
van het Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam het
woord tot U richt, dan is het welhaast vanzelfspre~
kend. dat 1k met een woord van dank begin.
...... Verder dank ik de Heren Oberregierungsrat Dr.
Jütting en Oberregiecungsrat Dr. Apits voor hunne
gunstige beslissingen, en de verdere personen, die tot
mzïn benoeming hebben bzïgedragen.
.... .. Heer Beauftragter und Herr Oberregierungsrat
Dr. Jütting.
Wenn man eine Stelle erhält, dan ist es so ungefälir
üblig, dass man sich selbst sagt: ich weiss, was ich
habe, aber ich iveiss, nicht was ich wieder kriege. lch
hatte ir1 Leeuwarden gute Verhältnisse mit den deutschen Behörden: Fachwerber, Aussenstelle und Beauftragten. lch holle jedoch auch hier mit lhrer Dienst~
stelle, Herr Beau[tragfer, gut zusammen zu arbeiten
und, u1as die Aussenstelle betrifft, mache ich mich
nicht so grosse Sorgen, weil Sie, Heer Dr. Jütting,
mir nicht unbekannt sind. Als Sie damals Aussenstellen leiter in Groningen waren, haben wir uns
schon ö[ters getroffen. Der gute Name, den Sie sich
damals bei den holländischen Behörden gemacht lraben. ist mir bis jetzt noch beigeblieben.
lch hi;!be lhnen eben erwähnt, dass ich im Nordç,,n
gute Verhältni~se hinter mir ge/assen habe. Die Zusammenarbeit mit lhren Ko/legen in Groningen,
Hauptsturm[ührer Scheve, war immer gut. lelt hoffe,
dass es auch hier klappt.
•
lch weiss, dass bei meiner Ernennung Schwierigkeiten
aufgetreten sind, wei/ ich nicht National-sozialist bin.

lch kann Urnen die Versicherung geben, dass ich
den Standpunkt vertrete, dass ich entweder konsequent mitwirken odcr verschwinden miissc. Solange
die Herren Generalsekretär Verwey und Knetsch
meine Achtung abzwingen. kenne ich nur ein Wort
au/ dessen Fordemng, dass heisst: Zum Befehl.
..... . Het ideaal, wat ik mij heb voorge~reld hier na
te streuen. namelzïk te bereiken, dat het G.A.B. Rotterdam het model-bureau van Nederland wordt, is niet
gering. Ik weet, dat ik dat nooit zal bereiken, als ik
niet Uwe hulp heb. lk weet, dat ik al; we,·Hracht
niet meer beteken. dan ieder van U. Alleen als wij
allen onze werkkracht voor de volle 100% geven,
eerst dan kunnen wij iets bereiken.
Als 91] allen geeft, wat ge kunt geven, dan zal ik de
resultaten van Uw krachten zo leiden, dat er iets
groots gepresteerd wordt.
...... Wij leven in een tijd. waarin we harde maatregelen kunnen verwachten. De Sauckelacties en de
daarop gevolgde andere acties hebben van ons in
Fciesland de uiterste krachtinspanning geëist. We
hebben ons daar steeds op het standpunt gesteld: Wij
zullen de Duitse eisen zo trachten in te willigen, dat
de Hollandse bedrijfsbelangen zo weinig mogelijk
worden geschaad. Zo hebben wij het ook steeds kla;:ir
gespeeld en we hebben daarmede de dank van het
bedrijfsleven behaald, terwzïl daarnaast de Duitsers
niet ontevreden waren. Met Uw hulp hoop ik hier
hetzelfde te bereiken.
...... Ten slotte nog een enkel woord tot de hier door
de Heer Raadsen geïntroduceerde leiders van het
N.A.F., W.H.N. en N. V .D. Mzïnc Heren, U begroet 1k en ik spreek de hoop uit, ,;J;,t ik met U g<~d
zal kunnen samenwerken.
Ik dank U.

9J_ep,O.!tfaüe

nawt

9Jaitdand

en :i-0-filiema, een lkg"-ip.
Gij allen
jie weigerde aan een oproep van een Gewestelijk
Arbeidsbureau in bezettingstijd ge.volg te geven,
:>mdat ge geen slaaf wenste te zijn ..... .
.!ie door een kleine groep ambtenaren werd belioed voor tewerkstelling in Duitsland of bij Duitse Weermacht..... .
die, omdat ge U aan de deportatie-maatregelen
wist te onttrekken, werd gearresteerd ......
die daardoor in een concentratiekamp werden geworpen ......
die nabestaanden zijt van hen. die tengevolge
daarvan omkwamen of op andere wijze het leven
lieten, omdat zij niet wilden bukken ...
die U in Nederland verzette tegen een meedogenloze bezetter..... .
.:lie voor het leven werden geknakt, hetzij lichamelijk of geestelijk, door de martelingen, U door
het ,.Herrenvolk" aangedaan, omdat ge Koningin
en Vaderland trouw bleef.. ....
die naar ons schone Insulinde vertrok, om, na
:ifloop van Uw werk hier, ook daar Uw plicht
te doen ......
die verzetsmensen waart en uit sanatoria zult
terugkeren ......
die straks na· Uw plicht vervuld te hebben, zult
demobiliseren ..... .
Gij Rotterdammers onder hen, gij allen weet dat:

FOKKEMA
na eerst in Leeuwarden geopereerd te hebben,
van 1943 tot Mei 1915 directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam
FOKKEMA door de gehate Duitser in 1943 Ja
Odeon als directeur van dit bureau
geïnstalleerd werd.
FOKKEMA een groep hooggeplaatste Nazi's
daarvoor dankte en zijn rede eindigde met "Zum Befehl".
FOKKEMA alles deed U en Uw landgenoten
naar Duitsland te deporteren.
FOKKEMA kortom met de vijand samen werkte.
FOKKEMA zich niet van elke landverrader on•
derscheidde.
FOKKEMA toevallig niet geliquideerd- werd.
FOKKE.'MA dit wel vreesde en zich liet bewaken.
FOKKEMA na de bevrijding werd gearresteerd.
FOKKEMA terecht in een gevangenkamp werd
geworpen.
POKKEMA . ... . . werd vrijgelaten?
FOKKEMA ...... werd vrijgesproken?
FOKKEMA . . . . .. er op staat weer Directeur te
worden van het Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam.
Gij allen hiertegen zult protesteren
omdat
3ij Uw belangen, wat Uw a.!;. tewerkstelling be'reft, straks niet in banden wilt weten van deze
?en en dezelfde Fokkema.
Eens werd gesproken
,,Voor hen is in ons midden geen plaats meer".
Gij allen zult eisen: in ieder geval
FOKKEMA

GEEN

OVERHEIDSDIENAAR.

IN MEMORIAM

C orne1is Hoving
Geb. 23-9-1893, gefus. 12-10-1944

T
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oen de heer Hovmg na de verraderlijke
overval van de Uwtsers in 1940 zijn
verzetswerk begon, had hij reeds een
eervoUe staat van dienst achter de rug. i3ijna
vana! de oprichting van ~ Chr. H.i3.S. te
dezer plaatse in 1919, was hij als gymnastiekleraar aan deze inrichting werkzaam. Hij was
een uitstekend leraar, die gemc1kkelijk de liefde
van de leerlingen won en die het volle vertrouwen genoot van ouders en leerlingen beiden. Door het bestuur d1,r school en door zijn
collega's werd bij om zijn persoon en werk
hoo.g gewaardeerd.
Behalve uitstekende capaciteiten als leraar en
als leider van de jeugd, bezat de heer Hoving
kwaliteiten, die, buiten oorlogstijd, in de ge•
wone gang van een vreedzaam beroep, weinig gelegenheid kregen tot uiting te komen,
maar die in bezettingstijd zeer duidelijk aan het
licht traden.
Die kwaliteiten waren: grote liefde voor het
Vaderland en het Oranjehuis; .,een warm hart",
zoals iemand het fonnuleerde, .,voor alles wat
vervolgd en verdrukt werd"; een uitstekend organisatietalent; moed en koelbloedigheid, die
hem, als het moest, het grootste levensgevaar
deden trotseren.
Bij dit alles beschikte bij over een meer dan
.gewone dosis enthousiasme en optimisme.
Nooit was hij on!tnoedigd, altijd zag hij lichtpunten. Nooit twijfelde hij één ogenblik aan
de eindoverwinning van de geallieerde zaak.
Defaitisme was hem ten enenmale vreemd. Wie,
na de aanvankelijke successen van de Duitsers
in de put was geraakt, gevoelde zich, na een
gesprek met Hoving aanmerkelijk opgelucht.
,.Hij maakte je kerel", schreef een medestrijder hier te Stadskanaal... Enthousiasme en op•
timisme zijn hem bijgebleven", schreef een an•
der, .,zolang ik met hem heb mogen samenwerken. Hij was altijd de man, die je, als je in de
put zat, eruit sleurde, onweerstaanbaar, als met
ijzeren hand."
Bij het woord voegde Hoving de daad. Steeds
was hij bereid anderen te helpen. Joden en
anderen verschafte hij duikplaatsen, Zelf hield
hij een jaar lang een Joods meisje bij zich thuis
verborgen. Toen haar verblijf hier te gevaar•
lijk werd, zorgde hij voor andere schuilplaatsen.
Op het ogenblik is zij veilig en wel bij haar
moeder thuis.
In het organiseren van het ondergrondse front
was Hoving onvermoeid. Geen werk was hem
te veel. Een van zijn medewerkers deelde ons
mede: .,Grote routes legde hij af naar Emmer
C .. Ter Apel, de aangrenzende monden, Onstwedde, N. Pekela enz., meest 's avonds in zijn
vrije tijd. En het weer kon niet zo slecht zijn,
of hij trok er op uit: Zijn onvermoeid werken
werd met succes bekroond, want toen voor een
groot deel het werk in de provincie nog moest
worden geregeld, waren de Veenkoloniën reeds
door hem georganiseerd. Toen hij in Stadskanaal, na een huiszoeking niet meer veilig was
en zelf moest onderduiken, dacht hij er niet aan
bij de pakken te gaan neerzitten. Op zijn nieuwe
verblijfplaats begon hij aanstonds weer met het
verzetswerk. Het laatst en het langst werkte hij
in de stad Groningen. Wat hij hier beeft verricht. vertelt ons een brief van de illegale groep
te Groningen...In deze tijd", zo heet het in
deze brief, ,.is door Hoving ·ontzettend veel gepresteerd om het gehele onderduikerswerk in
de provincie krachtig te organiseren. Daarnaast

voorzag hij groepen en particulieren van bon•
nen; bracht duikers en 111.-gale werkers onder
en had de PS-verzorging. Ook de Inlichtingendienst had zijn aandacht. Verder verspreidde
hij blaadjes en radioberichten. Hij belastte zich
ook vaak met het overbrengen van springstoffen en wapens. Dergelijke gevaarlijke dingen
liet hij nooit aan andecen over." Tot zover deze
brief.
Vele zijn z'n werkzaamheden geweest en daar•
om heeft hij er recht op, dat wij zijn persoon
en werk niet vergeten.
Niet vergeten mogen we ook, dat gij, Mevrouw
Hoving, Uw man in zijn verzetswerk alle mogelijke steun hebt ve.rleend. Gij zijt ten volle
bereid geweest, de risico's, die het levensgevaarlijk werk van Uw man meebrachten, te
delen. Zelf hebt ge actief deelgenomen aan
allerlei ondergronds werk. Gij hebt meegeholpen aan de verspreiding van illegale lectuur;
aan het bezorgen van bonnen aan ondergedokeoen; aan het overbrengen van belangrijke
berichten. Gij hebt de illegaliteit tot dank ver•
plicht door Uw stilzwijgendheid. Ondanks herhaalde verhoren door de Duitsers, hebt ge
niets verraden en hebt ge geen levens van illegale werkers in gevaar gebracht.
Dat de risico's, waarvan ik zo pas sprak, niet
denkbeeldig waren, hebt ge aan den lijve ondervonden. Drie en een halve maand hebt ge in
het Huis van Bewaring te Groningen moeten
doorbrengen. Nauwelijks waart ge te Stadskanaal terug, of de toenmalige Nazi-burgemeester legde beslag op Uw woning, die betrokken
werd door een troep roof- en vernielzuchtige
Nazi's. Dit alles is evenwel niet het ergste geweest. Dit leed ~ ofschoon niet gering ~ zijt
ge wel te boven gekomen Het verlies van Uw
man is onherstelbaar. Toch is er geen reden
tot stomme smart. Verh'eugend is, dat de zaak,
waarvoor Uw man heeft geleden e~ gestreden
en waarvoor. hij' ten slotte gevallen is, de volledige overwinning heeft behaald. Schoon
blijft, zo voor U als voor ons. de herinnering
aan een man, die zijn leven gegeven heeft, opdat anderen zouden kunnen leven.
Maar dit is hier het voornaamste niet. Uw
man was niet alleen een warm vaderlander, een
helper in de nood, een wakker kampioen voor
vrijheid en recht, hij was in dit alles een
christen.
Uit Groningen schreef men ons: ,.Zoals hij was
te midden van zijn werk, was hij ook deze
laatste dagen in gevangenschap: Sterk in de
strijd - sterk in de overgave - de overgave
aan God, die hem geroepen had tot deze taak."
De hoogbejaarde ds. Domela Nieuwenhuis. die
de gevangenschap met Uw man deelde. schreef:
..lk heb veel met Uw man geleden en gebeden.
Hii was een echt Christen."
Zelf schreef Uw man uit het Scholtenshuis:
,.Wanneer God mij oproept, ben ik bereid."
In deze woorden ligt grote troost. God roept
op en wat Hij doet is welgedaan,,En voor wie
bereid is. wanneer God hem oproept, is het
sterven geen verlies. maar gewin. eeuwig ge,
win.
Wij wensen U. Mevrouw Hoving en ook de
verdere familie van harte toe, dat ge in dit weten troost moogt vinden en er de kracht uit
moogt putten, om de beproeving te dragen, die
God U toebeschikt heeft.
Tenslotte bren11en wij op deze plaats dank aan
God, voor wat Hij ons land in de vaderlands•
liefde. de opofferingsgezindheid en de heldenmoed van onze vriend Hovinq heeft gegeven.
God alleen is groot. Alle schone 11aven van
hoofd en hart en alle nobele karaktrreigenschaooen die onze vriPnd si"rden. rlaalden af
van de V;icler der Lichten. Hem alleeri' zii de
dank en eerl
Stadskanaal.

BOERSMA.

-------------------------------~-

Wiepke Harm Timersma
Geb. 8 Dec. 1896 te Oldehove,
Gefus. H April 1944 te Scheveningen.

S

til en gesloten ging hij zijns weegs.
Voor velen leek hij stug en on•
buigzaam, maar wanneer men hem
nader leerde kennen viel van deze stugheid niets meer waar te nemen.
Onbuigzaam was hij zeer zeker!
Na de reorganisatie van het Rijksarbeidsbureau werd Timersma schrijver Ie klas,
Je assistent van het bijkantoor Leens van
het Gewestelijk Arbeidsbureau Groningen. Zijn chef werd K. R. Woltjer
(Sjoerd van Leens).
Toen het Rijksarbeidsbureau medewer~
king moest verlenen aan de uitzending
van arbeiders naar Duitsland stond het
voor Timersma en Woltjer vast, dat zij
daaraan niet mochten medewerken. Nadat Woltjer op een bijeenkomst van di,
recteuren van de bijkantoren in Gronin•
gen met fiere woorden had verklaard niet
aan de "arbeitseinsatz" mede te kunnen
werken, vroegen zij beiden ontslag.
In de ontslagaanvrage van Timersma
lezen wij, dat hij onder de huidige om•
standigheden de werkzaamheden aan ziJo
functie verbonden in strijd acht met hetgeen eer en geweten hem voorschrijft.
Zo was hij ..... .
Na enige tijd begon bij, na veel tegenwerking, zijn werkzaamheden op het
distributiekantoor te Baflo, waar hij het
nodige deed om bonnen te krijge11 voor
onderduikers en hen "onderdak" verschafte. Veel deed hij verder voor de inzameling van gelden, de verspreiding van
illegale bladen enz. Zijn woning stond
steeds open voor een ieder, die onderdak
behoefde en talrijke vergaderingen wer,
den bij hem aan huis gehouden. Daar
werden ook de plannen gemaakt en uit,
gewerkt voor het in brand steken van het
bijkantoor van het Rijksarbeidsbureau te
Wehe. om de daar aanwezige bescheiden
te vernietigen. Het plan werd uitgevoerd door Sjoerd en Harry, die gastvrijheid genoten tea huize van de familie
Timersma. De opzet gelukte en een groot
aantal bescheiden werd vernietigd.
Toen kwam de fatale 30 November 1913.
Timersma werd gearresteerd op het
distributiekantoor te Baflo, beschuldigd
van het herbergen van "terroristen". Enkele dagen later werd ook zijn vrouw gearresteerd, maar korte tijd daarna weer
vrij gelaten. Timersma zou echter Wehe
niet weer zien.
Op 17 April 1914 brachten de bladen
ha.t_ ontstellende bericht, dat hij met 7
anderen was gefusilleerd. In de afscheidsbrief, die zijn vrouw en zoontje later ontvingen, getuigde hij van zijn vertrouwen
Op God.
1 Maart 1946 werd zijn lijk, dat op de
Waalsdorpervlakte werd opgegraven,
onder zeer grote belangstelling op de algemene begraafplaats te Wehe ter aarde
bestl!ld.
Dat zijn moed en·opofferingszin, zijn ver•
draagzaamheid ons steeds voor ogen mo•
gen staan en dat wij proberen hem na
te volgen in zijn deugden.

G. &H.

•

L.0. PLAQUETTES
In verband met de per 1 Juli ingevoerde weeldebelasting, bestaat de mogelijkheid, dat de prij11
der plaquettes moet worden verhoogd. Er zijn
in dit verband besprekingen gaande met de Belastinginspectie, over het resultaat, waarvan zo
spoedig mogelijk nadere mededelingen volgen.
Ook de toezending der reeds betaalde plaquettes
wordt door het bovenstaande vertraagd. Gaarne
daarom ook nog even geduld van hen, die remise zonden en ons schreven, waarom de plaquette nog niet afgeleverd werd.

·D~IE RUBRIEk VAn· Df COl1TA(TCOMMlmE
DER 8 ~ COl'\P. GElAG$TROEPEN ( DISTR. DRENTE)
Secr.

--

J. WIELINGA, Taco Mesdagstr . 8, Groningen

(Buiten nr;,otwoordtlijkb<id vao d• Redactlc).
ONZB 2e RBUNIB OP 9 AUG. a.,. 0. W.),
Onze autobustocht kan aiet doorg,ao. Door tt.n ongeluk hè:eft
de maatscbapp~. dit ons een bu!II ,.,trhuren zou geen voldoende
matcrraal meer om dir ah.nog tt doen. Bij een andere Mij.
war-t.n dt prijzen aan::ienlrjk bogtr. :odat wij van dt uitvoering

van ons p1an hebben afge:ic.n. Wel jammtt, maar toch gaat
ooie samenkomst door. Na een bespreking mtt verschillende
leden zijn we tot het vol9tnde resultaat gekomen:
leder. die kan . komt op eigen gelegenheid naar Paterswolde. In
het caft van Arend,. bij de Vosbug«weg. Tijd vao aankomst
tuuen 12 e..n 2 uur. We kunnen dan bespreken. wat we gaan
doen. bijv. naar htt Pattrswoldst meer t,d, ledtc komt voor
~gt.n rekening, btt is dus nitt nodig :oals de votige maal
9tld ffl bonnen te ztnden. itder is volkomen vrij wat zijn :;nt ...
ga.vtn enz. betreft, N"tuurlijk :i;n dt dames van onze leden
ook welkom. bot mttr zielen. hoe meer vreugd. t.tgt ten oud
spreekwoord. Wij zijn btnieuwd. wie to hotvt<J u komen.
V.ut staat. dat her vooraJ voor dt Noorderlingen gemakktlijk.tr
:r.el ::ijn e:n tevens gMdkoptr ODI elki':ar op dt::::e wijtt: wett
eens tt ontmottffl. Maar er gaan gtruchttn dat .men ook uit
andere landsdeltn zal komen. Tot :iens dus op 9 A~g.

&n

Yluui,6,e{i

rno.f.vie.

\
' De Russische vertegenwoordiger in de Gealliterde bestuursraad van Oost~n- i;k heeft geprotesteerd tegen het handelsverdrag tussen
Oostenrijk en de Verenigde Staten van Amerika, omdat daardoor z.i. Oostenrijk in een volkomen afhankelijke positie zou geraken. De
Russische politiek beoogde 111 t.:genstelling
daarmee dan de onafhankelijkheid van de beheerde staten te verzekeren.
Men ziet, ook de Russen kunnen geestig zijn.

•
OPBN BRIBP AAN HBT CENTRAAL BBTALINGSK ANTO OR

Gtvcrs Deyoootweg S9 te Scbevoniog...
Op 8 Aug. 1916, du, b11n• een Jaar geleden. verlieten wij de
01ilitaire dienst. Op zich:ell nitu bij:onders. daar er ,en tijd
b van komen to gaan. Wat echter aan du.e zaak wel bijton ...
der 1s. •s het feit. dat ren groot gtdtehe van onu CoQlp. 009
ge-id tegoed htdt over de periode Juli 1915 - Oct. 1945. d.w .,.
dat over itdut maand ons slechts 80o/o werd uitbetaald. met dt
belofte. dat de ontbrekende 20% ons ,po<dig door Uw bureau
U>u worden nag:e:oodtn.
Thans zitttn we al 2 jaar op dit. gtld tt wacbteo. Ontt k....·utit
;~ c0<h op Uw bureau genoegzaam bektnd. gttulge de corcespon ...
dentlt tn persoonlijke btzotktn. dit Uw bureau daarovet bte:ft
geh.ad. Steeds van U ma~, wter schone beloften. doch ......
:onder rtsuJtaat. Velen kre:gtn ttn brld au~t de opmt:tking:
.. Afrekening :.al .systeniatbch geschieden zodat verdere correspon ...
dt11t1t niet nodig Is" en in h:n geval weed geantwoord om
"fi..taar niet meer te schrijveJl andcu loopt dt edministratie io
de war"II! (Uitroeptekens van ons).
Onfl dus correspondentie tt vetm1Jdtn tn Uw administratie otet
(o dt war lt belptn, 1.s de:e open brief dienstig.
Witd U, dat velen van ons dringend op dat ge.Jd zitten te
wachten? Dat iij 2 f••r geled•n van buo 80% niet konden
.rondkomen e.n geld inotstt.n lenen. waardoor zij nu nog lo de
ellende 21ttenl W«t U dat Hn onzer gedreigd wordt 01et de
deurwaarder voot een belastiog!chuld van / 160.- en bij nog
ongeve<r f 200.- delegatitgeld tegoed beeft? En toeo er lemond
brj U informeerde. boe het nou met djn geld iat kreeg hij ten
antwoord. dat rttd, 1 maaJ ttn postwissel was gtzondeo vao
f 132.-. Toen blJ hierover iljo verbuing uitsprak eo de
btwij:en wilde zito. moe:st bij eerst weer ttns focmuliere.n
invullen, waarna de zaak onderzocht !Ou worden. Het is al•
weer 8 maanden geleden. maar nog steeds netft bil ovec die
zaak nius gehoord.
\Vij noemtn slechts enkelr feiten, tnaar wij vragen ons af.
wa:.raan hebben dez1 oorlog3vrijwilligtrs de:e behandeling te
d;,nkeo? Wordt het niet eens tijd bun het geld te :enden?
formulieren Ujn er nu toch zeker we:1 genoeg ingevuld. een
stuk of 8. He:t spijt ons te moeten constateren. dat van ,1 dit
schone: beloften Uwer::ijds via div. drukwcrkjes nog aie:t veel
is nagekomen.
Wij hebben de indruk. dat die 300 =an op het Dep. van Oorlog
d•ac :.inc.n en buo baantje willen te-kktn. om toCh maar asje:•
bl1dt niet naar lndlt gestuurd behoeven t~ worden. ten koste
van deze ge.demobiliseerdco. dtt slechts hun e.ig:tn geld vrag:eo.
Of is het geld op e•n ander• wij:e verdwenen? De gescbJedeni1
met de: p0stwisse.ls (zie hjetbovtn) zou :ulks dotn vermoeden.
W•n.uttr eens cuultaten7 Laat Uw bureau nu eens tonen. dat
daar g<werkt wordt en zendt de gedemobili,ecrden bun gtldl
Hun eigen geld. waa, nu al 2 jaar op gewacht wordt!I

ONTH'OLLING

INUC11TINGEN VERSCRAFFEN?
8-12 Jan de Landgraaf, geb.
12-2-1895 te Sliedrecht.

Signalement: middelmatig
postuur,
blond
haar,
wrat
lichtblauwe ogen,
op schedel. Is. 28 Juni
1944 te Voorburg gearr.
via Scheveningen, Vught,
half September met veel
anderen naar Oraniënburg overgebracht. Half
October verder vervoerd,
vermoedelijk Neuengamme. Daarna niets met zekerh,eid bekend. Iemand zegt, hem in Meppen op
20 Maart 1945 gezien te hebben, maar het wordt
verder door niemand bevestigd.
843 Jan Visser. geb. 6-3-1887. overleden Jan 1943 te
Vught, werd gearr. September 1942. Te Rotter•
dam gevangen geweest van 15 September tot 28
November 1942. Aldaar. in gevangenschap, heeft

MONUMENT

De Regelingscommissie voor de onthulling van
het Monument bij het Mausoleum op de P aasberg te Ede voor de gevallen Strijders in h et
Verzet van het district Ede deelt mede, dat deze
plechtigh eid zal plaats hebben op Zaterdag
2 Augustus a.s.
Z.K.H . Prins Bernhard heeft als oud-Opp erbevelh ebber der Binnenlandse S trijdkra chten t e
kennen gegeven de plechtige onthulling wel te
willen verrichten.

•

.. ,_,,
Wl,KAN

hij enï_ge portretten van medegevangenen geschilderd, waarvan de nabestaanden niet beken~ zijn. Mevrouw Visser, echtgenote van wijlen Jan Visser, bezit nog 2 portretten van deze
medegevangenen. Op één der schild~rijen staat
achterop de naam "Stern", op het andere komt
geen naam voor: de beeltenis is van iemand met
een uitheems - Surinaams? - uiterlijk.
844 Care! August Filipson,
geb. 15-11-1924 te Amsterdam. lang plm. 1.75:
blond; donkerblauw colbert costuum: hoge lederen schoenen met eigengemaakte houten zolen,
zwarte oliejas, leerling
Zeevaartschool.
Vertrok met een vriend
(Ton Kooy) 4 uur 's
morgens 5 Januari 19-15
per rijwiel van Amsterdam. trachtende bevrijd
gebied te bere iken, vennoedelijk via Gorinchem,
of Sliedrecht of Hendrik Ido Ambacht: sedertdien noch van hem, noch van zijn vriend iets
meer gehoord.

Geef ,,De Zwerver" aao een van Uw kennissen ter In zage en laat bem(baar)
o n der staande bon ingevuld zenden aan de admin is t ratie van "De Zwerver",
Nicolaas W ttsen straat 21. Amst erdam
Naam:
Adres:
Plaats:
Provlnc:ie1

•

Ingang abonnement :

Het is ons bekend. dat ook militairen uit andere ondtcde:l~n mtt
;oorcge:lijkt gevallen z.ltcen. W,j
verzoeken bun. naam en
ad,es aan ons op te geven. Wij :uilen dan geiamenlijk eeo weg
zoekta. om 011s cecbt te doen wedervaren. Opgaven aao ). W,e...
!inga. Taco Mudagstraat 6. Groningen.

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bil aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stlcbtlng.
(Doo rhale n wat niet verlangd wordt) .
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ADVE RT EN Tl E- RUBRIEK

FAM JLJl:.J:JER.ICHTEN

LJJVERSEN

De He.re schonk oos een dochter.
LUB BERTHA.
We: noemen baat Betty.
• H. v. d. Bcink.
J. v. d. Brink-van Dam.
Oldebroek. li Juli 19-47.
Ru9lenburg E Il 8.

NET PERSOON. 32 Jaar. bi<dt zich
aan als RIJ-INSTR. VOOR AUTO·
RIJSCHOOL OF MANEGE. In bcld•
practische ervaring. Ook In combinatie of
particulier. Br. o. no. 319 bur. v. J. blad.

EGBERT HUTT!NGA
( Ep. Nijkerk. Aart v. Eeuv.•ijk)
en
HENDRIKA v. d. BRINK
hebbe-o de eer U. mede namens wtder?1JJse ouders. keno;s tt geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol"
trekking D.V. ial plaa1> hebbeQ op
Woensdag 30 Juli a.s. des o.m. 1 uur.
Kerkdiike inieg<nlog te l .i5 uur In het
Herv. Wijkgebouw te Soute,bcrg door
de Weleerw. H"r Ds. 8. Tuinstra,
Souterberg . 3 Juli 1917.
Gea . Winkclma11StrUt 16.
Toekomstig adr,,: Sotstccbcrg.
Scboolwcg 12,

LITHO "ZAANLA.NDIA"
ZAANDIJK

OUD ILLEGAAL WERKER. gedupeerd door de bc:e:tting. vraagt voor
spoedig / 1000.- ad. f 5000.- te leen.
voor 't overnemen van de beUt v3n een
goede ZAADHANDEL met WINKEL
i.n een vooraanstaande stad. dic:htbiJ dt
N.O. POLDER. De:e winkel is de
enige van dat .soort fn de stad.
Br. onder no, 323- ven dlt blad.

Bier had
Uw advertentie
kunnen staa11. !

*

*

OFFSETDRUK
STEENDRUK
CARTONNAGE

,Bier
C,

wordt
de meeste
aandacht
besteed aan
Uw drukwerk 1

CHR. KAMPEERCENTRUM "DE INSTUIF" PUTTEN (VEL)
VACANTIEOORD - CONFERENTIEOORD - JEUGDHUIS.
Vanaf 9 Aug. hebben wij nog een beperkt aantal plaatsen
open, om Uw vacantie io ons vacantieoord door te brengen. O ok voor hele groepen nog gelegenheid. Door onverwachte uitbreiding is dit nog mogelijk. Wij kunnen 250
gasten per dag herbergen en v erzorgen.
r
VRAAGT KOSTELOZE PROSPECTUS AAN BIJ:
Chr. Kampeercentrum "De Instuif" P utten (Veluwe) .
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